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SANTRAUKA
Projekto tikslas – teikti humanitarinę paramą Zambijos Bulaya kaimo ir aplinkinių kaimelių
bendruomenėms, sudarant sąlygas vaikams mokytis, įgalinant kaimo bendruomenes apsaugoti
vaikus ir šeimas nuo bado, ligų ir užtikrinant sveikatos savanorių paruošimą būtinosios pagalbos
vaikams ir motinoms teikimui. Projekto metu renkamos lėšos 3 pagrindinėms sritims: vaikų
švietimas galimybė mokytis; vaikų ir motinų sveikatos paslaugų kokybės didinimas; priemonės
skirtos mažinti vaikų ir šeimų skurdą ir badą. Šiam tikslui projekto metu šeimoms bus perkamos
sėklos, daržininkystės priemonės, ožkos, ir mokama šeimas daržininkystės pagrindų, siekiant
užtikrinti ilgalaikę galimybę šeimoms prasimaitinti ir gauti papildomų pajamų veisiant ir parduodant
ožkas bei užaugintas daržoves bei užtikrinant teikiamos paramos ilgalaikiškumą, o ne vienkartinę
materialinę pagalbą. Taip pat projekto metu padedama taisyti ir gerinti bendruomeninių mokyklų
materialinę bazę, kad kuo daugiau vaikų galėtų mokytis; užtikrinamas sveikatos savanorių
paruošimas, siekiant užkirsti kelią vaikų ir motinų mirtims dėl kokybiškų medicininių paslaugų
stokos.
Projekto rezultatai:
 Sumažintas Zambijos kaimo vietovėse gyvenančių šeimų ir vaikų skurdas;
 Sumažintas vaikų iki 5 metų mirtingumas, užtikrinant sveikatos savanorių pasirengimą teikti
pagalbą;
 Mažinama kaimo vietovėse gyvenančių žmonių atskirtis, užtikrinant galimybę mokytis;
 Buvo plėtojami savipagalbos mechanizmai vietinėse bendruomenėse.

Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Visuomeninė organizacija (toliau – VO) „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. įkurta nevyriausybinė,
nepolitinė ir nereliginė organizacija, kuri savo veikla siekia skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir
šeimos gyvenime, kad vaikai augtų žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir jaustųsi saugūs
bei laimingi. Organizacija siekia įgyvendinti šalyje Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir skatinti
tinkamas ir palankias sąlygas vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai.
VO „Gelbėkit vaikus“ priklauso tarptautinei „Gelbėkit vaikus“ (Save the Children) organizacijai, kuri
yra pasaulyje pirmaujanti nepriklausoma organizacija, dirbanti dėl vaikų.
Mūsų vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir
dalyvavimą gyvenime.
Mūsų misija – įkvėpti pasaulio požiūrio į vaikus poslinkius ir pasiekti skubių ir ilgalaikių pokyčių jų
gyvenime.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ dirba pagal šias programines kryptis:
I. Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas
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II. Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas
III. Vaiko teisių valdymas
IV. Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas
V. Tarptautinės programos
Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomi įvairūs projektai ir ilgalaikės programos, pvz., vaikų
dienos centrų programa (skirta rizikos grupės vaikams, vykdoma nuo 1996 m.), Vaikų grupės prieš
smurtą (programa vykdoma nuo 2002 m.), „Saugi mokykla“ (abu projektai skirti mažinti patyčias ir
kurti saugią mokyklos aplinką), „Auklėti, o ne bausti“ (Europos Komisijos finansuojamas projektas,
skirtas skatinti pozityvią tėvystę ir mažinti fizinių bausmių taikymą), „Efektyvios alternatyvos vaikų
institucinei globai“ (projektas skirtas mažinti vaikų skaičių globos institucijose ir užtikrinti sąlygas
vaikams augti šeimoje arba aplinkoje, artimoje šeimai), „Zambia EveryOne“ (projekto metu
renkamos lėšos Zambijos medicinos savanoriams, siekiant padėti jiems pasiekti su būtina pagalba
kuo daugiau Zambijos atokiose vietovėse gyvenančių vaikų ir motinų), kt. projektai.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Šiek tiek statistikos:














Zambijoje gyvena apie 12,5 mln. žmonių, iš jų 51% – vaikai iki 18 metų.
Zambija užima 12 vietą tarp skurdžiausių pasaulio valstybių.
Apie 3 mln. Zambijos vaikų kenčia nuo pastovaus maisto trūkumo.
Vaikų mirtingumo rodikliai dideli – iš 1000 vaikų miršta 182 (arba vienas iš penkių
vaikų).
Dažniausiai šioje šalyje kūdikiai ir vaikai iki 5 metų miršta nuo maliarijos, diarėjos,
plaučių uždegimo, gimdymo komplikacijų.
0,5 mln. vaikų gyvena gatvėje, be tėvų.
Net 30 tūkst. vaikų kasmet gimsta užsikrėtę AIDS (Zambija yra viena iš labiausiai
paveiktų AIDS šalių pasaulyje – juo užsikrėtęs 1 iš 7 suaugusiųjų). Dėl šios
priežasties sąlygoto mirtingumo, apie 700 tūkst. vaikų liko našlaičiais.
Vidutinis žmonių amžius tesieka 40 metų.
Apie 1 mln. Zambijos vaikų dėl skurdo nelanko mokyklos.
86 % Zambijos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos – šeimos dienos pajamos
siekia vos 1 JAV dolerį.
Kas antras Zambijos gyventojas neturi darbo.
Tik 58 % gyventojų turi galimybę naudoti švarų vandenį.
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Projekto veiklos, eiga ir pasiekti rezultatai
VO „Gelbėkit vaikus“ pervedė Lietuvos surinktą paramą Zambijos „Gelbėkit vaikus“ organizacijai,
kuri vietoje buvo atsakinga už paramos tikslingą panaudojimą: ožkų, mokyklinių priemonių,
daržininkystės priemonių įsigijimą ir perdavimą šeimoms, vaikams bei kaimo bendruomenėms;
kaimo bendruomenės apmokymą daržininkystės pagrindų ir pagalbą įkuriant bendruomeninius
ūkius; už sveikatos savonorių apmokymą, mokyklos atnaujinimo darbų priežiūrą.
Zambijos „Gelbėkit vaikus“ ir bendruomenės sveikatos komitetas atrinko labiausiai paramos
stokojančias Bulya ir aplinkinių kaimų 25 šeimas, kurioms buvo išdalinta 30 ožkų ir 25 dviračiai.
Dviračius gavo ir visi sveikatos savanoriai, kurie padeda kaimelių gyventojams jiems susirgus.
Bendruomenių ūkių įkūrimas – Zambijos „Gelbėkit vaikus“ padėjo Bulya kaimo bendruomenei įkurti
bendruomeninį ūkį, kuriuo galės naudotis visi kaimo ir aplinkinių kaimelių gyventojai, atsidūrę
krizinėje situacijoje. Bendruomenės šeimos buvo apmokytos, kaip sodinti daržoves ir tinkamai jas
prižiūrėti, taip pat kaip rūpintis ožkomis. Taip buvo sukurta ir užtikrinta, kad bendruomenė turėtų
papildomą pagalbos šeimoms mechanizmą.
Už Lietuvos žmonių paukotus pinigus dar buvo įsigyta : 60 pakelių sėklų, 50 pakelių trąšų, 50
pakelių daržovių chemikalų, 10 vienetų purškimo pompų, 20 vienetų laistytuvų, 20 kirvių, 20
laistymo žarnų. Dar buvo nupirkta 100 mokyklinių uniformų, 100 knygų vaikams, 10 šeimų buvo
apmokėti mokyklos mokesčiai, 12 vienetų rašymo lentų, 200 pratybų sąsiuvinių, 14 vadovėlių.
Limos kaimelyje buvo suremontuotos mokyklos grindis, įrengti ir sutvarkyti 2 mokykliniai tualetai.
Šiems remonto darbams buvo nupirkta 150 lentų, cemento ir kitų statybinių medžiagų, kurios buvo
panaudotos remonto darbams. Taip pat buvo išleista lėšų ir transportavimui.
Buvo skirtos lėšos ir sveikatos savanorių apmokymui ir paruošimui, siekiant mažinti motinų ir vaikų
mirtingumą, ypatingai vaikų iki 5 metų, dėl kokybiškų medicininių paslaugų stokos. Dėka
savanoriams suteiktos paramos siekiama, kad sergantis vaikas ir motina gautų savalaikę pagalbą.
Sveikatos savanoriams padovanoti dviračiai, kaip susisiekimo priemonė tarp kaimelių, leis greičiau
ir efektyviau suteikti medicininę pagalbą sergantiems bendruomenės nariams. Neturint susisiekimo
priemonių sveikatos savanoriams tenka keliauti iki vaistų punkto apie 20 km į priekį ir tiek pat atgal.
Zambijos „Gelbėkit vaikus“ organizacija surengė sveikatos savanoriams mokymus, kurių metu
buvo siekiama apmokyti pagalbos vaikui ir motinai pagrindų, suteikti būtinų žinių, kaip atpažinti
skirtingas ligas ir kokį gydymą pritaikyti.

Projekto biudžetas
Išleista, Lt
Surinktos paramos
pervedimas Zambijos
„Gelbėkit vaikus“ pagal
pateiktą invoisą
Iš viso:

5920,87

Išlaidas įrodantys dokumentai
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Suteiktos paramos dėka:





Sumažintas Zambijos kaimo vietovėse gyvenančių šeimų ir vaikų skurdas;
Sumažintas vaikų iki 5 metų mirtingumas, užtikrinant sveikatos savanorių pasirengimą teikti
pagalbą;
Mažinama kaimo vietovėse gyvenančių žmonių atskirtis, užtikrinant galimybę mokytis;
Buvo plėtojami savipagalbos mechanizmai vietinėse bendruomenėse.
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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

Generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė

_____________
A.V.
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