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PROJEKTO „Padėkite vaikams išgyventi emocines traumas“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Įmonės kodas: 192014985 (ne PVM mokėtoja)

Telefonas: (8 5) 274 27 15

El. pašto adresas: indre.cepulyte@sos-org.lt

Internetinė svetainė: www.sos-vaikukaimai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 7797,51 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Suteikti visą reikiamą psichologinę pagalbą vaikams patekusiems į SOS vaikų
kaimą. Atskirti nuo tėvų vaikai neretai kaltina save, dėl to užsisklendžia ir pyksta. Dauguma jų, iš
ankstesnio gyvenimo su nesirūpinančiais tėvais, atsineša ir gilias emocines ligas. Kurias reikia ilgai
ir nepertraukiamai gydyti bei kontroliuoti sveikimo eigą.
Projekto rezultatai:
 Per www.aukok.lt surinkta: 7797,51 €
 35 – iems SOS vaikų kaimuose gyventiems vaikams buvo suteikta psichologų ir
psichoterapeutų pagalba ištisus visus metus.
 Kiekvienam vaikui suteikta mažiausiai 32 kartai pastovių konsultacijų su psichologais bei
psichoterapeutais.
Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
SOS vaikų kaimai“ – tai nepriklausoma nevyriausybinė vaikų gerovės organizacija,
suteikianti jaukius namus našlaičiams bei tėvų paliktiems vaikams, padedanti 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 organizacija veikia daugiau nei 60 metų. Šiuo metu „SOS vaikų kaimai“ savo
veiklą vykdo 132 pasaulio šalyse.
Mes kuriame šeimas tėvų globos netekusiems vaikams, 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 grindžiame savo veiklą, priimamus sprendimus ir tarpusavio santykius, siekdami
įgyvendinti mūsų misiją.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Į SOS vaikų kaimą patekę vaikai neretai dėl visko kaltina save, užsidaro, pyksta. Dauguma jų turi
gilias emocines ligas, kurias pagydyti reikia laiko, nuolatinio dėmesio ir didelių investicijų.
Didžiausią dėmesį skiriame medicininei ir psichologinei pagalbai, kurią turime teikti ne vienerius
metus, be pertraukų, kiekvieną dieną. Dėl didelio emocinio sutrikimo, 35-iems SOS vaikų kaime
gyvenantiems vaikams, reikia nuolatinės psichologų ir psichoterapeutų pagalbos. Per metus,
vidutiniškai vienam vaikui reikia mažiausiai 32 kartų pastovių konsultacijų, kurios kainuoja 20 eur.
Viso projekto metu reikalinga suma specialistams buvo 21 000 eur, bet surinkus mažesnę sumą
pagalba buvo suteikta mažesniam vaikų skaičiui.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
7251,72 €
Psichologų konsultacijos
V. Paramos rinkimo
7 proc.
administravimo mokestis
Iš viso:

Išleista, €

7376 €
7376 €

Išlaidas įrodantys dokumentai

Išlaidų išrašas Nr. 2690-12

545,82 €
7921,82 €
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Projekto rezultatai
Pagalba buvo suteikta 20 SOS vaikų kaimo vaikų. Vaikams konsultacijas teikė 13 specialistų ir Vilniaus
šeimos centras. Vaikams viso buvo suteikta daugiau nei 400 konsultacijų, 2018 metais. Po reguliarios
pagalbos, specialistų teigimu, vaikai lengviau galėjo suprasti savo emocijas, jas priimti, išmokti kitaip
matyti pasaulį ir priimti tai kas įvyko jų gyvenime.
Konsultacijas teikė šie specialistai:












G. Liutkevičė-konsultacijos;
A.Januškevičienė- psichologinės konsultacijos;
V.Šimelionienė- dailės terapijos pamokos;
J.Grygutis- kaniterapiniai užsiėmimai;
R.Kardaitė- Vėlyvienė- už konsultacijas su šunimis;
Milda Matulevičiūtė-konsultacijos;
Jūratė Kochankienė-atvėjo aptarimai;
Gyd.A.Kaleinikovo kabinetas –psichiatrijos konsultacijos;
Aleksandr Segal-psichologinės paslaugos;
Vitalija Avgulienė - švietimo paslaugos;
Indrė Stefanovič - dailės terapijos.

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

Indrė Čepulytė _____________ A.V.
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