Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1262
2019 m. gegužės 6 d.

PROJEKTO
“Auginanti ir gydanti draugystės galia“
________________________________________
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Paramos vaikams centras
Įmonės kodas: 124632778

Telefonas: 8 611 22612

El. pašto adresas: pvc@pvc.lt

Internetinė svetainė: www.pvc.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 5 965,21 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – yra prevencinis, kad draugiškų ir atsakingų suaugusiųjų mentorių
teigiamo pavyzdžio dėka jau labai jauname, dar mokykliniame amžiuje vaikai ir paaugliai
mokomi ugdyti krizės įveikimo įgūdžius, atpažinti savo emocijas ir mokėti jas reikšti saugiai
sau ir kitiems, mokytis rūpintis savo emocine būsena ir psichine sveikata, stiprinti
psichologinį atsparumą, mokytis laiku kreiptis pagalbos.
Projekto rezultatai:
 Atrinkta ir apmokyta darbui su vaikais 100 draugiškų ir atsakingų suaugusiųjų
mentorių.
 100 vaikų ir paauglių gavo individualią, ilgalaikę (mažiausiai vienerius metus)
emocinę ir socialinę mentorių pagalbą, kurią koordinavo ir konsultavo psichologai.
 Suorganizuota 15 stovyklų, žygių, edukacinių renginių ir kūrybinių dirbtuvių vaikams
ir mentoriams, stiprinti bendradarbiavimą ir siekti individualių kiekvienos draugystės
tikslų.
 Didžiausias projekto rezultatas – Sėkmės istorijos, kurios vis dar tęsiasi:
http://www.pvc.lt/lt/big-brothers-big-sisters/145-bbbs-sekmes-istorijos
Keletas projekto akimirkų
Projekto dalyviai pažymėjo Vaikų gynimo dieną: https://www.youtube.com/watch?v=3JvZ3BWV8aI
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Nevyriausybinė organizacija „Paramos vaikams centras“ savo veiklą pradėjo 1995 m.
kaip „Atviros Lietuvos fondo“ prevencinė programa „Big Brothers Big Sisters“
(“Vyresnieji Broliai Vyresniosios Seserys”). Programoje atrinkti ir paruošti savanoriai teikė
vaikams emocinį palaikymą krizėje, tapdavo teigiamu pavyzdžiu sprendžiant bendravimo ir
socialines problemas. Laikui bėgant, Centro darbuotojai pastebėjo, kad kai kuriems
vaikams ir šeimoms nepakanka draugiškų ir atsakingų savanorių palaikymo ir jiems
reikalinga specializuota pagalba. Centro specialistai pradėjo teikti psichologinio
konsultavimo paslaugas vaikams, turintiems emocinių ir elgesio problemų, taip pat rengti
mokymus tėvams bei kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais.
Mūsų misija – užtikrinti vaikų psichinę gerovę, teikiant profesionalią efektyvią kompleksinę
pagalbą vaikams, patiriantiems smurtą, išgyvenantiems krizę, esantiems rizikoje, ir jų
šeimoms.
Vykdydami programas „Big Brothers Big Sisters“, „Pozityvi tėvystė“, „Vaikystė be smurto“,
„Antras žingsnis“, išsikėlėme tikslus: stiprinti vaikų psichinę sveikatą bei savižudybių ir
smurto prevenciją, teikti kompleksinę pagalbą nukentėjusiam vaikui ir šeimai, stiprinti su
vaikais dirbančių specialistų kompetenciją, užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą,
atstovauti vaikų teises ir interesus, skatinant visuomenę atsakingai rūpintis vaikais
akcentuojant savanorystės svarbą, ugdyti vaikų socialines emocines kompetencijas,
skatinti ir puoselėti pozityvios tėvystės idėjas.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto veiklos, eiga
Projektas „Auginanti ir gydanti draugystės galia“ vykdomas programos „Big Brothers
Big Sisters“ pagrindu. „Big Brothers Big Sisters“ programa – tai savanoriškos
mentorystės programa, kurios metu profesionalų atrinktas ir apmokytas savanoris
mažiausiai vienerius metus individualiai bendrauja su 7 – 17 metų vaiku ar paaugliu.
Savanoriai suteikia vaikams ir paaugliams emocinę paramą ir rodo teigiamą pavyzdį, o jų
bendravimą koordinuoja ir konsultuoja Paramos vaikams centro psichologai.
Tai
vienintelė tokio tipo prevencinė, ilgalaikė programa Lietuvoje, padedanti vaikams bei
jų šeimoms, ugdanti suaugusius savanorius ir padedanti kurti geresnę visuomenę.
Laikotarpis

Veikla

Veiklos aprašymas

Viso
projekto
metu

Norinčiųjų
savanoriauti
atranka ir mokymai.

Visi norintys tapti mentoriais ir padėti vaikams,
dalyvavo atrankiniame interviu su psichologu, pateikė
rekomendacijas bei kitus dokumentus ir dalyvavo
paruošiamuosiuose mokymuose, kurie trunka 20 val.

Viso
projekto
metu
Viso
projekto
metu
Viso

Norinčiųjų gauti
pagalbą vaikų ir
paauglių sunkumų
ir poreikių
įvertinimas.
Vaikų ir savanorių
draugysčių
koordinavimas ir
konsultavimas
Renginiai,

Visos šeimos, norinčios gauti pagalbą projekte
dalyvavo vaiko ir šeimos poreikių ir sunkumų
įvertinime, kad pamatyti ar projektas gali pagelbėti ar
reikalinga kitokia pagalba.
Vaikų ir savanorių gydančios ir auginančios
draugystės yra koordinuojamos ir konsultuojamos
Paramos vaikams centro psichologų, vyksta darbas ir
su vaikų tėvais ar globėjais.
Įvairūs edukaciniai renginiai, kūrybinės dirbtuvės,

Dalyvių
skaičius
100 mentorių

100 vaikų
100 tėvų

100 draugysčių
200 dalyvių
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projekto
metu

stiprinantys
draugystes ir
padedantys ugdyti
socialinius,
bendravimo ir
pagalbos vieni
kitiems gebėjimus

vasaros stovykla, patyriminiai žygiai su nakvyne,
draugystei ir vaikams svarbių švenčių pažymėjimas,
tradicijų puoselėjimas draugiškame boulingo turnyre
ir pan.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €
4 050

Išleista,
€
1 088,40

4 050

1 088,40

III. Organizacinės išlaidos

2 425

1 134,25

Darbui su vaikais priemonės

2 425

68,46

121673734 UAB Kotryna R305100043 2016-08-25

Darbui su vaikais priemonės

69,97

300562775 UAB Kadabra HOB1144

Savanorių išlaidos

29,43

110193723 UAB Palink 69/165059 2017-11-22

Savanorių išlaidos

25,32

123033512 Maxima LT UAB 4500-0836 2017-04-11

Savanorių išlaidos

26,24

123033512 Maxima LT UAB 4380-0518 2017-03-30

Savanorių išlaidos

37,00

123715317 Rimi Lietuva UAB T70700095984 2017-04-20

Savanorių išlaidos

23,75

UAB Food Factory RK322 2017-03-14

Savanorių išlaidos

39,31

110688998 UAB Bitė Lietuva TA0033945086 2017-06-30

Priemonės darbui su vaikais

18,45

300090381 Ermitažas UAB E301010006168 2017-05-31

Renginys dalyviams

67,37

302309468 UAB Asorti.lt ASM000006262 2016-04-30

Renginys dalyviams

33,00

302752175 VŠĮ Verslas ar menas VAM121 2016-02-25

Priemonės darbui su vaikais

43,21

124931353 UAB Officeday ODZA59043 2016-07-14

Ryšio paslaugos

96,80

110688998 UAB Bitė Lietuva TA0030542258 2016-05-31

Ryšio paslaugos

67,08

121215434 Teo LT AB TEO1424000469 2017-01-31

Ryšio paslaugos

67,08

121215434 TEO LT AB ARB1435837784 2017-03-31

Ryšio paslaugos

19,91

121215434 TEO LT AB ARB1447621077 2017-05-31

Ryšio paslaugos

71,83

121215434 TEO LT AB ARB 1453467688 2017-06-30

Kanceliarinės prekės

109,35

124931353 UAB Officeday ODZA54249 2016-01-16

Kanceliarinės prekės

43,21

124931353 UAB Officeday ODZA59043 2016-07-14

Kanceliarinės prekės

104,50

Kanceliarinės prekės

72,98

I. Personalo kaštai
Psichologų darbo užmokestis

Išlaidas įrodantys dokumentai

II. Materialių daiktų įsigijimas

IV. Kitos išlaidos

2 825

3 325

Patalpų nuoma

2 325

463,39
296,95
50,00
171,55
100,00

235924090 Skaitmeninis amžius UAB EV00058225 201710-31
Copy Pro UAB CP2016Nr5517 2017-02-12
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN00288
2016-02-29
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0041301
2017-05-31
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0042106
2017-06-30
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0043051
2017-07-31
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0048808
2018-01-31
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Planuota
išleisti, €

Išleista,
€
100,00
100,00
42,32
42,32
42,31
42,31
59,71

Patalpų eksploatacija

45,00
157,35
207,40
105,29
11,77
38,90
31,15
32,92
160,00
42,78
44,43

Kitos išlaidos

Viešinimas (skrajutė)
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Išlaidas įrodantys dokumentai
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB SFR021020
2018-02-28
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0053041
2018-06-29
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0054017
2018-07-31
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0054290
2018-08-30
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0055450
2018-09-28
122266912 Biznio mašinų kompanija UAB BMKN0056781
2018-10-31
126323136 S.Lichomanov įmonė Ryšio labirintas
RLB1720 2017-12-28
122748773 UAB Komparsa KOM1605656 2016-06-28
124789555 123-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Sėliai SEL24/15 2016-01-24
124789555 123-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Sėliai SEL02/16 2016-02-25
124789555 123-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Sėliai SEL52/18 2018-03-21
124789555 123-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Sėliai SEL5618 2018-05-28
124789555 123-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Sėliai SEL62,18 2018-08-26
124789555 123-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Sėliai SEL64/18 2018-09-28
124789555 123-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Sėliai SEL66/18 2018-10-26
303429602 Laimutės švara MB PRSV0163 2017-03-31
304151376 AB Energijos skirtymo operatorius
SEN633921 2017-05-31
304151376 AB Energijos skirtymo operatorius
SEN789135 2017-06-30

73,56

Helle Nevierienė Buhpaz20170315 2017-02-28

71,56

Helle Nevierienė buhpaz0715 2017-07-15

29,40

Helle Nevierienė buhpaz201807 2018-07-31

29,29

Helle Nevierienė buhpaz2018/08 2018-08-31

60,00

304420264 UAB Ketvirtis LT KET0001 2016-11-30

45,34

304420264 UAB Ketvirtis LT KET00012 2017-01-31

95,00

304420264 UAB Ketvirtis LT KET00040 2017-05-31

33,00

304420264 UAB Ketvirtis LT KET000274 2018-09-27

500

500

7 pro.

417,56

9 300

5 965,21

303169268 Creative Family MB Nr. 117 2018-11-29

Projektas buvo remiamas keleto rėmėjų, todėl pagal gautas lėšas ir iš kitų šaltinių, atitinkamai, kai
kurios išlaidos iš aukok.lt buvo reikalingos mažesnės, o kai kur šiek tiek didesnės.
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Projekto rezultatai








Atrinkta ir apmokyta darbui su vaikais 100 draugiškų ir atsakingų suaugusiųjų
mentorių. Tuo tikslu buvo atlikta 190 atrankinių pokalbių, norinčiųjų tapti mentoriais
vaikams. Iš jų 100-ui atrinktų dalyvių vyko 8 grupės mokymų, kurių bendra trukmė
160 val.
100 vaikų ir paauglių gavo individualią, ilgalaikę (mažiausiai vienerius metus)
emocinę ir socialinę mentorių pagalbą, kurią koordinavo ir konsultavo psichologai.
Dar 32 vaikams ir paaugliams, kurie dalyvavo atrankos projekte, buvo identifikuotas
specialistų pagalbos poreikis, vaikų šeimoms tuo tikslu suteiktos konsultacijos ir
rekomendacijos. Iš viso buvo atlikta 132 sunkumų ir pagalbos poreikių įvertinimo
pokalbiai individualiai vaikams ir tiek pat vienam ar dviem jų tėvams/globėjams.
Suorganizuota 15 stovyklų, žygių, edukacinių renginių ir kūrybinių dirbtuvių vaikams
ir mentoriams, stiprinti bendradarbiavimą ir siekti individualių kiekvienos draugystės
tikslų. Per projekto laikotarpį organizuoti šie renginiai:
o tradicinis draugiškas boulingo turnyras;
o Kalėdinė šventė "Pasakų Kalėdos",
o Mokslo metų uždarymas ilgamečio programos draugo Gen. Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijos kariūnų organizuotame karinių iššūkių ruože,
o Kūrybinių dirbtuvių vakarai šaltuoju sezonu, gaminat Kalėdinius žaisliukus
eglutei;
o Vakarai su arbata vaikams ir savanoriams: pirmos pagalbos teikimo mokymai
vaikams ir savanoriams, paskaita apie vandenį ir įvairūs eksperimentai,
projekto dalyvių vestas vakaras “Pažink save per kvapų pasaulį”, “Draugystės
koliažų” kūryba ir pan.
o Tarptautinę Draugystės dieną minint - patyriminiai žygiai su nakvyne po Neries
regioninį parką ir aplink Marcinkonius.
o Flashmob’as ir muilo burbulų žaidimai Vingio parke Vaikų gynimo dienos
proga,
o Vasaros stovykla jėgos aitvarų entuziastų motyvacinėse veiklose (Kintai).
Didžiausias projekto rezultatas – Sėkmės istorijos, kurios vis dar tęsiasi:
http://www.pvc.lt/lt/big-brothers-big-sisters/145-bbbs-sekmes-istorijos

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Aušra Kurienė

A.V.
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