Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1253

2017 m. kovo 14 d.

PROJEKTO „TĖVŲ PALIKTI VAIKAI PRAŠO PAGALBOS
IŠMOKTI RAŠYTI IR KALBĖTI“ VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas: LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Įmonės kodas: 192014985

Telefonas: +370 657 18778

El. pašto adresas: indre.cepulyte@sosorg.lt

Internetinė svetainė: www.sos-vaikukaimai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 11620 €
Per www.aukok.lt surinkta: 11620 €

SANTRAUKA

Projekto tikslas
Jūsų paramos dėka 29 vaikams buvo suteikta logopedo ar spec. pedagogo pagalba. Vaikai,
turintys dideles gyvenimo traumas ir netinkamą vaikystės ugdymą, su specialistų pagalba išmoko
taisyklingai kalbėti, rašyti ir skaityti, lengviau įveikia mokymosi ir bendravimo sunkumus. Taip pat
vaikai tampa labiau motyvuoti mokslui, jiems geriau sekasi, jie tampa drąsesni, nes gali bendrauti
su kitais vaikais.
Projekto rezultatai
Projekto metu iš viso buvo surinkta 11620 eurų. Visa suma buvo skirta 29 vaikams nuo
2016 m. gegužės mėnesio iki 2017 m. vasario mėnesio. Vidutiniškai vienas vaikas pas specialistus
lankėsi vieną kartą per savaitę.
Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
SOS vaikų kaimai – tai nepriklausoma nevyriausybinė vaikų gerovės organizacija,
suteikianti jaukius namus našlaičiams bei tėvų paliktiems vaikams, padeda socialinės rizikos
šeimoms. Šiuo metu globojame ir ugdome daugiau kaip 100 vaikų ir jaunuolių SOS vaikų kaime
bei SOS jaunimo programose, padedame 200 vaikų iš socialinės rizikos šeimų.
Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija veikia jau 21 metus, tačiau
visame pasaulyje SOS vaikų kaimai veikia daugiau nei 60 metų. Šiuo metu SOS vaikų kaimai savo
veiklą vykdo 132 pasaulio šalyse.
Mes kuriame šeimas tėvų globos netekusiems vaikams ir padedame socialinės rizikos ir
socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms kurti savo ateitį bei formuoti bendruomenes. Įsitikinimai
ir principai, kuriais buvo paremtas mūsų organizacijos kūrimas, iki šiol yra mūsų sėkmės
pagrindas. Šiomis vertybėmis mes grindžiame savo veiklą, priimamus sprendimus ir tarpusavio
santykius, siekdami įgyvendinti mūsų misiją.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga





Parama suteikta 29-iems SOS vaikų kaimo globoje gyvenantiems vaikams;
Kiekvienam vaikui buvo sudarytas individualus vystymosi planas, pagal kurį buvo parinka
reikiama specialisto pagalba;
23-ims SOS vaikų kaimo vaikams buvo teikiama tęstinė pagalba;
5 –iems naujai į SOS vaikų kaimą atėjusiems vaikams buvo suteikta intensyvi specialistų
pagalba: kaip prisitaikyti naujoje aplinkoje, įsivertinti įvykusius įvykius, suprasti kas vyksta
vaiko gyvenime ir suteikti jam pasitikėjimo bei aiškumo.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

10806,60

10806,60

Bankinių pavedimų išrašas: 16 05 01 17 02 28.

7 proc.

813,40

11620,00

11620,00

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Specialistų paslaugos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

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

Liudovika Pakalkaitė
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