Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1252
2019 m. geguţės 6 d.

PROJEKTO „Suteikime galimybę neįgaliems vaikams augti ir
lavėti“ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Padėk užaugti“
Įmonės kodas: 302540763

Telefonas: 867818999

El. pašto adresas: baukiene.i@gmail.com

Internetinė svetainė: www.avevitus.com ,
www.padekuzaugti.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 16018,87 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti efektyvų papildomą specialųjį ugdymą raidos sutrikimų turintiems
vaikams, skatinant jų šeimų socialinę reabilitaciją.
Projekto rezultatai:
 Kiekvienais metais mūsų centre reikiamą kompleksinę pagalbą gauna 25 spec. poreikių
turintys vaikai , tėvai , globėjai , broliai , seserys ~ 60 bendruomenės narių.
 Per metus suteikiama ~ 4000 paslaugų .
 Konsultacijos spec.poreikių turinčių vaikų tėvams , globėjams.
 Socializacijos ir neįgaliųjų integracijos programos.
 Vaiko raidos progreso vertinimas ir rekomendacijos ugdymo įstaigoms.
 Švietėjiška veikla , sensorinės integracijos ir ţaidybinių erdvių suteikimas.
 Tarpusavio pagalbos , komunikacinės erdvės , išvaţiuojamosios terapijos.
 Patalpos pritaikytos individualiam darbui su vaikais.
 Erdvės apstatytos reikalinga įranga ir baldais. Aplinkos pritaikymas turi didelį poveikį vaiko
raidos progresui.
Keletas projekto akimirkų

1

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Všį „Padėk uţaugti“, nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, kurios steigėjai ir iniciatoriai –
neįgalios mergytės tėveliai, nuo 2010 metų vienija šeimas, auginančias raidos sutrikimų turinčius
vaikus. Vaikai, turintys intelekto, fizinių ar sensorikos sutrikimų vadinami specialiųjų poreikių
turinčiais vaikais. Specialiųjų poreikių turintis vaikas – tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų
gali ribotai dalyvauti ugdyme ir visuomenės gyvenime. „Avevitus“ centras teikia kompleksinę
pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jų tėvams.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Įţvelgus kompleksinės pagalbos būtinumą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, organizacija VŠĮ
„Padėk uţaugti“ 2013 m. bendradarbiaujant su Labdaros ir paramos fondu „Lumenus“ įsteigė
socialinės raidos centrą „Avevitus“. Ţvelgdami į vaiką, kaip į unikalią asmenybę, teikiame
specialiai vaikui pritaikytą kompleksinį lavinimą. Specialiųjų poreikių turintiems vaikams reikia
savito mokymo, atitinkančio individualias jų mąstymo savybes, sensorinius ypatumus, fizines galias,
bendravimo sugebėjimus, socialinę adaptaciją ir pan. Mūsų tikslas – visapusiškai paţinti ugdytinį ir
padėti plėtoti turimus gebėjimus.
Todėl mes dirbame:
1) kompleksiškai (turinį sudaro psichologinis, pedagoginis, socialinis komponentas);
2) visapusiškai (informacija kaupiama ne tik apie vaiko paţintinius, kalbinius, motorinius gebėjimus,
bet ir apie jo emocines būsenas);
3) dinamiškai (galutinės išvados negali būti daromos remiantis vienkartiniu tyrimu, būtinas ilgalaikis
vaiko stebėjimas, jo vystymosi pokyčių fiksavimas);
4) individualizuotai (atsiţvelgiame į individualias vaiko asmenybės charakteristikas –
temperamento/charakterio savybes ir pan.);
Paslaugų spektrą sudaro:
Specialistai, dirbantys pagal vaikui sudarytą individualią ugdymo programą;
Vaikų socialinių ir savarankiškumo įgūdţių lavinimo programa;
Vykdomos edukacinės, meninės programos, organizuojami centro bendruomenės renginiai.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
a) Specialistų darbo
užmokestis
II. Materialių daiktų
įsigijimas

Planuota
Išleista, €
išleisti, €
6000
2272.37
6000

2272.37

Išlaidas įrodantys dokumentai
Specialistų darbo užmokesčio žiniaraštis (2017-12
mėn.)

1000
1000

III. Organizacinės
išlaidos
a) patalpų nuomos

b) komunalinių
mokesčių
c) biuro įranga
IV. Kitos išlaidos
a) vaikų ugdymui
skirtos prekės ir
paslaugos
b) kabinetų
pritaikymo įranga
V. Paramos rinkimo
administravimo
mokestis
Iš viso:

6000

6249.15

5000

5688.72

1000

354.73

6600

205.7
6377.35

2600

1983.29

4000

4394.06

7 proc.

1121.32

19600

16020.19

VMSADEUR19659, VMSADEUR20327,
VMSADEUR20736, VMSADEUR21480,
VMSADEUR21962, VMSADEUR22581,
VMSADEUR23082, VMSADEUR23501,
VMSADEUR23876,VMSADEUR24375,
VMSADEUR24615, VMSADEUR25633.

2017VGN53 , VGN56
PVM s/f CKL01 004123 spausdintuvas
PVM s/f SSP0094, PVMs/f
SSP0112;MIK428,MIK452,MIK474,MIK486,MIK515;
KA2; PRA315, PRA455; RL007,
RL010,RL011;VIK17627; SLL4030062;ŽI4; Invoice
17060169E, invoice 17060209
BREO0003818; ŽAL00000262; 2017/05-03/01;
TIK0000980

Kadangi projektas skirtas tik dalinai finansuoti daugiafunkcinio raidos ir terapijų centro
„Avevitus“ veiklą, nesurinkta paramos suma padengta iš kitų paramos šaltinių.

Projekto rezultatai
Visoms šeimoms, auginančiom raidos sutrikimų turinčius vaikučius mūsų centras yra svarbus,
pirmiausia, jog viskas vienoje vietoje. Kadangi mūsų valstybė tokiems vaikams skiria keliolika
nepastovių darbo valandų pas specialistus, išmėtytus po visą miestą, o tikintis padėti autistukams
ar kitokius raidos sutrikimus turintiems vaikams svarbiausias reţimas ir pastovumas, rasti įstaigą,
kur visi vienoj vietoj, dirba nuosekliai, noriai, pagal vaiko poreikius, tai prilygsta stebuklui. Mūsų
tikslas - padėti vaikams suformuoti būtinuosius gyvenimiškus įgūdţius visapvertiškesniam
gyvenimui teikiant įvairias terapijas po vienu stogu. Centras rūpinasi vaikų gerove, kokybiškesne
ateitimi. Kompleksinė pagalba būtina savarankiškumo, socialinio bendravimo, emocijų raiškos ir
valdymo, kalbos raiškos ir supratimo, ir kitų gyvenimiškų įgūdţių formavimuisi. Mes padedame
vaikams, turintiems raidos sutrikimų ir jų šeimoms suformuoti būtinuosius gyvenimiškus įgūdţius
pilnavertiškesniam gyvenimui. Lengvėja prisitaikymas visuomenėje, lavėja socialiniai įgūdţiai
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(bendravimas, kalbos raiška ir supratimas, orientacija laike, erdvėje, savarankiškumo įgūdţiai
(rengimasis, asmens higiena, valgymo įgūdţiai).
Galime pasidalinti konkrečiomis istorijomis, kai į centrą ant rankų atnešta, jau beveik 2 metų
sulaukusi mergytė, kuri dar visiškai nestovėjo ant kojų, po kelių mėnesių individualios programos
dėka ji pradėjo ropoti. O 2 metukų ir 10 mėn. jau ir vaikščioti. Atsirado tikslinių garsiakalbių, raida
savo tempu lavėja. Šiuo metu mergytei 5 metai, ji vis dar lanko mūsų centrą, juda, orientuojasi
aplinkoje, be galo dţiaugiasi ją supančiu pasauliu, net domisi ant sienos kabančiais paveikslais.
Tai maţas stebukliukas jos šeimai ir mūsų centro komandai. Kita mergytė atvyko būdama 2.5 metų,
jai diagnozuotas vaikystės autizmas. Ji nekalbėjo, verkdavo pamačius nepaţįstamąjį, klykdavo
kiekvienoje naujoje erdvėje, jos negalėjai prisišaukti ţaidimų aikštelėje. Dabar mergaitė jau
pirmokė, išėjusi į bendrojo ugdymo mokyklą. Ji kalba, rašo, skaito, skaičiuoja, yra smalsi, drąsi.
Mamos teigimu jiems pasisekė – autizmas jai smarkiai netrukdo, bet sėkmės be darbo nebūna , o
visas mūsų darbas Avevitus centre.
Jis išmoko pats uţsirišti batų raištelius. O po kurio laiko Jis
to išmokė savo maţąją sesutę! Jis buvo vienintelis turėjęs
pakankamai kantrybės. Jis padarė tai, ko niekas kitas
negalėjo! Jis ateidavo į terapijas tylus, išsigandęs ,
nenorintis paleisti tėčio rankos. Po terapijų laukdamas,
kada eis namo ţaisdavo vienas ir taip tyliai, jog galėdavai
pamanyti, kad ţaidimų zonoje nieko nėra, o pasiteiravus
kaip jis gyvena atsakymą turėdavai perskaityti iš lūpų.
Tačiau tą kart ţaidimų zonoje išgirdome papildomą
čiauškėjimą, juoką ir kalbas. Pamatę negalėjome patikėti,
kad tai tas pats ramus vaikas! Jis juokėsi, kalbėjo ir ţaidė
su kitu vaiku!
Kiekvieno vaikelio, paliesto ligos ar turinčio įgimtą, įgytą
negalią, raidos sutrikimus gyvenimas turi būti uţpildytas
meile, pagalba ir begaliniu tikėjimu juo, jo potencialu
skleistis. Visa jį supanti aplinka turi būti stipri palaikymo
komanda. Matykime vaiko galias, ieškokite būdų kaip
stiprinti tai kas jam patinka ir tuomet vyksta stebuklai.
Turime pamilti juos širdimi ir padėti jiems uţaugti
ţmonėmis.

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

Marius Baukys _____________

4

