Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1433
2021 m. balandžio 29 d.

PROJEKTO „VIETA, KUR VAIKAMS NORISI BŪTI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras
El. pašto adresas: matulaiciosc@gmail.com
Per www.aukok.lt surinkta: 3431,27 €

Internetinė svetainė:

https://www.matulaiciosc.lt/

SANTRAUKA
Projekto tikslas – atlikti kapitalinį vaikų dienos centro patalpų remontą.
Kiekybiniai projekto rezultatai
•
•
•
•
•

Sutvarkytos (nuvalytos, išlygintos, gruntuotos) ir perdažytos dienos centro konsultavimo
patalpų lubos.
Suremontuota WC ir dušo patalpa (sienos, lubos, santechniniai sprendimai).
Pakeistas vienas iš langų.
Pakeista pagrindinių lauko durų užrakto sistema.
Įsigyta priemonių, reikalingų virtuvėlės įrengimui.

Keletas projekto akimirkų
Prieš ir Po dienos centro patalpos

Prieš ir Po projekto lėšomis sutvarkyta WC ir dušo patalpa
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
2000 m. sausio 17 d. parapija kaip juridinis asmuo ir keturi fiziniai asmenys (aktyvūs
parapijiečiai) įsteigė Viešąją įstaigą „Pal. J. Matulaičio socialinis centras“, kurio paskirtis – teikti
socialinę pagalbą, rūpintis žmonių orumo išsaugojimu ir jų teisių gynimu.
Organizacijos tikslai:
• Tirti bendruomenės resursus, atpažinti svarbiausius socialinius poreikius ir teikti socialines
paslaugas įvairioms bendruomenės tikslinėms grupėms;
• Skatinti žmones aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą
ir bendradarbiavimą;
• Skatinti žmones dalintis savo turimais resursais, sudaryti sąlygas įsitraukti į savanorišką
veiklą ir palaikyti parapijiečių socialines iniciatyvas;
• Rūpintis socialinės srities darbuotojų ir savanorių mokymu, asmeniniu tobulėjimu ir
dalykinės kompetencijos kėlimu;
• Siekti parapijos teritorijoje esančių socialinės pagalbos institucijų tarpusavio
bendradarbiavimo;
• Skatinti pilietiškumą ir stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą.
Pagrindinės veiklos:
•
•
•
•
•
•
•

Pagalba sunkumus išgyvenantiems vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms:
Dienos centrai „Vaikai-vaikams“ ir „Šeškinės dienos centras“ 7-12 metų vaikams, „Tranzitas“
12-14 m. paaugliams, „Tramplinas“ – ilgalaikė programa 14-20 m. amžiaus jaunuoliams.
Socialinis darbas gatvėje su vaikais ir jaunimu: „Sofkė“ ir „Mobilus kiemas“.
„Atvira Bendruomenė“ – integracinė socialinė pagalba žmonėms su intelekto ir
kompleksine negalia bei jų šeimoms.
Paramos maistu programa – pagalba maistu bendruomenės stokojantiems.
Bendruomenės renginiai – švenčių organizavimas parapijiečiams.
Savanorystė – vietinių ir tarptautinių savanorių telkimas, palaikymas. Šiuo metu turime 10 iš
kitų šalių atvykusių ilgalaikių savanorių, 10 ilgalaikių savanorių lietuvių. Taip pat didesniuose
renginiuose ar įvykiuose kasmet talkina apie 60 trumpalaikių savanorių.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto veiklos, eiga
•
•
•
•

Projektą suskirstėme į keletą etapų (žr. lentelę nr. 1). Remontuotos patalpos yra J. Matulaičio
a. 3, Vilnius. Už projekto įgyvendinimą atsakingas Pal. J. Matulaičio Socialinis centras.
Vykdydami remontą bendradarbiavome ir su kitomis įmonėmis, kurios skyrė paramą, teikė
nuolaidas medžiagoms ar daiktams.
Kaip ir buvo numatyta, 2020 m. birželio-liepos mėnesiais buvo pradėti parengiamieji darbai,
o vėliau – remonto.
Įsikūrimo darbai, įvairių daiktų, priemonių įsigijimas, vyko iki pat 2020 m. gruodžio mėn.
pabaigos. Į tam tikras veiklas ir sprendimus įtraukėme ir pačius vaikus.
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Lentelė nr. 1
Veikla
Lėšų paieška

Projekto viešinimas
Įmonės, atliksiančios remontą, paieška
Parengiamieji darbai (senų patalpų
paruošimas remontui: dažų, tapetų
nuvalymas, senos technikos išmontavimas,
daiktų ir atliekų išvežimas ir t.t.
Įgyvendinimas (remonto darbai)
Vaikų dienos centro įkūrimas ir atidarymas
Vykstant vaikų dienos centro veikloms
patalpų gražinimas, kartu su vaikais įsikūrimas
ir pan.

Laikotarpis
2019 12 – 2020 09 (lėšų paiešką tęsėme iki 2020
m. gruodžio pab., tačiau intensyvus etapas
baigėsi, kaip ir numatyta – rugsėjo mėn.)
2020 02 – 2020 12 (laikėmės projekto viešinimo
plano, lentelė nr. 2)
2020 03- 2020 04
2020 06 – 2020 07

2020 07 – 2020 08
2020 09 (dienos centras duris atvėrė 2020 m.
rugsėjo mėn.)
2020 09 – 2020 12

Projekto rezultatai
•

•
•
•
•
•

Pakeistas langas, perdažytos lubos (iš šio projekto lėšų), perdažytos sienos, įrengti nauji
šviestuvai, pasirinkta šviesesnė spalva grindų dangai ir durims (šiems pokyčiams išlaidos
padengtos iš skirtingų rėmėjų lėšų).
Prie šviesesnių patalpų prisidėjo ir sutvarkytos, perdažytos dienos centro konsultavimo
patalpų sienos.
Iš šio projekto lėšų buvo suremontuota WC ir dušo patalpa: pakeistos sienų, grindų plytelės,
įrengtas klozetas ir dušas.
Pakeista dažnai stringanti lauko durų spyna.
Į remonto darbus įsitraukė ne tik meistrai, bet ir savanoriai. Juos aprūpinome reikalingomis
darbo priemonėmis, įrankiais.
Atlikus remonto darbus, veiklų ir poilsio erdvės dienos centre tapo patogesnės ir saugesnės
naudoti.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)
II. Prekių įsigijimas
• Prekių įsigijimas
Įranga, baldai
(kriauklės, klozetai,
dušo kabina,
gyvatukas, lempos,
durys ir t.t.)

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

-

-

3440

2179,09

1735

500,87

Išlaidas įrodantys dokumentai

UAB Vilpra, VVM2000483, 2020-04-06
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Planuota
išleisti, €
Lubos, grindys ir
sienos (priemonės jų
keitimui, dažymui,
atnaujinimui)

1705

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

64,93

UAB Vilpra, VVM2000547, 2020-04-16

287,25

UAB Sėkmės trikampis, TRK04720, 202008-12

450,81
198,88
90,75
387,20
159,97
6,62
5,51
19,88
6,41
III. Paslaugų įsigijimas
•

4000

1012
1012

Remonto darbai

IV. Kitos išlaidos
V. Aukok.lt paslaugos suma
Iš viso:

7 proc.

UAB Pro Colore, ELE 2005150, 2020-0811
UAB Lemora, LEM000826059, 2020-0813
UAB Jolista, JOS01158, 2020-12-02
UAB Ozo servisas, Serija OS Nr. 23583,
2020-08-07
UAB Kesko Senukai Lithuania,
SS03251203203, 2020-12-12
UAB Kesko Senukai Lithuania,
SS03248409299, 2020-08-26
UAB Kesko Senukai Lithuania,
SS03233802708, 2020-08-28
UAB Vilniaus Kooperacijos Prekyba,
VKPS00305719, 2020-08-11
UAB Kesko Senukai Lithuania,
SS03955105700*, 2020-08-13
Aurimas Lajauskas, Nr.0001, 2020-0914,

240,19
3431,27

*Likusi sąskaitos dalis sumokėta iš kitų lėšų.

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

Dalia Beliukevičiūtė _____________ A.V.
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