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PROJEKTO „Justina ir kiti nepritekliuje gyvenantys
LIETUVOS vaikai prašo Jūsų pagalbos“
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: 10 200 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti skurde gyvenantiems vaikams pagalbą ir viltį naujam gyvenimui.
Pagerinti jų gyvenamosios vietos sąlygas ir aplinką. Taip pat su specelistų pagalba suteikti vaikams
psichologinę pagalbą bei išmokyti pasirūpinti savimi.
Projekto rezultatai:
 Per www.aukok.lt surinkta: 10 200 Eur. €
 150 – čiai SOS vaikų kaimų globajamų vaikų, gyvenečių nepritekliuje, gavo paramą.
 Lėšų skirta ir gyvenamosios vietos gerinimui, remontui.
 Suteikti reikalingiausi daiktai kasdieninei buičiai.
 Suteikta maisto produktų, higienos ir buitinių prekių parama.
 Su specelistų pagalba buvo suteikti mokymai bei psichologinė pagalba.
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
SOS vaikų kaimų pagrindinė veikla yra suteikti pagalbą sunkumus patiriančiai šeimai, kad ji
savarankiškai galėtų tinkamai rūpintis savo vaiku. Mūsų tikslas, kad vaikas galėtų gyventi su savo
šeima saugioje aplinkoje.
Šeimų stiprinimo programa skirta padėti sunkumuose atsidūrusioms šeimos ir suteikti joms
reikiamą pagalbą Dažnai su šeima reikia dirbti ne vienerius metu, bet suteikiant intensyvią pagalbą
matomas teigiamas rezultatas.
Jūsų dėka galėjome suteikti pastovią pagalbą 71 šeimai, kuriose gyvena 150 vaikų.
Norėdami neprarasti vaikų, tėvai šeimų stiprinimo centruose mokosi vėl atsistoti ant kojų: gauna
naujų žinių, įgūdžių, kurių reikia auginti vaikus.
Atsiliepdami į kiekvienos šeimos poreikius aiškinamės, kodėl vaikui susidaro nesaugi aplinka ir
kaip padėti tėvams tinkamai auginti savo vaikus:
įvardijame svarbiausias sprendžiamas problemas ir kuriame veiksmų planą, pasitelkiame
specialistus: teisininkus, psichologus, priklausomybės ligų gydytojus, terapeutus ir net verslininkus.
Imdamiesi dirbti su šeima, įsipareigojame ilgalaikiams santykiams. Mūsų specialistai konsultuoja,
motyvuoja ir palydi šeimas.
Taip sudarome visas sąlygas vaiko aplinkai gerinti.
Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Socialinių darbuotojų
atlyginimai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Kanceliarinės prekės

Planuota
išleisti, €
1544

Išleista, €

1544

1544

Išlaidų išrašas Nr. 1568-98

305,49
305,49

305,49
305,49

Išlaidų išrašas Nr. 1568-98

Išlaidas įrodantys dokumentai

1544
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III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Maistas
Specialistų paslaugos
Veiklos su šeima
Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

7654,90
1519,42
3992,05
364,8
1778,67

7654,90
1519,42
3992,05
364,8
1778,67

7 proc.

714 €

Išlaidas įrodantys dokumentai

Išlaidų išrašas
Išlaidų išrašas
Išlaidų išrašas
Išlaidų išrašas

Nr. 1568-98
Nr. 1568-98
Nr. 1568-98
Nr. 1568-98

10 218,48

Projekto rezultatai
SOS vaikų kaimų 3 socialinės darbuotojos dirbo su šiomis šeimomis. Socialinės darbuotojos
reguliariai važiavo pas šeimas, kartu kalbėjosi apie reikiamą pagalbą, tvarkė šeimų dokumentus,
surado darbus, suteikė galimybę lankytis pas psichologą, vedė mokymus apie vaiko tinkamą
priežiūrą, mokino tinkamai bendrauti, vaikai turėjo galimybę lankyti dienos centrą bei gauti maisto
ir kitų reikiamų daiktų paramą. Visos šeimos gyvena Vilniaus mieste ir rajone.

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

Indrė Čepulytė _____________ A.V.
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