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PROJEKTO „CENTRAS VAIKAMS – SMURTO AUKOMS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Paramos vaikams centras
Įmonės kodas: 124632778
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Internetinė svetainė: www.pvc.lt
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Per www.aukok.lt surinkta: _15000_ Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas:
Suteikti smurtą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms kokybišką kompleksinę pagalbą
(psichologo, socialinio darbuotojo, psichiatro ir teisininko).
Projekto rezultatai: <trumpai>
Suteikta kompleksinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės, fizinės ir emocinės
prievartos, bei jų šeimų nariams, globėjams (iš viso, 61 vaikui ir jų globėjams):
 Psichologo, socialinio darbuotojo, psichiatro ir teisininko konsultacijos (11 vaikų ir jų
artimųjų)
 Pagalba vaikams ir jų artimiesiems, besiruošiantiems dalyvauti teisinėse procedūrose (iš
viso, 50 vaikų ir jų artimųjų)
 Teisinių vaikų – nusikaltimų aukų – apklausų organizavimas ir vykdymas (iš viso, 50 vaikų ir
jų artimųjų)
Įvykdyti tarpžinybiniai pasitarimai ir tarpžinybinės konsultacijos specialistams, teikiantiems pagalbą
nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir vykdantiems teisines vaikų apklausas įvairiuose Lietuvos
miestuose ir rajonuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Zarasuose, Kelmėje, Utenoje,
Rasieniuose, Biržuose, Ukmergėje, Varėnoje, Alytuje. Iš viso dalyvavo 188 specialistai.
Papildoma veikla: įgyvendinta socialinė kampanija „Blogas prisilietimas“, skirta atkreipti
visuomenės dėmesį į seksualinės prievartos prieš vaikus reiškinį.

Keletas projekto akimirkų
Nuotraukos. Nuorodos į video medžiagą (jei tokia yra).
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Socialinės kampanijos „Blogas prisilietimas“ vizualinė medžiaga

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Paramos vaikams centras yra nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, kuri jau daugiau nei
10 metų padeda vaikams, jų šeimoms ir siekia užtikrinti Lietuvos vaikų psichinę gerovę.
Paramos vaikams centras:
 teikia kompleksinę pagalbą prievartą patyrusiems vaikams ir jų artimiesiems,
 teikia psichologinę pagalbą vaikams, suaugusiems ir šeimoms,
 įgyvendina programą „Big Brothers Big Sisters“,
 įgyvendina programą „Antras žingsnis“,
 vykdo profesinio tobulėjimo ir tarpžinybinio bendradarbiavimo mokymus švietimo,
sveikatos, teisėtvarkos, socialinio darbo specialistams,
 įgyvendina efektyvios tėvystės programas,
 atstovauja vaikų interesus, diegiant reikalingus įstatymus, užtikrinant vaiko teisių
įgyvendinimą,
 telkia bendruomenę ir skatina jos narių dalyvavimą, tenkinant vaikų poreikius,
 dalyvauja tarptautiniuose projektuose.
Projekto „Centras vaikams – smurto aukoms“ specialistai – psichologai, socialinis darbuotojas,
teisininkas ir psichiatras teikia pagalbą vaikams, patyrusiems smurtą ar tapusiais smurto
liudininkais. Vaikai ir jų šeimos turi galimybę gauti kokybišką kompleksinę pagalbą nemokamai.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Veikla

Suteikta pagalbos Laikas
kiekis

Dalyviai

1. Kompleksinė pagalba
smurto aukoms iš jų
šeimoms
(Pagalba teikta Paramos
vaikams centro patalpose)

2011 m.
sausis - kovas

50 konsultacijų

6 specialistai – pagalbos
teikėjai
11 vaikų ir jų tėvų/globėjų

Psichologo konsultacijos

2011 m. sausis kovas

30

3 psichologai
5 vaikai
5 tėvai/šeimos nariai

Psichiatro konsultacijos

2011 m. sausis kovas

5

1 psichiatras
2 vaikai
3 tėvai/ šeimos nariai

Socialinio darbuotojo
konsultacijos

2011 m. sausis – 10
kovas

1 socialinis darbuotojas
5 vaikai
5 tėvai/globėjai

Teisininko ir socialinio
darbuotojo konsultacijos

2011 m. sausis – 5
kovas

1 teisininkas
1 socialinis darbuotojas
4 tėvai/ globėjai

2. Konsultacijos
tarpžinybiniams
specialistams smurto prieš
vaikus atvejais (Paramos
vaikams centras, Vilnius)

2011 m.
sausis - kovas

Tarpžinybinės konsultacijos,
2011 m.
siekiant sudaryti pagalbos
sausis - kovas
planus ir organizuoti pagalbą
nuo smurto nukentėjusiems
vaikams:
- 11 m. mergaitei, patyrusiai
smurtą šeimoje
- 14 m. berniukui, patyrusiam
smurtą ir gyvenančiam globos
namuose
- 11 m. mergaitei, patyrusiai
seksualinę prievartą ir dėl to
patiriančią bendruomenės
atstūmimą
- dėl galimo smurto vaikų
globos namuose
- dėl galimo smurto vaikų
dienos centre

5 tarpžiny54 specialistai
binės konsultacijos (po 4 ak.
val.)
5 konsultacijos

54 specialistai: psichologų,
vaiko teisių apsaugos ir
teisėsaugos specialistų,
socalinių darbuorojų
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3. Draugiškai vykdomos
teisinės vaikų apklausos

2011 m. rugsėjis 50 teisinių
– 2012 m.
vaikų apklausų,
rugsėjis
dalyvaujant
psichologui

134 specialistai (teisininkai,
vaiko teisių apsaugos
specialistai, psichologai)
50 vaikų (3-17 m. amžiaus)

Psichologinė pagalba vaikams 2011 m. rugsėjis 50 konsultacijų – 4 psichologai, 18 vaiko teisių
rengiantis dalyvauti teisinėje
– 2012 m.
parengiamųjų
apsaugos specialistų
apklausoje
rugsėjis
susitikimų
50 vaikų
Teisinių vaikų apklausų
vykdymas

2011 m. rugsėjis 50 apklausų
– 2012 m.
rugsėjis

2 psichologai
50 vaikų

Tarpžinybiniai specialistų,
organizuojančių ir vykdančių
teisinę vaiko apklausą
konkrečiu atveju, pasitarimai

2011 m. rugsėjis 50 pasitarimų
– 2012 m.
rugsėjis

134 specialistai
50 vaikų

Konsultacijos vaikui ir jo
šeimos nariams, kurių metu
suteikiama informacija apie
tolesnės pagalbos galimybes

2011 m. rugsėjis 50 konsultacijų
– 2012 m.
rugsėjis

4 psichologai, 18 vaiko teisių
apsaugos specialistų
50 vaikų, 50 šeimos narių

4. Socialinė kampanija
„Blogas prisilietimas“

Video ir radijo 2011 m.
klipai, plakatai, lapkričio –
skrajutės,
gruodžio mėn.
straipsniai
žiniasklaidoje

PVC specialistai, agentūra
GREY Vilnius, Lietuvos
specialistai ir visuomenė

Kampanijos „Blogas prisilietimas“ įgyvendinimas finansuotas iš kitų rėmėjų lėšų.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai
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Planuota
išleisti, Lt

I. Personalo kaštai

Išleista, Lt

9896,15

9896,15

103,85

103,85

Išlaidas įrodantys dokumentai
Darbo užmokesčio žiniraščio išrašas
Nr1, pavedimai Nr. 1619, 1631, 1627,
1615, 1632, 1636, darbo užmokesčio
žiniaraščio išrašas Nr. 2, pavedimai Nr.
1682, 1686, 1690, 1691, 1667, darbo
užmokesčio žiniaraščio išrašas Nr. 3,
pavedimai Nr. 1735, 1731, 1746, 1736,
1738, sąskaita faktūra SNN 1107,
pavedimas Nr. 1695.Nr6, pavedimai Nr.
1930, 1928, 1942, 1943, 1941, autorinių
atlyginimų apskaitos žiniaraščio už liepos
mėn. Išrašas, pavedimai Nr. 198, 1989,
1982, 1985, 1984, darbo užmokesčio
žiniaraščio išrašas Nr. 9,, pavedimai
Nr.2204,2166, 2217, 2218, darbo
užmokesčio žiniaraščio išrašas Nr. 10,
pavedimai Nr. 2300, 2314, 2309, 2313,
darbo užmokesčio žiniaraščio išrašas Nr.
11, pavedimai Nr. 2422, 2455, 2456,
2445.
Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.

II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos

PVM sąskaita faktūra TEO 1024605667,
pavedimas DD1

IV. Kitos išlaidos

Iš viso:
Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.

Projekto rezultatai
Suteikta kompleksinė pagalba vaikams (3-17 m. amžiaus), nukentėjusiems nuo seksualinės,
fizinės ir emocinės prievartos, bei jų šeimų nariams, globėjams (iš viso, 61 vaikui ir jų
tėvams/globėjams):
 Psichologo, socialinio darbuotojo, psichiatro ir teisininko konsultacijos (pagalbą gavo 11
vaikų ir jų artimųjų)
 Pagalba vaikams ir jų artimiesiems, besiruošiantiems dalyvauti teisinėse procedūrose
(psichologinę pagalbą gavo iš viso, 50 vaikų ir jų artimųjų)
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Teisinių vaikų – nusikaltimų aukų – apklausų, dalyvaujant kompetetingam psichologui
organizavimas ir vykdymas (draugiškose teisinėse apklausose iš viso dalyvavo 50 vaikų ir
jų artimųjų). Visą vaiko apklausos, atitinkančios vaiko poreikius, procedūrą sudarė: pagalba
vaikui ruošiantis laukiančiai apklausai; teisinė apklausa, dalyvaujant psichologui;
tarpžinybinis specialistų, vykdančių apklausą, pasitarimas; konsultacija vaikui ir jo
artimiesiems apie tolesnės pagalbos galimybes.
Pagalbą gavo 3-17 m. Vaikai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų: Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio,
Zarasų, Kelmės, Utenos, Rasienių, Biržų, Ukmergės, Varėnos, Alytaus.
Įvykdyti tarpžinybiniai pasitarimai ir tarpžinybinės konsultacijos specialistams, teikiantiems pagalbą
nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir vykdantiems teisines vaikų apklausas įvairiuose Lietuvos
miestuose ir rajonuose: Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Zarasuose, Kelmėje, Utenoje,
Rasieniuose, Biržuose, Ukmergėje, Varėnoje, Alytuje. Iš viso įvyko 5 tarpžinybinės konsultacijos ir
50 tarpžinybinių pasitarimų. Iš viso dalyvavo 188 specialistai:
 54 specialistai, teikiantys pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams (psichologai, vaiko
teisių apsaugos ir teisėsaugos specialistai, socialiniai darbuotojai).
 134 specialistai, organizauojantys ir dalyvaujantys teisinėse vaikų apklausose (psichologai,
vaiko teisių apsaugos specialistai, teisėjai, prokurorai, policijos tyrėjai).
Papildoma veikla: įgyvendinta socialinė kampanija „Blogas prisilietimas“, skirta atkreipti
visuomenės dėmesį į seksualinės prievartos prieš vaikus reiškinį.

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

_Aušra Kurienė___

_____________
A.V.
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