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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: 25 034,11 €

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. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pakvietė jungtis prie kampanijos „Už
saugią Lietuvą“ ir atkreipė dėmesį į sunkumus patiriančių vaikų vasaros poilsio klausimą. Į kvietimą
padovanoti vaikui vasarą 2016 m. atsiliepė neabejingi Lietuvos žmonės, įmonės, įstaigos, organizacijos.
2016 m. akcijoje paaukota daugiau nei 12 tūkst. eurų ir 100 vaikų pirmą kartą gyvenime lankėsi vasaros
stovykloje.
2017 m. vasarą projektas „Padovanok vaikui vasarą“ startavo antrąjį kartą dar aktyviau kviesdamas
dovanoti vaikams vasaros stovyklą ar kitokį turiningą vasaros laisvalaikį. Prisijungti prie akcijos
„Padovanok vaikui vasarą“ buvo galima įsitraukiant į vaikų dienos centrų veiklą, dovanojant savo laiką
ir žinias, organizuojant išvykas ar dienos stovyklas vaikams, pakviečiant į savo namus savaitgalio
viešnagei arba remiant vaikų užimtumo veiklas.
Projekto tikslas – organizuoti socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumą vasaros metu.
Projekto rezultatai: 199 vaikai, lankantys vaikų dienos centrus, iškeliavo į 5 vasaros stovyklas.
Daugelis iš jų pirmąkart gyvenime išvydo išsvajotąją jūrą ir džiaugėsi vasaros stovyklų teikiamais
džiaugsmais. Stovyklose dalyvavo „Gelbėkit vaikus“, „Maltos ordino pagalbos tarnyba“, „Caritas“,
„NVO konfederacija VAIKAMS“ vaikų dienos centrų auklėtiniai.
Vaikų vasaros įspūdžiai nuotraukose (daugiau akimirkų – priede 5-14 psl.):
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INFORMACIJA APIE INICIATYVĄ
Iniciatyva „Padovanok vaikui vasarą” - kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis, kurią administruoja
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

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Raganė“
VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Dzūkijos šilas“
VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Dzūkijos šilas“
VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Trimitas“
VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla
„Raganė“
IV. Kitos išlaidos
Paramos rinkimo ir projekto
administravimo mokestis
Likutis:

Išleista, €

Pastabos

0
0
23 064,00

199 kelialapiai

7 277,00

64 stovyklų kelialapiai

2 240,00

20 stovyklų kelialapių

2 128,00

19 stovyklų kelialapių

4 165,00

35 stovyklų kelialapiai

7 254,00

61 stovyklų kelialapiai

Išlaidas įrodantys
dokumentai

PVM sf VP 3133,
2017-06-27
PVM sf VP 3157,
2017-07-11
PVM sf VP 3164,
2017-07-19
PVM sf VP 3133,
2017-07-26
PVM sf VP 3133,
2017-08-09

1 752,39
1 752,39
217,72

(7 proc.)
Priskirtas ir perkeltas 2018-ais metais
vyksiančiam jau trečiajam „Padovanok vaikui
vasarą“ projektui

Iš viso: 25 034,11

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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Priedas: vaikų, dienos centrų auklėtojų atsiliepimai ir stovyklų nuotraukos
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„Mūsų vaikams stovykla „Dzūkijos šilas“ labai patiko. Jie ten patyrė daug įspūdžių ir susirado naujų draugų su
kuriais buvo sunku išsiskirti. Nustebau, kad per 10 dienų vaikai taip susidraugavo. Kaip paminėjo stovyklos
koordinatorius, greitą vaikų bendrystę lėmė tai, kad stovyklos vadovai visą stovyklos laiką akcentavo, jog visi
vaikai stovykloje yra tarsi viena šeima, tarsi broliai ir sesės. Šią vaikų bendrystę labai pajutau, kai mums jau
reikėjo išvažiuoti. Vaikai stovėjo apsikabinę savo draugus ir verkė. Manau jog mūsų vaikams ši stovykla davė
labai daug: jie čia turiningai ir įdomiai praleido laiką, dalyvavo įvairiuose renginiuose, diskotekoje, žygyje.
Vaikams ši stovykla labai patiko ir tik išvažiavus iš stovyklos vaikai jau klausė ar bus galimybė čia grįžti kitais
metais. Labai jums ačiū, kad mūsų vaikams suteikėte galimybę dalyvauti stovykloje „Dzūkijos šilas“.“
Kazlų Rūdos vaikų dienos centro vadovė Ona Birutė Paplauskienė
„Pirmiausia, labai dėkojame už suteiktą galimybę dalyvauti šioje stovykloje.Ši stovyklą mums ir mūsų vaikams,
buvo labai reikalinga ir naudinga, kadangi, Dienos centras tuo metu, kaip tik pradėjo atostogauti ir mums iškilo
iššūkis, ką vaikai galėtų veikti atostogų metu? Taigi, tai buvo mūsų išeitis iš keblios situacijos (kiti vaikai, kurie
nedalyvavo šioje stovykloje, dalyvavo miesto dienos stovyklose).
Džiugu, kad vaikai turėjo galimybę pakeisti aplinką, gyventi kitur, patirti naujų nuotykių. Nors Dienos centre yra
organizuojamos įvairios išvykos ir užsiėmimai, tačiau būti su kitais auklėtojais, laikytis kitokių taisyklių, gyventi
gamtoje, mokytis naujų dalykų su naujais žmonėmis, tai yra neįkainojama patirtis vaikų gyvenime.
Į šią stovyklą važiavo grupelė mūsų Dienos centro vaikų, jie jautėsi drąsiau būdami kartu, tačiau taip pat susirado
naujų draugų, kur jie visi buvo būrio nariais. Vaikai gyvendami stovykloje mokosi, koks svarbus yra komandinis
darbas, kad kartu dirbant, galima siekti didesnių tikslų, pasiekti geresnių rezultatų.
Vaikai iš stovyklos grįžo su supratimu, jog komanda gali daugiau nei vienas žmogus. Taip pat jog tarpusavio
supratimas, užuojauta, palaikymas yra labai reikalingi silpnesniems, mažesniems už save. Tokiu būdu ugdoma
vaikų atsakomybė už save ir už kitus, tai padeda jiems ugdyti savo asmenines savybes ir vertybes.“
VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“ socialinė pedagogė/darbuotoja Ieva Dumbliauskaitė
„Stovykla „Raganė“ yra puiki vieta vaikų vasaros poilsiui! Nuostabi ir vaikams saugi aplinka, skanus maistas,
įdomūs renginiai, nuostabūs stovyklos vadovai… Atvažiavus pasiimti vaikų, mažieji verkė, nes liūdėjo, kad
stovykla baigėsi, nenorėjo važiuoti namo. Vaikai jau dabar klausinėja, ar kitą vasarą ir vėl galės važiuoti
stovyklauti į tą pačią poilsio stovyklą.“
„Gelbėkit vaikus“ Marijampolės vaikų dienos centro direktorė Loreta Vainčienė
„Vieną gražų vasaros rytą, Zarasų „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centro „Draugai“ vaikai išsiruošė į stovyklą.
Nors kelionė laukė tolima, bet noras pamatyti jūrą, įsikurti savo kambariuose ir susipažinti su naujais žmonėmis,
neleido vaikams pavargti.
Pirmą kartą ilgesniam laikui atsiskyrę nuo namų ir šeimos, kai kurie vaikai iš pradžių šiek tiek liūdėjo, tačiau
patogiai įsikūrę, susipažinę su kambariokais iš karto pasijuto ramiau. Laikas stovykloje vaikams bėgo labai
greitai, o mes, dienos centro darbuotojos, su dideliu nekantrumu ir nerimu laukėme savo vaikučių grįžtančių iš
stovyklos. Juk net 10 iš 12 vaikų prie jūros buvo išvykę pirmą kartą!
Kelionės namo metu be galo be krašto liejosi įspūdžiai iš laimingų vaikų lūpų. Kaip ir buvo galima tikėtis, visiems
vaikams didžiausią įspūdį paliko jūra. Stovyklos metu vaikai taip pat gavo neįkainojamos bendravimo grupėse bei
prisitaikymo naujoje aplinkoje patirties. Jau pirmą dieną po stovyklos mes, dienos centro darbuotojos,
pastebėjome patobulėjusį vaikų gebėjimą klausytis. Kad jūs žinotumėte, kaip vaikams patiko pasakoti savo
įspūdžius ir klausytis vienas kito nuotykių!
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Kadangi norėjome išgirsti ir tėvų nuomonę, dienos centre surengėme „postovyklinį“ susirinkimą. Susirinkimo
metu kartu su tėvais pasidžiaugėme, kad vaikai tapo atsakingesni, paslaugesni, paklusnesni – pagaliau išmoko
disciplinos bei tvarkos. Gyvenimas stovyklos režimu: kėlimasis anksti ryte bei mankštos darymas tikrai davė
teigiamų rezultatų  Net vasarą, atostogų metu, vaikams nebe problema anksti ryte atsikelti, išvesti šuniuką
pasivaikščioti ar padėti mamai apsipirkti turguje. Vaikų tėveliai sutartinai džiaugėsi ir nuoširdžiai dėkojo
rėmėjams už jų vaikams suteiktą galimybę pamatyti jūrą bei šauniai ir įsimintinai praleisti laiką.
Apibendrinant galėčiau pasakyti, kad stovyklos yra nuostabus dalykas ir jos labai naudingos ne tik vaikams, bet ir
tėvams. Po stovyklos pagerėjo bendravimas šeimose – vaikai ir tėvai labai vieni kitų pasiilgo, vaikai tapo
savarankiškesni, drąsesni, atsakingesni. Be to, vaikai atrado naujų pomėgių: vieni išmoko šokti, kiti dainuoti, treti
pamilo sportą, dar kiti džiaugėsi ir didžiavosi sutiktais naujais draugais.
Nuoširdžiai ačiū rėmėjams už įspūdžius, kuriuos padovanojote Zarasų „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centro
„Draugai“ mažiesiems!“
Zarasų „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centro „Draugai“ socialinė darbuotoja Dalia Darčanovienė
„Mano pirmoji ir vienintelė geriausia stovykla „Raganė“
Labai norėčiau pakalbėti apie ją. Man patiko diskoteka, ėjimas prie jūros, renginių organizavimas ir jų vedimas.
Taip pat patiko būti su vadovais, nes jie buvo labai draugiški ir padėdavo, kai reikėdavo ir pradžiugindavo, kai
mums būdavo liūdna. Patiko būti su savo draugėmis viename kambaryje, o su kitomis galėjome susitikti jų
aukštuose. Maistas taip pat buvo labai skanus. Man ši stovykla „Raganė“ paliko didelį įspūdį. Labai norėčiau į šią
stovyklą nuvažiuoti dar ne vieną kartą.
Man labiausiai įsiminė mūsų komandos šūkis.
Bum bum 123
Mūsų bicepsu būrys
Esam sportiški vaikai viską mokam mes gerai
Mes „Raganėje“ užaugsime ir pasaulį užkariausime.
Mūsų vadovai:
Šarūnė, Skaistė Titas ir labai daug draugų.“
Gabrielė
„Kadangi važiavome į šią stovyklą norėčiau padėkoti raštu. Mes stovykloje žaidėme dainavome ir sportavome.
Man labai patiko, nes vadovai buvo malonūs, geri, sportiški ir drąsūs. Sužavėjo žygiai, nes vaikščiojome pirmyn ir
atgal, buvo užduotys, kurias įvykdėme visi. Dar kartą norėčiau ten važiuoti, nes stovyklos pamiršti negaliu.
„Raganė“ mano mylimiausia ir geriausia stovykla. Atsisveikinti mums buvo nelengva, nes ši stovykla tapo tarsi
mūsų šeima.“
Akvilė
„Man ši stovykla labai patiko, buvo labai įdomu. Vadovai buvo draugiški ir geri. Man didžiausią įspūdį paliko
žygiai, pats ilgiausias žygis buvo į Šventąją.“
Miglė
„Man labai patiko vadovai, nes jie draugiški ir geri. Mane sužavėjo žygis į Šventąją ir ėjimas per beždžionių tiltą.
Aš labai norėčiau važiuoti dar kartą.“
Greta
„Mes atvažiavome į stovyklą. Susipažinau su vadovais, susidraugavau su naujomis draugėmis. Man patiko
renginiai, šokiai. Aš neužmiršiu šitos stovyklos.“
Teresė
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