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SANTRAUKA
Tomas į globos namus SOS vaikų kaimai pateko šešerių. Berniukas buvo patyręs smurtą,
badą, savaitėmis buvo paliktas vienas. Būdamas 6 metų berniukas nemokėjo pasakyti savo vardo,
nemokėjo skaičiuoti. Paliktas vienas svaigindavosi, vogė ir gyveno landynėse, kuriose kiekvieną
vakarą girtuokliavo vis kiti žmonės. Tomas 6 metų nebuvo matęs, kas yra saugūs namai, mamos
meilė ar laiminga vaikystė.
Tomo tėvams globos teisės buvo atimtos dėl nepriežiūros ir dabar jis gyvena SOS vaikų
kaime. Čia berniukas turiu švarius ir saugius namus, SOS mamos meilę, tačiau patirto gyvenimo
traumos smarkiai įtakojo dabartinį gyvenimą. Jam nustatytas lengvas invalidumas ir protinis
atsilikimas. Patekęs į SOS vaikų kaimą Tomas taip pat turėjo kalbos sutrikimą, niekas nesuprato,
ką jis kalba – nebuvo įmanoma suprasti nė vieno jo tariamo žodžio. Berniukui reikėjo intensyvios
logopedų pagalbos ir mylinčio žmogaus palaikymo. Tik metus trukęs intensyvus paties Tomo, SOS
mamos Reginos, logopedų, pedagogų ir kitų specialistų darbas ir pastangos leido suprasti, ką
Tomas sako. Dabar Tomas gali pasakyti ir parašyti savo vardą, tačiau jam labai reikalingas
intensyvus ir pastovus logopedų ir psichologų mokymas, nes nustojus lankytis pas logopedą
berniuko kalba vėl bus nesuprantama.
Vaikai turintys dideles gyvenimo traumas ir netinkamą vaikystės ugdymą su logopedo
pagalba išmoksta taisyklingai kalbėti, rašyti ir skaityti. Taip pat tik su logopedo pagalba vaikai
tampa labiau motyvuoti mokslui, jiems geriau sekasi, jie tampa drąsesni, nes gali bendrauti su
kitais vaikais. Svarbiausia, kad kartais kažkada neįveikiami dalykai tampa paprasti.
Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
SOS vaikų kaimai – tai nepriklausoma nevyriausybinė vaikų gerovės organizacija,
suteikianti jaukius namus našlaičiams bei tėvų paliktiems vaikams, padeda socialinės rizikos
šeimoms. Šiuo metu globojame ir ugdome daugiau kaip 100 vaikų ir jaunuolių SOS vaikų kaime
bei SOS jaunimo programose, padedame 200 vaikų iš socialinės rizikos šeimų.
Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija veikia jau 21 metus, tačiau
visame pasaulyje SOS vaikų kaimai veikia daugiau nei 60 metų. Šiuo metu SOS vaikų kaimai savo
veiklą vykdo 132 pasaulio šalyse.
Mes kuriame šeimas tėvų globos netekusiems vaikams ir padedame socialinės rizikos ir
socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms kurti savo ateitį bei formuoti bendruomenes. Įsitikinimai
ir principai, kuriais buvo paremtas mūsų organizacijos kūrimas, iki šiol yra mūsų sėkmės
pagrindas. Šiomis vertybėmis mes grindžiame savo veiklą, priimamus sprendimus ir tarpusavio
santykius, siekdami įgyvendinti mūsų misiją.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
24 SOS vaikų kaimo globojamiems vaikams buvo nustatytas poreikis lankytis pas
konkrečius specialistus. Jūsų paramos dėka 24 vaikams buvo suteikta logopedo ar spec.
pedagogo pagalba. Vaikai, turintys dideles gyvenimo traumas ir netinkamą vaikystės ugdymą, su
specialistų pagalba išmoksta taisyklingai kalbėti, rašyti ir skaityti, lengviau įveikia mokymosi ir
bendravimo sunkumus. Taip pat vaikai tampa labiau motyvuoti mokslui, jiems geriau sekasi, jie
tampa drąsesni, nes gali bendrauti su kitais vaikais.
Specialistų teigimu matomas akivaizdus skirtumas ir vis ženklesnis vaikų tobulėjimas: vaikai
drąsiau bendrauja, išmoksta susitvardyti, taisyklingai tarti vienas ar kitas raides, aiškiau dėsto
mintis, labiau pasitiki. Tačiau tai pastovus ir ilgalaikis darbas su kiekvienu vaiku.
Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Specialistų konsultacijos
VI. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €
–
–
–
–

Išleista, €

10,535

10,535

7 proc.

737,45

10,535

10,535

Išlaidas įrodantys dokumentai

–
–
–
–
Mokėjimo pavedimai nurodyti banko
išraše.
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Projekto rezultatai:




24 SOS vaikų kaimo vaikams buvo suteikta specialistų pagalba
Pagalba buvo suteikta nuo 2016 m. vasario mėn. iki 2016 m. gegužės 1 d.
Vienam vaikui vidutiniškai buvo skirta 138.00 eur. mėnesiui, 34.00 eur. savaitei

Pagalbą suteikė 10 specialistų. Taip pat pagalba buvo teikiama Vilniaus šeimos
psichologijos centre ir šeimos namuose. Vaikai turintys dideles gyvenimo traumas ir netinkamą
vaikystės ugdymą su logopedo pagalba išmoksta taisyklingai kalbėti, rašyti ir skaityti. Taip pat tik
su logopedo pagalba vaikai tampa labiau motyvuoti mokslui, jiems geriau sekasi, jie tampa
drąsesni, nes gali bendrauti su kitais vaikais. Svarbiausia, kad kartais kažkada neįveikiami dalykai
tampa paprasti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

R.Barkausk.-konsultac.
A.Januškeviciene psichol.konsult.
I.Stasytienė-konsultac.
J.Anufrijeva-edukac.užs.
Šeimos namai-psichoter.kons.
G.Veiverė -psicholog.užs.
V.Kotlerevskiene-papild.mok.
K.Sivica -logopedė
PVC-globot.psichol.konsul.
K.Borkovskienė-konsultacijos
A.Litkev.-konsultacijos
Viln.šeimos psich.c-psich.konsult.

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

Vadovas

Aistė Lacitė
_____________ A.V.
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