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1.  Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos 

rezultatus 

 

Viešoji įstaiga Skudutiškio akademija įsteigta 1995 m. rugsėjo 21 d., įregistruota LR 

Švietimo ir mokslo ministerijoje. 2011 m. balandžio 21 d. įregistruota VšĮ Skudutiškio 

akademijos Utenos atstovybė.  

Įstaigos misija – edukacinėmis priemonėmis puoselėti šeimos psichikos sveikatą, 

skatinti saugios ir kūrybingos aplinkos kūrimą, stiprinti šeimos dvasinį ir emocinį atsparumą. 

Svarbiausi Įstaigos veiklos tikslai (patvirtinti įstatuose): 

– mokymosi visą gyvenimą ir neformalaus suaugusiųjų švietimo galimybių plėtra; 

– šeimos socialinės ir ekonominės atsakomybės ugdymas; 

– šeimos palaikymo ir pagalbos šeimai priemonių organizavimas. 

 

2018 m. vykdyta veikla. 

 kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);   

 švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60); 

 vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);  

 kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99); 

 

Veiklos apimtys ir rezultatai. 

2018 m. veikė trys vaikų dienos centrai kaimo bendruomenėse: Molėtų rajone – 

Skudutiškyje ir Dubingiuose bei Utenos rajone – Antalgėje. Vaikų dienos centrus lankė 82 

vaikai, 57 vaikų dienos centrų lankytojų šeimoms buvo teikiama pagalba ir parama.  

Organizuotuose mokymuose suaugusiems dalyvavo 92 asmenys. 

Organizuota klubo Šeimų sietynas veikla. Klubo veikloje dalyvavo 29 šeimos 

7 VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją  (214 val.). 

 

2018 m. vykdyti projektai. 

1. ES programos ERASMUS+  projektas „Family Mentor in community - competences 

and readiness for recognition“ („Šeimos mentorius bendruomenėje – kompetencijos ir 

pasiruošimas jų pripažinimui“) 
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2. ES programos ERASMUS+ projektas „Positive Paternal Engagement“ („Pozityvus 

įtraukimas tėvystei“). 

3. ES programos ERASMUS+ projektas „Parenting:inovation“ („Tėvystė: inovacijos“). 

4. Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos Nordplus projektas 

“Boosting key mindset elements for successful social business development“ (“Skatinti 

keisti mąstymą siekiant sėkmingai vystyti socialinį verslą”).  

5. ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų 

šeimoms Molėtų rajono savivaldybėje“.   

6. „Tiltas“, vaikų dienos centras Skudutiškyje, Molėtų raj. 

7. „Dubingių spindulėliai“ vaikų dienos centras Dubingiuose, Molėtų raj. 

8. „Būkime stiprūs“, vaikų dienos centras Antalgėje, Utenos raj. 

 

2018 m. socialiniai partneriai, su kuriais VšĮ Skudutiškio akademija yra pasirašiusi 

partnerystės sutartis 

Molėtų rajono savivaldybė.  

Utenos rajono savivaldybė.  

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.  

Viešoji įstaiga „Vilniaus šeimos psichologijos centras“. 

Viešoji įstaiga “Bendruomenių kaitos centras”.  

Skudutiškio, Saldutiškio ir Leliūnų seniūnijos bendruomenės.   

UAB „Tezaurus“.   

Esame Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos kolektyviniais nariais.  

 

Tarptautiniai partneriai 

Familles Rurales Regional federation of Pays de la Loire, Prancūzija 

INFODEF,  Ispanija 

Fundacja Agencji Sluzby Spolecznej, Warsaw, Lenkija 

OÜ Vestifex, Estija 

Socialas inovacijas centrs, Latvija 

DEFOIN, Ispanija 

BrainLog, Norvegija 

I & F Education and Development , Airija 

Casa do povo de são bartolomeu  de messines, Portugalija 

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku, Lenkija. 
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Mūsų rėmėjai 2018 m.:  

 

                                                                 
 

               

 

 

 

 

                           

 

2. VšĮ Skudutiškio akademijos dalininkai 

Vienintelis įstaigos savininkas yra Nijolė Butkevičienė. Jos įnašo finansinių metų 

pradžioje ir pabaigoje vertė nepakito ir yra 2.896 Eur.  

 

3. Veiklos finansavimas 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 48 401 Eur (dalinis vaikų dienos centrų 

veiklos finansavimas).  

ES programos ERASMUS+ tarptautinių projektų vykdymui – 22 712  Eur. 

Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos Nordplus projekto 

vykdymui – 3 034 Eur. 

ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Kompleksiškai teikiamų paslaugų 

šeimoms Molėtų rajono savivaldybėje“ –  3 743  Eur. 

Nuosavos lėšos – 630 Eur (gautos už suteiktas paslaugas). 

 

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį 

turtą per finansinius metus 

VšĮ Skudutiškio akademija per finansinius metus papildomo ilgalaikio turto neįsigijo ir 

neperleido. 

 

5. Veiklos sąnaudos 

Veiklos sąnaudos 88.521 Eur. Iš jų darbuotojų išlaikymas sudarė 49.441 Eur, ilgalaikio 

turto nusidėvėjimas ir amortizacija 18.573 Eur, kitos programų vykdymo sąnaudos – 20.507 

Eur.  

 

http://www.socmin.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_site_middle
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6. VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojai 

Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje: 15. 

Darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje: 15. 

Pagal pareigybes VšĮ Skudutiškio akademijos darbuotojai metų pabaigoje pasiskirstę 

taip: 2 – socialiniai pedagogai/socialinio darbo organizatoriai, 3 - vaikų laisvalaikio 

organizatoriai, 4 – socioedukatoriai, 1 – administracijos darbuotojas (direktorė), 1 – vaikų 

priežiūros specialistė, 1 – saviraiškos studijos vadovė, 1 – projektų koordinatorė, 1- virėja, 1 – 

vaikų dienos centrų vadovė. 

Per metus dirbo 13 savanorių, su kuriais sudarytos savanoriško darbo sutartys. 

 

6. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

Sąnaudos valdymo išlaidoms (direktoriaus atlyginimas, projektų administravimas ir 

biuro bei kitos administracinės išlaidos) sudarė 3.904 Eur. 

 

7. Duomenys apie įstaigos vadovą, išlaidos vadovo darbo 

užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

Įstaigos vadovas yra Nijolė Butkevičienė. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per 

finansinius metus sudarė 839 Eur. Už darbą projektuose (projektų vadovė, ekspertė) išmokėta 

8.513 Eur (darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai). 

 

8. Kolegialių organų išlaidos 

Išlaidų kolegialių organų darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių 

išmokoms nebuvo. 

 

9. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos 

dalininku susijusiems asmenims 

            Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems fiziniams asmenims 2018 

m. nebuvo. 

 

Direktorė                  Nijolė Butkevičienė 


