Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1455

2020 m. gruodžio 21 d.

PROJEKTO „Antrieji Orūs namai - oriai senatvei“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Orūs namai“
El. pašto adresas: marija@orusnamai.lt
Per www.aukok.lt surinkta: 14 302,61 €

Internetinė svetainė: www.orusnamai.lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – nupirkti patalpas Krokialaukyje, Alytaus raj., kuriose bus įrengtas
antrasis Lietuvoje senjorų daugiabutis – šešių butų už priimtiną nuomos kainą
savarankiško gyvenimo namai be namų likusiems ir/ar krizinėje situacijoje
atsidūrusiems vyresnio amžiaus žmonėms.
Šiame 257 m² pastate tilps šeši butai su 30 m² erdve bendrai veiklai. Yra nuosavas
kiemas ir žemės daržui. Už dviejų namų – ambulatorija ir seniūnija, kitoje gatvės
pusėje bažnyčia, šalia dvi parduotuvės, biblioteka, yra veikli bendruomenė, geras
susisiekimas su Alytumi. Senjorai turės visas galimybes ne tik kurti savo namo
bendruomenę, bet ir jungtis prie miestelio gyvenimo
Projekto rezultatai: 2020 m. gruodžio 21 d. įsigytas pastatas antriesiems „Oriems
Namams“ Kriokialaukyje, Alytaus rajone.

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ „Orūs namai“ įsteigta 2016 m. rugsėjį. Jos steigėja, ekonomistė Marija
Bunkaitė, sugalvojo būdą, kaip senjorų turimą nekilnojamą turtą įdarbinti, kad jis būtų
pagalba senatvėje, o ne nepakeliama finansinė našta. Marija metė darbą ir visas jėgas
skyrė sukurti pilotinius „Orius namus“. Jai savanoriškais pagrindais padeda šeima,
draugai ir įvairių sričių ekspertai – IT, buhalterijos, komunikacijos, NT, socialinio darbo
ir t.t.
Pilotiniai „Orūs namai“ startavo 2018 m. rudenį. Dalis paramos jų remontui
buvo gauta per aukok.lt (https://www.aukok.lt/projektai/Orus-namai-oriai-senatvei).
Beveik iš karto paaiškėjo, kad šiuo metu Lietuvoje daug aktualesnė senjorų problema
yra ne gyvenimas turimame būste ir jo išlaikymas, o ką daryti vyresnio amžiaus
žmogui dėl vienokių ar kitokių priežasčių praradusiam stogą virš galvos. Todėl dabar
„Oriuose namuose“ į krizinę situaciją papuolęs senjoras būstą gali ir tiesiog
išsinuomoti geresnėmis nei rinkos sąlygomis – čia jam gyventi saugiau, drąsiau,
linksmiau ir pigiau.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)
II. Prekių įsigijimas


Pastato įsigijimas



Planuota
išleisti, €

Išleista, €

0,00

0,00

13 300,00

13 115,21

13 000,00

13 000,00

Išlaidos notarui

300,00

115,21

III. Paslaugų įsigijimas
IV. Kitos išlaidos
V. Aukok.lt paslaugos suma

0,00
0,00
7 proc.

0,00
186,22
1 001,18

14 300,00

14 302,61

Iš viso:

Išlaidas įrodantys dokumentai

Mokėjimo pavedimas Nr. 366865239
Mokėjimo pavedimas Nr. 395387312
Mokėjimo pavedimas Nr. 395389010
Mokėjimo pavedimas Nr. 395388032
Mokėjimo pavedimas Nr. 395654726
Atidėta pastato remontui 2021 m.

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

Marija Bunkaitė
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