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TARPINĖ PROJEKTO
PADĖKIME VAIKAMS PAJUSTI NAMŲ JAUKUMĄ
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius
Įmonės kodas: 193376827

Telefonas:8 37 321572

El. pašto adresas:
kauno.samarieciai@gmail.com

Internetinė svetainė: www.samarieciai.puslapiai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 11500,00Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Atremontuoti patalpas Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune ir pritaikyti jas vaikų
dienos centro reikmėms.

Projekto (tarpiniai) rezultatai:
- VDC tualetuose nupirkti ir sumontuoti. elektriniai rankšluosčių džiovintuvai su kaitinimo
elementais GTM03 30 – 2 vnt;
- Patalpų remonto medžiagos suvežtos iš prekybos centro „Senukai“;
- Vaikų dienos centro patalpose nutiesti silpnų srovių (internetas, telefonas, priešgaisrinė,
kabeliai vaizdo kameroms) kabeliai.

Keletas projekto akimirkų

Silpnų srovių (internetas, telefonas, priešgaisrinė, vaizdo kameros) montavimo darbai.

Silpnų srovių (internetas, telefonas, priešgaisrinė, vaizdo kameros) montavimo darbai.
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Silpnų srovių (internetas, telefonas, priešgaisrinė, vaizdo kameros) montavimo darbai.

Elektrinio rankšluosčių džiovintuvo su kaitinimo elementu GTM03 30 sumontavimas tualetuose.
INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
LSB Kauno skyrius yra savanoriška, savarankiška labdaros visuomeninė nevyriausybinė
organizacija, turinti oficialų paramos gavėjo statusą ir savo gretose apjungianti jautrius kito asmens
skausmui ir nepritekliui Kauno miesto ir rajono piliečius.
Svarbiausias LSB Kauno skyriaus tikslas yra rūpintis nelaimės ištiktais žmonėmis, globoti
socialinės rizikos šeimų vaikus, vienišus senyvo amžiaus asmenis, neįgaliuoius, benamius,
nepasiturinčiuosius, asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų. Be šių veiklos sričių iš žmonių aukų
išlaikome ir 2 vaikų dienos centrus „Užuovėja“ (Kauno Senamiestyje ir Šlienavoje, Kauno raj.),
kuriuose rūpinamės socialinės rizikos šeimų vaikų lavinimu ir užimtumu.
LSB Kauno skyrius turi specializuotą transportą, kuriuo gulinčius neįgaliuosius ir neįgaliuosius
vežimėliuose perveža į gydymo įstaigas ir hemodializės centrus. Samariečiai – savanoriai laiptais
pacientus užneša rankomis.
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius Vaikų dienos centras „Užuovėja“ šiuo metu laikinai
glaudžiasi jau privatizuotame pastate Gimnazijos g. 4/Šv. Gertrūdos g. 17.
Kauno miesto savivaldybė panaudos sutartimi Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriui
paskyrė erdvų, bet labai apleistą pastatą Šv. Gertrūdos gatvėje 8A. Paskutinį kartą šis pastatas
remontuotas 1973m. Jį reikia atremontuoti ir apšiltinti norint paversti tinkamu naudojimui. Naująjį
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pastatą šiuo metu tvarkome savo lėšomis. Prie pastato renovacijos prisidėjo ir Kauno miesto
savivaldybė, skirdama 100 000Lt. Mūsų partneriai ASB -Vokietijos samariečiai šio pastato remontui
paaukojo 60 000Lt. Bendra šio pastato renovacijos sąmata yra virš milijono litų.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Paskirtojo astato Šv. Gertrūdos g. 8A būklė yra avarinė, jį reikia renovuoti ir apšiltinti norint
paversti tinkamu vaikų laisvalaikiui. Turime kuo skubiau atlikti naujųjų patalpų remontą ir
perkelti vaikų dienos centrą „Užuovėja“ į suremontuotas patalpas. Naujose patalpose
tęsime socialinę ir edukacinę veiklą, galėsime geriau įrengtose patalpose 20 vaikų
pamaitinti šiltu maistu, šiems rizikos grupių vaikams bus sutektos kokybiškesnės asmens
higienos paslaugos ir įtvirtinti elementarūs praktiniai asmens higienos įgūdžiai, vyks dailės,
muzikos, dramos, pilietiškumo, istorijos, kompiuterinių žinių ir sporto užsiėmimai.
Silpnų srovių kabelius (internetas, telefonas, priešgaisrinė, kabeliai vaizdo kameroms)
tiesė 4 informacinių technologijų inžinieriai.
Elektriniai rankšluosčių džiovintuvus su kaitinimo elementais GTM03 30 VDC tualetuose
pakabino ir prie elektros tinklo pajungė 1 elektrikas.
Projekto biudžetas
Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas

824,82

Kvitas 269/2600,166/2781
PVM s-ta faktūra SS Nr0255227836

III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos

9922,74

PVM s-ta faktūra ESB Nr.000238

Iš viso:

10747,56

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

LSB Kauno skyriaus pirmininkas

Mindaugas Vėlyvis

_____________
A.V.
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