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Telefonas: +370 5 2610815
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Per www.aukok.lt planuota surinkti: 15.000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 8888.11 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – surinkti, kuo daugiau lėšų humanitarinei pagalbai, skirtai vaikams,
likusiems karinių konfliktų zonose, bei pabėgėlių vaikams, nesaugiai keliaujantiems Europos
prieglobsčio link.
Nuo 2015 metais Europą pasiekė jau daugiau nei milijonas žmonių, bėgančių nuo didžiulio
skurdo bei mirties pavojaus savo šalyse. Tai didžiausia pabėgėlių krizė Europoje nuo antrojo
pasaulinio karo laikų.
Tarp pabėgėlių buvo mažiausiai 300 000 vaikų. Šiems sudėtingoje situacijoje atsidurusiems
žmonėms buvo reikalinga skubi humanitarinė pagalba. Reaguodama į Save the Children
International paskelbtą humanitarinę misiją ir būdama jos tikrąja nare, organizacija „Gelbėkit
vaikus“ taip pat rinko aukas šiai misijai.
Projekto rezultatai:
„Gelbėkit vaikus“ savo dalimi prisidėjo prie bendros Save the Children International veiklos.
Nuo 2015 m. Save the Children vykdo savo veiklas Serbijoje, vienoje iš taip vadinamo Balkanų
kelio šalių, per kurias pabėgėliai patenka Europon.
Organizacija teikė ir tebeteikia pagalbą pirmiausiai orientuotą į vaiką, per vaiką taip pat ir
šeimoms. Daugiau nei pusė užregistruotų vaikų keliauja niekieno nelydymi, t.y., vieni, ir dėl to
susiduria su didžiule rizika tapti įvairaus smurto, prekybos žmonėmis prekeivių aukomis (jau
nekalbant apie ir taip sunkią bendrą psichologinę būseną).
„Save the Children“, kartu su vietinėmis organizacijomis bei vietine valdžia, per šį laikotarpį
išsvystė pagalbos teikimo infrastruktūrą, sukūrė specialias saugias erdves vaikams, teikė
psichologinę ir edukacinę pagalbą vaikams bei tėvams, konsultavo įvairiais su prieglobsčio
ieškojimu susijusiais klausimais, stiprino vietines struktūras siekiant vaikus ir jaunuolius įtraukti į
vietinę švietimo sistemą.
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Keletas projekto akimirkų

Video reportažai:
https://www.youtube.com/watch?v=N70RmZg2Ijs
https://www.youtube.com/watch?v=1USA93T-H3E
https://www.youtube.com/watch?v=NEA2HSqch7s
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Visuomeninė organizacija (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 (JT) vaiko teisių konvenciją ir
skatinti tinkamas ir palankias sąlygas vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai.
VO „Gelbėkit vaikus“ yra tikroji tarptautinės Save the Children organizacijos narė. Save the
Children yra pasaulyje pirmaujanti dėl vaikų dirbanti nepriklausoma organizacija.
Mūsų vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą,
vystymąsi ir visavertį gyvenimą.
Mūsų misija – dėti visas pastangas, idant pasaulyje keistųsi požiūris į vaikus; siekti kiek
galima greitesnių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.
VO „Gelbėkit vaikus“ savo veiklą vykdo pagal penkias programines kryptis:
I. Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas
II. Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas
III. Vaiko teisių valdymas
IV. Tarptautinės programos
V. Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas
Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomos ilgalaikės programos ir projektai, skirti
užtikrinti vaiko socialines, politines, ekonomines, kultūrines teises, tinkamą apsaugą ir gyvenimo
kokybę, o vaiko ugdytojams padėti tinkamai ugdyti vaikus ir užtikrinti laimingą jų vaikystę bei
sėkmingą raidą. Visų vykdomų projektų išsamūs aprašai ir pasiekti rezultatai pateikiami
www.gelbekitvaikus.lt

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
„Save the Children International“ savo atsaką į pabėgėlių krizę vykdė per šias veiklas:
 Apsauga, parama psichosocialinei savijautai gerinti,
neformaliam ugdymui, vaikų,
apgyvendintų pabėgėlių centre Bogovadja, įtraukimas į formalų ugdymą;
 Migruojantiems vaikams, įtraukiant be suaugusiųjų ir atskirai keliaujančius vaikus,
apgyvendintiems priėmimo centruose Presevo, Vranje ir Obrenovac vietovėse buvo
suteikta informacija ir speciali psichologinė pagalba bei neformalus ugdymas pagal
specifinius vaikų poreikius;
 Per Belgradą migruojantys vaikai, įtraukiant be suaugusiųjų ir atskirai keliaujančius vaikus,
buvo identifikuojami ir nukreipiami į vaikui draugiškas erdves jaunesniems vaikams, ir
specialias vietas paaugliams berniukams ir mergaitėms;
 Švietimo, mokslo ir technikos vystymo ministerijos pajėgumų įtraukiant prieglobsčio
ieškančių studentų į Serbijos švietimo sistemą stiprinimas;
 Tyrimais pagrįstos informacijos pateikimas siekiant atkreipti dėmesį į sisteminius trūkumus
siekiant sėkmingos socialinės ir edukacinės pabėgėlių ir migrantų vaikų įtraukties į formalų
ugdymą Serbijoje;
 Adaptuotos ir atitinkamos kontekstui tėvystės programos pabėgėliams ir migrantams
vystymas;
 Specialios metodinės medžiagos darbui su pastovios gyvenamosios vietos neturinčiais
vaikais parengimas;
 Saugumo/apsaugos monitoringas, pabėgėlių/migrantų saugumo/apsaugos trūkumų
identifikavimas ir įvardinimas per advokacijos veiklas, asistavimą ir informaciją apie teises;
 Vaiko apsaugos standartų ir procedūrų įvertinimas pabėgėlių ir migrantų vaikų
apgyvendinimo centruose Makedonijoje ir Serbijoje.
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Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

1800

1551.39

0

0

0

288

B0913

IV. Tiesioginė pagalba vaikams

13200

6426.55

STP-2018-12

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis

7 proc.

622,17

16050

8888.11

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
Darbo užmokestis
II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos
Video klipo filmavimo kaštai

Iš viso:

Projekto paraiškoje nebuvo numatyti video klipo filmavimo kaštai, tačiau prasidėjus projektui tapo
aišku, kad norint surinkti paramą, reiks kurti video klipą, kurį sutiko nemokamai transliuoti LRT.
Taip pat, nors buvo dėta daug pastangų, projekto metu buvo surinkta žymiai mažiau lėšų, negu
buvo planuota projekto pradžioje.

Projekto rezultatai
„Gelbėkit vaikus“ savo dalimi prisidėjo prie bendros „Save the Children International“
veiklos. Duotoju laikotarpiu (šių metų pirmas ketvirtis):
1) Bogovadja pabėgėlių centre pagalba pasiekė 63 žmones, iš jų 23 suaugę (8 vyrai ir 15
moterų), bei 40 vaikų (25 berniukai, 15 mergaičių). Trys berniukai keliavo vieni;
2) Pagalba pasiekė 311 žmonių Presevo ir Vranje regionuose, iš jų 252 suaugę (232 vyrai ir
20 moterys) ir 59 vaikai (52 berniukai ir 7 mergaitės). Iš vaikų 38 buvo niekieno nelydimi.
Obrenovac regione pagalba suteikta 94 žmonėms – 79 vyrams ir 15 berniukų, tarp jų 13
niekieno nelydymų. (Obrenovac yra tik vyrų centras, be moterų);
3) Saugias vaiko erdves ir jaunuolių centrus pasiekė 368 žmonių – 153 were
paauglių/jaunuolių (92 vyriškos lyties ir 61 moteriškos) bei 215 vaikų (183 berniukai ir 32
mergaitės) – tarp jų 126 niekieno nelydymi berniukai;
4) 122 jaunuolių ir 45 vaikų buvo suteiktos konsultacijos dėl formalaus švietimo galimybių;
5) Sukurta metodika ir medžiaga Boxes of Wonder darbui su migruojančiais, pastovios
gyvenamos vietos neturinčiais vaikais;
6) Būtiniausia informacija apie teisinius reikalus, prieglobsčio sistemą Serbijoje, galimybes
legaliai tęsti kelionę, pagalbos centrus, medicininės pagalbos, drabužių, maisto
prieinamumą buvo suteikta 905 naujai atvykusiems migrantams, iš kurių 626 buvo suaugę
(532 vyrai and 94 moterys) ir 279 vaikai (197 berniukai and 82 mergaitės). Tarp vaikų buvo
177 niekieno nelydymi;
7) Tikrinant vaiko apsaugos standartus Serbijos „Save the Children“, bendradarbiaudami su
Serbijos socialinių reikalų ministerija, aplankė visus prieglobsčio centrus, apklausė 125
asmenis.
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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

Rasa Dičpetrienė _____________ A.V.
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