Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1312
2018 m. kovo mėn. 26 d.

PROJEKTO „SVEIKA PRADŢIA – MAMOS PIENO LAŠE“ VEIKLOS
IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Asociacija ,,Padedu augti“
Įmonės kodas: 50264

Telefonas: +37067781570

El. pašto adresas: info@padeduaugti.lt

Internetinė svetainė: www.padeduaugti.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 3872,76 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – norėdama gerinti anksčiau laiko gimusių ir sunkiai sergančių kūdikių
prieţiūrą, asociacija ,,Padedu augti“ renka lėšas medicininiam šaldikliui, skirtam pirmojo Lietuvoje
donorinio motinos pieno banko produktyvesnės veiklos uţtikrinimui.

Projekto rezultatai:




2018 m. kovo mėn. 14 d. surinkus reikalingas lėšas – 5949 Eur, buvo nupirktas specialus
medicininis šaldiklis ,,Panasonic MDF-U5412H-PE, -40C“ motinos pienui laikyti. Įranga
pristatyta į Kauno klinikų Donorinio motinos pieno banką ir padovanota, pasirašius panaudos
sutartį.
Įvykdytas numatytas projekto viešinimas.

Keletas projekto akimirkų

Tekstinės ir vaizdinės medţiagos nuorodos:
http://mpbankas.padeduaugti.lt/, http://motinospienobankas.lt
https://www.facebook.com/projektassveikapradzia/, https://www.facebook.com/motinospienobankas/
https://www.youtube.com/watch?v=Hqo9_Xj8sKM
https://www.facebook.com/SamoningosMamos/videos/1731129470254073/
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Asociacija „Padedu augti“ savo veiklą vykdyti pradėjo 2011 m. kaip mamų-savanorių
organizacija „MP – mamos pienas“. Pirminė veiklos idėja buvo neišnešiotų naujagimių mamų-savanorių
pagalba, teikiama neišnešiotus naujagimius ligoninėje slaugančioms šeimoms, dalyvaujant savitarpio
pagalbos grupėse ir konsultuojant nuotoliniu būdu.
Savanoriška ir ne pelno siekianti organizacija jau 7-tus metus rūpinasi naujagimių gerovės
kūrimu. Asociacijoje susibūrę šeimos gerovės specialistai teikia psichologinę, socialinę pagalbą bei
emocinę paramą. Rūpinasi šeimomis, išgyvenančiomis krizinę situaciją, gimus naujagimiui, kūdikio
negalios ar netekties atvejais. Vykdo gyvybiškai svarbius projektus, nukreiptus į per anksti gimusių ir
sunkiai sergančių kūdikių bei jų šeimų sąlygų gerinimą gydymo įstaigose ir namuose.
Pagrindinė Asociacijos veikla:





Tiesioginė pagalba, informacija, konsultacija šeimoms, esančioms Kauno klinikose;
Konsultacijos nuotoliniu būdu (el.paštu, telefonu);
Tarpininkavimas tarp šeimos ir medicinos darbuotojų;
Nukreipimas į šeimai svarbius specialistus.

Konsultavimo sritys:




Esant priešlaikinio gimdymo grėsmei;
Išgyvenant krizinę situaciją;
Vaiko raidos, prieţiūros, primaitinimo, priemonių įsigyjimo ir kt. klausimai.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekto metu nuo 2017 m. liepos 17 d. Iki 2018 m. vasario mėn. 28 d. vykdytos veiklos:


Įtrauktos septynios socialiniai atsakingos įmonės, su jomis pasirašytos paramos sutartys.



Organizuoti vieši renginiai. Kauno raj. mokykloje ir Kauno m. įmonėse bei didţiausioje gydymo
įstaigoje – Kauno klinikose, organizuoti renginiai ,,Pyragų diena“. Savanoriškai kepti pyragai ir
rinktos lėšos projekto įgyvendimui. Renginių metu surinkta: 632,70 Eur.



Vykdytas aktyvus projekto viešinimas. Rašyti ir publikuoti straipsniai LSMU leidinyje ,,Avevita“,
viešinta informacija el.svetainėse: www.motinospienobankas.lt, www.padeduaugti.lt, nuolatos
viešinta informacija socialinio tinklo Facebook paskyrose:
https://www.facebook.com/projektassveikapradzia/
https://www.facebook.com/motinospienobankas/
https://www.facebook.com/padeduaugti/
https://www.facebook.com/Kauno-klinik%C5%B3-Neonatologijos-klinika-539002872800126/



Vykdytas viešinimas asociacijos partnerių iniciatyva: ,,Ţindymo groţis“, tėvystės mokykla ,,Opa
pupa“, ,,Sąmoningos mamos“, ,,Švenčių virtuvė“, ,,Ugdymo ir konsultacimo centras“,
,,Disco4you“, ,,Fotolyrika“.
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Projekto biudţetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

5949*

5949*

PVM sąskaita faktūra Serija LAB Nr.
18030001

7 proc.

271,09

5949

5949

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

*Per aukok.lt portalą buvo iš viso surinkta 3872,76 eurai, likusi išlaidų suma buvo padengta iš
asociacijos lėšų.

Projekto rezultatai
2018 m. kovo mėn. 14 d. surinkus reikalingas lėšas – 5949 Eur, buvo nupirktas specialus
medicininis šaldiklis ,,Panasonic MDF-U5412H-PE, -40C“ motinos pienui laikyti. Įranga iš karto
pristatyta į Kauno klinikų Donorinio motinos pieno banką ir padovanota, pasirašius panaudos sutartį.

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

Organizacijos vadovas

Inga Laukytė-Budrienė _____________ A.V.
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