
 

  

Spcialiosios Olimpiados gimnastikos klubas 

kodas 304437349, Aukštoji g. 1A Karklėnų k. Vilniaus r. 

 

Veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m. 

1. Asociacijos pristatymas: 

1.1. Specialiosios Olimpiados gimnastikos klubas įregistruota 2016 m. gruodžio 22 d. adresu Aukštoji g. 
1A Karklėnų k. Viniaus r. tel. 863866197, el. paštas: info@gimnastai.lt 

1.2. Specialiosios Olimpiados klubo pirmininkė - Danguolė Burokienė, įdarbintų darbuotojų nėra. 
Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto klubas neturi. 

1.3. Specialiosios Olimpiados gimnastikos klubo pagrindinis tikslas – organizuoti ir propaguoti sutrikusio 
intelekto, proto ir psichikos negalią turinčių asmenų dalyvavimą gimnastikos veikloje, rengti gimnastikos 
varžybas. 

1.4. Spcialiosios Olimpiados gimnastikos klubo veiklos laikotarpis yra neribotas, finansiniai metai – 
kalendoriniai metai. Klubas yra paramos gavėjas ir teiėjas. 

 
2. Specialiosios Olimpiados gimnastikos klubo biudžetas: 

 
Finansavimo šaltinis Lėšos, Eur 

2017 m. 2018 m. 
Finansinis lėšų likutis iš praėjusio ataskaitinio metų 
laikotarpio 

0 1045,68 

LR valstybės ar savivaldybių konkurso būdu skirto tikslinio 
finansavimo projektų vykdymui 

0 0 

Viešųjų pirkimų vykdymo, paslaugų ar prekių pardavimo 
(ūkinės – komercinės veiklos pajamos) 

0 0 

Juridinių ir fizinių asmenų skirtos paramos 0 0 
Gyventojų skirtos 2 proc. GPM dalies 1045,68 1089,22 
Nario mokesčio  50 
Kitų pajamų šaltinių 0 0 
Iš viso 1045,68 2184.90 

Per 2018 m. patirtos išlaidos – 277,60 Eur 
3. Specialiosios Olimpiados gimnastikos klubo veiklos rezultatai: 

Organizacijos įkūrimo metai 2016-12-22 
Organizacijos tikslai, pagrindinės 
veiklos  

Specialiosios Olimpiados gimnastikos klubo pagrindinis 
tikslas – organizuoti ir propaguoti sutrikusio intelekto, 
proto ir psichikos negalią turinčių asmenų dalyvavimą 
gimnastikos veikloje, rengti gimnastikos varžybas. 
 

mailto:info@gimnastai.lt


Dalyviai (steigėjai, dalininkai, 
nariai), darbuotojų ir savanorių 
skaičius: 

Steigėjai 3, nariai 18, darbuotojų nėra 

Trumpa informacija apie praėjusių 
metų veiklą, vykdytus projektus 

Specialiosios Olimpiados gimnastikos klubas yra 
Lietuvos Specialiosios Olimpiados komiteto narys nuo 
2017 m. rugsėjo 13 d. dalyvauja komiteto 
organizuojamuose renginiuose, susirinkimuose. 
Specialiosios Olimpiados klubas turi savo internetinę 
svetainę www.gimnastai.lt Svetainėje pateikiama klubo 
tikslai ir ambicijos, aprašoma veikla, sportininkų 
pasiekimai, naujienos ir renginiai, kuriuose dalyvauja 
klubo sportininkai.  Internetinėje klubo svetainėje 
propaguojama sportinė gimnastika, kviečiami vaikai su 
intelekto negalia prisijungti prie gimnastų klubo, 
sportuoti ir dalyvauti varžybose. 
2018 metais klubo gimnastai dalyvavo Vilniaus sporto 
centro gimnastikos skyriaus organizuojamose 
varžybose ir Klaipėdos “Vilties” tarptautinėse 
gimnastikos varžybose. 
2018 m. vasarą klubo sportininkams ir jų tėveliams 
buvo organizuota pažintinė edukacinė išvyką į 
Anykščių rajoną. 
2018 m. Specialiosios Olimpiados klubo sportininkams 
už gautą klubo paramą 2 proc. nuo GPM buvo pasiųti 
gimnastų triko ir sportiniai kostiumai. 
 

Kita, organizacijos nuožiūra laisva 
forma pateikiama informacija 

2019 metais planuojama tęsti vaikų su intelekto 
negalia sportinę veiklą, organizuoti ir dalyvauti 
varžybose. Rengti vaikams su intelekto negalia 
edukacines pažintines keliones. Klubas planuoja įstoti į 
Lietuvos gimnastikos federaciją, toliau aktyviai 
dalyvauti Lietuvos Specialiosios Olimpiados komiteto 
veikloje. 
Į klubo veiklą planuojama įtraukti daugiau vaikų 
turinčių intelekto negalią. 
 Už gautą paramą planuojama įsigyti trūkstamos 
sportinės įrangos. 

 

Danguolė Burokienė 

Specialiosios Olimpiados gimnastikos klubo pirmininkė  

http://www.gimnastai.lt/

