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2019 birželio 26 d.

Projekto „Už vaikystę 2018“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Paramos akcijos vykdytojas: visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Įmonės kodas: 190780953

Telefonas: +370 5 2610815

El. pašto adresas:
informacija@savethechildren.org

Interneto svetainė: www.gelbekitvaikus.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 16.887,00 EUR

APIE PARAMOS AKCIJĄ „UŽ VAIKYSTĘ“
Lietuvoje beveik 20 tūkst. vaikų auga sudėtingomis sąlygomis, nuolat patiria nepriteklių, skurdą, jų
tėvai neturi darbo, kai kurie – girtauja. Kiekvieną dieną šie vaikai patiria socialinę atskirtį: jie ne
visada gali nueiti į mokyklą, neturi švarių drabužių. Jie nežino, kas yra nerūpestinga vaikystė.
Daugelis šeimų nuoširdžiai rūpinasi savo vaikais, tačiau ne visada pajėgia susidoroti su užgriuvusia
nelaime, skurdu ar sunkiomis gyvenimo sąlygomis. Kartais reikia visai nedaug – palaikymo ir
minimalios pagalbos, kad šeimos ir jose augančių vaikų situacija iš esmės pasikeistų. Organizacija
„Gelbėkit vaikus“ siekia užtikrinti laimingą ir saugią vaikystę, suteikdama individualią paramą
labiausiai pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms bei plėtodama vaikų dienos centrų, kurie teikia
nemokamas paslaugas vaikams ir šeimoms, tinklą.
„Gelbėkit vaikus“ paramos akcija „Už vaikystę“ skirta rinkti lėšas labiausiai pažeidžiamoms Lietuvos
šeimoms ir jose augantiems vaikams, kuriems bus suteikta reikalinga parama, bus pagerinta
šeimos ir vaiko gyvenimo kokybė. Dalis paramos taip pat bus skirta organizacijos „Gelbėkit vaikus“
vaikų dienos centrams, kuriuos šiuo metu lanko apie 900 vaikų, gyvenančių nepalankiomis
sąlygomis – skurde, socialinėje atskirtyje. Vaikų dienos centrai užtikrina pagrindinius vaiko
maitinimo, priežiūros, ugdymo, mokymo, tinkamo socialinio orientavimo ir adekvataus asmens
tapatybės suvokimo pagrindus. Vaikų dienos centrai pagalbą vaikams teikia nuo 1996 m. Iš viso
Lietuvoje veikia 36 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ kuruojami vaikų dienos centrai.

APIE ORGANIZACIJĄ „GELBĖKIT VAIKUS“
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. įkurta nevyriausybinė, nepolitinė ir
nereliginė organizacija, kuri savo veikla siekia skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir šeimos gyvenime.
Organizacija dirba tam, kad vaikai augtų žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir jaustųsi
saugūs bei laimingi. Organizacija siekia įgyvendinti šalyje Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir
skatinti tinkamas ir palankias sąlygas vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai.
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ yra tikroji tarptautinės „Save the Children“ organizacijos narė.
„Gelbėkit vaikus“ VIZIJA – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą,
vystymąsi ir visavertį gyvenimą. MISIJA – dėti visas pastangas, kad pasaulyje keistųsi požiūris į
vaikus, siekti kiek galima greitesnių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.
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Organizacija „Gelbėkit vaikus“ savo veiklą vykdo pagal penkias programines kryptis:


Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas



Vaikų socialinio apleistumo ir institucijų mažinimas



Vaiko teisių valdymas



Tarptautinės programos



Organizacijos stiprinimas

Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomos ilgalaikės programos ir projektai, skirti užtikrinti vaiko
socialines, politines, ekonomines, kultūrines teises, tinkamą apsaugą ir gyvenimo kokybę, o vaiko
ugdytojams padėti tinkamai ugdyti vaikus ir užtikrinti laimingą jų vaikystę bei sėkmingą raidą. Visų
vykdomų projektų išsamūs aprašai ir pasiekti rezultatus galima rasti www.gelbekitvaikus.lt.

PARAMOS AKCIJOS REZULTATAI
Už Aukok.lt portalo aukotojų lėšas organizacija „Gelbėkit vaikus“ suteikė pagalbą sunkiai
besiverčiančioms šeimoms.
Šeimų istorijos
1. Pagalba šešių asmenų šeimai iš Pagirių pagerintos gyvenimo sąlygos, nupirkti du
nameliai ant ratų (apie 80 kv. m. gyvenamo ploto) ir dalinai pritaikyti gyvenimui. (Projekto
pradžia 2017 m.)
Filmukas apie Pagirių šeimą „Ko reikia vaikams, kad namuose būtų gera“
https://tv.lrytas.lt/zinios/uz-vaikyste/2015/11/17/news/ko-reikia-vaikams-kad-namuose-butu-gera-223054/
2017 m., per Aukok.lt paaukotomis lėšomis buvo pradėti Pagirių šeimos dviejų namukų ant ratų
apšiltinimo ir kanalizacijos įrengimo darbai. 2018 m. darbai tęsti.
Kad šeima galėtų įsikelti į nupirktus namelius bei gyventi ir žiemos metu, buvo perkamos statybinės
medžiagos ir vykdomi tęstiniai namelių apšiltinimo ir renovacijos darbai: namelių dugno šiltinimas;
cokolio apdaila, šiltinimas; terasos grindų įrengimas; sienų karkaso įrengimas; lentelių kalimas ant
sienų, plėvelės tempimas; pakalimų kalimas dailylentėmis; stogo šiltinimas, priestato lubų šiltinimas;
stogo gegnių įrengimas; plėvelės tempimas, lotavimas; stogo dangos montavimas; kraigo,
vėjalenčių, lietaus sistemos montavimas; dailylenčių dažymas 2 sluoksniais; langų, durų
demontavimas-montavimas; prieangio-katilinės pertvarų ir gipsinių sienų įrengimas; kupolinio stogo
montavimas jungiant namelius; vykdomų darbų apmokėjimas ir įvairūs smulkūs statybiniai darbai
bei statybinių medžiagų pristatymas į statybvietę.
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Nuotraukose pateikta 2017 m. pradėtų Pagirių šeimos dviejų namelių ant ratų statybinių darbų eiga.
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2. Pagalba Sikorskių šeimynai: atstatytas ir renovuotas šeimynos namo stogas.
Švenčionių rajone gyvena Vaiva ir Povilas Sikorskiai, kurie įkūrė Sikorskių šeimyną. Šeimynos tėvai
užaugino 4 savo vaikus ir globoja vaikus, kurie dėl skaudžių gyvenimo netekčių, biologinių tėvų
abejingumo, nemeilės neteko tėvų globos. Sikorskių šeimynoje jie suranda saugumą, šilumą, savo
tikruosius namus. Šiuo metu šeimynoje atradę savo tikruosius namus gyvena 9 įvairaus amžiaus
vaikai. Šeimynos gyvenamo namo stogas buvo kiauras ir, lyjant lietui, vanduo pastoviai varvėjo į
namo vidų. Sikorskiai neturėjo jokios galimybės renovuoti stogo, todėl VO „Gelbėkit vaikus“ padėjo
šeimynai. 2017 m. darbai buvo pradėti, o 2018 m. tęsiami ir užbaigti.

Renovuotas Sikorskių šeimynos namo stogas.
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Paramos akcijos biudžetas

Išleista,
EUR

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Materialinė pagalba skurdžiai
gyvenančioms
Lietuvos
šeimoms.

1. Pagalba šešių asmenų
šeimai iš Pagirių pagerintos
gyvenimo sąlygos, nupirkti du
5251,54
nameliai ant ratų (apie 80 kv.
m. gyvenamo ploto) ir dalinai
pritaikyti gyvenimui.

PVM sąskaita faktūra TIK Nr.050489, 2018-11-29, TIKNETA UAB
PVM sąskaita faktūra TIK Nr.050543, 2018-12-03, TIKNETA UAB
PVM sąskaita faktūra MB Nr 00006364, 2018-12-03, Medžio bitės UAB
PVM sąskaita faktūra TIK Nr.050631, 2018-12-06, Tikneta, UAB
PVM sąskaita faktūra MB Nr.00006390, 2018-12-06, Medžio bitės, UAB
PVM sąskaita faktūra MB Nr.00006382, 2018-12-06,Medžio bitės UAB
PVM sąskaita faktūra TIK Nr 050661, 2018-12-10, Tikneta, UAB
PVM sąskaita faktūra MAK Nr.3369472, 2018-12-13, Makveža UAB
PVM sąskaita faktūra MB Nr. 00006424 2018-12-13, Medžio bitės, UAB
PVM sąskaita faktūra TIK Nr.050815, 2018-12-17, Tikneta, UAB
PVM sąskaita faktūra MB Nr.00006471, 2018-12-21,Medžio bitės, UAB
PVM sąskaita faktūra TK Nr.050905, 2018-12-27,Tikneta, UAB
PVM sąskaita faktūra MAK Nr.3337644, 2019-01-10 Makveža, UAB
PVM sąskaita faktūra LAN Nr.27404, 2019-01-24, Lankstonas, UAB
Sąskaita faktūra Nr.REN142, 2019-05-09, Renovuojam IĮ

2. Pagalba Sikorskių šeimynai
atstatytas
ir
renovuotas 8380,99
šeimynos namo stogas

PVM sąskaita faktūra SAS Nr.00008364, 2018-08-28, Stogvyga
UAB. Dalis išlaidų padengta iš 2017 m. projekto, todėl ta
pati sąskaita yra ir šio projekto biudžete, ir 2017 m., bendra
suma yra padalinta (575,08 EUR + 8380,99 EUR, iš viso
8956,07 EUR)

II. Kitos išlaidos
Buhalterinės apskaitos
paslauga

1497,30

III. Paramos rinkimo
administravimo mokestis

1182.09

Iš viso:

16.311,92

Nordgain, UAB
PVM sąskaita faktūra Nr. NORD05189, 2018-05-31

2018 m. projekto yra dar nepanaudotas 575,08 EUR likutis, kuris persikelia į 2019 m. projektą „Už
vaikystę 2019“.

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

Organizacijos generalinė direktorė

Rasa Dičpetrienė
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