Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1198
2016 m. geguţės 5 d.

PROJEKTO „GLOBOKIME VAIKUS PADĖDAMI ŠEIMAI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“
Įmonės kodas: 302779592

Telefonas: 8(41) 420901
Internetinė svetainė:

El. pašto adresas: Ţemaitės g. 71, Šiauliai
Per www.aukok.lt planuota surinkti: 5000€
Per www.aukok.lt surinkta: 5000€

https://sites.google.com/site/seimunamaisiauliai/

SANTRAUKA
Projekto tikslas – įrengti patalpas ir teikti laikino apgyvendinimo ir prieţiūros paslaugas
krizinėse situacijose atsidūrusioms motinoms su kūdikiais ir vaikais; mamos ir vaiko ryšio
stiprinimas, gerinant visuomenės ateitį, maţinant globos namuose paliktų vaikų skaičių.

Projekto rezultatai:






Įrengtos patalpos krizinės motinystės programai vykdyti;
Sudarytos ţmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygos. Sukurtos naujagimio, kūdikio ir
vaiko raidai tinkanti aplinką;
Suteiktos laikino apgyvendinimo ir prieţiūros paslaugos mamoms su kūdikiais ir vaikais;
Pagaminti du virtuviniai baldų komplektai, įsigyti mamų kambariuose langų ruletai,
apyvokos daiktai.

Keletas projekto akimirkų
https://sites.google.com/site/seimunamaisiauliai

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
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2012 m. geguţės 10 dieną Labdaros ir paramos fondas „Vilties kalnas“ įsteigė VšĮ „Motinos
Teresės šeimų namai“, kuri tęsia pradėtus fondo darbus. Globoja šeimas, kuriose nors vienas iš
tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, dauguma turintys negalią. Sulaukę pilnametystės jie
kuria šeimas, augina vaikus. Fondo vizija ir idėja buvo įkurti Šiauliuose įstaigą, kurioje būtų
teikiamos stacionarios globos paslaugos mamoms su kūdikiais. Šių paslaugų Šiaulių apskrityje
niekas neteikė.
Šiaulių miesto Taryba pritarė šiai idėjai ir panaudos būdu suteikė galimybę naudotis pastatu.
Šis tikslas pasiektas ir šiuo metu įstaigoje vykdomi projektai: „Atsakingos tėvystės ugdymo
mokyklėlė“, Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje. Vaikų dienos centras
„Aš ir draugai“ Organizacijos tikslas: Suteikti kokybišką kompleksinę pagalbą šeimoms, vaikams ir
jaunuoliams, patiriantiems sunkumų; vykdyti prevenciją ir propaguoti šeimos vertybes.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto pradţia – 2014 m. lapkričio mėn.; vyko pastato remonto darbai, tik dviejuose
kambariuose gyveno mamos su kūdikiais. Darbas vyko savanoriškais pagrindais, tad gavus
finansavimą, Įstaigoje buvo įdarbinta spec. pedagogė Rima Vilkauskienė, kuri dirbo su šeimomis,
gyvenančiomis Šeimų namuose ir ateinančiomis (34 šeimos); taip pat su vaikais, ateinančiais į
dienos centrą (10-15 vaikų).
2015 m. toliau vyko pastato antro aukšto remontas, įrengtos patalpos Krizinės motinystės
programai vykdyti. Atliekant remonto darbus dalyvavo bendruomenės nariai, mamos valė patalpas,
langus. Kambarius buvo būtina apstatyti baldais, apyvokos daiktais, apstatyti virtuvę, poilsio
kambarius, wc, skalbyklą. Dviejų virtuvės kambarių baldai buvo įsigyti uţ Projekto lėšas.
Pilna apimtimi laikino apgyvendinimo ir prieţiūros paslaugos krizinės motinystės atvejais
pradėtos teikti nuo 2015 m. spalio mėn. ir nuo veiklos pradţios jau suteiktos paslaugos 28
mamoms su kūdikiais bei vaikais. Šiuo metu Krizinės motinystės paslaugas teikia socialinis
darbuotojas, psichologas bei trys socialinio darbuotojo padėjėjai. Projekto lėšomis buvo dalinai
apmokėtas darbuotojų atlyginimas bei socialinio draudimo įmokos.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, €
2951

Išleista, €
2951,30

R. Vilkauskienė

392,94

R. Vilkauskienė

425,69

R. Vilkauskienė
V. Gaiţauskienė; R. Vičienė;
B. Pakalniškienė;
R. Franckevičienė
Sodra
II. Materialių daiktų įsigijimas
Dulkių maišelis Philips Athen

243,24
1146,73

1510

Išlaidas įrodantys dokumentai

742,70
1510,16
6,08

DUŢ 2015-06-30; MP328; MP329;
MP330
DUŢ 2015-07-31; MP336; MP337;
MP338
DUŢ 2015-08-31; MP343
DUŢKM 2016-01-31; MP251; MP252;
MP253; MP254
DUŢKM/2016-04-30; MP274
PVM sf LSA0082324/2015-02-24
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

Pakaba
Sk.TV DVB-T/T2 HD imtuv.
Roletas
Roletas

21,38
51,05
30,24
30,24

Virtuvės baldai

680,00

Skambutis beviel.,lemp.LED
Grindjuostė, roletai 14 vnt.

8,25
202,92

Virtuvės baldai

480,00

PVM sf ŠV9945 2015-02-24
PVM sf LSA0082323/2015-02-24
PVM sf JSM1 Nr. 1625654/2015-06-12
PVM sf JSM Nr. 16256668/2015-06-15
P-PS Nr. 2015-07-01-14 Priedas Nr. 1
MP327/2015-07-02; PVM sf KES049
PVM sf SS 39197100934
PVM sf JSM Nr. 1627445/2015-10-22
P_PS Nr. 2016-01-25-20 Priedas Nr. 1;
MP454; PVM sf KES Nr. 057

III. Organizacinės išlaidos

IV. Kitos išlaidos
Kom. paslaugos 2014 m.
gruodţio mėn.
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

189

188,54
188,54

7 proc.

Sąn.komp.sąskaita FVK Nr. 0022201412-31; MP200/2015-01-08

350,00
5000,00

Projekto rezultatai
28 mamoms su kūdikiais ir vaikais buvo suteikta galimybė atsidūrus krizinėse gyvenimo
situacijose oriai auginti ir ugdyti savo vaikus juos neatiduodant į globos įstaigas.
Nuoširdţiai visiems dėkojame prisidėjusiems prie projekto tikslų įgyvendinimo.

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

__Regina Zabielienė _

A.V.
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