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PROJEKTO „UKRAINOS VAIKAI PRAŠO PAGALBOS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Juridinio asmens kodas: 190780953

Telefonas: 8 5 261 0815

El. pašto adresas:
informacija@savethechildren.org

Internetinė svetainė: www.gelbekitvaikus.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 5285 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Vaikų žaidimų aikštelių Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengimas.
Ukrainos teritorijų okupacija – tai jau penktus metus iš eilės trunkantis konfliktas, pareikalavęs 10
000 gyvybių, iš kurių daugiau nei 200 – vaikų. Priverstinis namų palikimas, išsiskyrimas su mama ir
tėčiu, saugesnės buveinės paieškos – su tokiais nevaikiškais sunkumais kasdien susiduria 230 000
Ukrainos vaikų. 220 000 vaikų gyvena teritorijose, kuriose yra didelė tikimybė užminti ant minos. Ši
tikimybė ypatingai padidėja vasarą, kuomet vaikai laisvalaikį nori leisti lauke. 2017 m. Ukrainoje
kiekvieną savaitę nuo karinio konflikto nukentėjo po vaiką.
Net ir trumpo atotrūkio nuo bauginančios kasdienybės ieškantys vaikai susiduria su pavojais: žaislais
tampa minos, sprogmenų liekanos ir nepanaudota amunicija, palikta gyvenamosiose Ukrainos
teritorijose, kuriose kasdien laiką leidžia vaikai.
Būtent dėl šios priežasties surinktos lėšos bus skirtos žaidimų aikštelėms Ukrainos miestuose įrengti.
Aikštelės bus įkurtos šalia tarptautinės organizacijos „Save the Children“ pagalbos centrų ir padės
užtikrinti, kad net apie 700 vaikų galėtų žaisti saugiose vietose ir išvengti laisvalaikio leidimo gyvybei
pavojingose vietose.
Projekto rezultatai:
Surinkta 13 285 Eur paramos suma (iš kurių 5 285 Eur iš www.aukok.lt).




Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Hirske, vaikų darželio teritorijoje.
Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Krasnachorivka, vaikų darželio teritorijoje.
Irengta vaikų žaidimų aikštelė Donetsk’e šalia Bendruomenės centro.

Keletas projekto akimirkų:
Hirske, Kindergarten “Rodnichok” (GCA)
Prieš įrengimą:

1

Po įrengimo:

Krasnohorivka, Kindergarten “Sonechko” (GCA)
Prieš įrengimą:

Po įrengimo:

2

Community Center, Donetsk (NGCA)
Prieš įrengimą:

Po įrengimo:

Sūpynės vaikams su negalia:

3

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Organizacija „Save the Children“ yra pasaulyje pirmaujanti nepriklausoma organizacija, dirbanti dėl
vaikų ir vaikams.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. Lietuvoje įkurta nepolitinė, nevyriausybinė
ir nereliginė, vaiko teisėms atstovaujanti organizacija, veikianti visoje Lietuvoje. Tai vienintelė
Šiaurės Rytų Europos organizacija, nuo 2002 m. esanti tarptautinės organizacijos „Save the Children
International“ tikrąja nare.
Lietuvoje organizacija „Gelbėkit vaikus“ turi 21 struktūrinį padalinį šiuose miestuose ir miesteliuose:
Alytuje, Anykščiuose, Akmenėje, Druskininkuose, Gruzdžiuose, Ignalinoje, Jurbarke, Kazlų Rūdoje,
Kelmėje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Pasvalyje, Rokiškyje, Šakiuose, Šiauliuose, Šilutėje,
Širvintose, Švenčionyse, Ukmergėje, Utenoje ir Vilniuje.
Taip pat visoje Lietuvoje veikia 49 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrai.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Organizacija „Gelbėkit vaikus“, sužinojusi apie žaidimų aikštelių poreikį Ukrainos karo paliestose
teritorijose, surinko lėšas, reikalingas žaidimų aikštelių įrengimui Ukrainos miestuose.
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ partneriai - organizacijos „Save the Children“ atstovybė Ukrainoje organizavo vaikų žaidimų aikštelių įrengimą.

Per www.aukok.lt surinktų lėšų panaudojimas

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

IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €
400
4000
-

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai
Darbo užmokestis
STP 2019 40

-

600
4000
315.05
1.37
313.68
-

7 proc.

369.95

LAA201800200834, AP-2018-147
Tele2, M17133053895, SF-2019-1041

5285
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Projekto rezultatai
Įrengtos trys vaikų žaidimų aikštelės:
 Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Hirske, vaikų darželio teritorijoje. Aikštelę sudaro du stalo ir
suoliukų komplektai, žaidimų namas, dvi čiuožyklos, dvejos dvigubos sūpynės.
 Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Krasnachorivka, vaikų darželio teritorijoje. Aikštelę sudaro trijų
rūšių sūpynės, čiuožykla, žaidimų namas, stalo ir suoliukų komplektas. Darželyje įrengtas
apšvietimas, sutvarkyta tvora, vartai.
 Irengta vaikų žaidimų aikštelė Donetsk’e šalia Bendruomenės centro, skirta pritraukti vaikus
ir jų tėvus, sudominti veiklomis, mažinančiomis stresą, depresiją, bejėgiškumo jausmą.
Tikimasi, kad aikštelę kasdien aplankys 40 asmenų. Aikštelėje įrengta dviguba smėlio dėžė,
kelių lygių žaidimų aikštelės konstrukcija, kopimo dienelė, tinklas, virvė bei sūpynės, skirtos
vaikams su negalia.

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

Rasa Dičpetrienė A.V.
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