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SANTRAUKA
Projekto tikslas – Surinkti kuo daugiau lėšų humanitarinei pagalbai, skirtai
nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Nepale vaikams ir jų šeimoms.
2015 m. balandžio 25 d. Nepale įvyko žemės drebėjimas, kuris palietė 6,2 mln. žmonių, iš
jų apie 2 mln. buvo vaikai. Katastrofos metu buvo sugriauti gyvenamieji namai, ligoninės,
mokyklos. Be pastogės likusiems žmonėms, sužeistiesiems buvo reikalinga skubi gausi
humanitarinė pagalba. Reaguodama į Save the Children International paskelbtą humanitarinę
misiją ir būdama jos tikrąja nare, organizacija „Gelbėkit vaikus― rinko aukas šiai misijai.
Projekto rezultatai:
„Gelbėkit vaikus― savo dalimi prisidėjo prie bendros Save the Children International veiklos.
Bendri Save the Children International rezultatai:






2015 birželio pabaigoje pagalba buvo suteikta 326 084 žmonių (iš jų — 195 021 vaikui).
Humanitarinės pagalbos metu surinkta informacija ir patirtis padėjo sukurti atsako į žemės
drebėjimą strategiją. Remiantis šia patirtimi kuriami planai ieškoti finansavimo tolimesnei
atstatomajai veiklai ilgalaikėje perspektyvoje.
Kad būtų geriau suvoktos katastrofos pasekmės vaikams, Save the Children inicijavo ir
kuravo tyrimą, kurį, bendradarbiaudami su Federalinių Reikalų Ministerija ir Vietos
Vyriausybe bei Centriniu Vaiko Gerovės Komitetu, atliko UNICEF’as ir trys su vaikais
dirbančios agentūros. Tyrime dalyvavo 1 800 vaikų iš 14 labiausiai paveiktų regionų, tyrimo
tikslas buvo tiesiogiai iš vaikų sužinoti, su kokiais sunkumais jie susiduria po drebėjimo,
kaip tai paveiks jų vaidmenis, atsakomybes ir ateities galimybes, išsiaiškinti, kaip jie mato
atsigavimą po katastrofos ir nelaimės padarinių įveikimą.
Pavyko susitarti su Nepalo vyriausybe, kad neapmokestintų Save the Children įvežamų
statybinių lakštų, kurių bendra vertė siekė daugiau nei 1 mln dolerių. Šie lakštai buvo
panaudoti statant laikinas saugias, stabilias prieglobščio vietas. Laikino prieglobščio
objektai iš mažiau patvarių medžiagų neatlaikytų audrų ir kraštui būdingų gausių lietų bei
taip keltų naujų iššūkių jau ir taip nukentėjusioms šeimoms.

Nuorodos į projektą:
https://www.youtube.com/watch?v=Fz7Jki96wRE
http://www.savethechildren.org.uk/about-us/emergencies/nepal-earthquake
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Visuomeninė organizacija (VO) „Gelbėkit vaikus― – tai 1991 m. įkurta nevyriausybinė,
nepolitinė ir nereliginė organizacija, kuri savo veikla siekia skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir
šeimos gyvenime, kad vaikai augtų žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir jaustųsi saugūs
bei laimingi. Organizacija siekia įgyvendinti šalyje Jungtinių Tautų (JT) vaiko teisių konvenciją ir
skatinti tinkamas ir palankias sąlygas vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai.
VO „Gelbėkit vaikus― yra tikroji tarptautinės Save the Children organizacijos narė. Save the
Children yra pasaulyje pirmaujanti dėl vaikų dirbanti nepriklausoma organizacija.
Mūsų vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir
visavertį gyvenimą.
Mūsų misija – dėti visas pastangas, idant pasaulyje keistųsi požiūris į vaikus; siekti kiek
galima greitesnių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.
VO „Gelbėkit vaikus― savo veiklą vykdo pagal penkias programines kryptis:
I. Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas
II. Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas
III. Vaiko teisių valdymas
IV. Tarptautinės programos
V. Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas
Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomos ilgalaikės programos ir projektai, skirti užtikrinti
vaiko socialines, politines, ekonomines, kultūrines teises, tinkamą apsaugą ir gyvenimo kokybę, o
vaiko ugdytojams padėti tinkamai ugdyti vaikus ir užtikrinti laimingą jų vaikystę bei sėkmingą raidą.
Visų vykdomų projektų išsamūs aprašai ir pasiekti rezultatai pateikiami www.gelbekitvaikus.lt

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
„Save the Children International― savo atsaką į žemės drebėjimą Nepale vykdė ir vykdo
trimis etapais:
1. 2015 balandžio 25 d. – birželio 30 d. buvo teikiama greitoji humanitarinė pagalba
gelbstint nukentėjusiųjų gyvybes ir teikiant pačius būtiniausius reikmenis be pastogės
likusiems, sužalotiems žmonėms;
2. 2015 liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. buvo vykdoma ankstyva atstatomoji veikla – šalinami
drebėjimo sukelti padariniai, stiprinamos labiausiai nukentėjusios bendruomenės;
3. 2015 spalio 1 d. – 2018 balandis vykdoma tolimesnė atstatomoji veikla, kuri palaipsniui
leis pereiti į vystymosi, augimo fazę.
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Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai VO
„Gelbėkit vaikus―
administraciniai bei lėšų
paieškos kaštai

1414,84

SEB mokėjimo nurodymas, nr.: 7435
SEB mokėjimo nurodymas, nr.: 7326
SEB mokėjimo nurodymas, nr.: 7236

II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos:
Humanitarinė pagalba
vaikams, nukentėjusiems nuo
žemės drebėjimo Nepale
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

8744,41

SEB mokėjimo nurodymas, nr.: 8821
SEB mokėjimo nurodymas, nr.: 8829

7 proc.

707,42
10.866,67

Projekto rezultatai
„Gelbėkit vaikus― savo dalimi prisidėjo prie bendros Save the Children International veiklos. Bendra
organizacijos humanitarinė pagalba per visą laikotarpį iš viso pasiekė daugiau nei pusę milijono
žmonių, iš jų daugiau nei 350 000 vaikų. Per pirmąsias savaites po katastrofos buvo suteikta ši
pagalba:
 Daugiau nei 172 200 šeimų gavo laikiną prieglobstį ir būtiniausius buitinius daiktus, tarp jų
neperšlampančias palapines, virtuvės reikmenis, čiužinius, dujines viryklėles, tinklus nuo
uodų.
 Išsiųsti mobilūs medicininės pagalbos vienetai į 24 kaimus, kur suteikta medicininė pagalba
daugiau nei 2000 žmonių.
 Įrengtos klinikos atokiuose kaimuose, jų dėka gyvybiškai svarbios sveikatos priežiūros
paslaugos suteiktos pacientams iš beveik 1 700 namų ūkių.
 Išdalinti higienos rinkiniai, skirti padėti šeimoms palaikyti švarai ir sveikatai, rinkiniuose
buvo ir vandenį švarinantys preparatai. Išdalinta beveik 29 000 tokių rinkinių, kurie bendroje
sumoje pasiekė daugiau nei 144 000 žmonių.
 Sukurtos saugios erdvės vaikams, kur jie galėjo žaisti, mokytis ir gauti emocinį palaikymą.
Daugiau nei 6 400 vaikų reguliariai lankėsi šiose erdvėse.
 Įrengti laikini mokymosi centrai, kuriuose daugiau nei 67 620 vaikai galėjo tęsti mokslą.

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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