Projektas įvykdytas pagal įsakymus Nr. GVP-06, GVP-07

2018 m. rugsėjo 12 d.

PROJEKTO
„KALĖDŲ NAKTĮ TYLIĄ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Geros valios projektai
Įmonės kodas: 301678868

Telefonas: +37060231001

El. pašto adresas: info@aukok.lt

Internetinė svetainė: www.aukok.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 30 586,28 €

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Lietuvoje yra beveik 20 tūkst. vaikų, augančių nepalankiomis sąlygomis arba nepasiturinčiose
šeimose. Šie vaikai patiria nepriteklių, socialinę atskirtį, stokoja paprasčiausių socialinių ir kasdienio
gyvenimo įgūdžių.
Kiekvienas Lietuvos vaikas privalo augti saugioje aplinkoje, kurioje gali jaustis drąsiai ir tobulėti. Todėl
2017 m. paramos projektas „Kalėdų naktį tylią“ su žymiausiais Lietuvos atlikėjais ir iš naujo per
Kalėdas atgimstančia legendine daina jau trečiąkart kvietė visus žmones jungtis bendram tikslui, kad
Lietuvoje augtų daugiau laimingų vaikų.
Projekto tikslas – steigti vaikų dienos centrus Lietuvos rajonuose, kuriuose labiausiai reikalinga
pagalba.

Akcijos „Kalėdų naktį tylią“ vaizdo klipas.

Projekto rezultatai:
 projekto metu surinkta 30 586,28 EUR, iš jų – 15 000 EUR „Swedbank“, AB tikslinė parama
mokymosi klasėms su kompiuterine įranga įkūrimui vaikų dienos centruose;
 „Swedbank“, AB padovanoti 88 geros būklės kompiuteriai su programine įranga vaikų
mokymuisi dienos centruose;
 akcijos vaizdo klipas internete peržiūrėtas daugiau nei 900 tūkst. kartų;
 įsteigtas Juodupės vaikų dienos centras „Vyžuonėlis“ Rokiškio rajone;
 18-oje vaikų dienos centrų įkurtos mokymosi klasės su kompiuterine įranga.
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APIE ORGANIZATORIUS. Akcijos iniciatorius – atlikėjas, dainos „Kalėdų naktį tylią“ ir kitų muzikinių
kūrinių autorius Tomas Augulis. Prisidėti prie projekto sutiko visas būrys ryškiausių mūsų scenos
garsenybių – kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriai dainininkai Andrius Mamontovas, Donatas
Montvydas, grupės „Biplan“ lyderis Maksas Melmanas, Jurga Šeduikytė, Algirdas Kaušpėdas, aktoriai
Jurgita Jurkutė ir Vidas Bareikis, rašytoja ir TV laidų kūrėja Beata Nicholson. Naująją kūrinio aranžuotę
kūrė Radistai – Rolandas Mackevičius ir Jonas Nainys. Akciją globojo Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Projektas įgyvendintas kartu su UAB „Be tabu“ ir KO, naujienų portalu DELFI ir
nacionaline kampanija „Už saugią Lietuvą“.

PROJEKTO REZULTATAI
ĮSTEIGTAS NAUJAS VAIKŲ DIENOS CENTRAS
Projekto „Kalėdų naktį tylią“ paramos lėšomis įsteigtas ir 2018 m. kovo 27 d. atidarytas naujas
vaikų dienos centras Rokiškio rajone - Juodupės vaikų dienos centras „Vyžuonėlis“. Šiuo metu
Juodupės vaikų dienos centrą „Vyžuonėlis“ jau lanko 20 vaikų (nuo 7 iki 17 metų) iš socialinių įgūdžių
stokojančių ir nepasiturinčių šeimų, gyvenančių Juodupės seniūnijos teritorijoje. Centre vykdomos
socialinių ir gyvenimo įgūdžių lavinimo, sociokultūrinio ugdymo, švietimo vaiko teisių apsaugos
klausimais, vaiko integracijos į šeimą, į bendruomenę, į visuomenę veiklos. Dienos centre vaikams
padedama ruošti namų darbus, taip pat formuojami vaikų higienos įpročiai. Dienos centrą lankantys
vaikai kasdien gauna šiltus dienos pietus, turi galimybę turiningai ir saugiai leisti laisvalaikį, vasarą,
pagal galimybes, išvykti į stovyklą. Dienos centre taip pat įrengta bibliotekėlė – vaikai turi galimybę
skaityti naujausias vaikų grožinės literatūros knygas.
Dienos centre teikiamos paslaugos ne tik vaikui, bet ir sunkumų patiriančiai šeimai – suteikiama
reikalinga informacija, pvz., apie įvairaus pobūdžio valstybines paslaugas, apie socialines išmokas, gali
būti teikiamos ir tarpininkavimo tarp šeimos bei valstybinių institucijų paslaugos. Minėtos paslaugos
ugdo vaikų atsparumą socialinės rizikos veiksniams, skatina ir palaiko vaikų motyvaciją mokytis,
padeda apsaugoti vaikus nuo netinkamo elgesio, pvz., šlaistymosi gatvėmis, kelia vaikų savivertę ir
padeda jiems pasijusti visaverčiais visuomenės nariais, įgalina vaikus dalyvauti asmeninių, socialinių
bei šeimos problemų sprendimo procese. Vykdant centro veiklą, didžiausias dėmesys kreipiamas į
vaiko socialinių įgūdžių ugdymą. Be to centre teikiama kompleksinė pagalba siekiant tenkinti tuos
esminius vaiko poreikius, kuriems tenkinti sunkumų patiriančioje šeimoje sąlygų nėra.
Socialinė darbuotoja, dirbanti su vaikais, yra atsakinga už kiekvieną vaiką visą tą laiką, kol vaikas yra
dienos centre. Be to, ši darbuotoja organizuoja vaikų dienos užimtumą, dažnai bendradarbiauja su
Juodupės gimnazija, kurioje mokosi centrą lankantys vaikai. Dirbama su mokyklos socialine pedagoge,
vaikų klasės auklėtojais, siekiant bendro tikslo ir pagalbos vaikui.
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Juodupės vaikų dienos centro patalpos prieš remontą:

Juodupės vaikų dienos centras dabar:
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ĮKURTOS MOKYMOSI KLASĖS SU KOMPIUTERINE ĮRANGA VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE
Šiam tikslui įgyvendinti „Swedbank“, AB skyrė tikslinę paramą ir padovanojo 88 naudotus geros
būklės kompiuterius su programine įranga. Šios paramos dėka, trijų organizacijų – Visuomeninės
organizacijos „Gelbėkit vaikus“, Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Lietuvos Caritas – globojamuose
18-oje vaikų dienos centrų buvo sukurtos patogios sąlygos mokytis, tobulėti ir leisti laisvalaikį,
naudojantis įvaria technika. Todėl nuo šiol šiuos centrus lankantiems vaikams sudarytos galimybės
mokytis ne prastesnėmis sąlygomis nei jų bendraamžiai. Paramos lėšomis įsigyti: kompiuteriai,
rašomieji stalai, spausdintuvai, projektoriai, išmanios lentos, fotografavimo ir fimavimo, garso įranga,
robotikos prekės, žaidimų konsolės, programinė įranga, kompiuterių priedai, atliktas patalpų
kosmetinis remontas.
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Projekto biudžetas
Suma
Organizacinės išlaidos
Videoklipo gamyba
Muzikinio įrašo gamyba
Juodupės
vaikų
dienos
centro
„Vyžuonėlis“ įkūrimas ir išlaikymas 12
mėn.
Personalo kaštai - socialinių darbuotojų
atlyginimai su mokesčiais 2018 m.
vasario-liepos mėn.
1
Paramos dalis, skirta panaudoti
personalo kaštams 2018 m. rugpjūčiogruodžio mėn.
Vaikų dienos centrą lankančių vaikų
maitinimas 2018 m. vasario-liepos mėn.

1 521,18
941,18 EUR
580,00 EUR
12 535 EUR

Paramos dalis, skirta panaudoti vaikų
maitinimui 2018 m. rugpjūčio-gruodžio
mėn.
Priemonės dienos centro veiklai vykdyti
2018 m. vasario-liepos mėn.

2 510,90

Paramos
dalis,
skirta
panaudoti
priemonėms dienos centro veiklai 2018
m. rugpjūčio-gruodžio mėn.

579,30

3 711,57

Išlaidas įrodantys dokumentai
Paslaugų sutartis nr. 2017-01
Sf 2017-10-13 ADS Nr. 008
Paramos sutartis nr. GVP/PTS/1329

DU skaičiavimo žiniaraščiai ir mokėjimo
pavedimai 2018 m. vasario-liepos mėn.

2 288,43

704,10

620,70

UAB
„Skonis
ir
kvapas“
PVM
sf
Nr.SKA.0455170, 2018-03-26; Rokiškio rajono
Juodupės gimnazija sf JTG Nr. 000619, 2018-0503; sf JG Nr. 000639, 2018-06-29, sf JTG
Nr,000628, 2018-05-31;
Maxima LT UAB, PVM sf MAX Nr.
945180002414, 2018-06-16; PVM sf MAX Nr.
945180002993, 2018-07-16, PVM sf MAX Nr.
915180002994, 2018-07-16; PVM sf MAX Nr.
915180003192, 2018-07-30;
UAB „Degučių karčiama“, PVM sf DK Nr. 50,
2018-07-31

Maxima LT UAB, PVM sf Nr. 94518000789,
2018-02-24, PVM sf MAX Nr. 945180002413,
2018-06-16; UAB „Utenos indra” PVM sf Nr.
0133042, 2018-02-22; UAB „Sabavilis“ PVM sf,
Nr. 5632083, 2018-03-21; UAB „Bikuvos
prekyba”, PVM sf BIK Nr. 1029228, 2018-04-24;
Birutės Kundelienės individuali įmonė, sf Nr. 40,
2018-06-13; Rokiškio krašto muziejus, sf UIN
Nr.030186, 2018-06-15; PVM sf, Nr. 360186,
2018-06-15; PVM sf Nr.1, 2018-06-15; ADB
„Gjensidige“ PVM sf, Nr. 2721067, 2018-07-13;
UAB Rokiškio autobusų parkas, PVM sf Nr.
00002933, 2018-07-31

1

Ataskaitos teikimo metu panaudota tik dalis paramos lėšų (2018 m. vasario-liepos mėn. centro išlaikymui), likusi dalis
bus panaudota iki 2018 m. pabaigos.
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Juodupės vaikų dienos centro remonto
darbai
Administracinės išlaidos

1 340,00

UAB „‚Bikuvos prekyba“ , PVM sf, BIK
Nr.1017026, 2018-02-09

780,00

Mokymosi klasės su kompiuterine įranga
įkūrimas vaikų dienos centruose
Interaktyvi lenta su projektoriumi (2 vnt.)

5 000 EUR

UAB „Nordgsin“, PVM sf Nr.NORD04930, 201803-15; UAB „Tele2“, PVM sf M Nr.17120278044
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
pagal Paramos sutartį nr. GVP/PTS/1329-1

4397,99

Rašomasis stalas (6 vnt.)

390,00

Raguvėlės vaikų dienos centro remontas

212,01

Mokymosi klasės su kompiuterine įranga
įkūrimas vaikų dienos centruose
Fotoaparatas (1 vnt.)
Robotikos prekės

5 000 EUR2
379,00
456,99

Mikrofonas su panele
Dronas
Planšetinis kompiuteris su dėklu

107,00
1 121,00
269,56

Žaidimų konsolė „XboxOne“ su priedais,
garso kolonėlės
Žaidimų konsolė „Playstation 4“ su
priedais, garso kolonėlės
Mokymosi klasės su kompiuterine įranga
įkūrimas vaikų dienos centruose
Projektoriaus
ekranas
(1
vnt.),
projektorius (6 vnt.), spausdintuvas (2
vnt.)
Nešiojamasis kompiuteris su pele ir
krepšiu (2 vnt.), fotoaparatas (3 vnt.),
spausdintuvas (5 vnt.), antivirusinė
programa ESET (3 vnt.)
Banko mokesčiai
Paramos
rinkimo
ir
projekto
administravimo mokestis (5 proc.)

1 635,91

UAB „StarPrus“, pasiūlymas Nr.S02837, 201808-21, PVM sf Nr. STAR3772, 2018-08-31
UAB „Araneta‘, PVM sf ARA Nr.004442, 201808-22
VŠĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės VDC Paramos
sutartis Nr.STP-2018-204, 2018-08-23
Maltos ordino pagalbos tarnyba pagal Paramos
sutartį nr. GVP/PTS/1329-2
UAB „Valrim“ sf Nr. 8096, 2018-07-10
UAB „Robotika“ sf Nr. PRBSHP20400, 2018-0801
UAB „Fotohobis“ sf PRE Nr. 3041, 2018-07-12
UAB „Loveta“, PVM sf LOV-02645, 2018-07-23
UAB „Skytech.lt“ PVM sf S31-815849, 2018-0802
UAB „Skytech.lt“ PVM sf S31-815724, 2018-0802

1 081,98

UAB „Skytech.lt“ PVM sf S31-815710, 2018-0802

5 000

Lietuvos Caritas pagal Paramos sutartį nr.
GVP/PTS/1329-3

2 500,00

UAB „Kilobaitas“ PVM sf EKM Nr. 0013679,
2018-07-05

2 500,00

UAB „Kilobaitas“ PVM sf EKM Nr. 0013678,
2018-07-05

0,79
1 529,31
30 586,28 EUR
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
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Giedrė Šopaitė-Šilinskienė _____________

51,44 EUR išlaidų perviršis finansuotas Maltos ordino pagalbos tarnybos lėšomis.
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