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VšĮ „Darnūs namai“ 

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Veikla: 

1.1 Teiktos kompleksinės paslaugos šeimoms ir vaikams: psichosocialinė pagalba 

vaikams ir tėvams; konsultuotos poros, šeimos, vestos savitarpio paramos grupės; 

1.2 Teiktos atrankos, konsultavimo, mokymų organizavimo, savitarpio paramos grupių 

organizavimo bei kitos paslaugos vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar 

įsivaikinusiems asmenims, šeimoms bei siekiantiems jais tapti; 

1.3 Bendradarbiauta su savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, privačiomis įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje, siekiant įstaigos tikslų. 

1.4 Palaikytas įstaigos internetinis puslapis www.darnus-namai.lt  

2. Įstaigos steigėjai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

2.1 Daiva Matulevičiūtė, 

2.2 Jorūnė Vyšniauskytė – Rimkienė. 

3. Gautos lėšos ir jų šaltiniai: 

3.1 2018 metais teiktos paslaugos pagal pasirašytas paslaugų sutartis su šiomis 

savivaldybėmis: Raseinių, Prienų, Birštono ir Kauno r., Už paslaugas uždirbta – 27 

450 eur; 

3.2 2018 metais teiktos mokymų paslaugos ne pelno siekiančioms organizacijoms už 1 

320 eur; 

3.3 2018 metais teiktos paslaugos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 

prie SADM pagal pasirašytą paslaugų sutartį. Vertė – 10 000 eur. 

3.4 2018 metais VšĮ „Darnūs namai“ gavo 1 167 eur pagal labdaros paramos įstatymą, iš 

gyventojų pervestų 2 procentų nuo sumokėto GPM.; 

4. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo šį ilgalaikį turtą: 

4.1 Lengvajį automobilį – 18 260 eur; 

5. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga turėjo tokių išlaidų: 

5.1 Darbuotojų išlaikymo ir susijusios išlaidos – 18 995 eur; 

5.2 Patalpų išlaikymo išlaidos – 300 eur; 

5.3 Ryšių sąnaudos – 72 eur 

5.4 Buhalterinės apskaitos tvarkymo išlaidos – 700 eur; 

5.5 Transporto išlaikymo išlaidos – 619 eur; 
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5.6 Neatskaitomo PVM sąnaudos – 3 931 eur. 

5.7 Kitos išlaidos – 4 996 eur. 

6. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal darbo sutartį dirbo 18 darbuotojų.  

 

 

 

Direktorė        Jorūnė Vyšniauskytė - Rimkienė 

 

 

 

 

 

Buhalteris         Aurimas Zavackis 

 

 

 


