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2014 m. vasario 27 d.

PROJEKTO
„UŽ VAIKYSTĘ“
TARPINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Įmonės kodas: 190780953

Telefonas: 8 5 2610815

El. pašto adresas: info@gelbvaik.lt

Internetinė svetainė: www.gelbekitvaikus.lt

Per www.aukok.lt iki 2014 m. vasario 15 d. surinkta: 58 100 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti labiausiai pažeidžiamiems vaikams ir šeimoms pagalbą pagal individualius
poreikius, kuri padėtų ištraukti šeimą iš gilaus skurdo ir beviltiškos situacijos ir įgalintų ją toliau sėkmingai
gyventi dėka suteiktos paramos bei tinkamai tenkinti šeimoje augančių vaikų poreikius.
Projekto rezultatai:
 Atrinktai socialiai remtinai daugiavaikei (šeši nepilnamečiai vaikai) šeimai iš Kazlų Rūdos
savivaldybės buvo suteiktas būstas- nuosavas namas, ženkliai pagerinęs šeimos gyvenimo sąlygas.
 Pagal naują gyvenamą vietą 4 iš šešių šeimos vaikų pradėjo lankyti VO “Gebėkit vaikus“ kuruojamą
vaikų dienos centrą toje savivaldybėje, 1- vaikų darželį.
Keletas projekto akimirkų

.
Naujas šeimos būstas Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Jauki namų aplinka.
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Su VO „Gelbėkit vaikus“ Kazlų Rūdos padalinio vadove Ona Birute Paplauskiene

Naujo namo kieme.

Visuomeninė organizacija (toliau – 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
vaiko teisių konvenciją ir skatinti tinkamas ir palankias sąlygas vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai.
VO „Gelbėkit vaikus“ priklauso tarptautinei „Gelbėkit vaikus“ (Save the Children) organizacijai, kuri yra pasaulyje
pirmaujanti nepriklausoma organizacija, dirbanti dėl vaikų.
Mūsų vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir dalyvavimą gyvenime.
Mūsų misija – įkvėpti pasaulio požiūrio į vaikus poslinkius ir pasiekti skubių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ dirba pagal šias programines kryptis:
I. Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas
II. Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas
III. Vaiko teisių valdymas
IV. Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas
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V. Tarptautinės programos
Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomi įvairūs projektai ir ilgalaikės programos, pvz., vaikų dienos centrų programa
(skirta rizikos grupės vaikams, vykdoma nuo 1996 m.), Vaikų grupės prieš smurtą (programa vykdoma nuo 2002 m.),
„Saugi mokykla“ (abu projektai skirti mažinti patyčias ir kurti saugią mokyklos aplinką), „Auklėti, o ne bausti“ (Europos
Komisijos finansuojamas projektas, skirtas skatinti pozityvią tėvystę ir mažinti fizinių bausmių taikymą), „Efektyvios
alternatyvos vaikų institucinei globai“ (projektas skirtas mažinti vaikų skaičių globos institucijose ir užtikrinti sąlygas
vaikams augti šeimoje arba aplinkoje, artimoje šeimai), „Zambia EveryOne“ (projekto metu renkamos lėšos Zambijos
medicinos savanoriams, siekiant padėti jiems pasiekti su būtina pagalba kuo daugiau Zambijos atokiose vietovėse
gyvenančių vaikų ir motinų), kt. projektai.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Bendradarbiaujant su Kazlų Rūdos savivaldybe, buvo atrinkta socialiai remtina daugiavaikė šeima, kuriai
buvo būtina parama ir gyvenimo sąlygų pagerinimas. Šeima augina 6 vaikus (13 m., 12 m.,10 m.,7 m., 4
m.,1.2 m.), bet namo, kuriame šeima įsikūrusi, būklė kritiška - įgriuvo namo stogas. Name patogumų nebuvo.
Kartu su VO “Gelbėkit vaikus “ padalinio vadove Ona Birute Paplauskiene, Kazlų Rūdos savivaldybės
parama, įvertinus šeimos poreikius, VO “Gelbėkit vaikus šiai šeimai suteikė naują gyvenamą būstą. Namas
suteiktas toje pačioje savivaldybėje, Bagotosios k. Naujame name - ne tik erdvu, bet yra ir šiltas vanduo,
kieme- jauki pavėsinė, nemažai dirbamos žemės. Šalia- mokykla, vaikų darželis, vaikų dienos centras.
Šeima jau 2014 m. sausį įsikūrė naujuose namuose, vaikai lanko darželį, vyresnieji- mokyklą ir vaikų dienos
centrą. Šeimą šiltai priėmė kaimo bendruomenė. Svarbu ir tai, kad padedant šiai šeimai kartu prisidėjo ir
Kazlų Rūdos savivaldybė.

Projekto biudžetas
Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

39000,00

Pirkimo pardavimo sutartis namo įsigijimui Bagotosios km.,
Kazlų Rūdos savivaldybėje, 2013 12 17

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Materialinė pagalba skurdžiai
gyvenančioms Lietuvos
šeimoms

871,00
266,00

Sąskaita faktūra RC Nr. 1683706,2014 01 07, Registrų
centras. Juridinio asmens nuosavybės registravimas
Sąskaita faktūra Nr. 272202842,2014 01 24, Lietuvos
draudimas. Draudimo paslauga būstui, Kazlų Rūdos
savivaldybė , Bagotosios km.

III. Organizacinės išlaidos
Projekto administravimas

1443,58
1517,11
107,61

Iš viso:

PVM sąskaita faktūra, serija TA Nr.0022914690, 2013 13
31, UAB Bite Lietuva
PVM sąskaita faktūra, serija TA Nr.0023201031,2014 01
31, UAB Bite Lietuva
PVM sąskaita faktūra, serija VMN Nr.006051, 2014 01 31,
VšĮ Švietimo ir kultūros centras

43205,30

Projekto rezultatai




Bendradarbiaujant su Kazlų Rūdos savivaldybe suteikta parama socialiai pažeidžiamai daugiavaikei
šeimai, įvertinus jos poreikius.
Buvo pagerinta šeimos ir joje gyvenančių vaikų gyvenimo kokybė. Naujas šeimos būstas erdvus, yra
šiltas vanduo, dujinė plytelė, erdvus kiemas su pavėsine, dirbamos žemės plotas.
Padidėjo socialinių paslaugų prienamumas. Vaikai lanko šalia esantį darželį, mokyklą, vaikų dienos
centrą. Anksčiau (ankstesnėje gyvenamojoje vietoje) šios paslaugos buvo neprieinamos.
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Pagerėjo susisiekimas su savivaldybės centru - Kazlų Rūda (dažnos susisiekimo paslaugos ir
autobuso stotelė šalia).
Užmegztas tamprus santykis tarp šeimos ir kaimo bendruomenės ir savivaldybės atstovų. Tai padėjo
sumažinti šeimos socialinę atskirtį.

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

Generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė

_____________
A.V.
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