Projektas įvykdytas pagal įsakymą Nr. 2016-05, 2016-09
2016 m. gruodžio 20 d.

PROJEKTO „PADOVANOK VAIKUI VASARĄ“ VEIKLOS
IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Geros valios projektai
Įmonės kodas: 301678868

Telefonas: +370 602 31001

El. pašto adresas: info@aukok.lt

Internetinė svetainė: www.aukok.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 12 428,64 €

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Lietuvoje net 19 000 vaikų gyvena socialinės rizikos šeimose, 3300 auga valdiškuose globos
namuose. Socialinę atskirtį patiriantys vaikai, gyvenantys skurdesnėmis gyvenimo sąlygomis, dažnai
laiką leidžia žalingoje ir netinkamoje aplinkoje, neturėdami galimybės nuvykti į vasaros stovyklą,
nukeliauti prie ežero, o pamatyti jūrą - jų didžiausia svajonė.
2016 m. vasarą projektas „Padovanok vaikui vasarą“ kvietė dovanoti vaikams vasaros stovyklą ar
kitokį turiningą vasaros laisvalaikį. Prisijungti prie akcijos „Padovanok vaikui vasarą“ buvo galima
įsitraukiant į vaikų dienos centrų veiklą ir dovanojant savo laiką ir žinias arba remiant vaikų
užimtumo veiklas.
Projekto tikslas – organizuoti socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumą vasaros metu.

Projekto rezultatai: beveik 100 vaikų iš vaikų dienos centrų ir globos namų iškeliavo į vasaros
stovyklas. Daugelis iš jų pirmąkart gyvenime išvydo išsvajotąją jūrą ir džiaugėsi vasaros stovyklų
teikiamais džiaugsmais. Šiuo metu vis dar vykdomi užsiėmimai VO „Gelbėkit vaikus“ ir Maltos
ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centruose.

Vaikų vasaros įspūdžiai nuotraukose:
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INFORMACIJA APIE INICIATYVĄ
Iniciatyva „Padovanok vaikui vasarą” - kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis, kurią administravo
VšĮ Geros valios projektai. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota
nacionalinė kampanija „Už saugią Lietuvą“ telkia visuomenę – NVO, bendruomenes, savivaldybes,
socialinius darbuotojus, valstybės institucijas, švietimo ir kultūros įstaigas, socialiai atsakingo verslo
įmones, žiniasklaidos kanalus ir žinomus žmones – bendromis pastangomis keisti Lietuvą. Ši
kampanija kviečia kiekvieną žmogų nebūti abejingą ir prisidėti sprendžiant skaudžiausias
visuomenės problemas. Daugiau informacijos čia.
PROJEKTO BIUDŽETAS
Išleista, €
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos

0
0
10 982,60

VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Raganė“

3 468,00

VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Trimitas“

2 975,00

VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Raganė“

2 427,60

VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Pasaka“

1 972,00

VšĮ Urbanistinio šokio teatras „Low
air“/Šokio stovykla „Jam in the
Village“

140,00

IV. Kitos išlaidos

Išlaidas įrodantys
dokumentai

Pastabos

Stovykla skirta Visuomeninės
organizacijos „Gelbėkit
vaikus“ vaikų dienos centrus
lankantiems vaikams
Stovykla skirta Maltos Ordino
Pagalbos Tarnybos vaikų
dienos centrus lankantiems
vaikams
Stovykla skirta Šiaulių
apskrities šeimynų asociacijos
globojamiems vaikams
Stovykla ir kelionės išlaidos,
skirtos NVO vaikams
konfederacijos globojamiems
vaikams

Paslaugų teikimo sutartis
Nr. V3-038, sąskaita
faktūra
Paslaugų teikimo sutartis
Nr. V3-039, sąskaita
faktūra
Paslaugų teikimo sutartis
Nr. V3-047, sąskaita
faktūra
Paslaugų teikimo sutartis
Nr. V3-048, sąskaita
faktūra

Stovykla skirta Pabradės vaikų
globos namų vaikams

Paramos sutartis

720,00

Lėšos dar nepanaudotos

Paramos sutartis nr. 2016PAR/31

720,00

Lėšos dar nepanaudotos

Paramos sutartis nr. ST2016-393

1 446,04

Vaikų užimtumo veiklos Maltos
ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos
centruose
Vaikų užimtumo veiklos
Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit
vaikus“ vaikų dienos centruose
Banko pervedimų mokesčiai

Iš viso:

6,04

12 428,64

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

Inga Langaitė

_____________
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