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PROJEKTO „Padėkite vaikams mokytis“
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: 5850,74 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – 32 – iems SOS vaikų kaimų vaikams suteikti galimybę mokytis. Svarbiausia
suteikti viską, ko prireiks naujam mokslų etape. Tai ne tik priemonės mokytis, tai taip pat
psichologinė parama integruojantis į mokyklos aplinką ir gyvenimą.
Projekto rezultatai:
 Per www.aukok.lt surinkta: 5850,74 Eur. €
 Suteikta kiekvienam vaikui visos reikalingos mokymuisi priemonės.
 Nupirkta kasdieninė apranga mokyklai, kuprinės bei uniforma.
 Suteiktas maitinimas mokymosi įstaigoje.
Keletas projekto akimirkų
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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
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
SOS vaikų kaime šiuo metu gyvena 80 vaikų, dauguma iš jų patiria sunkumų mokykloje, dažnai
nepritampa klasėje, yra atstumti ir sunkiai geba išmokti naujus dalykus. Dažnai vaikai patekę į SOS
vaikų kaimą yra nelankę mokyklos ir yra smarkiai atsiklikę nuo to paties mažiau vaikų, todėl
pradedant lankyti mokyklą dažnai susiduriame su įvairiomis problemomis.
32 vaikams reikėjo intensyvios specialistų pagalbos, nes mokykla kėlė dideles baimes, vaikai bėgo
iš pamokų, blogai emociškai jautėsi.
9 vaikai patekę į SOS vaikų kaimą negalėjo tinkamai kalbėti ir rašyti, nes vaikystėje tėvai tuo visai
nesirūpino, todėl vaikams kuriems buvo 8-11 metų reikėjo intensyvios logopedų pagalbos, kad po
truputi išmoktų tinkamai kalbėti ir rašyti.
15 vaikams buvo samdomi papildomi mokytojai: matematikos, lietuvių ir bendras visų dalykų
mokytojas, kad padėtų pasivyti kitus mokinius mokykloje.
6 vaikai mokykloje patyrė patyčias ir emociškai jautėsi negerai, todėl buvo samdomi psichologai,
kad susitirpinti emocinę vaikų būseną, suteikti drąsos ir pasitikėjimo.
2 vaikams buvo taikoma kaniterapijos terapijos kursas, nes vaikai buvo labai uždari, sunkiai reiškė
emocijas ir su niekuo nebendravo. Buvo pasitelkta gyvūnų terapija, kuri padėjo pažiūrėti į vaikų
vidinį pasaulį ir sustiprinti jų pasitikėjimą.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

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

Planuota
išleisti, €
5850,74

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

5441,24

Logopedės

1813,00

1813,00

Papildomas ugdymas

1712,00

1712,00

Konsultacijos

1375,00

1375,00

Kaniterapija

541,24

541,24

V. Paramos rinkimo
7 proc.
administravimo mokestis
Iš viso:

409,5 €

3085PU10687, 3085PU10692,
3085PU10692, 3085PU10697,
3085PU10719, 3085PU10719,
3085PU10733, 3085PU10733
3085PU10686, 3085PU10694,
3085PU10718, 3085PU10730,
3085PU10747, 3085PU10747,
3085PU10747, 3085PU10761,
3085PU10760, 3085PU10760
3085GL122704, 3085GL123215,
3085GL123223
3085PU10760, 3085PU10762,
3085PU107460

5850,74 €

Projekto rezultatai
Pagalba buvo suteikta 32 – iems SOS vaikų kaimo vaikams.
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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