Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1383

2020 m. sausio 21 d.

PROJEKTO
„PALAIKYMO KREPŠELIS „SVEIKA, SAULYTE!“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija
Įmonės kodas: 302940743

Telefonas: 8 606 44444

El. pašto adresas: info.saulytes@gmail.com

Internetinė svetainė: www.saulytes.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 6224,50 €

SANTRAUKA
Lietuvoje kasmet gimsta iki 40 kūdikių, turinčių Dauno sindromą. Lietuvoje yra iki 33 sveikatos
priežiūros įstaigų gimdymo skyrių – kiekviename iš jų būtų palikti šie palaikymo krepšeliai. Projekto
metu yra ketinama sukomplektuoti 100 vnt. minėtų krepšelių. Tokiu būdu siekiama, kad palaikymo
krepšeliai pasiektų visoje Lietuvoje esančias, net ir toliausiai nuo didmiesčių nutolusias, kūdikio su
Dauno sindromu susilaukusias šeimas. Krepšelį įteiktų prižiūrintis daktaras, daktaras-genetikas,
medicinos sesuo arba minėtos asociacijos narys (gavus tėvų sutikimą).
Šio palaikymo krepšelio pagalba, tėvai gauna aktualią informaciją, nuorodas kur kreiptis, ką daryti,
o svarbiausia – palaikymą ir žinią, kad yra ne vieni, kad yra kitų tokio paties likimo žmonių, kurie
gali padėti, patarti. Tėvai, gavę šią informaciją, ramiau ir greičiau susigyvena su kūdikio sindromo
faktu, greičiau nusiramina ir pajunta motinystės/tėvystės džiaugsmą, susilaukus mažylio.
Projekto tikslas – „Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija“, vienijanti šeimas,
auginančias vaikus su Dauno sindromu, projektu „Sveika, Saulyte!“ siekia padėti tėvams
susigyventi su šiuo faktu, suteikti psichologinę bei kitokią būtinąją pagalbą.
Šiam tikslui įgyvendinti buvo komplektuojami specialūs palaikymo krepšeliai „Sveika, Saulyte!“,
kurių turinį sudaro: jautrus laiškas nuo tokio paties likimo tėvų, pasveikinimas sulaukus kūdikio ir
šilti palinkėjimai, informacinis leidinys apie Dauno sindromą (apimantis psichologinius patarimus,
informaciją apie vaiko raidą, reabilitacijos galimybes), nuorodos ir kontaktai, kur kreiptis ieškant
informacijos ir paramos, kelios mielos dovanos mažyliui (minkštas pledukas, mamų, auginančių
vaikus su Dauno sindromu, megztos kojinaitės, rėmėjų dovanos, lavinantis žaislas). Nurodyti
kontaktai tėvų, į kuriuos būtų galima kreiptis, norint pasikalbėti, pasiklausti, pasiguosti.
Projekto rezultatai:
 Suaukota reikiama pinigų suma, kurios pagalba buvo supirktas visas numatytasis krepšelio
turinys, parengta mokomoji medžiaga, kuri bus naudojama sveikatos priežiūros įstaigų
personalo mokymams.
 Parengtas (surinkta informacija, sumaketuota, parengta spaudai) ir dvigubu tiražu (600 vnt)
atspausdintas informacinis bukletas apie Dauno sindromą.
 Šiuo metu yra išdalinti 44 krepšeliai (40 vnt į sveikatos priežiūros įstaigas ir 4 vnt tiesiogiai
perduoti šeimoms, susilaukusioms vaikučio su Dauno sindromu), projektas tęsiamas,
krepšeliai sėkmingai dalinami toliau.
 Gaunami teigiami atsiliepimai iš jaunų tėvų, gavusių minėtus krepšelius.
Keletas projekto akimirkų
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Atsiliepimai:

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija įkurta 2012 m. tėvų, auginančių vaikus su
Dauno sindromu, iniciatyva. Asociacija vienija Lietuvoje gyvenančius Dauno sindromą turinčius
vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, jų šeimas, globėjus bei kitus jų interesais veikiančius
asmenis. Asociacijos vizija – visapusiška žmonių su Dauno sindromu integracija į visuomenę,
oraus ir pilnaverčio neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybės užtikrinimas.
Lietuvoje gyvena apie tūkstantis žmonių su Dauno sindromu. Šis genetinis sutrikimas
diagnozuojamas tada, kai asmuo turi papildomą 21-ąją chromosomą, kuri nulemia Dauno
sindromui būdingus išorinius bruožus ir lemia lėtesnę raidą. Tačiau kiekvienas asmuo, turintis
Dauno sindromą, yra unikali asmenybė, pasižyminti savo individualiomis savybėmis, charakterio
ypatumais, gebėjimais ir galimybėmis.
Dauno sindromą turintys asmenys ir jų šeimų nariai dažnai patiria socialinę atskirtį. Aplinkinių
patyčios ir atstūmimas – skaudžiausia, ką tenka išgyventi turinčiam Dauno sindromą bei jų
artimiesiems. Tai dažniausiai kyla dėl buvimo kartu su šiais žmonėmis patirties ir žinių apie
sindromą stokos. Tai sukuria išankstinias neigiamas nuostatas, baimes ir nežinojimą, kaip
bendrauti su Dauno sindromą turinčiu žmogumi. Daugelyje ES šalių Dauno sindromą turintys
žmonės kur kas dažniau nei Lietuvoje gyvena visavertį socialinį gyvenimą, mokosi, dirba,
sportuoja, skaito paskaitas.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
2019 m. gegužės 20 d., pasirašius sutartį su VšĮ Geros valios projektai, prasidėjo projekto „Sveika,
Saulyte!“ įgyvendinimas. Buvo paskelbtas projektas Aukok.lt platformoje, buvo sukurtos projekto
paskyros viešojoje erdvėje, nuo to laiko projektas buvo aktyviai viešinamas įvairiais viešinimo
kanalais – socialinėje erdvėje, asociacijos internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje.
Gavus pirmąsias įplaukas, buvo komplektuojamas pirmųjų 30 vnt. palaikymo krepšelių turinys,
ruošiama medžiaga informaciniam bukletui (I-asis krepšelių dalinimo etapas).
Pirmieji krepšeliai ligonines pasiekė rugsėjo mėnesį, kaip ir buvo planuota. Kai kurie krepšeliai
buvo perduoti tiesiogiai tėvams. Pirmojo etapo metu buvo į 10 sveikatos priežiūros įstaigų išdalinti
visi suplanuoti palaikymo krepšeliai (30 vnt.) bei informaciniai bukletai.
Sėkmingai paruošta mokomoji medžiaga sveikatos priežiūros įstaigų personalui. Parengti vertimai
iš anglų į lietuvių kalbą, pritaikyta Lietuvos kontekstui, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojančiais teisės aktais. Parengta video medžiaga, atlikti filmavimo, montavimo darbai.
II-asis krepšelių dalinimo etapas yra pradėtas 2019 m. spalio mėnesį, jo metu paruošta 70
palaikymo krepšelių ir yra dalinami į likusias 23 sveikatos priežiūros įstaigas. Šiame etape yra
išdalinta 14 vnt. krepšelių, dalis jų įteikta tiesiogiai tėvams. Šis antrasis etapas tęsis tol, kol bus
išdalintas visas numatytas krepšelių kiekis.
Krepšelius sveikatos priežiūros įstaigoms perduoda konkrečių miestų projekto koordinatoriai.
Vienas iš projekto savanorių komandos narių pastoviai palaiko ryšį su sveikatos priežiūros
įstaigomis, siekiant užtikrinti, kad krepšeliai būtų įteikti tinkamai, o jų pritrūkus – būtų papildytas jų
kiekis.
Pasibaigus II-ajam krepšelių dalinimo etapui, yra paruošta anketa sveikatos priežiūros įstaigų
personalui, kurios pagalba bus įvertintas projekto poveikis.
Projekto įgyvendinimo savanorių komandą sudaro 6 asmenys bei regionuose esantys projekto
koordinatoriai, kurių yra apie 20 asmenų.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Projekto vadovas
(savanoriškais pagrindais)
Buhalteris (savanoriškais
pagrindais)
II. Materialių daiktų įsigijimas
Dėžė daiktams sudėti
Planuota: 1 vnt. - 3,50 Eur
Išleista: 0,697 Eur/vnt. x 100
vnt. = 69,69 Eur
Likutis: 280,31 Eur

Pledukai naujagimiui

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

69,69

UAB „Pakuotės centras“ 2019-09-25 PVM
sąsk. fakt. Nr. PC0000020299

1440,00

175,78

UAB „LPP Lithuania“ 2019-07-03 PVM sąsk.
fakt. Nr. 6612992*99-19-3-53374

Išlaidas įrodantys dokumentai

3

Planuota
išleisti, €
Planuota: 1 vnt. – 14,40 Eur
Išleista: vidutinė kaina 1 vnt.
10,01 Eur/vnt. x 100 vnt. =
1001,17 Eur
Likutis: 438,83 Eur

Išleista, €
216,00
99,90
509,49

viso:
Specialus kramtukas
Planuota: 1 vnt. – 10,50 Eur
Išleista: 11,761 Eur/vnt. x 100
vnt. = 1176,12 Eur
Likutis: - 126,12 Eur

1050,00
705,672

Masažinis kamuoliukas
Planuota: 1 vnt. – 5,00 Eur
Išleista: 2,505 Eur/vnt. x 100
vnt. = 250,50 Eur
Likutis: 249,53 Eur

500,00
150,282

Planuota: 1 vnt. – 1,60 Eur
Išleista: vidutinė kaina 1,3114
Eur/vnt. x 100 vnt. = 131,140
Eur
Likutis: 28,86 Eur

17,38
160,00

23,22
84,01

viso:

UAB „Slaugivita“ 2019-07-24 PVM sąsk. fakt.
SLS Nr. 36911
UAB „Slaugivita“ 2019-11-25 PVM sąsk. fakt.
SLS Nr. 37430

250,47
6,53

Rėmelis nuotraukai

UAB „Slaugivita“ 2019-07-24 PVM sąsk. fakt.
SLS Nr. 36911
UAB „Slaugivita“ 2019-11-25 PVM sąsk. fakt.
SLS Nr. 37430

1176,12
100,188

viso:

Rima Boršč ("Simo pagaminta") 2019-07-19
verslo liudijimas Nr. FF256019-1; prekių
pirkimo-pardavimo kvitas
UAB „Felit“ (IKEA) 2019-11-27 PVM sąsk.
fakt. POS-13-367747
UAB „Felit“ (IKEA) 2019-12-17 PVM sąsk.
fakt. POS-13-376513

1001,17
470,448

viso:

Išlaidas įrodantys dokumentai

UAB „Pepco Lithuania“ 2019-11-13 PVM
sąsk. fakt. FV/2019/180014/146
UAB „Pepco Lithuania“ 2019-11-15 PVM
sąsk. fakt. FV/2019/180021/271
UAB „Pepco Lithuania“ 2019-08-06 PVM
sąsk. fakt. FV/2019/180017/109
UAB „Fujifilm Lietuva“ 2019-01-16 PVM
sąsk.fakt. Nr. FC200004

131,14

III. Organizacinės išlaidos
Pašto išlaidos siunčiant
„Palaikymo krepšelius“ į
kitus miestus
Planuota: 82,80 Eur
Išleista: 10,27 Eur
Likutis: 72,53 Eur

82,80
viso:

6,58
3,69

UAB Omniva Lt, OMN00280806a
UAB Omniva Lt, OMN00287137

10,27

IV. Kitos išlaidos
Informacinio bukleto
maketavimas ir leidyba
Planuota: 772,00 Eur
Išleista: 1558,38 Eur
Likutis: - 786,38 Eur

300,00
772,00

629,19
viso:

Mokymų ligoninės
personalui paruošimas
Planuota: 1428,00 Eur
Išleista: 1532, 31 Eur,
Likutis: - 104,13 Eur

Aukų dėžutė
Nebuvo planuoti

629,19

1558,38
1352,13

1428,00
180,00
viso:
0,00

Živilė Sadauskaitė, ind veikl pažyma Nr.
887746; 2019-09-10 PVM sąsk. fakt. Nr.
AA.00011
UAB „Parazitas“ 2019-09-30 PVM sąsk. fakt.
PRZ Nr. 20876
UAB „Parazitas“ 2019-12-17 PVM sąsk. fakt.
PRZ Nr. 21285
Sanna Karosas 2019-12-30 PVM sąsk. fakt.
SK Nr. 2019-12
Aurimas Urbonas 2020-01-07 PVM sąsk.
fakt. AA.00056

1532,13
23,29

UAB „Plastena“ 2019-05-13 PVM sąsk. fakt.
PLE405185
4

Banko mokesčiai
Nebuvo planuoti

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

0,00

36,13

7 proc.

435,71

5782,80

6224,50

Išlaidas įrodantys dokumentai

Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.
Planuotos nuo surinktų skiriasi +5,99 Eur.
Planuota, kad projektui reikės – 5782,80 Eur, surinkta – 5788,79 Eur, skaičiuojant tik reikalingoms
projekto išlaidoms, be administracinio 7 proc. mokesčio.
Perkant daiktus paaiškėjo, kad daugelį jų pavyko įsigyti už mažesnę kainą, nei buvo planuota, nes:
- Radome pigesnius daiktus ir/arba pardavėjai pritaikė nuolaidas pvz. dėžės, pledukai,
masažinis kamuoliukas. Įsigydami už mažesnę kainą ir su nuolaida sutaupėme – 1070,06
Eur
- Šiek tiek brangiau sumokėjome nei planavome:
o už kramtukus (vietoj 10,50 Eur/vnt., sumokėjome 11,761 Eur/vnt. pritaikius
nuolaidą.) Šioje išlaidų eilutėje pritrūkome -126,12 Eur
o už informacinių leidinių spausdinimą. Vietoj planuotų 772,00 Eur, sumokėjome
929,19 Eur, trūkumas -157,19 Eur.
- Iš kitose išlaidų eilutėse sutaupytų lėšų:
o finansavome pakartotiną informacinio bukleto leidimą (matėme jo poreikį) – 629,19
Eur
o nupirkome vieną aukų dėžutę projektui aukoms rinkti – 23,29 Eur
o padidinome išlaidų eilutę skirtą mokymams ligoninėse ir mokymų programos
paruošimui – 104,13 Eur.

Projekto rezultatai










Suaukota reikiama pinigų suma, kurios pagalba buvo supirktas visas numatytasis krepšelio
turinys (100-ui vienteų krepšelių), parengta mokomoji medžiaga, kuri bus naudojama
sveikatos priežiūros įstaigų personalo mokymams (mokymai apie tinkamą ir etišką
informavimą apie gimusio vaiko diagnozę)
Parengtas (surinkta informacija, sumaketuota, parengta spaudai) ir dvigubu tiražu (600 vnt)
atspausdintas informacinis bukletas apie Dauno sindromą – informacija tėvams apie patį
sindromą, apie vaikų raidą, sveikatos stebėjimo planą, reabilitacijos galimybės, anktyvąjį
ugdymą ir kitą svarbią informaciją. Šis bukletas yra palaikymo krepšelio turinyje, taip pat jis
yra dalinamas sveikatos priežiūros įstaigoms, vaikučių su Dauno sindromu susilaukusiems
tėvams.
Sėkmingai bendradarbiaujama su sveikatos priežiūros įstaigomis, kuriose yra gimdymo
skyriai. Mielai priimami palaikymo krepšeliai. Medikai vieningai teigia, kad informuoti apie
diagnozę, įteikiant apie ją informaciją, yra daug lengviau psichologiškai. Tėvams tokią
akimirką kyla daugybė klausimų, į dalį kurių randa atsakymus minėtams buklete.
Šiuo metu yra išdalinti 44 krepšeliai (40 vnt į sveikatos priežiūros įstaigas ir 4 vnt tiesiogiai
perduoti šeimoms, susilaukusioms vaikučio su Dauno sindromu).
Gaunami teigiami atsiliepimai iš jaunų tėvų, gavusių minėtus krepšelius. Vieningai teigiama,
kad buklete pateikiama informacija yra naudinga ir reikalinga, o mielos dovanos –
nudžiugina, jų dėka žmogus jaučia palaikymą.
Sėmingo projekto dėka, projektas „Sveika, Saulyte!“ vienam mėnesiui buvo pasirinktas
„Vienasaskaita.lt“ partneriu.
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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

Neringa Šalugienė

A.V.
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