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PROJEKTO „PADĖKIME ATSTATYTI SUDEGUSĮ NAMĄ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: SEDOS BENDRUOMENĖ
Įmonės kodas: 167373961

Telefonas:+370 612 96 375

El. pašto adresas: seeeedaaa@gmail.com

Internetinė svetainė:
http://www.sedosbendruomene.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 12000,00 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 12000,00 Lt

SANTRAUKA
Prieš Naujus metus kilęs gaisras Domėnų kaime, Sedos seniūnijoje, Mažeikių rajone, suniokojo
Editos Ramanauskaitės- Kocienės ir jos vyro Jono gyvenamąjį namą, jame esantį turtą. Ugnis
pasiglemžė neįgalų senolį. Be namų likusi šeima su keturiais mažamečiais vaikais: trim berniukais
ir mergaite (sergančia bronchine astma) subūrė Sedos seniūnijos bendruomenę. Ji neliko abejinga
savo narių bėdai - šeimą ištikusiai nelaimei. Kas rėmė pinigais, kas maistu, kas drabužiais. Padėjo
Mažeikių savivaldybė, Sedos seniūnija, gimnazija, bažnyčia, bendruomenė. Už suaukotus pinigus
nupirkta statybinių medžiagų namo atstatymui. Šeimai dar daug ko reikėjo: šiferio, vonios,
praustuvės, kūrenimo katilo... Todėl asociacija „Sedos bendruomenė“ nutarė rinkti aukas gaisro
padarinių likvidavimui. Parašė projektą į aukojimo portalą aukok.lt, kad padėtų suburti kuo daugiau
geros valios įvairaus amžiaus žmonių, verslininkų, įmonių geranoriškai prisidėti atstatant
daugiavaikės šeimos sudegusį namą.
Projekto tikslas buvo pinigais ir savanorišku darbu įmonėms, įstaigoms, valdžios atstovams,
visiems geros valios žmonėms prisidėti atstatant sudegusį namą, nupirkti vandentiekio,
kanalizacijos įrengimus, kūrenimo krosnį, kamino įdėklą. Šis tikslas buvo pasiektas.

Projekto rezultatai:







Per trumpą laiką, pasitelkiant bendruomenės narius, organizacijas, viešinant projektą
internete, laikraštyje, masinėse susibūrimo vietose aukotojai per aukojimo portalą aukok.lt
suaukojo reikalingą pinigų sumą - 12000 lt.
Talkinant organizacijoms, Sedos seniūnijai, bendruomenės aktyvui buvo skubiai atstatytas
sudegęs Editos ir Jono Kocių namas.
Nupirkta už suaukotus pinigus reikalinga namui įrengti vandentiekio, kanalizacijos valymo,
centrinio šildymo įranga, kamino indėklas.
Projekto nauda pasinaudojo socialiai remtina daugiavaikė šeima, kuri naujuose
šiuolaikiškuose namuose gyvens jaukiai, turės visus reikialingus buičiai įrenginius.
Projekto veikloje dalyvavę (daugiau kaip 50) įvairaus amžiaus, padėties žmonės rodė
pilietinę iniciatyvą, savanorystę, geranoriškumą padedant šeimai ištikus nelaimei.

Keletas projekto akimirkų
Nuotraukos.
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Asociacija „Sedos bendruomenė“ – ne pelno siekianti organizacija, šiemet švenčianti savo veiklos
dešimtmetį, dirbanti visuomeniniais pagrindais. Bendruomenės tikslas – atstovauti Sedos ir
aplinkinių kaimų gyventojams, tenkinti bendruomenės narių visuomeninius, kultūrinius, socialinius
poreikius, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, kurti saugią ir patogią bendruomenės narių
gyvenamąją vietą, palaikyti ir plėtoti Sedos ir aplinkinių kaimų infrastruktūrą. Bendruomenė veikia
įvairiose srityse: organizuoja įvairius kursus( projektai „Bendruomenių centrai- savanorių mokymui“,
„Tiltas tarp žemaičių ir kabušų“, „Kaimo veiklos judėjimas“, „Bendruomenių resursai ir galimybės“ ir
kt.), propaguoja sveiką gyvenimo būdą (projektai- „Kokį vandenį geria Sedos gyventojai“,
„Ekologinis teismas aplinkos teršėjams“), skatina kultūringą laisvalaikio praleidimą( organizuoja
vasaros, žiemos sutikimo ir palydėtuvių šventes, etnokultūros festivalius), stengiasi sudaryti
sąlygas sportinei veiklai vykdyti, puoselėja ir saugo kultūros paveldą (projektas „Bendruomenės
stiprybė kultūros paveldas- saugokime jį“). Spręsdami įvairaus jaunimo, spec. poreikių vaikų,
socialiai remtinų vaikų užimtumo problemas esame įgyvendinę projektus „Žaidžiame verslą
miestelyje”, „Jaunimo užimtumo stovykla”, „Jaunimo krepšinio turnyras” ir kt., rekonstravę stadioną.
Bendruomenė yra įgyvendinusi projektus „Mes kartu”, „Apkabink svetimą vaiką” „Mamos ir vaiko
kambarys”, kuriuose
buvo sprendžiamos neįgaliųjų jaunų žmonių problemos, neįgaliųjų
integracijos į visuomenę problemos, asocialių tėvų santykių su vaikais ir jaunimu problemos,
atkreipiant Sedos gyventojų dėmesį į socialiai remtinų ir socialinės rizikos grupei priklausančių
šeimų vaikus.
Siekdami sumažinti ekonominės krizės padarinius, stiprinti bendruomenės pilietiškumą, skatinti
įvairių įstaigų, organizacijų bendradarbiavimą, sudarant geresnes sąlygas socialinę atskirtį
patiriantiems vaikams praleisti laisvalaikį, šiais metais jau įgyvendinome projektą „Vaikų žaidimų
parko įrengimas“. Įrengėme vaikų ir jaunimo žaidimų ir poilsio aikštelę. Šiuo metu įgyvendinami
projektai „Tarptautiniai jaunimo mainai“ ir „Viešųjų erdvių sutvarkymas Varduvos upės salelėje“.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekto įgyvendinimas vyko Sedos seniūnijoje Domėnų kaime.
Sedos bendruomenės tarybos nariai, bendruomenės aktyvas viešino projekto tikslą ir uždavinius
FaceBook, tinklalapiuose, siuntė el. laiškus visiems pažįstamiems, verslininkams, Mažeikių rajono
įmonėms, įdėjo informaciją į savo (sedosbendruomene.lt) , Mažeikių savivaldybės (mazeikiai.lt),
Mažeikių kaimo bendruomenių sąjungos(www.mrkbs.webs.com), kitus (bendruomenes.lt; NVO.lt)
tinklalapius, dalino skrajutes, prašydami geranoriškai aukoti pinigus aukok.lt projekto tikslui
pasiekti. Buvo parašytas straipsniai rajono laikraščiuose „ Būdas žemaičių“ (2012-04-13

„Padėkime atstatyti sudegusį namą“, www.budas.lt), „Santarvė“(2012-03-04 „Po gaisro
gyvenimas iš naujo“ www.santarve.lt), paleistas
baneris organizacijos svetainės
www.pagalbareklama.lt.
Aktyviai skleidžiant informaciją apie E.Ramanauskaitės- Kocienės ir Jono Kocio šeimą ( šeima
oficialiai įteisino savo santuoką Joninių šventės išvakarėse) ištikusią nelaimę, geros valios žmonės
per 3 mėn. per aukojimo portalą aukok.lt suaukojo visus projektui įgyvendinti reikalingus 12000,00
Lt.
Per tą laiką, kol buvo renkami pinigai nukentėjusiai šeimai, žmonės, sužinoję, kad už suaukotus
pinigus pirksime vandens įvedimo įrangą: vonią, vandens šildytuvą, vandens kriauklę, hidroforą,
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kranus, pirksime kanalizacijos įvedimo įrangą: tualetą, vamzdynus, bei kieto kuro katilą, cirkuliacinį
siurbliuką, kamino įdėklą, patys tiesiogiai pradėjo dovanoti projekte išvardytus daiktus. Taip šeima
gavo vonią, vandens pašildytuvą, tualeto įrangą, vandens kriauklę, kieto kuro katilą. Gavę šeimos
prašymą ir suderinę su VŠĮ Geros valios projektai pakoregavome projekto biudžetą. Nutarėme
pirkti tuos daiktus, kurių šeima dar neturi ir jiems sunku sutaupyti pinigų nusipirkti vandens
įvedimo įrangos vamzdžius, jungtis, alkūnes, centrinio šildymo sistemos įrangą: radiatorius,
išplėtimo bakelį, jungtis, kranelius ir t.t. Kadangi šeima gyvena toli nuo centralizuotų valymo
įrenginių, šeimos pageidavimu, nupirkome ir perdavėme 6 asmenų šeimai kanalizacijos valymo
sistemą bei vamzdžius kanalizacijos įvedimui. Daugiavaikė darbšti šeima, turėdama visus buities
patogumus, gyvens patogiai ir kartu rūpinsis gamta.
Vykdant viešuosius pirkimus, buvo deramasi su tiekėjais, kurie galėjo pasiūlyti už projekte
numatytus kokybiškus įrengimus mažiausią kainą. Pirkdami daiktus visada vežėmės šeimos
narius, kartu derėjomės su tiekėjais, kad prekės atitiktų jų skonį, būtų kokybiškos. Nupirktiems
įrenginiams parvežti finansavimą skyrė ir parvežė Sedos kredito unija, geranoriški Sedos
bendruomenės verslininkai. Viskas buvo vežama tiesiai į statybos vietą.
Aktyviai projekto veikloje kaip partneriai dalyvavo Sedos V. Mačernio gimnazija, Sedos moterų
klubas, seniūnija, kredito unija.
Šis projektas sujungė aktyviam bendradarbiavimui įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinės
padėties Sedos ir aplinkinių kaimų, rajono geros valios žmones, kurie rodydami pilietinę iniciatyvą
ir geranoriškumą padėjo gaisro nuskriaustai šeimai pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.
Projekto veiklose, neskaitant aukojusiųjų, dalyvavo daugiau kaip 50 žmonių. Apie pasiektus
projekto rezultatus rašė: http://www.santarve.lt/aktualijos/seniunijoje/skaitytojo-naujiena-kaimynunelaime-subure-bendruomene/ , paskelbėme savo tinklalapyje sedosbendruomene.lt
Darbščią Editos ir Jono Kocių šeimą nuolat aplankydavo daugelis geros valios žmonių. Siūlė
materialinę pagalbą, dovanojo statybines medžiagas namo sienoms, stogui, seniūnija atvežė
žvyro, smėlio, girininkija skyrė medienos. Daugelis padėjo savanorišku darbu atstatant namą.
Visuomenė juos palaikė morališkai. Ši šeima, po gaisro likusi be pastogės, pinigų, netekusi artimo
žmogaus, nepalūžo- palaikoma gerų žmonių visomis išgalėmis dirba, per vasarą baigia atstatyti ir
įrengti naujus namus.
Dažnai, apsilankę statybvietėje, matydavome dirbant visus šeimos narius. Edita ir Jonas pakalbinti
džiaugėsi ir sakė, kad gerų žmonių dėka jie turės gražius, šiuolaikiškus namus. Nesitikėjo, kad tiek
daug žmonių jiems padės, išties pagalbos ranką kilus gaisrui. Šeima dėkoja visiems aukojusiems,
padėjusiems, palaikiusiems, nepalikusiems vienų nelaimėje.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Projekto vadovo atlydinimas
Projekto finansininko
atlyginimas
II. Materialių daiktų įsigijimas
Vandentiekio įvedimo įranga

Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

904

0

Savanoriškas darbas

646

0

Savanoriškas darbas

12000,00

12000,00

960,00

1050,00

Išlaidas įrodantys dokumentai

PVM sąskaita-fakt. Nr.00000663 UAB
„Asimesta“ iš 2012-07-25:mokėjimo
paved. Nr.00000002 iš 2012-07-27
Sedos kredito unija
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Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai
PVM sąskaita-fakt. Nr.00000662 UAB
„Asimesta“ iš 2012-07-25:mokėjimo
paved. Nr.00000001 iš 2012-07-27
Sedos kredito unija
PVM sąskaita-fakt. Nr.00000663 UAB
„Asimesta“ iš 2012-07-25:mokėjimo
paved. Nr.00000002 iš 2012-07-27
Sedos kredito unija

Kanalizacijos įvedimo įranga

5840,00

5840,00

Centrinio šildymo
įvedimas(cirkuliacinis surbliukas,

5200,00

5110,00

Popierius, dažai
Transporto išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Straipsnių skelbimas
spaudoje

160,00
1070,00

0
0

Skyrė bendruomenė
Kredito unija, bendruomenės verslininkai

220,00

0

Sedos V. Mačernio gimnazija

Iš viso:

15000,00

12000,00

kamino įdėklas, centrinio šildymo
sistema ir t.t.)

III. Organizacinės išlaidos

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

Projekto rezultatai
Įgyvendinus projektą:
1.Socialiai remtina daugiavaikė šeima turi naujus namus. Iki gaisro šeima gyveno
sename mediniame pastate, kuriame nebuvo jokių patogumų. Šiuolaikiškai įrengtuose namuose
bus vandentiekis, vonia, pastatytas kūrenimo katilas, kuris apšildo visus kambarius, šildo vandenį,
įrengtas tualetas, o lauke pastatytas kanalizacijos valymo įrenginys, kad šeima, gyvendama toli
nuo centralizuotų valymo įrenginių, galėtų pati surinkti atliekas ir neterštų gamtos. Daugiavaikė
socialiai remtina šeima šiuose namuose gyvens jaukiai, šiltai ir saugiai.
2. E.Ramanauskaitės-Kocienės ir Jono Kocio šeima nebuvo palikta likimo valiai ištikus
nelaimei- į jų pagalbos šauksmą atsiliepė labai daug geros valios žmonių. Kas galėjo, rėmė
pinigais, daiktais.
3. Sedos bendruomenė, parašiusi projektą į aukojimo portalą ir jį laimėjusi, padėjo
šeimai atstatyti namą. Pasitelkusi Sedos V. Mačernio gimnazijos mokytojus ir moksleivius, moterų
klubą, bendruomenės tarybą, aktyvius bendruomenės gyventojus, viešino projektą internete,
siuntė el. laiškus savo pažįstamiems, giminėms, dalijo skrajutes rajono įstaigose, gyventojams.
Bendruomenės nariai rodė pilietinę iniciatyvą, suburdami įvairaus amžiaus žmones glaudžiam
bendradarbiavimui. Projekto „Padėkime atstatyti sudegusį namą“ įgyvendinime dalyvavo daugiau
kaip 50 įvairaus amžiaus žmonių.
4. Aktyviai viešinant projekto tikslą, per trumpą laiką aukotojai per aukojimo portalą
aukok.lt suaukojo reikalingą pinigų sumą, t.y. 12000,00 litų, dovanojo šeimai projekte išvardytus
daiktus. Aukotojų dėka, pasitarę su šeima ir aukok.lt, bendruomenė nupirko dar reikalingą ir
trūkstamą namui įrengti vandentiekio įvedimo įrangą: vamzdžius, jungtis, alkūnes; centrinio
šildymo sistemos įrangą : radiatorius, išplėtimo bakelį, jungtis, kranelius, kanalizacijos valymo
sistemą bei vamzdžius kanalizacijos įvedimui. Daugiavaikė, darbšti šeima gyvens turėdama visus
buities patogumus.
5. Talkinant organizacijoms, Sedos seniūnijai, bendruomenės aktyvui, buvo atstatytas
sudegęs Editos ir Jono Kocių namas.
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6. Šis projektas parodė, kad Sedos bendruomenės nariai, organizacijos, valdžios
atstovai, visuomenė neliko abejingi nelaimės ištiktai šeimai- glaudžiai bendradarbiaudami įvairių
socialinių sluoksnių, amžiaus grupių žmonės įgyvendino projektą.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Sedos bendruomenės pirmininkė

VITA DOMARKIENĖ
(vardas, pavardė) _____________ A.V.
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