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PROJEKTO
„PADĖKIME VAIKAMS IR ŠEIMOMS,
NUKENTĖJUSIOMS NUO KARINIO KONFLIKTO
UKRAINOJE“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Įmonės kodas: 190780953

Telefonas: 8 5 261 0815

El. pašto adresas: informacija@savethechildren.org Internetinė svetainė: https://www.gelbekitvaikus.lt/
Per www.aukok.lt surinkta: 15 571 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – surinkti lėšas humanitarinei pagalbai, skirtai šeimoms, nukentėjusioms nuo
karinio konflikto Ukrainoje ir perkeltoms į Kijevą, Odesą ir Zaporožę bei šių miestų regionus.

Projekto rezultatai:
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ savo dalimi prisidėjo prie bendros Save the Children
International veiklos, reaguojant į politinę krizę Ukrainoje ir teikiant humanitarinę pagalbą. Per
aukok.lt kampanijos metu surinktos lėšos buvo skirtos žiemos rinkiniams įsigyti ir išdalinti
šeimoms:
 pagalba buvo suteikta 1046 žmonėms (iš jų — 565 vaikai), t. y. 322 šeimos. Šiuose
regionuose perkeltų šeimų, nukentėjusių nuo karinio konflikto, skaičius nuolat augo. Joms
buvo reikalinga skubi pagalba, jos gyvena sunkiomis sąlygomis. Daugelis šeimų buvo
perkeltos į namus, kuriuose nėra pagrindinių baldų, lovų, antklodžių ir pagalvių. Vykdant
projektą pavyko nors dalinai patenkinti šeimų poreikius ir palengvinti jų gyvenimą.
 išdalinta 322 vnt. žiemos rinkinių. Humanitarinė pagalba buvo teikiama 3 Ukrainos
miestuose ir jų regionuose: Kijevas, Odesa ir Zaporožė.
Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. įkurta nevyriausybinė, nepolitinė ir
nereliginė organizacija, kuri savo veikla siekia skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir šeimos
gyvenime, 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.
Visuomeninė organizacija “Gelbėkit vaikus” yra tikroji tarptautinės Save the Children organizacijos
narė, kuri yra pasaulyje pirmaujanti nepriklausoma organizacija, dirbanti dėl vaikų.
Mūsų vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir
visavertį gyvenimą.
Mūsų misija – dėti visas pastangas, kad pasaulyje keistųsi požiūris į vaikus; siekti kiek galima
greitesnių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ savo veiklą vykdo pagal penkias programines kryptis:
 Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas;
 Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas;
 Vaiko teisių valdymas;
 Tarptautinės programos;
 Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas.
Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomos ilgalaikės programos ir projektai, skirti užtikrinti
vaiko teises, tinkamą apsaugą ir gyvenimo kokybę, o vaikų ugdytojams padėti tinkamai ugdyti
vaikus ir užtikrinti laimingą jų vaikystę bei sėkmingą raidą. Visų vykdomų projektų išsamūs aprašai
ir pasiekti rezultatai pateikiami www.gelbekitvaikus.lt

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Nukentėjusioms šeimoms Ukrainoje buvo reikalinga skubi ir įvairi pagalba, t. y. nuo psichosocialinės pagalbos iki paramos pasiruošti žiemai. Lėšų rinkimo kampanijos metu surinktos aukos
buvo pervestos Save the Children Sweden ir perduotos Ukrainos moterų sąjungai, kurios
darbuotojai dirba Ukrainoje, teikdami pagalbą nuo karinių veiksmų nukentėjusiems vaikams ir jų
šeimos nariams, užtikrindami jų aprūpinimą priemonėmis, reikalingomis esamoje situacijoje.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, reaguodama į politinę krizę Ukrainoje, per skirtingus
finansavimo šaltinius rinko paramą siekiant suteikti būtiną visapusišką paramą. Per aukok.lt
surinktos lėšos buvo skirtos žiemos rinkiniams įgyti ir platinti šeimoms.
Politinė krizė, prasidėjusi protestais Ukrainoje 2013 m, virto kariniu konfliktu, kai 2014 m. Rusija
aneksavo Krymą, bei sukėlė humanitarinę krizę, paveikusią daugiau kaip 5,2 milijono žmonių. Šie
įvykiai tiesiogiai ir netiesiogiai paveikė vaikus. Dalis vaikų dalyvavo protestuose nuo 2013 m.
lapkričio mėn. iki 2014 m. vasario mėn., dalis jų neteko savo šeimos narių ir artimųjų. Nemažai
vaikų privalėjo palikti savo namus, siekiant užtikrinti jų saugumą.
Nepaisant paliaubų ir Memorandumo, kurį visos karinio konflikto šalys pasirašė 2014 m. rugsėjo 19
d., 9 punkto, kasdien buvo pranešama apie rimtus paliaubų pažeidimus ir šaudymus Donecko bei
Luhansko regionuose. Namai buvo sugriauti, dėl grėsmės gyvybei gyventojai buvo perkeliami į
stovyklas kituose miestuose bei jų regionuose.
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Žiemos Ukrainoje yra šaltos ir ilgos, temperatūra dažnai nukrenta žemiau -25 laipsnių. Į centrinę
Ukrainos dalį iš karinio konflikto teritorijų buvo perkelta daugiau nei 400 000 žmonių, kurie vasarą
iš karo zonos pabėgo turėdami vos keletą asmeninių daiktų. Šie žmonės ne tik kad neturėjo
būtiniausių drabužių ir namų ūkiui reikalingų reikmenų, bet ir turėjo kęsti žiemos šalčius.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ kartu su Ukrainos moterų sąjunga už surinktas lėšas
per aukok.lt suteikė pagalbą šeimoms: parūpino joms patalynes, antklodes, kilimėlius/patiesalus.
Visos šeimos perkėlimo proceso metu gaudavo Ukrainos moterų sąjungos kontaktus. Ukrainos
moterų sąjunga pagalbos teikimą organizavo tokiu būdu: paramos gavėjai kreipdavosi dėl paramos į
projekto vykdytojus tiesiogiai, telefonu, per savanorius, valstybines įstaigas bei kitais būdais.
Projekto vykdytojai įvertindavo poreikį ir atidžiai išrinkdavo pažeidžiamiausias šeimas. Prioritetai
paramai gauti buvo šie:
 Šeimos su nepilnamečiais vaikais;
 Daugiavaikės šeimos;
 Vienišos mamos;
 Nepilnos šeimos;
 Vieniši senjorai, auginantys vieną ir daugiau anūkų;
 Šeimos, kurios augina vaiką (-us) su negalia;
 Našlaičius auginančios šeimos;
Projekto eigoje, konsultuojantis su projekto partneriais ir paramos gavėjais, buvo nuspręsta iš dalies
pakeisti ankstesnį suplanuotą standartizuoto žiemos rinkinio turinį (pledas, antklodė ir šildytuvas) ir
pateikti daugiau žiemojimo sąlygoms tinkamų priemonių, atsižvelgiant į dideles elektros sąnaudas
šildytuvams ir elektros tiekimo kliūtis Ukrainoje. Taigi naujasis žiemos rinkinys buvo labiau
pritaikytas prie paramos gavėjų poreikių ir dėl šių pokyčių bendras paramos gavėjų skaičius buvo
didesnis nei numatyta projekto pradžioje.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1 458,58

1 440,00

2015-02-03 Nr.6726 ir 2015-03-05 Nr.
6819 SEB mokėjimo nurodymai

II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Humanitarinė pagalba
vaikams ir šeimoms,
13 032,90
nukentėjusioms nuo karinio
konflikto
V. Paramos rinkimo
7%
administravimo mokestis
Iš viso:

13 041,00

2014-12-04 Nr. 56 SEB mokėjimo
nurodymas

I. Personalo kaštai
Darbuotojo dalies DU
dengimas už paramos
gavimo organizavimą,
prisidėjimą per tarptautinį
projektą ir projekto
įgyvendinimo užtikrinimą

1 089,97
15 571,00
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Projekto rezultatai
Šio projekto veiklos vyko nuo 2015 m. vasario 18 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. Humanitarinė
pagalba pasiekė 1 046 žmonių (vyrų – 101, moterų – 380, vaikų – 565). Nepaisant to, kad projektas
prasidėjo kalendorinei žiemai einant į pabaigą, ši humanitarinė pagalba šeimoms buvo gyvybiškai
svarbi.
Iš viso 322 šeimos gavo žiemos rinkinius (buvo numatyta 220):
 Kijevo srityje 85 šeimos gavo žiemos rinkinius, vieną rinkinį sudarė: patalynė – 2 vnt.,
antklodė – 2 vnt., kilimėlis/patiesalas – 2 vnt.; pagalvės – 2 vnt., rankšluostis- 1 vnt.
 Odesos srityje 98 šeimos, Zaporožėje – 139 šeimos gavo žiemos rinkinius, vieną rinkinį
sudarė: patalynė – 2 vnt., antklodė – 2 vnt., kilimėlis/patiesalas – 1 vnt.; pagalvės – 2 vnt.

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

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“
Generalinė direktorė
Rasa Dičpetrienė

_____________
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