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Apie draugiją

• Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija FENIKSAI (toliau Draugija). 2015 
m.  pacientų iniciatyva buvo įsteigta bei įregistruota Juridinių asmenų 
registre Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija. Draugija jungia Vilniaus 
apskrityje gyvenančių žmonių sergančių IS bei jų artimuosius. Draugija 
siekia palaikyti pacientus, suteikdama naujaisiais moksliniais tyrimais 
pagrįstą informaciją. Bendradarbiaujama su medikais, socialiniais 
darbuotojais bei užsienio partneriais, draugija ieško atsakymus į visus 
klausimus, kurie iškyla sergant IS. 

• Draugijos būstine yra įsikūrusi klinikos InMedica patalpose, adresu 
Baublio g. 2, Vilnius. Iš anksto susitarus čia teikiame  konsultacijas 
gyvai. Taip pat dažnai bendraujame su sergančiais telefonu arba 
virtualioje erdvėje: “IS gyvenimo mokykla”, „Išsėtinės sklerozės 
draugija "Feniksai"“ facebook grupėje, individualiuose ir grupiniuose 
pokalbiuose per facebook arba skype. Stengiamės bent kartą per 
mėnesį suorganizuoti gyvus draugijos narių susitikimus.

• Draugija taip pat naudojasi partnerių teikiamomis patalpomis, kuriose 
organizuojamos teminės paskaitos, seminarai. Seminarai 
organizuojami Gemma reabilitacijos centre, Saviraiškos ir savęs 
pažinimo studijoje, Moreno aktyvaus laisvalaikio centre ir kitur.



Narystė 
draugijoje

• Vilniaus išsėtinės sklerozės draugija palaiko įvairų Lietuvos ir užsienio 
sergančiuosius bei jų artimuosius. Viso draugijoje 212 nariai (2020 03 21 
duomenys)

• Draugijoje yra “tikrieji” nariai ir “netiesioginiai nariai”. 

• Tikrieji nariai: Į draugiją gali įstoti visi norintys: Sergantys IS; Asmenys, 
kuriems įtariama IS; Sergančiųjų artimieji, draugai bei visi kiti, 
pageidaujantys prisijungti prie draugijos veiklos. Įstoti pageidaujantis 
asmuo turi užpildyti prašymą bei sumokėti metinį nario mokestį (20 Eur).  
Tikrieji nariai visose draugijos organizuojamose veiklose dalyvauja 
nemokamai arba sumokėję minimalų mokestį už kai kurias paslaugas 
(spec. reabilitacijos paslaugos reabilitacijos centre arba paciento 
namuose). 2019 m. surinkta 780 Eur nario mokesčio.

• Netiesioginė narystė. Tais atvejais, jeigu sergantis IS nori gauti visą 
informaciją apie Draugijos organizuojamus seminarus, užsiėmimus bei 
kitas veiklas, bet nenori dalyvauti Draugijos susitikimuose, pacientas gali 
tapti netiesioginiu nariu. Netiesioginis narys yra informuojamas bei 
palaikomas, kaip ir tikrieji nariai, tačiau negauna nemokamų ir dalinai 
padengiamų paslaugų.



Draugijos nariai (2)

• Nuo draugijos įsikūrimo (2015 m. 
rugpjūčio mėn.) narių skaičius 
kasmet didėjo. 
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Vilniaus išsėtinės sklerozės 
draugijos valdyba 

• Ana Staševičienė, pirmininkė

• Robertas Molis

• Rasa Taurinskaitė
• Danutė Ruseckaja

• Arūnas Šileika

• Daiva Ausenaitė

• Andrius Dikšas

Ana
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Vilniaus išsėtinės sklerozės draugijos revizijos komisija

Žilvinas Mišeikis, pirmininkas Jolanta Ričkiene Ingrida Ramanauskaite



Vilniaus išsėtinės sklerozės draugijos partneriai ir rėmėjai

rėmėjai:
• Vilniaus miesto savivaldybė;

• UAB „Johnson and Johnson“

• UAB „Roche Lietuva“;

• UAB „Merck Serono“;

• UAB „ICG Farma“;

• Tarptautinė Vilniaus Moterų 
Asociacija

• UAB „Gintarinė vaistinė“;
• UAB „Eurovaistinė“

• Lietuvos aktyvios reabilitacijos 
asociacija;

• VšĮ „Sveikas miestas“ 

• Izraelio ambasada Lietuvoje;

• Reabilitacijos namai „Gemma“;

• „Moreno“ aktyvaus laisvalaikio 
centras;

• Savęs pažinimo ir saviraiškos studija;

• Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centras prie SADM;

• „Gydanti lėkštė“ portalas ir mitybos 
specialistė Ingrida Kuprevičiūtė;

• Depresijos gydymo centras;

• „Pauzė“ portalas ir psichologai Paulius 
Rakštikas ir dr Akvilė Daniūnaitė;

2019 metais mūsų draugijai daugiau dėmesio skyrė ir savo lėšomis arba paslaugomis prisidėjo daugiau partnerių ir rėmėjų.

• VŠĮ „Sveikas miestas“;

• Lietuvos neįgaliųjų teniso klubas;

• VšĮ “Afrikos būgnai”;

• VšĮ „Tarptautinis maratonas“;

• MB „Pergalės strategija“;

• „ZinZin“ ir dietistas Jonas 

Lapinskas;

• VšĮ „Inkocentras“;

partneriai:



2019 m. mus 
konsultavo:
• Gyd. reabilitologas Romanas Machnin;

• Kineziterapeutas Juozas Kupčiunas;

• Kineziterapeutas Jevgenij Frolov;

• Kineziterapeutas Emilis Janeliauskas;

• Kineziterapeutė Laura Sidaraitė – Michailovė;

• Gydomosios mitybos specialistė Ingrida Kuprevičiūtė;

• Dietistas Jonas Lapinskas;

• Gydytoja Jurga Misevičienė;

• Gydytojas neurologas (UK) Tadas Žuromskis

• Geštalt terapijos konsultantė (dailės terapija) Dainora Skrabulienė

• Kiti specialistai 

• Ilona Taubytė (Thai Chi, kineziterapeutė)

• Wang Rui (Thai Chi)

• Anželika Račkovska (astropsichologė)



Draugijos nariai, kurie 2019 m. aktyviai dalyvavo veiklos vystyme. 
Nuoširdžiai visiems dėkojame.



2019 m. Vilniaus išsėtinės sklerozės draugijos įgyvendinta veikla

Eil. nr. laikotarpis Veiklos pavadinimas Paslaugos Paslaugą gavusių narių 
sk.

1 Sausis -
gruodis

Nario nuolaidų
kortelė

2019 m. startavo su nuolaidų Draugijos nariams programa. Visi
esantys tikrieji nariai turi galimybę gauti Feniksų nuolaidų
kortelę bei pasinaudoti draugijos partnerių teikiamomis
nuolaidomis https://www.feniksai.lt/nuolaidu-kortele/

92 nuolaidų 
kortelės turėtojai

2 Sausis -
gruodis

IS biblioteka 2019 m. Draugija pradėjo teikti paslaugą „IS biblioteka“.
Norintys Draugijos nariai gali užsakinėti bei skaityti IS
bibliotekoje turimas knygas https://www.feniksai.lt/biblioteka/

4 skaitytojai

https://www.feniksai.lt/nuolaidu-kortele/
https://www.feniksai.lt/biblioteka/


INDIVIDUALI   PAGALBA   DRAUGIJOS   NARIAMS (1)
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

3 Sausis-
birželis

Individualūs užsiėmimai su robotizuotu elipsiniu treniruoklių Kinisiforo (Partneris MB „Dianeta“) 3 517,00

Pagal Draugijos narių poreikius ir prašymus buvo organizuoti pilnai 
apmokomi užsiėmimai su robotizuotu elipsiniu treniruokliu Kinisiforo. 
Papildomai asmenims, negalėjusiems savarankiškai nuvykti į 
reabilitacijos centrą, buvo organizuojamos pavėžėjimo paslaugos. 
Projektui pasibaigus kai kurie Draugijos nariai tęsė užsiėmimus savo 
lėšomis. Jiems buvo pritaikyta nuolaida.

10    dalyvių
(111 

užsiėmimų)

UAB „ICG Farma“ 2 920,00

2 dalyviai Surinkta labdara per 
2018 m. 
„Eurovaistinės
Kalėdinį bėgimą“

597,00

4 Sausis -
gruodis

Individualūs užsiėmimai su specialistais ir kita pagalba (Draugijos narių prašymu) 2 236,00

Psichologo konsultacijos („Depresijos gydymo centras“ ir jame dirbantys
psichologai)

1 dalyvė
(4 
konsultacijos)

UAB „ICG Farma“ 80,00

Kineziterapija. Suteikta 8 Draugijos nariams, vieniems buvo reikalinga 
vienkartinė konsultacija, kitiems keletas užsiėmimų. (1 užsiėmimo 
savikaina 20 Eur) (Draugijos samdomi kineziterapeutai)

8 dalyvių
(18 
užsiėmimų)

UAB „ICG Farma“ 460,00

Kineziterapija paciento namuose. Draugijos nario prašymu buvo 
organizuota ilgalaikė, kartą per savaitę kineziterapeuto priežiūra. (1 
užsiėmimo savikaina 30 Eur) (Draugijos samdomi kineziterapeutai)

1 dalyvis (15 
užsiėmimų)

Surinkta labdara per 
2019 m. 
„Eurovaistinės
Kalėdinį bėgimą“

450,00



INDIVIDUALI   PAGALBA   DRAUGIJOS   NARIAMS (2)
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

Sausis -
gruodis

Kineziterapija paciento namuose (spec. Prietaiso nuoma) (Partneris 
Sveikatos klinika)

1 dalyvė Surinkta labdara per 
2019 m. „Trakų 
triatloną“

200,00

Streso valdymo 8 savaičių trukmės užsiėmimai „Mindfulness“ su 
psichologu Pauliumi Rakštiku (Partneris „Pauzė“ portalas)

4 dalyviai UAB “Merck Serono” 600,00

Ana Staševičienė 96,00

Individuali pagalba, sunkiai besiverčiančiai sergančiajai (žeminių rūbų 
pirkimas)

1 dalyvys Surinkta labdara per 
2019 m. akciją “100 
metrų”

350,00

TAI  CHI
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

5 Sausis -
gruodis

5 draugijos nariai visus metus, po du kartus per savaitę lankė Tai 
Chi užsiėmimus. Draugija padengė 50 proc. užsiėmimų kainos 
pagal faktinį lankomumą 

5 dalyviai Ana Staševičienė 1000,00



ŠEŠTADIENIAI   SU   FENIKSAIS 
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

6 Vasaris, 
Kovas

"Living Proof" Filmo peržiūra 10 dalyvių

Transformaciniai žaidimai (išlaidos lektoriui) Ana Staševičienė 100,00

FENIKSŲ APDOVANOJIMAI  ir Visuotinis narių susirinkimas
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

7 Kovas Kasmet kovo mėn. Feniksai švenčia gimtadienį. 2019 m. gimtadienį.
Gimtadienis vyko muzikiniame klube „Legendos“. Buvo pagerbti ir 
apdovanoti aktyviausi Draugijos nariai, rėmėjai. Linksmino VšĮ 
„Afrikietiški būgnai“ ir grupė „The Hard Eezy“.

105 dalyviai 2525,42

Koncertų salės nuoma ir maitinimas
Ana Staševičienė 851,92

UAB “Roche Lietuva” 300,00

Apdovanojimai Ana Staševičienė 173,5

Muzikantai Ana Staševičienė 800,00

Afrikos būgnai Ana Staševičienė 300,00



TULPIŲ AKCIJA 
(padėka IS centrų gydytojams)

EITYNĖS  „LAIMĖ  NUGALĖTI“
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

9 Gegužė Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ eitinės Gedimino 
prospektu, Vilniuje 

4 dalyviai

Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

8 Balandis Draugijos narių iniciatyva ir pačių pasiūlytomis lėšomis buvo įsigytos 
tulpės, kurios buvo pristatytos Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno IS centrų 
gydytojams. Surinkta suma buvo pervesta VšĮ „Lion‘s Quest“ vaikų 
emociniam ugdymui skirtoms knygoms išleisti. 

6 gydytojos
neurologės
gavo dovanu
tulpes

10 Draugijos narių 
parama

100,00



RENGINIAI  IS  DIENAI  PAMINĖTI
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

10 Gegužė „Judėk už IS“ (Move it for MS)
Kartu su JK kompanija „MS Trust“ buvo organizuotas Feniksų 
dalyvavimas nuotoliniu būdų akcijoje „Judėk už IS“ (Move it for MS).
Akcijos metu online buvo rodomi pratimai, kuriuos reikėjo atlikti ir tai 
užfiksuoti. (nufotografuoti ar pan.)

5 dalyviai

11 Gegužė EMSP Annual Conference 2019
2019 m. Vilniuje vyko Europos IS platformos konferencija. Iš Draugijos 
dalyvavo 2 asmenis. 

2 dalyvės Ana Staševičienė 50,00

12 Gegužė Viešinimo kampanija skirta IS dienai paminėti

Eksperimentinis video klipas, skirtas plačiajai visuomenei atkreipti 
dėmesį į įvairių būklių supratimą bei pagalbos teikimą. Video rasite  
https://www.youtube.com/watch?v=cRnwWdjBWMk

UAB “Roche Lietuva” 200,00

13 Birželis Klaipėdos IS 25-metis, Pasaulinės IS diena
Dalyvavimas Klaipėdos apskrities sergančiųjų IS draugijos 25 metų 
gimtadienyje. 

5 dalyviai UAB “Roche Lietuva” 552,00

14 Birželis Konferencija, skirta Pasaulinei išsėtinės sklerozės dienai paminėti (Šiauliai)
Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze draugijos ir Vilniaus 
išsėtinės sklerozės draugijos organizuota konferencija, skirta Pasaulinei 
išsėtinės sklerozės dienai paminėti.

50 dalyvių UAB “Roche Lietuva” 948,00

https://www.youtube.com/watch?v=cRnwWdjBWMk


AKCIJA „KARTU MES STIPRESNI“
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

15 Birželis Apyrankių gamyba

Apyrankių gamyba akcijai „Kartu mes stipresni“. Pasiruošimas 
Trakų pusmaratoniui ir projektui „100 metrų“

3 dalyviai 139,00

16 Birželis Apyrankių gamyba akcijai „Kartu mes stipresni“. Pasiruošimas projektui 
„100 metrų“

5 dalyviai 65,00

17 Birželis Trakų pusmaratonis

Dalyvavimas Trakų pusmaratonyje, siekiant paminėti IS dieną, 
bėgant už IS sergančiuosius

7 dalyviai 500,00

Marškinėliai “IS iššūkio komanda” (30 vnt.) gamyba, užkandžiai UAB Eurovaistinė 500,00

https://www.youtube.com/watch?v=8s1nFc6xbD0


AKCIJA „KARTU MES STIPRESNI“
Projektas „100 metrų“

Buvo organizuota švietiejišką akcija „100 metrų“, skirta sergančiųjų išsėtine skleroze žmonių motyvacijos nepasiduoti ligai 
kurti bei šviesti visuomenę apie ligą, taip naikinant stereotipus bei sergančiųjų išsėtine skleroze stigmatizaciją. Projekto 
svečias Ramon Arroyo, sergantis IS iš Ispanijos. Jo atvykimo iniciatorė Laura Sidaraitė-Michailovė. Projekto metu vyko 
filmo „100 metrų“ peržiūra, kuriame ekranizuota Ramono istorija. 

Projekto partneriai:
Mindaugas Bilius, Lietuvos Paralimpinio komiteto prezidentas
Multikino kinocentras – nemokamai suteikia salę filmo peržiūrai, diskusijai su svečiu.
„Moreno aktyvaus laisvalaikio centras“)
UAB "Impuls LTU" – dovanos akcijos dalyviams 
UAB „Eurovaistinė“ – marškinėlių ir kt. atributikos triatlono dalyviams.
VŠĮ „Sveikas miestas“ – pagalba organizuojant akcijos viešinimą. 
Viešbutis „Narutis“ – nuolaida svečio apgyvendinimui.
VšĮ „Tarptautinis maratonas“ – pagalba Trakų triatlono metu. Viešinimas.
Karaliaus Mindaugo Lion‘s klubas - pagalba organizuojant akcijos viešinimą.

https://www.youtube.com/watch?v=8s1nFc6xbD0
https://www.youtube.com/watch?v=8ElmxxcfsqM
https://www.youtube.com/watch?v=8ElmxxcfsqM
https://www.youtube.com/watch?v=QdlCrmr-AwU


AKCIJA „KARTU MES STIPRESNI“
Eil.
nr

laikotar
pis

veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

16 Liepa Projekto „100 metrų“ veikla ir biudžetas: 4316,84
Apyrankių gamyba akcijai „Kartu mes stipresni“. Pasiruošimas Trakų 

pusmaratoniui ir projektui „100 metrų“
3 dalyviai 139,00

Filmo subtitrų lietuvių kalba parengimas UAB Janssen 200,00

Ana Staševičienė 42,00

Marškinėliai „Kartu mes stipresni“ Ana Staševičienė 745,84

Palapinė 3m x 6m UAB Janssen 550,00

Svečio atvykimo išlaidos UAB Janssen 200,00

Svečio apgyvendinimas (3 nakvynės) UAB Janssen 150,00

Patalpos, inventorius, kitos išlaidos UAB Janssen 750,00

Panešimai žiniasklaidai (3 pranešimai) UAB Eurovaistinė 450,00

Trumpi Video (5 video) UAB Janssen 642,00

Ana Staševičienė 108,00

Reklaminiai maketai (3 maketai + logotipo „Kartu mes stipresni“ sukūrimas) Ana Staševičienė 140,00

Video interviu ir reportažo LRT laidoje „Labas rytas Lietuva“ nufilmavimas ir paruošimas UAB Janssen 200,00

Reklama Vilniaus miesto viešajame transporte ir lauko ekranuose VšĮ „Sveikas miestas“

https://www.youtube.com/watch?v=8s1nFc6xbD0


FILMO „100 metrų“ PERŽIŪRA
ir dalyvavimas Vilniaus Triatlone
Filmo peržiūros bei Triatlono metu buvo renkama parama padėti draugijos
narėms Daivai ir Loretai. Surinkta paramos suma: 641 Eur.



FILMO „100 metrų“ PERŽIŪRA
ir dalyvavimas Vilniaus Triatlone

• Paspaudę ant nuotraukų, pamatysite 
nufilmuotas akimirkas iš šių nuostabių 
renginių

https://www.youtube.com/watch?v=8s1nFc6xbD0
https://www.youtube.com/watch?v=QdlCrmr-AwU
https://www.youtube.com/watch?v=umB8PtQ1Owg


FILMO „100 metrų“ PERŽIŪRA ir dalyvavimas 
Vilniaus Triatlone

Filmo peržiūros bei Triatlono 
metu buvo renkama parama 
padėti draugijos narėms Daivai 
ir Loretai. Surinkta paramos 
suma:  641 Eur.

Loretai už surinktą paramą 
apmokėta BIONESS 
treniruoklio nuoma

Daivai nupirkti žieminiai rūbai

Paspaudę ant 
nuotraukos,

Susipažinsite su Daivos
ir Loretos istorija

https://www.youtube.com/watch?v=88OxXW6qFJM
https://www.youtube.com/watch?v=T6kxK1shFzo
https://www.youtube.com/watch?v=SHTPlPw0IKQ


AKCIJA „KARTU MES STIPRESNI“
Eil.
nr

laikotar
pis

veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

16 Liepa Dalyvavimas „Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime“ 207,82

Dalyvavimas už sergančius IS „Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime“. 
Paramos rinkimai apmokėti kineziterapiją namuose draugijos nariui 
Simonuo Skrabuliui

16 dalyvių

Marškinėlių gamyba Ana Staševičienė 174.06

Indų nuoma ir užkandžiai Ana Staševičienė 33,76

Kalėdinio bėgimo metu surinkta suma: 450 Eur

Paspaudę ant nuotraukos, pamatysite Simono istoriją

https://www.youtube.com/watch?v=8s1nFc6xbD0
https://www.youtube.com/watch?v=8HNcn_CStO4


VAIKŲ STOVYKLA
Eil.
nr

laikotar
pis

veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

16 Liepa Sergančių tėvų vaikų stovykla 1450,00

Dėka Elžbietos  Arutiunian jau antrus metus organizuota stovykla 
vaikams, kurių tėvai serga IS.

15 dalyvių Vilniaus miesto 
savivaldybė

1350,00

Draugijos narės 
parama

100,00



SAVARANKIŠKO  UGDYMO  MOKYMAI  „IS GYVENIMO STOVYKLA“

Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

10 Rugsėjis Stovykla Trakuose 19 dalyvių 1,432.2

Apgyvendinimas Lietuvos aktyvios 
reabilitacijos 
asociacija

490,00

Maitinimas

Lektoriai (apie mityba, joga ir mindfulness) 330,00

Ana Staševičienė 315,00

Spalis Stovykla reabilitacijos centre „Energetikas“ Šventojoje 25 dalyviai 3358,00

Apgyvendinimas ir maitinimas Ana Staševičienė 2288,00

Vakaronė su Afrikos būgnais Ana Staševičienė 300,00

Transportas UAB “Roche Lietuva” 500,00

Lektoriai (apie mitybą, apie šlapinimosį sutrikimus, apie odos priežiūrą) Lietuvos aktyvios 
reabilitacijos 
asociacija

270,00



SAVARANKIŠKO  UGDYMO  
MOKYMAI  „IS GYVENIMO 
STOVYKLA“

• IS gyvenimo mokyklos projektas – tai sergančiųjų 
išsėtine skleroze tarpusavio pasitikėjimo ir palaikymo 
bendruomenė. Stipri bendruomenė – tai 
bendradarbiavimas tarp pacientų, gydytojų ir šeimos 
narių.
• IS Gyvenimo mokyklos projektu siekiama didinti 
sergančiųjų išsėtine skleroze sąmoningumą, pagrįstą 
patikima informacija. Tai yra naujai diagnozuotų asmenų 
objektyvus supažindinimas su liga, atmetant viešai 
prieinamuose šaltiniuose paplitusius mitus.
• Su liga gyvenančių asmenų palaikymas, mokymas 
valdyti simptomus bei patikimas informavimas apie 
naujas gydymo galimybes, individualios reabilitacijos 
organizavimas. Pacientų turinčių negalią ir stiprius 
biosocialinių funkcijų sutrikimus medicininės ir socialinės 
reabilitacijos organizavimas namuose.



KITI  RENGINIAI
Eil.
nr

laikotarpis veikla Paslaugą 
gavusių sk.

Finansavimo šaltinis Kaina (Eur)

10 Rugsėjis Viaceslavo Panin iniciuotas ir organizuotas piknikas gamtoje 18 dalyvių

Spalis Gongų terapija su Roberto Molio pasidalinimu apie kelionę į 
Indiją, į Ajurvedinę reabilitaciją

20 dalyvių 200,00

Terapijos pravedimas Ana Staševičienė 200,00



E.MOKYMAI – video paskaitų ciklas „KAIP GYVENTI SU IS“

Eil.nr laikotarpis veikla Finansavimo 
šaltinis

Kaina (Eur)

10 Gruodis Prasidėjo e.paskaitų filmavimas ir paruošimas, kurių transliacija prasidės 2020 m.
Mokytis galima  https://www.feniksai.lt/video/kaip-gyventi-su-is-video/

UAB Janssen 1500,00

2020 metais, 
kiekvieną mėnesį 
(nuo kovo) www.feniksai.lt
Kelsim naują temą

https://www.feniksai.lt/video/kaip-gyventi-su-is-video/
http://www.feniksai.lt/


DĖKOJU VISIEMS!
Ana Staševičienė
Draugijos pirmininkė
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