Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1327
2018 m. rugpjūčio mėn. 7 d.

PROJEKTO
„ORŪS NAMAI - ORIAI SENATVEI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Orūs namai“
Įmonės kodas: 304386506

Telefonas: +370 600 37873

El. pašto adresas: marija@orusnamai.lt

Internetinė svetainė: www.orusnamai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 6700 €

<Jūsų logotipas čia>

SANTRAUKA
Projekto tikslas – keturi iš dešimties Lietuvos senjorų gyvena nepritekliuje ir yra
vieniši. Iki 2040 m. jie sudarys beveik trečdalį šalies gyventojų. Tačiau iki šiol nėra jokių
efektyvių priemonių, kurios spręstų, kaip gyvens mūsų seneliai, tėvai ir mes patys.
Orių namų vizija. Lietuva – draugiška šalis pagyvenusiems žmonėms, kur jie
jaustųsi pilnaverčiais piliečiais.
Orių namų misija. Mes siekiame suteikti vienišiems ir skurdžiai gyvenantiems
senjorams fiziškai, psichologiškai ir finansiškai saugią bei orią senatvę, padėdami jiems
įsikurti nedidelėse save išlaikančiose savitarpio pagalbos šeimynose.
Orių namų tikslas. Orių namų senjorų šeimynų tinklas visoje Lietuvoje.
Problemos, kurias išspręs Orūs namai:
●
●

●
●

●

●
●

●

Vienatvė - pagyvenusių žmonių socialinis gyvenimas skurdus, senjorams trūksta
bendravimo, artimų ir patikimų žmonių.
Skurdas - vieniši senjorai atsiduria žemiau skurdo ribos. Pavyzdžiui, jei pensija
siekia 200 EUR, o buto išlaikymas žiemos metu - 150 EUR, likusių pinigų
nepakanka oriai pragyventi.
Mokesčiai už butą – vienas iš labiausiai ne tik finansiškai, bet ir psichologiškai
senjorus žlugdančių bei ribojančių veiksnių.
Apleistumas – gyvenimo tempas greitėja, visuomenėje vertinami jauni, stiprūs,
produktyvūs, tad senas žmogus jaučiasi nereikalingas visuomenei, našta savo
artimiesiems ir valstybei.
Sukčiavimas – vieniši, patiklūs ir nesugebantys objektyviai įvertinti situacijos
senjorai kartais tampa sukčių aukomis. Pasinaudodami senų žmonių noru bendrauti
ir siūlydami galimybę palengvinti gyvenimą, sukčiai įkalba perrašyti jiems turtą, o
senjorus išmeta į gatvę.
Neveiksnumas – neveiksniu tapęs senas vienišas žmogus lieka pasmerktas
vienatvei ir skurdui, nes pats paprašyti pagalbos nebegali.
Globa be atsakomybės – mainais už globą ar slaugą butą perrašius giminaičiui ar
pažįstamam, nėra jokio kontrolės mechanizmo, užtikrinančio globos kokybę. Vienas
blogiausių scenarijų - kai globėjas neužtikrina net minimalių gyvenimo sąlygų, o
socialinių darbuotojų prie globotinio neprileidžia.
Savivaldybių biudžeto deficitas – senų žmonių globai ir slaugymui pinigai skiriami
iš mokesčių mokėtojų į savivaldybės biudžetą suneštų pinigų, kurių ten labai
trūksta.
Projekto rezultatai

Nupirktas ir suremontuotas pirmasis keturbutis keturiems vienišiems ir skurdžiai
gyvenantiems senjorams. Už aukok.lt surinktą paramą buvo:
●
●
●

Apšiltintos ir išbetonuotos grindys;
Nupirkta ir sumontuota grindinė infraraudonųjų spindulių šildymo sistema;
Nupirktos ir sumontuotos įtempiamos lubos.
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Keletas projekto akimirkų

Rezultatas:
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ „Orūs namai“ įsteigta 2016 m. rugsėjį. Jos steigėja, ekonomistė Marija Bunkaitė,
rado būdą, kaip senjorų turimą nekilnojamą turtą įdarbinti, kad jis būtų pagalba senatvėje,
o ne nepakeliama finansinė našta. Marija metė darbą ir visas jėgas skiria sukurti pilotinius
„Orius namus“. Jai savanoriškais pagrindais padeda šeima, draugai ir įvairių sričių
ekspertai – IT, buhalterijos, komunikacijos, NT, socialinio darbo ir t.t.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Suremontuotos patalpos yra Loretos Asanavičiūtės g. 46, Vilnius. Jos yra VšĮ „Orūs
namai“ nuosavybė. Daug savanorių ir rėmėjų prisidėjo, kad iš administracinių patalpų jos
virstų keturiais senjorams pritaikytais butais.
PROJEKTO REZULTATAI
 Apšiltintos ir išbetonuotos grindys;
 Nupirkta ir sumontuota grindinė infraraudonųjų spindulių šildymo sistema;
 Nupirktos ir sumontuotos įtempiamos lubos.
PROJEKTO BIUDŽETAS
Planuota
Išleista, €
išleisti, €
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Grindų šiltinimas ir
betonavimas

1771,00

1771,00

Grindinis šildymas:
Medžiagos ir darbas

2948,11

2948,11

Įtempiamos lubos

1511,89

1511,89

469,00

469,00

6700,00

6700,00

III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Išlaidas įrodantys dokumentai

PVM s/f REB 121, 2018 01 17
PVM s/f RUBIV 57095, 2018 03 23,
PVM s/f RUBIV 57301, 2018 05 07
Kvitas, 2018 06 13
PVM s/f LM0072, 2018 04 13,
PVM s/f LM0074, 2018 05 09

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

Marija Bunkaitė
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