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PROJEKTO „Padovanokite pilnavertį gyvenimą tėvų
apleistiems vaikams“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Įmonės kodas: 192014985 (ne PVM mokėtoja)

Telefonas: (8 5) 274 27 15

El. pašto adresas: indre.cepulyte@sos-org.lt

Internetinė svetainė: www.sos-vaikukaimai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 15 000 Eur. €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti 35 – iems SOS vaikams labai reikalingą intensyvią specelistų priežiūrą.
Sunkaus likimo nuskriaustiems vaikams reikalinga psichologų, logopedų, pedagogų ir SOS mamų
pagalba integruotis į naują gyvenimą.
Projekto rezultatai:
 Per www.aukok.lt surinkta: 15 000 Eur. €
 35-ių SOS vaikų kaimuose gyvenatiems vaikams skirta logopedų ir spec. pedagogų pagalba
9 mėnesius.
 Pagalba suteikiama pagal individualius kiekvieno vaiko poreikius atskirai.
Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
SOS vaikų kaimai“ – tai nepriklausoma nevyriausybinė vaikų gerovės organizacija,
suteikianti jaukius namus našlaičiams bei tėvų paliktiems vaikams, padedanti 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 organizacija veikia daugiau nei 60 metų. Šiuo metu „SOS vaikų kaimai“ savo
veiklą vykdo 132 pasaulio šalyse.
Mes kuriame šeimas tėvų globos netekusiems vaikams, padedame socialinės rizikos ir
socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms kurti savo ateitį bei formuoti bendruomenes. Įsitikinimai
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ir principai, kuriais buvo paremtas mūsų organizacijos kūrimas, iki šiol yra mūsų sėkmės pagrindas.
Šiomis vertybėmis grindžiame savo veiklą, priimamus sprendimus ir tarpusavio santykius, siekdami
įgyvendinti mūsų misiją.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Kiekvienas vaikas, patekęs į globos namus, įgauna trauminę patirtį, nes yra atskiriamas nuo savo
biologinės šeimos, patenka į naują aplinką ir turi iš naujo adaptuotis joje. Norint tą adaptaciją
palengvinti, SOS Vaikų kaimai naudoja praktiką, kuomet naujai atvykusiam vaikui yra atliekamas
išsamus psichologinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jo stipriosios pusės, sunkumai bei
poreikiai. Taip pat gaunamos rekomendacijos, kurios padeda imtis tolimesnių veiksmų dėl vaiko
gerovės užtikrinimo.
SOS vaikų kaimai taiko skirtingas psichologines metodikas, kurios apima psichoterapijos,
kaniterapijos ir dailės terapijas.
Kiekvienas vaikas, patekęs į globos namus, įgauna trauminę patirtį, nes yra atskiriamas nuo savo
biologinės šeimos, patenka į naują aplinką ir turi iš naujo adaptuotis joje. Norint tą adaptaciją
palengvinti, SOS Vaikų kaimai naudoja praktiką, kuomet naujai atvykusiam vaikui yra atliekamas
išsamus psichologinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jo stipriosios pusės, sunkumai bei
poreikiai. Taip pat gaunamos rekomendacijos, kurios padeda imtis tolimesnių veiksmų dėl vaiko
gerovės užtikrinimo.
Kaniterapeutų bei dailės terapeutų komanda dirba su konkrečiais, tuo metu aktualiausiais
vaiko sunkumais- emocijų supratimas ir raiška, savęs suvokimas, socializacijos įgūdžiai ir kt. Tuo
tarpu psichoterapijos specialistai gilinasi į vaiko vidinį pasaulį, vaikystės patyrimą, baimes, yra
sprendžiamos prieraišumo problemos ir kt. Svarbu paminėti, kad visos terapijos, o ypatingai
psichoterapija, yra tęstiniai procesai, nes ryšio su vaiku užmezgimas ir vidinių vaiko traumų
analizavimas užima ilgą laiko tarpą.
Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą, SOS Vaikų kaimo koordinuojanti
psichologė du kartus metuose atlieka efektyvumo vertinimą, kuriame atsispindi pasiekti rezultatai,
pozityvūs pokyčiai bei sritys, kuriose dar tikslinga padirbėti. Į procesą yra įtraukiamos globojamų
vaikų SOS mamos bei tetos, kurios, remdamosios iš specialistų gautomis rekomendacijomis,
stengiasi jas pritaikyti kasdieniame vaiko gyvenime.
Terapijų tikslas yra ne tik pašalinti išorinius simptomus, bet ir paskatinti pozityvius
gebėjimus, padėti vaikui rasti arba sukaupti vidinių resursų problemoms bei sunkumams spręsti.
Mes siekiame, kad vaikas, susidūręs su gyvenimiška problema, ne bėgtų nuo jos, bet gebėtų jas
spręsti, arba nebijotų prašyti pagalbos, kai savų resursų nepakanka.
SOS vaikų kaimų globojami vaikai dar savo šeimose būna “išmokę”, kad į jų poreikius
niekas nekreipia dėmesio, jų neatliepia ir tenka ieškoti įvairių būdų (dažniausiai neadaptyvių), kad
išgyventų ir patenkintų bent pagrindinius, fiziologinius poreikius. Ilgalaikių terapijų dėka vaikų
mąstymas pasikeičia, jie pradeda pasitikėti žmonėmis, išmoksta užmegzti kontaktą, jaučiasi
saugesni ir svarbesni, išmoksta prašyti pagalbos bei problemas spręsti visuomenėje priimtinais
būdais.
Kaniterapijos užsiėmimų metu į pagalbą pasitelkiamas šuo, turintis specialų pažymėjimą ir
išlaikęs terapinio šuns egzaminą. Šuns vaidmuo terapijų metu yra tarsi tarpininko, nes dažnai tai, ko
vaikas nedrįsta pasakyti suaugusiam (dėl nepasitikėjimo visais suaugusiais), jis pasako terapiniam
šuniui (pavyzdžiui, jam piešdamas ar rašydamas laiškus). Tokiu būdu specialistui pavyksta pamatyti
vaiko vidinį pasaulį ir atlikti reikiamas korekcijas.
Dailės terapija yra kūrybiškas būdas, padedantis dirbti su vaiku. Ši terapija didina vaikų
savivertę, dėmesio koncentraciją, kūrybiškumą bei emocinį intelektą. Vaikas gali įsisąmoninti daug
dalykų per jutiminius procesus. Dailės terapijos metodas suteikia galimybę kaupti naujus
išgyvenimus, o ne perimti kažkieno kito patirtį. Vaikai, kurie auga tokioje aplinkoje, kurioje
leidžiama patirti, ateityje geba pasirinkti ir žino, ko nori.
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Svarbu paminėti, kad visų terapijų efektyvumas daugiau ar mažiau priklauso nuo jų
reguliarumo ir tęstinumo. Terapeutui reikia laiko, kol užmezgamas ryšys su vaiku, kol vaikas
pradeda juo pasitikėti ir pamažu gali atsiverti ir kalbėti apie skaudulius ar kitus išgyvenimus.
Manoma, kad, jei daroma ilgesnė nei dviejų savaičių pertrauka tarp konsultacijų, tai tas užmegztas
ryšys sumažėja ir gali būti pastebimas regresas, todėl labai svarbu, kad terapijos būtų kartą per
savaitę, tuo pačiu metu (tuomet vaikas jaučia didesnį saugumą) ir truktų bent vienerius metus.
Organizacija, bandydama atliepti kiekvieno iš jų poreikius, stengiasi rasti tinkamiausią būdą.
Pavyzdžiui, mergaitei, kuri turi diagnozuotą selektyvų mutizmą (vaiko socialinio bendravimo
sutrikimas, pasireiškiantis nuolatiniu negebėjimu kalbėti tam tikrose socialinėse situacijose),
psichoterapija (gydymas kalbantis) nėra tinkamiausias metodas, bet puikiai sekasi dailės terapijoje,
kur savo mintis bei emocijas galima išreikšti nenaudojant verbalinės kalbos.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

15000 €

1395 €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų
įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos

3085PU106566; 3085PU106617; 3085PU106739; 3085PU106934;
3085PU106934; 3085PU107056; 3085PU106614; 3085GL119627;
3085GL119627; 3085PU106633; 3085PU106875; 3085PU106935;
3085PU106935; 3085PU107057; 3085PU107360; 3085PU106713;
3085GL119626; 3085GL119626; 3085PU106787; 3085PU106787;
3085PU106876; 3085PU106936; 3085PU106936; 3085GL120821;
3085GL120821; 3085PU107058; 3085PU107361; 3085PU107362;
3085PU107362; 3085GL120031; 3085GL120031; 3085GL120081;
3085GL120081; 3085PU106803; 3085GL120822; 3085GL120822;
3085GL120822; 3085PU107368; 3085PU106777; 3085PU106877;
3085PU106937; 3085PU106937; 3085PU107059; 3085PU107363;
3085PU107363; 3085GL120082; 3085GL120082; 3085PU106874;
3085GL120431; 3085PU106871; 3085PU106884; 3085GL120430;
3085GL120430; 3085PU106933; 3085PU106933; 3085GL120813;
3085GL120823; 3085GL120823; 3085GL120823; 3085PU107060;
3085PU107369; 3085PU106994; 3085GL120818; 3085PU106990;
3085PU106990; 3085PU106990; 3085PU107019; 3085PU107061;
3085GL121253; 3085GL121843; 3085PU107364; 3085PU107364;
3085PU107370; 3085PU107037; 3085PU107055; 3085GL121254;
3085GL121254; 3085GL121841; 3085GL121842; 3085GL121257;
3085GL121257; 3085PU107120; 3085PU107365; 3085PU107365;
3085PU107366; 3085PU107366; 3085GL121884; 3085GL121885;
3085GL121840; 3085PU107367; 3085PU107367; 3085PU107371;
3085PU107341; 3085PU107337; 3085PU107330; 3085PU107339;
3085PU107339; 3085PU107343; 3085PU107353; 3085PU107353;
3085PU107357; 3085PU107474; 3085GL122706; 3085PU107448;
3085PU107470; 3085PU107447; 3085GL122704; 3085GL122704;
3085PU107595, 3085GL123226

Psichologų konsultacijos

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

7 proc.

1050 €
15 000 €

Projekto rezultatai
2017 metais buvo suteikta ilgalaikė parama 13 vaikams. Parama. Viso daugiau nei 500 specialistų
valandų buvo skirta per 9 mėnesius. Vienas terapijos užsiėmimas kainuoja 30 eur/val.
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Specialistai, kurie padėjo vaikams:















A.Januškeviciene psichologė
A.Daniūnaitė psichologė
T.Grigonis psichologas
G. Liutkevičė psichologė
D.Mickevičiūtė psichologė
G. Liutkevičė psichologė
D.Pčelinceva psichologė
J.Anufrijeva- psichologė
S.Dirgėlienė psichologė
Storno/G. Liutkevičė psichologė
M.Karklytė - psichologė
M.Misevičė psichologė
R.Skerytė-Naginskienė psichologė
Asta Januškevičienė psichologė

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

Indrė Čepulytė

_____________ A.V.
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