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ĮŽANGA 
2012 metų rudenį įkurtos Daugiavaikių šeimų asociacijos MES tikslas –
suburti darnias, visaverčiais žmonėmis vaikus auginančias gausias šeimas,
kurios savo kasdieniais darbais ir poelgiais iškalbingai liudija atsakingą
tėvystę.

MES nesiekiame tapti labdaros ir paramos organizacija – tai sėkmingai daro
kitos, jau ne vieną dešimtmetį veikiančios visuomeninės institucijos.

MES balsiai sakome, kad šiandien daugiau negu tris vaikus auginantys
tėvai nepelnytai nuvertinami ir laikomi socialiai neatsakingais, neva
šeimos planavimo įgūdžių stokojančiais asmenimis.

MES teigiame, kad auginti daug vaikų yra tvirtas ir apgalvotas mūsų
pasirinkimas, bei tvirtiname, kad MES su dideliu džiaugsmu ir ne ką
mažesne atsakomybe atsiliepėme į naujos gyvybės kvietimą ir už tai
buvome apdovanoti privilegija tapti žmogaus Kūrėjais.

MES esame laimingi, kad ši privilegija mums buvo suteikta ne vieną kartą!
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VALDYMO ORGANAS

- Visuotinis asociacijos NARIŲ SUSIRINKIMAS:
2020 metų pabaigoje DSA MES buvo 330 aktyvių 

narių.

- VADOVAS
Jurgita Pocienė

- REVIZORIUS
Jurgita Pocienė
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PAGRINDINĖS VEIKLOS

- Gausios šeimos įvaizdžio formavimas 
visuomenėje.

- Renginių, skirtų gausioms šeimoms, 
organizavimas.

- Akcijų ir iniciatyvų , gerinančių gausių
šeimų padėti, organizavimas.

- Paramos gausioms šeimoms iniciavimas.

- Pilietinių iniciatyvų iniciavimas.

- Savanorystės skatinimas ir 
organizavimas.

- Nuolaidų ir privilegijų suteikimas 
asociacijos nariams.
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2020-tųjų  APŽVALGA
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DYSLEXIA centras

2019 m. lapkričio 14 dieną Vilniuje, Lietuvos Aklųjų bibliotekoje (LAB) duris atvėrė

įstaiga, skirta žmonėms, turintiems disleksijos sutrikimą.

Čia disleksijos sutrikimą turintys vaikai bei jų tėvai gauna kokybiškas paslaugas,

pradedant sutrikimo atpažinimu ir baigiant užsiėmimais vaikams bei pagalba

ir rekomendacijomis tėvams. www.dyslexiacentras.lt
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http://www.dyslexiacentras.lt/
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DYSLEXIA centro vykdyta veikla: 

Renginiai: Disleksijos savaitė „Go ed For Dyslexia“ (spalio mėn.)

Projektinė veikla*: Mokymų, skirtų disleksijos sutrikimą

turinčių vaikų tėvams, globėjams (rūpintojams) organizavimas

2020 m. “Apie disleksiją iš pirmų lūpų”
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Pastoviai vykdoma veikla: Disleksijos nustatymo testas, logopedo ir spec. pedagogo užsiėmimai.

Mokymai: tėvams bei pedagogams buvo vedami mokymai apie disleksiją

Sezoninė veikla: Stovykla disleksiją turintiems vaikams (Rugpjūčio mėn.)- 2 pamainos po 15 vaikų.

*Projekto biudžetas – 10 799 Eurų Finansuojama iš Socialines apsaugos ir darbo ministerijos lėšų



ŠEMOS KORTELĖ

• Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. Daugiavaikių 
šeimų asociacija MES tapo oficialiais  Šeimos 
kortelės sklaidos ir viešinimo partneriai. 

• Per 2020 metus buvo sudalyvauta 18 
renginių, skirtų kortelės viešinimui ir 
pristatymui visuomenei.

• Pritraukta 59 partneriai
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Projekto biudžetas – 30000 Eurų

Finansuojama iš Socialines apsaugos ir darbo ministerijos lėšų



BENDRADARBIAVIMAS 
SU MAISTO BANKU

• Bendradarbiaujant su „Maisto 
banku“ DSA MES nariai 
savanoriškai dalyvauja kasmetinėse 
MB akcijose pavasari ir rudeni, 
kuomet paskirtose parduotuvėse 
yra renkamos maisto atsargos tam, 
kad vėliau būtų galima išdalinti 
sunkiau besiverčiančioms gausioms 
šeimoms. 

• 2020 m. apie 100 šeimų buvo 
aprūpintos ilgo galiojimo maisto 
produktais bei išdalinta virs 600 kg 
vaisių bei daržovių.
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Labas rytas, ar galesi pagelbeti? nes nemoku as to pasidaryt, o jei siandiena neikelsiu, bus lb blogai   
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SVAJONIŲ STOVYKLA

1
0

2020 m. buvo suorganizuota vasaros stovykla vaikams „Svajonių 
stovykla“: 

“Pabėgusios vienuolės legenda Antalieptėje“
2020 metais stovykla vyko Antalieptėje, liepos mėn. 12-25 
dienomis. Buvo suorganizuotos 2 pamainos, kuriose iš viso 
dalyvavo 50 vaikų iš visos Lietuvos.

Stovyklos gavo 1900 eurų dalini finansavimą iš Vilniaus 
savivaldybės
bei  5820 stovyklos inventoriaus įsigijimui, todėl DSA MES 
narių vaikams stovykla kainavo simboliškai.

2020

https://www.facebook.com/events/2477609169158231/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A2023704284575215%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


FINANSINĖ ATASKAITA (1)

Asignavimai. Per  2020 buvo finansuojamos 5 DSA MES 
organizuotos veiklos:

1. Šeimos kortelės viešinimas, sklaida ir partnerių 
pritraukimas

2. Vaikų vasaros stovykla „Svajonių stovykla“

3. Įrangos vasaros aktyvioms veikloms išlaidų 
kompensavimas

4. Mokymų, skirtų disleksijos sutrikimą turinčių vaikų 
tėvams, globėjams (rūpintojams) organizavimas 2020 m. 
“Apie disleksiją iš pirmų lūpų”

Bendra asignavimo suma: 50619 Eurų

Visos lėšos panaudotos projektų įgyvendinimui
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FINANSINĖ ATASKAITA (2)

Paramos lėšos. Per  2020 buvo paaukota  22 505 Eurų. 

- Lėšos iš įmonių  - 1800 Eurų

- Lėšos iš fizinių asmenų  - 21425 Eurų

Nario mokestis. Per  2020 buvo surinkta  405 Eurų. 

BENDRA SUMA: 22 910 Eurų

Visos lėšos panaudotos pagal paskirtį. 

12

2020



FINANSINĖ ATASKAITA (3)

Išlaidos: 

Vadovo atlyginimas – 3 391 Eur

Darbuotojų atlyginimai – 3 229 Eur

Finansuotų projektų įgyvendinimas  - 50 619 Eur

Eksploatacinės išlaidos – 4,900 Eur

Stovyklų organizavimas – 10 000 Eur

Komunikacija – 2000 Eur

Dyslexia centro irengimas– 4900 Eur

_________________________________

Bendra suma: 73529 Eur
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Narystės tvarka
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NARYS

(1 metai)
Nario mokestis – 10 e.

LOJALUS NARYS

(1,5 metai)
Nario mokestis – 15 e. VIP NARYS

(2 metai)
Nario mokestis – 20 e.



Narystės tvarka
2020



2021 metų 
PLANAI
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Šeimų meno festivalis (gegužės 15-16 d.)   

– REIKIA SAVANORIŲ

Svajonių stovykla (rugpjūčio mėn. 1 ir 4 

savaitės) – REIKIA SAVANORIŲ

Gauti patalpas paramoms ir dalyboms

Rasti įmonių, paremsiančių DSA MES 
savo produkcija



Esame atviri JŪSŲ idėjoms !!!
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SUPER PASIŪLYMAS VASARAI
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Tik šiandienos DALYVIAMS – ypatinga kaina  169 E

Nuolaidos kodas – DALYVAVAU SUSIRINKIME


