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PROJEKTO „ATNAUJINKIME VILNIAUS VAIK!
DIENOS CENTR"“
VEIKLOS IR FINANSIN# ATASKAITA

Projekto vykdytojas: LPF SOS vaik$ kaim$ Lietuvoje draugija
"mon#s kodas: 192014985

Telefonas: (8 5) 274 27 17

El. pa$to adresas: info@sos-org.lt

Interneto svetain#: www.sos-vaikukaimai.lt

I$ www.aukok.lt pra$yta suma projektui: 14 300 Lt
I$ www.aukok.lt gauta suma projektui: 4 626,58 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJ"
Labdaros ir paramos fondas SOS vaik% kaim% Lietuvoje draugija yra politine ir religine prasme
nepriklausoma organizacija, tarptautin#s organizacijos SOS-Kinderdorf International, padedan&ios
vaikams u'augti r(pestingoje $eimoje, nar#. Draugijos veiklos finansinis pagrindas – !moni% ir
priva&i% asmen% paaukotos l#$os.
SOS vaik% kaimai pirmieji ilgalaikei na$lai&i% ir palikt% vaik% globai pritaik# $eimos model!.
1995-aisiais SOS draugija pastat# Vilniuje, Ozo gatv#je, nevalstybinius vaik% globos namus
„Vilniaus SOS vaik% kaimas“. )ia 12-oje $eimynini% nam% $iuo metu gyvena 76 ugdytiniai. Dar 18
jaunuoli% gyvena SOS jaunimo namuose. SOS vaik% kaime kiekvienas vaikas turi mam*, jis auga
kartu su broliais ir seserimis, ir tai padeda jam i$siugdyti tvirtus emocinius ry$ius visam gyvenimui.
Vaikas turi namus ir savo aplink*, kur mokosi aktyviai integruotis ! visuomen#s gyvenim*.
Kita prioritetin# SOS vaik% kaim% Lietuvoje draugijos veiklos kryptis yra vaik% palikimo
prevencija – $eim% stiprinimas. M(s% tikslas – gerinti s*lygas vaikui augti tikrojoje, biologin#je
$eimoje. +eimoms teikdami kompleksin, pagalb*, mes siekiame didinti asmenin, t#v%
atsakomyb, ir ma'inti rizik*, kad vaikai bus paimti i$ $eimos ir perkelti ! globos institucijas.
Pirmasis +eim% stiprinimo projektas prad#tas 2005 m. Alytuje. +iuo metu Vilniaus $eim% stiprinimo
projekte paslaugos teikiamos daugiau kaip 240 vaik%. Siekiant i$pl#sti tiesiogini% paslaug%
vaikams spektr*, atidaryti vaik% dienos centrai Vilniuje ir Alytuje, kuriuose paslaugos teikiamos
daugiau nei 40 vaik%.
Vilniaus vaik% dienos centro veiklos tikslas – u'tikrinti vaik% visavert! ugdym*si ir teis, augti
saugioje, apr(pintoje aplinkoje:
• lavinant vaik% i$ socialin#s rizikos $eim% asmeninius bei socialinius !g(d'ius pagerinti j%
socialin, adaptacij* visuomen#je;
• $vie&iant suaugusiuosius u'tikrinti vaiko gerov, biologin#je $eimoje;
• suteikiant b(tin* materialin, param* u'tikrinti minimal% nediskriminuojant! vaiko
pragyvenimo lyg!.

INFORMACIJA APIE PROJEKT"
Projekto tikslas:
+is projektas yra jau !gyvendinamo Vilniaus vaik% dienos centro projekto dalis, siekiant kuo
geriau pritaikyti turimas patalpas ir materialin, baz, vaik% poreikiams.

Projekto veiklos, eiga:
Data
2009–
2010

Veikla
Vyksta planuota vaik% dienos centro
veikla, Skrobl% g. 15–115B, Vilnius

2009 m.
10–12
m#n.

Vaikams i$ paaukot% svetain#je
aukok.lt pinig% nupirkta 20 k#d'i%, 2
s#dmai$iai, 2 sieniniai edukaciniai
'em#lapiai
Atlikti patalp% ap$vietimo remonto
darbai vaik% pamok% ruo$os,
u'si#mim% ir poilsio kambariuose
Vaikams dienos centre nupirkta:
'odynai, l#l#s namas, priemon#s
dekupa'o u'si#mimams, edukaciniai
'aidimai

2010 m.
01–02
m#n.
2010 m.
04–06
m#n.

Dalyviai
Dienos centre darbo
dienomis teiktos
paslaugos: vidutini$kai 4
val. per dien* vaik%
prie'i(ra, pad#ta ruo$ti
pamokas, vaikai
minimaliai maitinami.
Organizuoti edukaciniai
u'si#mimai, pramoginiai
renginiai vaikams,
seminarai t#vams.
Dienos centr* reguliariai
lanko 20 vaik% i$
nepasiturin&i%, socialin#s
rizikos Vilniaus miesto
$eim%.

Atsakingi asmenys
Projekto
koordinator#, dienos
centro socialin#s
darbuotojos
Projekto
koordinator#
Projekto
koordinator#
Projekto
koordinator#
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Data
2010 m.
10 m#n.
2009-1021;
2010-0506

Veikla
Atlikti patalp% kosmetinio remonto
darbai po $ildymo sistemos remonto
Surengtos dvi atvir% dur% dienos,
kuri% metu pristatyta veikla bei
projekto rezultatai r#m#jams,
partneriams, sve&iams

Dalyviai
Renginiuose dalyvavo:
spalio 21 d. – 30 !vairi%
organizacij%, socialini%
partneri%, r#m#j%
atstov%; gegu'#s 6 d. –
20 dalyvi% i$ 11 skirting%
organizacij%.

Atsakingi asmenys
Projekto
koordinator#
Projekto
koordinator#, dienos
centro socialin#s
darbuotojos

Projekto biud%etas:

I. Personalo ka$tai
II. Materiali% daikt% !sigijimas/
nuoma

Planuota
i!leisti, Lt
-

I!leista,
Lt
-

14 300,00

4 626,58

Ap!vietimo remonto darbai

1 082,40

S"dmai!iai

210,00

#odynai

202,88

#aidimai

207,43

Ugdymo priemon"s

579,35

L"l"s namas

205,00

Metodin"s priemon"s

462,00

Monitorius stacionariam
kompiuteriui

391,00

#em"lapiai

133,88

K"d"s

499,80

Vidaus remonto darbai
(da$ymas, !lifavimas ir pan.)
po !ildymo sistemos remonto
III. Organizacin#s i$laidos

-

-

IV. Kitos i$laidos

-

-

14 300,00

4 626,58

I& viso:

652,84

I!laidas "rodantys dokumentai

UAB ELMATAS PVM s*skaita fakt(ra serija
SAC Nr. 001263, 2010-01-25
UAB Senuk% prekybos centras PVM
s*skaita fakt(ra serija SS Nr.
03209100797, 2009-12-07
UAB „Baltos lankos“ PVM s*skaita fakt(ra
serija SFBLK Nr. 0039557, 2010-04-28
UAB Maxima s*sk, fakt(ra serija MAX Nr.
555100013856, 2010-04-28
UAB „Senuk% priekybos centras“ s*sk.
Fakt(ra serija SS Nr. 0393515910, 201004-21
Zigmantas Kubilius (individuali veikla),
s*skaita fakt(ra serija ZK Nr. 5852907,
2010-06-15
V$" Saugaus vaiko centras s*skaita fakt(ra
serija SVC Nr. 000221, 2010-05-04
UAB SKYTECH PVM s*skaita fakt(ra serija
S11 Nr. 00456, 2010-02-17
UAB Senuk% prekybos centras PVM
s*skaita fakt(ra serija SS Nr. 0372005125,
2009-10-12
UAB JYSK BALTIC PVM s*skaita fakt(ra
serija 09SS1703 Nr. 015750, 2009-10-20
Jono Sprind'i(no verslo liudijimas
Nr.QS118790-1, Preki% (paslaug%) pirkimopardavimo kvitas Nr. 6728955, 2010 10 13

Personalo bei organizacin#s i$laidos, patirtos vykdant projekt*, buvo dengiamos i$ organizacijos
l#$%.
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Projekto rezultatai:
Pagrindinis projektu pasiektas rezultatas – sukurta vaikams draugi$ka aplinka dienos centre,
kur socialiai remtin%, socialin#s rizikos $eim% vaikams teikiamos paslaugos:
• Pagerintas ap$vietimas, atliktas kosmetinis remontas kambariuose, kur vaikai u'siima
kasdiene veikla;
• "sigyta reikaling% bald% – k#d'i%, vaikams labai patinkantys 2 s#dmai$iai. Senas
kompiuterio monitorius pakeistas nupirktu nauju.
• Svarbiausia, vaikams nupirkta lavinimo priemoni% ('odynai, 'em#lapiai, priemon#s
u'si#mimams) ir 'aidim%, skatinan&i% k(rybi$kum* ir socialini% !g(d'i% lavinim* („Kaip
gyveni?“, „Kelias namo“, „Drakoniukas“, l#l#s namas).
Vaikai noriai lanko dienos centr*, socialiniai darbuotojai pastebi, kad vaikai ma'iau tarpusavyje
konfliktuoja, globoja vieni kitus, pager#jo vaik% atsakomyb# (vaikai sudaro bud#jimo grafikus ir j%
laikosi, tausoja priemones). " dienos centro veikl* po truput! !traukiami t#vai. Jie ateina ! rengiamus
seminarus, t#v% susirinkimus. Pirm* kart* organizuota $eimos diena, kai vaikai kartu su t#vais
kartu atliko !vairias u'duotis, ruo$# vai$i% stal*.

Keletas projekto akimirk$:
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines i&laidas pagrind%ian'iuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji b(t$ vie&ai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Audrius Natkevi&ius

______________

A.V.
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