Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1296

2018 m. vasario 5 d.

PROJEKTO „PRASKAIDRINKIME ONKOLOGINĖMIS
LIGOMIS SERGANČIŲ VAIKŲ KASDIENYBĘ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Vytauto Kernagio fondas“
Įmonės kodas: 301675441

Telefonas: +370 614 27982

El. pašto adresas: fondas@kernagis.lt

Internetinė svetainės: www.kernagis.lt
www.geriomenas.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 14848,86 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – inicijuoti ir skatinti sunkiomis onkologinėmis ligomis sergančių
vaikų menines, kūrybines iniciatyvas.
Menininkams ir geros valios žmonėms padedant organizuoti ilgalaikes edukacines
dirbtuves onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, maksimaliai mažinant
egzistuojančią jų socialinę atskirtį, kuriant vaikams intelektualią, kūrybišką kultūrinę aplinką
ir ugdant jų saviraišką bei vystant jų aktyvų ir pilnavertį dalyvavimą kultūriniame
bendruomenės gyvenime.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vytauto ernagio labdaros ir paramos fondas įsteigtas 200 metų balandžio
mėnesį. Fondo steigėjai - Maestro šeima. Per devynerius veiklos metus fondas įgyvendino
beveik 60 įvairių projektų.
Fondas savo veiklą vysto trimis kryptimis:
 Vytauto ernagio kūrybos bei jo atminimo išsaugojimas
 Idėjų bei kūrybinė sklaida
 Pagalba sergantiems onkologinėmis ligomis
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Vilniaus vaikų onkohematologijos centre ir auno vaikų onkologijos ir hematologijos
sektoriuje, kartą per savaitę vykdavo įvairūs susitkimai ar edukacinės veiklos. Susitikimų metu
įvairiose veiklose dalyvavo virš 650 vaikų. Renginiuose, kurie vyko svetingumo komplekse „Monte
Pacis“ dalyvavo virš 420 vaikų.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Raminta Naujanytė

Išleista, €
4897,18
1197,18
1500

Aurimas Melešius
Laurynas Kublickas
Andrius Kavaliauskas
II. Materialių daiktų įsigijimas
Priemonės edukacinių
dirbtuvėms
Kompiuterinė tech.
III. Organizacinės išlaidos

1400
800
651,26
401,26

Išlaidas įrodantys dokumentai
Sąsk. Fakt. Nr. 201727 ir 201725
Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo
kvitas
Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo
kvitas Nr. 17/2 ir 17/3
Sąsk. Fakt. Nr. 052A
Sąsk. Fakt. Nr. 0194806;
17TG35001241; 0050445; ODZA73500;
0053742; 00103849; 17TG15001704;
00104914; 026105

250
8261
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Išleista, €

Kuras

1358

Transporto nuoma
Projekto vadovo darbo
užmokestis
IV. itos išlaidos

110

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

6793

Išlaidas įrodantys dokumentai
Sąsk. Fakt. Nr. KV2243616;
KV2383605; KV245/3251; KVT6283451;
KVT4083460; KVT3123445;
KVT14840288; KVT4513428;
KVT5323435; KVT151875; KV165748;
KV760192126; KV82624577;
KV4783351; KV808609549;
KV3113362; KV2973325; KVT2853495;
KVT249410; KVT161132;
KVT19819263; KVT910539452;
KVT1231760; KVT3293517;
KVT147405451; KVT142206379;
KVT3293851; KVT156466173;
KVT1893555; KVT01675945;
KV2993314; KVT533/972
Sąsk. Fakt. Nr. 017-138 ir BT2017 139
Pažyma dėl darbo užmnokesčio ir
mokesčių 2017,12,29

1039,42
14848,86

Projekto rezultatai
 Surengta virš 150 kultūros edukacijos kūrybinių dirbtuvių, lavinančių įvairiapusius
vaikų kūrybinius meninius gebėjimus.
 Dailės, muzikos, teatro dėka buvo plėtojami ir lavinami vaikų asmeniniai ir socialiniai
gebėjimai.
 Organizuojant skaitymo edukacines programas vaikai buvo skatinami skaityrti,
ugdomas jų kritinis mastymas, skatinamas kūrybiškumas, plečiamas akiratis.
 Lietuvos etnokosmologijos muziejaus edukatorių apsilankymo metu vaikai buvo
supažindinti su žvaigždynais, žemės magnetiniu lauku, švieos paslaptimis ir t.t.
 Svetingumo komplekse „Monte Pacis“ surengti du renginiai „Menas gydo“
(„Labaiteatro“ spektaklis „ ai užaugsiu, būsiu...“ ir Valstybinio jaunimo teatro
spektaklis „ akė Makė“). Į renginius buvo pakviesti ne tik fondo globojami,
onkologinėmis ligomis sergantys vaikai, bet ir vaikai turintys fizinę, regos, klausos
(spektakliai buvo verčiami į gestų kalbą), proto negalią. Po pasirodymų vaikų laukė
vaišės.
 Pabaigtas įrenginėti šviesos terapijos kambarys, padedantis vaikams ne tik sveikti,
atsipalaiduoti, bet ir suteikiantis teigiamas emocijas. Šiame kambaryje vyksta
kineziterapijos užsiėmimai, su vaikais dirba psichologai, vyksta edukaciniai
užsiėmimai.
 Suorganizuotas susitikimas Valstybės pažinimo centre, kur vaikai prisidėjo prie
akcijos „ nygų kalėdos“ dovanodami savo sukurtą knygą. Renginio metu buvo
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skaitoma iš jų sukurtos knygos, klausomasi Bjelles koncerto, pravesta edukacinė
programa, supažindinanti su valsybės istorija.
Fondo globojami vaikai Vilniuje ir aune dalyvavo šou „Roko simfonija ant ledo“. Po
renginio susitiko su šou dalyviais pabendrauti.
Besigydantiems ir remisijoje esantiems vaikams suteikta galimybė nemokamai
apsilankyti 12 Lietuvos teatrų, kinoteatre „Multikino“ . Taip pat dalyvavo UAB
„Promostar“, VšĮ „Muzikos dienos“ ir VšĮ „Teatro dienos“ renginiuose, tokiuose, kaip
„Marijono šou“, miuzikluose „ akės Makės gimtadienis“, „Tilidūda“ ir t.t.
Vilniaus ir auno onkohematologijos centrų patalpose surengta po 12 sferinio kino
pasirodymų. Seansų metu vaikams buvo rodomi edukaciniai filmai supažindinatys
su aplinkiniu pasauliu, visata, žmonių pasiekimais, atradimais bei įvairiomis
profesijomis.
Metus laiko vykusių edukacinių terapinių dirbtuvių metų vaikai piešė ant vandens ir
atrinkinėjo savo piešinius į parodą, kuri buvo surengta Vilniaus mokytojų namuose,
vėliau perkelta į Vilniaus onkohematologijos centrą, o pavasarį bus perkelta į auno
onkologijos ir hematologijos sektorių.

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

Rima ernagienė _____________ A.V.
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