Viešosios įstaigos “Globali iniciatyva psichiatrijoje” veiklos ataskaita
už 2011 metus
Viešoji įstaiga “Globali iniciatyva psichiatrijoje” ne pelno siekianti įstaiga.
Įmonės kodas 125446837.
Ne PVM mokėtoja.
Įstaiga įregistruota 2000 m. lapkričio 16 d.
VšĮ steigėjas – Arūnas Germanavičius.
Vienintelis dalininkas – Karilė Levickaitė
Veiklos sritys:
skatina sklandžią psichikos sveikatos paslaugų vartotojų integraciją į visuomenę,
formuoja psichikos sveikatos politiką, skatina humanišką, etišką ir veiksmingą
psichikos veikatos priežiūrą.
VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje”
apskaitą ir atskaitomybę vadovaujasi:

(toliau – įstaiga ), tvarkydama finansinę

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR viešųjų įstaigų įstatymu;
- LR labdaros ir paramos fondų įstatymu;
- LR darbo kodeksu;
- LR Finansų ministro įsakymu dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių admenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir
pateikimo taisyklių patvirtinimo;
- LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
- LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymu Nr. 38 „Dėl bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų“;
- Įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika.
Per 2011 metus viešoji staiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ toliau aktyviai
dalyvavo psichikos sveikatos priežiūros politikos formavime, atstovavo ministerijose,
darbo grupėse ir inicijavo strateginius pokyčius psichikos sveikatos sistemoje bei
siekiant Lietuvoje reformuoti ilgalaikės socialinės globos įstaigų sistemą.
Organizacija vykdė mokymus specialistams, užsiėmė visuomenės švietimo apie
psichikos svekatą veikla, organizavo viešus renginius, vykdė leidybos bei viešinimo
internete veiklas.
Organizacija per šiuos metus įgyvendino projektus Lietuvoje bei besivystančiose
šalyse (Baltarusijoje, Tadžikistane, Gruzijoje).
2011 m. viešosios įstaigos vienintele dalininke tapo Karilė Levickaitė. Dalininko
turtinis įnašas –100,00 Lt. Per finansinius metus turtinis įnašas nesikeitė.
Viešoji įstaiga per 2011 finansinius metus vykdomų projektų veikloms gavo:

Finansavimo šaltinys
Europos Komisija
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama
Nyderlandų užsienio reikalų ministerija (MATRA)
Vilniaus miesto savivaldybė
LR užsienio reikalų ministerija
Šiaurės ministrų taryba (NORDIC COUNCEL)
Jugtinų tautų narkotikų ir nusikalstomumo biuras (UNODC)
Juridinių ir fizinių asmenų parama
IŠ VISO GAUTAS FINANSAVIMAS

Suma, Lt
199.867,31
140.257,47
107.047,57
67.500,00
56.000,00
21.359,92
18.772,24
35.252,31
646.056,82

Teikiant nuomos, mokymo bei kitas paslaugas buvo uždirbta 66.582,27 Lt.
Finansinės-investicinės veiklos pajamas sudarė 415,22 Lt. Be to, įstaiga pardavė
lengvąjį automobilį PEUGEOT PARNER už 5000,00 Lt, kuris buvo įsigytas iš
tikslinio finansavimo lėšų 2004 metais. Automobilis buvo visiškai nudėvėtas (likutinė
vertė 3519,50 Lt).
Įstaigos išlaidos - 588.736,60 Lt, iš jų 279.847,82 Lt sudarė įstaigos darbuotojų ir
vykdomų projektų dalyvių darbo užmokestis bei su juo susijusios išlaidos;
autoriniams atlyginimams (su mokesčiais) apmokėti buvo skirta 42.322,51 Lt; prekių
ir paslaugų pirkimui, susietam su projektų vykdymu – 207.788,47 Lt; komunalinėms,
ryšių paslaugoms bei kitoms admistracinėms reikmėms – 58.777,80 Lt.
Per finansinius metus įstaiga įsigijo nešiojamą kompiuterį už 2889,00 Lt. Ilgalaikis
turtas per 2011m. neperleistas.
Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius 2011 m. sudarė 614.740,71 Lt, iš jų
kompensuotos –544.678,68 Lt. Sąnaudos pagal atskirus straipsnius išsidėstė taip:
-

suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina – 27.289,04 Lt,
kitos sąnaudos – 3.130,96 Lt,
darbuotojų išlaikymo – 370.545,52 Lt,
nusidėvėjimo (amortizacijos) – 3.011,95 Lt,
patalpų išlaikymo – 36.634,94 Lt,
ryšių – 16.474,08 Lt,
transporto išlaikymo – 2.516,75 Lt,
kitos veiklos – 154.877,47 Lt,
dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo – 260,00 Lt.

Darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 9 ir pabaigoje liko toks pat.
Viešoji įstaiga valdymo išlaidų 2011 metais neturėjo.
Direktorių skiria vienintelis dalininkas. Viešajai įstaigai 2011 metais vadovavo Dovilė
Juodkaitė. Įstaigos direktorės darbo užmokesčio išlaidos sudarė 48.750,55 Lt.

Viešoji įstaiga išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms
nepatyrė. Taip pat nepatyrė išlaidų ir viešosios įstaigos dalininkų susijusiems
asmenims.

Direktorė

Dovilė Juodkaitė

