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                                           2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

VšĮ centro „EIK“  veiklos tikslai, uždaviniai, struktūra, dalyviai 

Kas mes esame 

Aktyvaus užimtumo centras „Eik“ nuo pat gyvavimo pradžios 2016 m.  savo veiklomis stengiasi  išplėsti 

pozityvios socializacijos galimybes turintiems negalią vaikams, jaunimui bei suaugusiems ir sudaryti 

palankias sąlygas šių žmonių fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, bendravimui, ugdymuisi, palankiai 

 integracijai į visuomenę ir pilnavertį gyvenimą. 

Ko mes siekiame 

Siekiame suburti aktyvią bendruomenę, kurios gretose būtų tiek žmonės su negalia, tiek įgalieji. Norime 

sutelkti bendruomenės narius aktyviam  laisvalaikiui, pažinimui, saviraiškai, kūrybai, tarpusavio pagalbai. 

 

Kaip mes veikiame 

 

Įgyvendindami savo tikslus ir misiją, veikiame keliomis kryptimis: 

 

SVEIKATINIMO – teikiame treniruotes su eisenos treniruokliu EIK, vykdome treniruotes su bėgimo 

triračiais, vykdome gydomąsias mankįtas, atliekame segmentinius masažus. 

 

SPORTO – organizuojame RaceRunning varžybas, vykdome Specialiosios olimpiados veiklas, 

organizuojame integruotus sporto renginius ir šventes. 

 

EDUKACIJOS – skaitome paskaitas, organizuojame mokymus bei pažintinius kultūros ir meno renginius. 

 

SAVANORYSTĖS – padedame neįgaliesiems atrasti ir pasiekti treniruočių vietas, asistuojame žmonėms 

su negalia sporto ir kultūriniuose renginiuose. 

 

 

 

 

 

Mūsų Struktūra 

Dalininkai > Direktorius>Komanda 
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Finansai 

Įstaiga savo veiklą 2020 metais vykdė iš suteiktų paslaugų pajamų, gautos paramos lėšų, skirto tiklsinio 

finansavimo bei nepanaudoto finansavimo 2019 metais  likučio.  

2020 metų duomenys 

Pajamos: eurais 

Suteiktų paslaugų pajamos 17,00 

Neatlygintinai gautų  paslaugų pajamos 1488,00 

Tikslinio finansavimo lėšos (SRF projektui) 23978,00 

Tikslinio finansavimo lėšos (Savivaldybės projektui) 8000,00 

Parama veiklai iš juridinių ir fizinių asmenų 5317,00 

2 proc GPM 1372,00 

Iš viso gauta finansavimo pajamų: 40155,00 

Sąnaudos: eurais 

Centro EIK veiklos sąnaudos 3558,00  

SRF Projekto administravimo ir vykdymo sąnaudos 33758,00 

Savivaldybės Projekto administravimo ir vykdymo sąnaudos 10191,00 

Iš viso patirta išlaidų: 47507,00 

Sąnaudų kompensavimas finansavimo pajamomis: eurais 

Finansavimo pajamomis pripažinta 2020 m. gauto finansavimo suma: 40155,00 

Panaudota 2019 m. finansavimo likučio dalis  7352,00 

Iš viso pripažinta pajamų:  47527,00 

Iš viso pripažinta sąnaudų, kompensuojamų pajamomis: 47527,00 

Nepanaudoto finansavimo likutis 2020-12-31 23419,00 

Panaudotos Dotacijos turtui įsigyti per 2020 m. suma 1000,00 

Gautos Dotacijos turtui įsigyti likutis 2020-12-31 2583,00 

 

Veiklos sritys ir nuveikti darbai 

2020 m. veiklos sutartys: 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo 2020 metais 

sutartis: 

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus. įsakymu patvirtintu lėšų, skirtų Projektams 

finansuoti 2020 metais, paskirstymu, VšĮ centrui “Eik” buvo skirta lėšų suma – 8000 (aštuoni tūkstančiai) 

Eur, Projektui 2020 metais įgyvendinti. 

Projekto veiklos ir tikslai: 

 Fizinio aktyvumo ir sporto užsiėmimų su triračiais bei eisenos treniruokliais neįgaliems vaikams, 

jaunuoliams bei suaugusiems organizavimas ir pravedimas. 

 Kūno kultūros, fizinio aktyvumo užsiėmimų specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau SUP) turintiems 

vaikams ir jaunuoliams,  turintiems  autizmo, dauno sindromus, elgesio/emocijų, intelekto 

sutrikimų, organizavimas ir pravedimas. 
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 Kūno kultūros, sportinės veiklos su triračiais organizavimas bei kitų fizinio aktyvumo užsiėmimų 
organizavimas neįgaliųjų bendruomenei, sudarant sąlygas žmonėms su negalia sportuoti pagal savo 

fizines galimybes nepatiriant atskirties. 

 Dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse bėgimo su triračiais (RaceRunning) sporto varžybose ir 

reprezentuoti Vilnių. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

Panaudota lėšų (eurais) Vykdytų veiklų aprašymas 

Biudžeto 

lėšos** 

Kiti 

finansavimo 

šaltinai 

(pagal kiekvieną vykdytą veiklą aprašoma kas buvo 

padaryta, nurodomos vykdytos veiklos, organizuotos 

treniruotės, užsiėmimai, renginiai, jų vykdymo 

laikotarpis, periodiškumas, veiklas vykdžiusių ir 

veiklose dalyvavusių asmenų skaičius, kokioms 

išlaidoms buvo panaudotos lėšos ir kt.) 

1.  Nuolatinio 

pobūdžio 

veiklos 

6223,56 1568,64 Projekto laikotarpiu vykdytos  šios nuolatinio 

pobūdžio veiklos: 

 
1) užsiėmimai su bėgimo triračiais RaceRanners.  

Užsiėmimai su triračiais  buvo vykdomi du kartus per savaitę po 

4 val. Užsiėmimus vykdė Projekto vykdytoja - sporto trenerė  ir 

du savanoriai. Treniruotės vyko Vilniaus Vingio sporto 

stadione, Vilniaus Vingio parke ir Vilniaus SIEMENS arenoje, 

viešosiose miesto erdvėse. Šiemet susidūrėme su 

nenumatytomis aplinkybėmis  - COVID-19 virusu ir jo sukeltais 

veiklos ribojimais. Todėl pavasarį ir žiemą, kai buvo paskelbtas 

karantinas ir ribojama sporto veikla uždarose patalpose, 

dirbome nuotoliniu būdu ir užsiėmimus (mankštas, 

kineziterapijos pratimus, sveikatinimo užsiėmimus) vykdėme 

nuotoliniu būdu.  

 

https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/447670

3335676494HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CENTRAS

EIK/POSTS/3541278875885616 

Užsiėmimų su triračiais foto ir video medžiaga 

talpinama: 

Centro EIK Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/CentrasEik 

Nuotolinių užsiėmimų tiesioginių transliacijų video 

įrašai talpinami  adresu 

https://www.racerunning.lt/centras-eik/treniruotes/ 

 

Veikloje dalyvavo 16 neįgaliųjų dalyvių (iš jų 5 

jaunuoliai ir 11 suaugusiųjų). 

 
2) užsiėmimai su SUP vaikais.  

Du kartus per savaitę po 2 val. buvo vykdomos treniruotės ir 

aktyvios veiklos vaikams, turintiems spec. ugdymo poreikių. 

Užsiėmimus vykdė Projekto vykdytoja – sporto trenerė, bei du 

savanoriai. Užsiėmimai vyko Vilniaus kolegijos sporto salėje, 

Sporto aikštelėje adresu Švitrigailos g. 4, Vilniaus Vingio parke. 

https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/4476703335676494
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/4476703335676494
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/4476703335676494
https://www.facebook.com/CentrasEik
https://www.racerunning.lt/centras-eik/treniruotes/
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Visus metus buvo labai populiarūs, juos vaikai labai pamėgo ir 

aktyviai dalyvavo. 

Užsiėmimų metu buvo skatinamas vaikų ir jaunuolių 

turinčių  autizmo, dauno sindromą, elgesio/emocijų, 

intelekto sutrikimų,fizinis aktyvumas per sportą. 

Jiems organizavome adaptuotas kūno kultūros, 

triračių, krepšinio, futbolo ir lengvosios atletikos 

sporto treniruotes.  Šiems vaikams pritapti prie kitų 

bendraamžių, žaisti komandinius žaidimus, nes dėl 

savo fizinių ar elgesio ypatumų jie trukdo kitiems, 

žaidimo taisyklėms išmokti jiems reikia daugiau 

laiko. Šios veiklos metu  juos mokėme šiai grupei 

suprantamu būdu, iš lėto integruojant į bendraamžių 

ratą.  

 

Užsiėmimų su SUP vaikais ir jaunimu  foto ir video 

medžiaga talpinama: 

https://www.facebook.com/Specialiosios-

Olimpiados-programa-Jaunieji-atletai-

763477073764382/ 

https://www.racerunning.lt/treniruotes-karantino-

metu-vaikams-ir-ju-teveliams-kasdien-po-issuki/ 

 

Veikloje dalyvavo 16 neįgaliųjų dalyvių (iš jų 16 

vaikų iki 18 metų). 

 

2. Nenuolatinio 

pobūdžio 

veiklos 

1776,44 576,97 Projekto laikotarpiui buvo numatytos ir 

sėkmingai įvykdytos 2 (dvi) nenuolatinio pobūdžio 

veiklos: 

 

1) Triračių varžybos “RaceRunning Vilnius 

Open” 

Varžybos įvyko 2020 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus 

Vingio sporto stadione centro “Eik” kasmetinės 

draugų ir integruoto sporto šventės metu. 

Stadionas buvo pritaikytas renginiui dalyviams su 

spec. poreikiais, išnuomota starto-finišo įranga, 

įgarsinimo įranga. Varžybas pravedė Lietuvos 

triračių sporto asociacija, teisėjavo Lietuvos 

lengvosios atletikos federacijos teisėjai, talkino 

savanoriai – Lietuvos skautų sąjungos atstovai iš 

Panevėžio. Varžybose dėl taurės ir medalių varžėsi 

bėgimo su triračiais entuziastai iš Vilniaus, Kauno, 

Mažeikių. Tai buvo pirmosios tokios varžybos 

Lietuvoje.  

 

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.42

94979790515517/4294987880514708 

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.42

https://www.facebook.com/Specialiosios-Olimpiados-programa-Jaunieji-atletai-763477073764382/
https://www.facebook.com/Specialiosios-Olimpiados-programa-Jaunieji-atletai-763477073764382/
https://www.facebook.com/Specialiosios-Olimpiados-programa-Jaunieji-atletai-763477073764382/
https://www.racerunning.lt/treniruotes-karantino-metu-vaikams-ir-ju-teveliams-kasdien-po-issuki/
https://www.racerunning.lt/treniruotes-karantino-metu-vaikams-ir-ju-teveliams-kasdien-po-issuki/
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294987880514708
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294987880514708
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294987957181367


6 
 

94979790515517/4294987957181367 

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.42

94979790515517/4294988343847995 

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.42

94979790515517/4294990057181157 

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.42

94979790515517/4294989757181187 

https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/428121

1578559005 

 

Veikloje dalyvavo 11 neįgaliųjų dalyvių (iš jų 4 

vaikai iki 18 metų). 

 

2)Triračių stovykla  

Triračių stovykla įvyko Klaipėdoje rugpjūčio 16-8 d. 

Kadangi dėl COVID-19 buvo atšaukta triračių 

stovykla Danijoje, suderinę ir gavę leidimą iš 

Projekto koordinatorės, stovyklą organizavome 

Lietuvoje. Stovyklos metu vyko važiavimų su 

triračiais mokymai, edukacinė programa, draugiškos 

mėgėjiškos triračių varžybos. 

 

https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/423771

3196242177 

https://www.racerunning.lt/ekskursija-palangos-

gintaro-muziejuje/ 

 

Veikloje dalyvavo 11 neįgaliųjų dalyvių (iš jų 3 

vaikai iki 18 metų). 
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2145,61 

Projekto sklaida ir viešinimas vyko soc. tinkluose: 

https://www.facebook.com/CentrasEik 

https://www.racerunning.lt/centras-eik/projektai/ 

 

Taip pat veiklos vykdymo vietose (reklaminėsmis 

priemonėmis – vėliavomis, stendais): 

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.43

06961705983992/4306949402651889 

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.43

06961705983992/4307146419298854 

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.43

06961705983992/4306950939318402 

 

Spaudoje: 

https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/0

8/27/news/zmoniu-su-negalia-sporto-

sventeje-galimybe-isbandyti-nauja-sporto-

saka-ir-pasidabinti-laikinaja-tatuiruote-

16125799/?__FB_PRIVATE_TRACKING

https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294988343847995
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294988343847995
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294990057181157
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294990057181157
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294989757181187
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4294979790515517/4294989757181187
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/4281211578559005
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/4281211578559005
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/4237713196242177
https://www.facebook.com/CentrasEik/posts/4237713196242177
https://www.racerunning.lt/ekskursija-palangos-gintaro-muziejuje/
https://www.racerunning.lt/ekskursija-palangos-gintaro-muziejuje/
https://www.facebook.com/CentrasEik
https://www.racerunning.lt/centras-eik/projektai/
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4306961705983992/4306949402651889
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4306961705983992/4306949402651889
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4306961705983992/4307146419298854
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4306961705983992/4307146419298854
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4306961705983992/4306950939318402
https://www.facebook.com/CentrasEik/photos/pcb.4306961705983992/4306950939318402
https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/08/27/news/zmoniu-su-negalia-sporto-sventeje-galimybe-isbandyti-nauja-sporto-saka-ir-pasidabinti-laikinaja-tatuiruote-16125799/?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22c54dd146aa196be727c78de36ebd6290f49b85bb%22%7D&fbclid=IwAR15q30zOXzvUDXUUI1maSrXGbMFy6TfEnXLFLh2PKdDm1ithQTj87bxA_g
https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/08/27/news/zmoniu-su-negalia-sporto-sventeje-galimybe-isbandyti-nauja-sporto-saka-ir-pasidabinti-laikinaja-tatuiruote-16125799/?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22c54dd146aa196be727c78de36ebd6290f49b85bb%22%7D&fbclid=IwAR15q30zOXzvUDXUUI1maSrXGbMFy6TfEnXLFLh2PKdDm1ithQTj87bxA_g
https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/08/27/news/zmoniu-su-negalia-sporto-sventeje-galimybe-isbandyti-nauja-sporto-saka-ir-pasidabinti-laikinaja-tatuiruote-16125799/?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22c54dd146aa196be727c78de36ebd6290f49b85bb%22%7D&fbclid=IwAR15q30zOXzvUDXUUI1maSrXGbMFy6TfEnXLFLh2PKdDm1ithQTj87bxA_g
https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/08/27/news/zmoniu-su-negalia-sporto-sventeje-galimybe-isbandyti-nauja-sporto-saka-ir-pasidabinti-laikinaja-tatuiruote-16125799/?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22c54dd146aa196be727c78de36ebd6290f49b85bb%22%7D&fbclid=IwAR15q30zOXzvUDXUUI1maSrXGbMFy6TfEnXLFLh2PKdDm1ithQTj87bxA_g
https://www.lrytas.lt/sportas/startai/2020/08/27/news/zmoniu-su-negalia-sporto-sventeje-galimybe-isbandyti-nauja-sporto-saka-ir-pasidabinti-laikinaja-tatuiruote-16125799/?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%22%3A%22c54dd146aa196be727c78de36ebd6290f49b85bb%22%7D&fbclid=IwAR15q30zOXzvUDXUUI1maSrXGbMFy6TfEnXLFLh2PKdDm1ithQTj87bxA_g
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__=%7B%22loggedout_browser_id%22%

3A%22c54dd146aa196be727c78de36ebd6

290f49b85bb%22%7D&fbclid=IwAR15q3

0zOXzvUDXUUI1maSrXGbMFy6TfEnX

LFLh2PKdDm1ithQTj87bxA_g 

** Biudžeto lėšos – valstybės ir (ar) savivaldybės biudžetų lėšos 

 

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartis SRF-FAV-

2019-1-0182 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-928 „Dėl finansavimo skyrimo 

sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis, skatinančiomis fizinio aktyvumo plėtrą“ 

VšĮ centrui “Eik” skyrė Projekto finansavimą. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 

157038,00 (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt aštuoni) eurų, iš jų: Fondo lėšomis 

apmokamos išlaidos 146039,00 (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt devyni) eurai, iš 

kurių ne daugiau kaip 14,09 procentų skirta projekto administravimui. Fondo lėšomis negali būti 

apmokama daugiau kaip 93 procentai (-ų) visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir šis procentas negali 

būti viršijamas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; nuosavomis lėšomis apmokamas išlaidas 7 

procentai. Projekto trukmė 4 metai. 

Projekto veiklos ir tikslai: 

 Fizinio aktyvumo su triračiais galimybių pristatymas Vilniaus mieste, organizuojant „atvirų durų“ 

ir išvykstamuosius renginius. 

 Nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais veiklų organizavimas. 

 Reguliarių treniruočių su triračiais Vilniaus miesto neįgaliesiems vykdymas. 

 Supažindinimas su triračių teikiama nauda  fizinei ir emocinei neįgaliųjų sveikatai, spausdintos 

informacijos platinimas. 

 Galimybių sudarymas Vilniaus miesto neįgaliems žmonėms dalyvauti fizinio aktyvumo ir sporto 

renginiuose su triračiais Vilniaus, kitų Lietuvos miestų bei tarptautiniuose renginiuose. 

 Siekimas sumažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį Vilniuje, integruotų fizinio aktyvumo ir 

pažintinių renginių metu šviečiant visuomenę, skatinant atvirą ir pagarbų bendravimą su 

neįgaliaisiais, padedant jiems gyventi aktyvų ir pilnavertiškesnį gyvenimą. 

 Per Projekto ataskaitinį laikotarpį (2019.09.01-2020.12.31) buvo nuolat vykdomos fizinio 

aktyvumo ir sporto veiklos neįgaliesiems - reguliariai (du kartus per savaitę po 4 val.)  veiklos 

vykdymo vietose nuolat vyko užsiėmimai su bėgimo triračiais, mankštos, kineziterapijos 

užsiėmimai įvairią negalią turintiems žmonėms - vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Ribojimų teikti 

sporto pslaugas uždarose patalpose metu užsiėmimai vyko lauke (Sporto stadione ir atvirose miesto 

erdvėse), o karantino  metu užsiėmimai buvo vykdomi nuotoliniu būdu. Buvo suorganizuoti 

pažintiniai renginiai, išvykos į kitų miestų sporto renginius, įsigytas sporto inventorius. 

 Projekto darbo grupė: 

 3 projekto vykdytojai, 2 administratoriai ir 5 savanoriai 

 3 (trys)  projekto vykdytojai - fizinio aktyvumo ir sporto specialistas (trenerė, turinti fizinio 

aktyvumo su neįgaliaisiais kūno kultūros ir sporto patirtį), fizinio aktyvumo ir sveikatos priežiūros 

specialistas (turinti fizinio aktyvumo ir kineziterapeuto - reabilitologo patirtį), fizinio aktyvumo ir 
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neįgaliųjų užimtumo specialistas ( turintis fizinio aktyvumo darbe su neįgaliaisiais pedagoginę 

patirtį) -  ataskaitiniu laikotarpiu reguliariai vykdo nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo ir sporto 

užsiėmimus neįgaliesiems Projekto dalyviams  -  2 kartus per savaitę po 4 valandas. 

 2 (du) projekto administratoriai – projekto vadovas ir projekto buhalteris. 

 Projekto veiklose projekto vykdytojams pagal poreikį talkina 5 savanoriai. 

 Projekto veiklos: 

 Sporto inventoriaus įsigijimas 

 Projekto metu buvo numatyta nupirkti 4 (keturis) naujus bėgimo triračius. Veikla sėkmingai 

įvykdyta – įsigytas sporto inventorius – 4 (keturi) bėgimo triračiai RaceRunners. 

 Fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais veiklos užsiėmimai projekto dalyviams 

 Nuo Projekto vykdymo pradžios iki 2020-12-31 buvo įvykdyta 130 nuolatinių užsiėmimų, į 

nuolatinę veiklą įsitraukė ir reguliarias treniruotes pradėjo lankyti 14 (keturiolika) dalyvių, turinčių 

negalią, iš kurių 3 (trys) yra vaikai. 

 Numatytas pasiekti rezultatas per visą Projektą 336 nuolatiniai užsiėmimai, kuriuose nuolat 

dalyvaus 32 nauji nuolatiniai lankytojai, turintys negalią. 

 Triračių fizinio aktyvumo galimybių pristatymas Vilniaus mieste 

 Nuo Projekto vykdymo pradžios iki 2020-12-31 buvo įvykdyti 4 (keturi) išvažiuojamieji 

renginiai į įstaigas ir jų renginius  - prisistatymai Vilniaus miesto ugdymo ir kitose įstaigose. Šių 

išvažiuojamųjų renginių metu įstaigų bendruomenėms taip pat buvo sudarytos sąlygos iš arti 

susipažinti, praktiškai išmėginti bėgimo triračius, sužinoti apie jų naudą žmonių su negalia fizinei 

sveikatai bei teigiamą poveikį emocinei savijautai ir galimybes integruotis į visuomenę, sporto 

renginius. Susitikimuose dalyvaujantys interesantai taip pat buvo kviečiami ateiti į bandomąsias 

treniruotes ir lankyti nuolatinius užsiėmimus su triračiais: 

 2019 m. lapkričio 21 d. į Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnaziją; Bėgimo triračius 

išbandė ir renginyje dalyvavo 8 vaikai su judėjimo negalia; 

 2019 m. gruodžio 2 d. į VŠĮ "Auto moto group" renginį "Pažinkime vieni kitus", skirtą tarptautinei 

neįgaliųjų dienai paminėti. Renginio metu su RaceRanners susipažino ir praktiškai turėjo galimybę 

išbandyti 25 dalyviai, turintys negalią; 

 2020 m. sausio 10 d. į Vilniaus Balsių progimnaziją - bėgimo triračius išbandė ir renginyje 

dalyvavo 42 dalyviai (iš jų 37 vaikai ir 5 gimnazijos darbuotojai); 

 2020 m. kovo 3 d. į neįgaliųjų dienos centrą "MES ESAME", kuriame 29 dalyviai (iš kurių 26 

suaugę asmenys turintys negalią), susipažino ir praktiškai išbandė bėgimo triračius. 

 Buvo suorganizuotos 6 (šešios) atvirųjų durų dienos Vilniaus miesto gyventojams, kurių metu 

visi norintys galėjo pamatyti, susipažinti ir išbandyti žmonėms su negalia pritaikytas sporto ir 

sveikatinimo priemones - RaceRanners. Bendras su RaceRanners susipažinusių šios veiklos dalyvių 

skaičius 276, iš jų 177 dalyviai, turintys negalią: 

 2019 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus Vingio sporto stadione vykusios tradicinės VšĮ centro "Eik" sporto 

šventės neįgaliesiems "Jei negali eiti - bėk!" metu;  

 2019 m. spalio 6 d. Vilniaus Verkių dvaro parke, drauge su Lietuvos triračių sporto asociacija, 

minint pasaulinę cerebrinio paralyžiaus dieną "Move as one!”; 
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 2020 m. birželio 4 d. ir 2020 m. birželio 23 d. Vilniaus Vingio parko estradoje; 

 2020 m. rugpjūčio 29 d. - Vilniaus Vingio parko estradoje (M. K. Čiurlionio g. 100, Vilnius) 

vykusios Lietuvos Olimpinės akademijos jaunimo stovyklos metu; 

 2020 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus Lukiškių aikštėje vykusio Sostinės dienų renginio "Vilniaus sporto 

festivalis" metu. 

 Fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais renginių "Jei negali eiti - bėk!" organizavimas 

Vilniuje 

 2020 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus Vingio sporto stadione buvo suorganizuotas fizinio aktyvumo ir 

sporto su triračiais renginys - Draugų ir sporto šventė "Jei negali eiti - bėk!".  

 Renginio metu vyko RaceRunning varžybos, kitos neįgaliųjų rungtys ir žaidimai (bočia, smiginis). 

Renginyje talkino 15 savanorių (Lietuvos skautai). Renginio dalyviai buvo apdovanoti prizais, 

RaceRunning varžybų dalyviai sportiniais marškinėliais. Buvo ir renginio rėmėjų suteiktų dovanų, 

organizuotų  įvairių žaidimų ir pramogų vaikams. Šventės dalyviams buvo suteiktas maitinimas. 

Renginį moderavo renginio vedėjas, vyko teatralizuotas spektaklis, pritaikytas žmonėms su negalia. 

Šventėje dalyvavo Vilniaus miesto bendruomenė, svečiai iš kitų Lietuvos miestų, iš viso 174 

registruoti dalyviai (iš jų 29 negalią turintys asmenys). Sukurtas renginio videofilmas. 

  

 Dalyvavimas kitų Lietuvos miestų fizinio aktyvumo ir sporto renginiuose 

 Projekto ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuotos ir įvykdytos 6 (šešios) išvykos į kitų Lietuvos 

miestų fizinio aktyvumo ir sporto renginius: 

 2019 m. rugsėjo 22 d., 12 val. prie Šiaulių arenos kartu su Asociacija "Maži žingsneliai" 

dalyvavome bėgime ,,SAULĖS MŪŠIS 2019“. Saulės mūšio bėgime Šiauliuose su triračiais bėgo 5 

dalyviai su judėjimo negalia; 

 2020-02-29 išvyka į Šiaulius, kur vyko Lietuvos neįgaliųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos 

čempionatas. 6 (šeši) projekto dalyviai išvykos metu turėjo galimybę susipažinti, pamatyti, kaip 

vyksta neįgaliųjų sporto varžybos, kokios rungtys dalyvauja varžybose. Taip pat norintys galėjo 

išmėginti savo jėgas pasirinktose rungtyse, tame tarpe ir bėgime su triračiais, fiziškai aktyviai 

praleisti dieną sporto renginyje; 

 2020-06-13 išvyka į Druskininkus, kur vyko bėgimas Perskindol Druskininkai Run. 6 (šeši) 

Projekto veiklos su triračiais dalyviai buvo integruoti į bėgimą ir kartu su visais sporto entuaziastais 

dalyvavo sporto renginyje; 

 2020-07-04 išvyka į Šiaulius, kur vyko Lietuvos neįgaliųjų atvirasis lengvosios atletikos 

čempionatas. 6 (šeši) projekto dalyviai išvykos metu turėjo galimybę susipažinti, pamatyti, kaip 

vyksta neįgaliųjų sporto atvirasis vasaros čempionatas, kokios rungtys dalyvauja varžybose;  

 2020-08-08 išvyka į Klaipėdos neįgaliųjų vasaros sporto festivalį. Dalyviai  galėjo išmėginti savo 

jėgas pasirinktose rungtyse (tame tarpe ir bėgime su triračiais), fiziškai aktyviai ir žvaliai bei 

sportiškai praleisti dieną sporto renginyje.Išvykoje dalyvavo 11 dalyvių (9 neįgalieji). 

 2020-08-22 išvyka į Mažeikių sporto šventę. 13 dalyvių (iš jų 11 turintys negalią) dalyvių aktyviai 

ir linksmai dalyvavo įvairiose negalią turintiems žmonėms pritaikytose rugtyse, komandiniuose 

žaidimuose, rungėsi dėl prizų ir medalių.  

 Visa per Projekto ataskaitinį laikotarpį vykdyta ir toliau vykdoma veikla tiesiogiai prisideda 

prie pagrindinio Projekto tikslo - sudaryti sąlygas ir užtikrinti žmonių su negalia fizinio 

aktyvumo plėtrą Vilniuje, sudarant sąlygas jiems užsiimti nuolatine fizinio aktyvumo ir 

sporto veikla. 

 Bendra vykdomo projekto trukmė 42 mėnesiai, projekto įgyvendinimo pabaiga 2022-12-31. 



10 
 

Veiklų aprašymas, laukiami ir pasiekti projekto rezultatai 
    Sporto 

inventoriaus 
įsigijimas 

Veiklos aprašymas Projekto metu įsigyjamas sporto 
inventorius - bėgimo triračiai 
RaceRunners 

Suplanuojamas veiklos vykdymo laikotarpis 2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) veiklos vykdymo laikotarpis 2019.09.01-2020.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 4 (keturi) bėgimo triračiai 

Pasiektas veiklos rezultatas 4 (keturi) bėgimo triračiai 

Veiklos įvykdymas % iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos 

100 

Triračių fizinio 
aktyvumo 
galimybių 

pristatymas 
Vilniaus 
mieste 

Veiklos aprašymas Bėgimo triračių RaceRunners pristatymo 
ir demontravimo renginiai Vilniaus 
miesto ugdymo, globos, dienos užimtumo 
ir pan. įstaigose 

Suplanuojamas veiklos vykdymo laikotarpis 2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) veiklos vykdymo laikotarpis 2019.09.01-2020.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 21 (dvidešimt vienas) renginys 

Pasiektas veiklos rezultatas 4 (keturi) renginiai 

Veiklos įvykdymas % iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos 

19 

Veiklos aprašymas Bėgimo triračių RaceRunners pristatymo 
ir demontravimo renginiai "Atvirų durų" 
dienos metu 

Suplanuojamas veiklos vykdymo laikotarpis 2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) veiklos vykdymo laikotarpis 2019.09.01-2020.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 14 (keturiolika) renginių 

Pasiektas veiklos rezultatas 6 (šeši) renginiai 

Veiklos įvykdymas % iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos 

43 

Fizinio 
aktyvumo ir 
sporto su 
triračiais 
veiklos 
užsiėmimai 
projekto 
dalyviams 

Veiklos aprašymas Nuolatiniai fizinio aktyvumo ir sporto su 
triračiais užsiėmimai projekto dalyviams 
2 kartų per savaitę po 4 val. 
periodiškumu. 

Suplanuojamas veiklos vykdymo laikotarpis 2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) veiklos vykdymo laikotarpis 2019.09.01-2020.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 336 (trys šimtai trisdešimt šeši) nuolatiniai 
užsiėmimai po 4 val. / 32 (trisdešimt du) 
nuolatiniai lankytojai 

Pasiektas veiklos rezultatas 130 (vienas šimtas trisdešimt) nuolatinių 
užsiėmimų po 4 val. / 14 (keturiolika) 
nuolatinių lankytojų 

Veiklos įvykdymas % iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos 

39/44 

Sporto su 
triračiais 
renginių 

Veiklos aprašymas Fizinio aktyvumo ir sporto su triračiais 
renginių "Jei negali eiti - bėk!" 
organizavimas Vilniuje 
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Vilniuje 
organizavimas 

Suplanuojamas veiklos vykdymo laikotarpis 2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) veiklos vykdymo laikotarpis 2019.09.01-2020.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 3 (trys) renginiai 

Pasiektas veiklos rezultatas 1 (vienas) renginys 

Veiklos įvykdymas % iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos 

33 

Dalyvavimas 
kitų Lietuvos 
miestų fizinio 
aktyvumo ir 
sporto 
renginiuose 

Veiklos aprašymas Sportuojančių su triračiais projekto 
dalyvių išvykų ir dalyvavimo kitų miestų 
fizinio aktyvumo ir sporto renginiuose su 
triračiais organizavimas 

Suplanuojamas veiklos vykdymo laikotarpis 2019.07.01-2022.12.31 

Faktiškas (ataskaitinis) veiklos vykdymo laikotarpis 2019.09.01-2020.12.31 

Laukiamas veiklos rezultatas 7 (septynios) išvykos 

Pasiektas veiklos rezultatas 6 (šešios) išvykos 

Veiklos įvykdymas % iki ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos 

86 

Kasdienė centro “Eik” veikla ir renginiai  

Su  kasdiene centro “Eik” veikla galima susipažinti interneto svetainėje  

https://www.racerunning.lt/centras-eik/ 

arba Fb paskyroje https://www.facebook.com/CentrasEik 

Veiklos planas 2021 metams 

Dalyvavome ir teikėme Vilniaus miesto savivaldybei paraišką Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos 

bendruomenėje  2020 metams atrankos konkurse. Paraiška buvo patvirtinta, Projektui 2021 metams skirtas 

43140 eur  finansavimas iš savivaldybės biudžeto.  

Taip pat patvirtinta ir kita Vilniaus miesto savivaldybės SPORTO projekto „Mes – ne kitokie“ paraiška. 

Projektui įgyvendinti skirta 7000 eur savivaldybės lėšų. 

Taip pat toliau vykdysime Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo 

sutartį SRF-FAV-2019-1-0182. 

Veiklos vykdymui didelės įtakos 2020 m. turėjo ir 2021 m. turės šalyje paskelbta ekstremali situacija 

dėl COVID-19 viruso. Karantinas labai apsunkina darbą, smarkiai ribojamos renginių, išvykų, 

stovyklų organizavimo galimybės. Nepaisant visų nesklandumų ir kliūčių, dirbsime ir sieksime savo 

užsibrėžtų tikslų ir uždavinių vykdomų Projektų ir įprastinės kasdieninės  VšĮ centro “Eik” veiklos 

rėmuose. 

Informacijos prieinamumas 

Kontaktinė informacija 

Su VšĮ centro „Eik“ veiklos ir finansiniais dokumentais galima susipažinti atvykus į organizacijos buveinę 

adresu Granito g. 3-202, Vilniuje arba interneto svetainėje https://www.racerunning.lt/centras-eik/ 

https://www.racerunning.lt/centras-eik/
https://www.facebook.com/CentrasEik
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Kont. Tel. Nr. +370 686 82227, direktorė Aušra Kriškoviecienė 

El. paštas centraseik@gmail.com 

Facebook paskyra https://www.facebook.com/CentrasEik/ 

https://www.facebook.com/groups/664522467646127/ 

 

 

 

      Direktorė                                                                                                  Aušra Kriškoviecienė 

mailto:centraseik@gmail.com

