Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1377
2019 m. kovo 21 d.

PROJEKTO „PIRMOJI KUPRINĖ“ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Vilniaus Tarptautinis Rotaract klubas
Įmonės kodas: 303417589

Telefonas: +370 675 73011

El. pašto adresas: info@viract.lt

Internetinė svetainė: https://www.viract.lt/

Per www.aukok.lt surinkta: 6957,89€ (+2835,72€ iš 2018 metų projekto likučio)

SANTRAUKA
Projekto tikslas – aprūpinti mokykliniu inventoriumi 60 būsimų pirmokų, kurie auga
socialinės rizikos ar vargingai gyvenančiose šeimose. 2019 m. projektas vykdomas
Kupiškio, Radviliškio ir Pakruojo rajonuose.
Projekto rezultatai:
 Projekto metu paruošta 70 „Pirmosios kuprinės“ komplektų.
 „Pirmosios kuprinės“ komplektą sudaro: kuprinė, visi reikalingi kanceliariniai
reikmenys, pratybų sąsiuviniai, sportinė apranga, sportiniai bateliai ir (jei tokia yra
reikalinga) mokyklinė uniforma.
 Kupiškio rajone pirmai klasei aprūpinti 23 vaikai; Radviliškio raj. – 25 vaikai;
Pakruojo raj. – 22 vaikai.
Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vilniaus Tarptautinis Rotaract klubas yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti jaunus įvairių
sričių specialistus. Šiuo metu klubą sudaro 15 narių, kuriuos sieja bendros vertybės – nuolatinis
asmeninis tobulėjimas, bendrystė ir tarnystė visuomenei, bei tarptautinė patirtis – visi esame
studijavę ir/arba dirbę užsienyje. Pagrindiniai klubo projektai yra „Pirmoji kuprinė“ ir „Kai skauda“.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas „Pirmoji kuprinė“ vykdomas jau trečius metus iš eilės. Per pirmuosius du veiklos metus
„Pirmosios kuprinės“ komplektų sulaukė jau virš 90 pirmokų iš įvairių Lietuvos regionų. 2019 metų
projektui buvo iškeltas tikslas padovanoti 60 „Pirmosios kuprinės“ komplektų su pratybų
sąsiuviniais būsimiems pirmokams iš Kupiškio, Radviliškio ir Pakruojo rajonų.
Kaip ir kiekvienais metais, projekto vykdymo pradžioje buvo susisiekta su regionų socialiniais
darbuotojais ir paprašyta padėti atrinkti šeimas, kuriose yra būsimų pirmokų, bei kurioms labiausiai
reikalinga materialinė pagalba. Tuo pačiu buvo pradėta „Pirmosios kuprinės“ reklaminė kampanija
– kabinami plakatai viešose vietose, dalyvaujama radijo ir televizijos laidose, vykdoma sklaida
socialiniuose tinkluose, rengiamos socialinės akcijos ir kita.
Įpusėjus paramos rinkimo periodui, dėl pasiektų gerų rezultatų buvo nuspręsta padidinti „Pirmosios
kuprinės“ komplektų skaičių iki 70. Jų paruošimas įvyko rugpjūčio pirmoje pusėje ir per kitas dvi
savaites (iki rugpjūčio 24 d.) visi „Pirmosios kuprinės“ komplektai pasiekė būsimus pirmokus.
Kadangi mokyklos naudoja skirtingas mokymo priemones, laiku suderinti ir nupirkti reikalingų
pratybų sąsiuvinių, bei juos įtraukti į „Pirmosios kuprinės“ komplektus nepavyko. Siekiant pilnai
įgyvendinti projekto tikslą, su mokyklomis buvo sudarytos paramos sutartys, kuriomis jos
įsipareigojo nemokamai aprūpinti projekto pirmokus reikalingais pratybų sąsiuviniais.

Projekto biudžetas
Planuota
Išleista, €
išleisti, €
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas 12000,00 7190,16
Kuprinės, sąsiuviniai ir
4477,89
kanceliarinės priemonės

Drabužiai, sportinė apranga ir
bateliai

2518,30

Popieriniai maišeliai

28,79

Konditerija

165,18

III. Organizacinės išlaidos

iki 300,00

Išlaidas įrodantys dokumentai

2019-08-27 UAB „Charlot LT“ PVM SF
Serija V003 Nr. 300064607
2019-08-12 UAB „Decathlon Lietuva“
PVM SF Nr. AUG201908120003 ir
AUG201908120004
2019-09-24 UAB „Savitas stilius“ PVM
SF Serija SS Nr. 190830
2019-12-10 UAB „Savitas stilius“ PVM
SF Serija SS Nr. 191370
2019-07-30 UAB „Pakuotės centras“
PVM SF Nr. PC0000018177
2019-08-14 UAB „Konfesta“ PVM SF Nr.
KONFV0004218
2019-08-14 UAB „Markadas“ PVM SF
Serija MPS Nr. 2078237

135,44

3

Planuota
Išleista, €
išleisti, €

Plakatai ir paramos rinkimo
dėžės

123,26

Pašto išlaidos

12,18

IV. Kitos išlaidos

0,00

Parama mokykloms už pratybų
sąsiuvinius

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:
Likutis:

2019-06-10 UAB „Marškinėlis“ PVM SF
Serija MAR Nr. 191234
2019-06-13 UAB „Supakuota“ PVM SF
Nr. 4784
2019-07-03 UAB „Copy Pro“ PVM SF
Nr. CP2016021307
2019-07-08 UAB „Copy Pro“ PVM SF
Nr. PLY0002441
2019-10-11 AB „Lietuvos paštas“ PVM
SF Nr. LAA201900232799 ir
LAA201900232802

1240,00

1240,00

7 proc.

Išlaidas įrodantys dokumentai

2019-09-17 paramos sutartis su:
Kupiškio r. Alizavos pagr. mokykla
2019-09-19 paramos sutartys su:
Kupiškio P. Matulionio progimnazija,
Kupiškio r. Noriūnų J. Černiaus pagr.
mokykla,
Kupiškio r. Šimonių pagr. mokykla,
Pakruojo r. Pašvitinio pagr. mokykla,
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija,
Radviliškio r. Grinkiškio J. Poderio
gimnazija,
Radviliškio r. Paciūnėlių pagr. mokykla,
Radviliškio r. Šeduvos gimnazija,
Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio
gimnazija ir
Radviliškio r. Sidabravo gimnazija.

487,05
9052,65
740,96

Likutinė paramos suma (740,96€) perkelta į 2020 m. vyksiantį „Pirmoji kuprinė“ projektą.
Vieno pirmoko krepšelis vertinamas 200€, todėl projekto pradžioje planuojant paruošti 60
„Pirmosios kuprinės“ komplektų buvo apskaičiuotas 12000€ biudžetas. Galutinės daiktų įsigijimo
išlaidos buvo mažesnės dėl kelių priežasčių.
Pirma, nepavyko iš anksto suderinti ir nupirkti reikalingų pratybų sąsiuvinių, todėl su dalimi
mokyklų buvo sudarytos paramos sutartys, kuriomis jos įsipareigojo aprūpinti projekto dalyvius
pratybų sąsiuviniais. Dėl šios priežasties dalis „materialinių išlaidų“ persikėlė į „kitų išlaidų“ skiltį.
Antra, iš fizinių bei juridinių asmenų buvo sulaukta nefinansinės paramos – kuprinių, jų komplektų,
bei daug įvairių kanceliarinių reikmenų.
Trečia – ilgalaikiai projekto partneriai UAB „Charlot LT“ pritaikė dideles nuolaidas kuprinėms ir
kanceliarinėms prekėms.

Projekto rezultatai
2019 m. projekto metu buvo surinkta 70 „Pirmosios kuprinės“ komplektų, kuriuos sudarė: kuprinė,
penalas, plunksnakočiai, pilki ir spalvoti pieštukai, drožtukai, trintukai, liniuotės, žirklės, klijai,
flomasteriai, vaškinės kreidelės, guašas, akvarelė, teptukai, indelis vandeniui, paletė dažams
maišyti, baltas ir spalvotas popierius, tapymo popierius, plastilinas, sąsiuviniai linijomis ir langeliais,
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aplankalų komplektai, atšvaitai, sportinė apranga, bateliai ir krepšys, bei konditerinė dovanėlė. Visi
komplektai buvo įteikti būsimiems (šiuo metu jau esamiems) pirmokams iš socialinės rizikos ar
vargingai gyvenančių šeimų Kupiškio, Radviliškio ir Pakruojo rajonuose. Papildomai buvo
finansuotos pratybų sąsiuvinių įsigijimo išlaidos.

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

Gintarė Šeirytė _____________ A.V.
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