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PROJEKTO „PADĖKIME IŠSAUGOTI DIENOS CENTRĄ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija
Įmonės kodas: 192014985

Telefonas: 85 274 2717

El. pašto adresas: info@sos-org.lt

Internetinė svetainė: www.sos-vaikukaimai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 15 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 15 000 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – užtikrinti vaikų visavertį ugdymąsi ir teisę augti saugioje, aprūpintoje aplinkoje:
lavinant vaikų iš socialinės rizikos šeimų asmeninius bei socialinius įgūdžius ir pagerinti jų socialinę
adaptaciją visuomenėje; šviečiant suaugusiuosius užtikrinti vaiko gerovę biologinėje šeimoje;
suteikiant būtiną materialinę paramą užtikrinti minimalų nediskriminuojantį vaiko pragyvenimo lygį.
Pagrindinės veiklos buvo organizuojamos Dienos centro patalpose, Skroblų g. 15-115b, Vilnius.
Surinkta parama buvo naudojama vaikams, kurie reguliariai dalyvavo dienos centro veiklose, iš
socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų, kurių amžius 7–14 metų.

Projekto rezultatai:
 Krizę patyrusių tėvų vaikai, lankydami mūsų dienos centrą, turėjo galimybę socializuotis,
įsitraukti į grupės veiklas bei įgyti socialinių bei gyvenimo įgūdžių (atlikti namų darbus,
gaminti maistą, serviruoti stalą, laikytis taisyklių, atlikti paskirtas pareigas ir pan.). Tėvai
įvardino teigiamus pokyčius vaikų emocinėje būklėje bei socialiniame gyvenime.
 Vaikams ir tėvams buvo teikiamos paslaugos pagal VEIK strategiją. Tėvams buvo
teikiamos atvejo vadybos metodu paremtos socialinės paslaugos, kurių pagrindu tėvai buvo
įgalinami keisti savo situaciją ir įveikti krizę. Tėvai įvardino teigiamus pokyčius savo
situacijose bei socialiniame gyvenime.
 Atvirųjų dienų renginio metu buvo pristatytos projekto veiklos, organizuota diskusija su
socialiniais partneriais siekiant efektyvinti socialinių paslaugų kokybę bei prieinamumą.
 Tėvai labai pamėgo grupinius užsiėmimus ir dalyvavo „Šeimų elgesio modeliavimo
stovykloje“, kurios metu įgijo reikiamus socialinius įgūdžius bei žinias, o taip pat saugioje ir
skatinančioje aplinkoje bendravo su vaikais bei specialistais.
Keletas projekto akimirkų

.

1

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija yra politine ir religine prasme
nepriklausoma organizacija, tarptautinės organizacijos SOS-Kinderdorf International, padedančios
vaikams užaugti rūpestingoje šeimoje, narė. SOS vaikų kaimai pirmieji ilgalaikei našlaičių ir paliktų
vaikų globai pritaikė šeimos modelį. 1995-aisiais SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija Vilniuje, Ozo
gatvėje, pastatė nevalstybinius vaikų globos namus „Vilniaus SOS vaikų kaimas“.
Vaikų dienos centras šeimų stiprinimui – Parama šeimai įkurtas 2009 m. balandžio mėnesį. Dienos
centras inicijuotas ir finansuojamas LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos ir buvo dalinai
finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Įsikūręs socialinių paslaugų šeimai
padalinio patalpose. Dienos centrą darbo dienomis lanko 20, 7-14 metų amžiaus vaikų iš
Vilkpėdės, Naujamiesčio, Naujininkų seniūnijų socialinės rizikos arba socialiai remtinų šeimų.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga









Dienos centre buvo nuosekliai organizuojami emocijų raiškos ir agresijos valdymo
užsiėmimai vaikams pagal VEIK (elgesio ir emocijų keitimo programa) programą.
Programoje dalyvavo 6 vaikai, 3 suaugę šeimos nariai. Vyko 20 užsiėmimų po 2 valandas.
Šeimoms buvo nuolat teikiamos individualios socialinio darbuotojo-atvejo vadybininko
konsultacijos ir kompleksinių paslaugų organizavimo susitikimai.
194 vaikui ir 107 motinai (tėvui) (tame tarpe ir dienos centrą lankantiemsvaikams, bei jų
tėvams) buvo suteikta parama maisto banko paketais ir parama ūkinėmis priemonėmis,
labdara rūbais.
Organizuoti šeimos narių tarpusavio santykių modeliavimo užsiėmimai. 8 užsiėmimų ciklas
vyko sausio – kovo mėnesį ir 5 užsiėmimų ciklas balandžio – birželio mėnesiais.
Birželio 16-20 dienomis vyko Šeimos elgesio modeliavimo stovykla. Tėvams buvo
organizuojamos reguliarios individualios ir grupinės veiklos, siekiant padėti diegtis
socialinius ir tėvystės įgūdžius reikalingus auginant vaikus, o taip pat užimtumas stovyklos
metu (vaikams ir tėvams).
Vaikams buvo organizuojamos grupinės veiklos, siekiant padėti kontroliuoti emocijas, jas
atpažinti ir užkardyti patyčių apraiškas.
221 dienas 40 vaikų suteiktos dienos centro paslaugos (popamokinis užimtumas,
neformalus ugdymas, maitinimas).
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Du socialiniai darbuotojai
(atlyginimai, socialinio
draudimo ir garantinio fondo
įmokos)

II. Materialių daiktų įsigijimas
Priemonės veiklai su vaikais
III. Organizacinės išlaidos
Kanceliarinės priemonės
darbui su vaikais ir šeimomis
Pašto išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Belmonto pramogų parko
paslaugos vaikams
Ūkinės priemonės (valymo
priemonės, šiukšlių maišai,
tualetinis popierius ir pan.)
Iš viso:

Planuota
išleisti, Lt
11140

11140

Išleista,
Lt
15000

15000

Išlaidas įrodantys dokumentai
11434,67 Lt atlyginimai;
3542,46 Lt socialinis draudimas (30,98
proc.);
22,87 Lt garantinio fondo įmoka (0,2 proc.)
Darbuotojų darbo užmokesčio kortelės už
2014 m. sausio – gruodžio mėn. (Vaida
Mackonienė, Justina Višnevskienė, Rosana
Subačienė) 4 psl.
Banko pavedimai: darbo užmokesčio
mokėjimų nurodymų bylos, dokumentų
sąrašas (10 psl.)

2100
2100
760
700
60
1000
500
500
15000

15000

Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.
Vilniaus vaikų dienos centras „Parama šeimai“ yra socialinių paslaugų šeimai padalinio (kurią
įgyvendina VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“) dalis. Dienos centrui neskyrus finansavimo iš
valstybinės vaikų dienos centrų programos, kilo grėsmė, kad nepakaks lėšų tęsti šiai, reikalingai
vaikams, paslaugai, todėl buvo pateiktas projektas trūkstamoms lėšoms surinkti.
Įgyvendinant projektą pasikeitė lėšų pasiskirstymas tarp biudžeto eilučių, nes socialinių paslaugų
šeimai padalinio darbuotojai ėmėsi užtikrinti kasdienį darbą su vaikais bei rengė užsiėmimus
tėvams lavindami jų tėvystės įgūdžius. Taip pat buvo ieškoma paramos daiktais: maisto produktais,
kanceliarinėmis priemonėmis ir pan.. Todėl iš aukok.lt surinkta suma visa panaudota darbuotojų
atlyginimų padengimui, kurie sugebėjo ne tik teikti paslaugas vaikams ir tėvams, bet ir pritraukti
kitų, veikloms reikalingų materialinių resursų iš Maisto banko, Humana People to People fondo bei
privačių asmenų.

Projekto rezultatai
Dienos centrui užsitikrinus trūkstamą finansavimą, buvo sudarytos galimybės nenutrūkstamai
teikti vaikams ir tėvams labai reikalingas paslaugas. Ir toliau buvo palaikomas glaudus ryšys su
vaikų mokyklomis, vaikų tėvais, seneliais sprendžiant vaikų elgesio, mokymosi, savijautos
problemas, aptariant pasiekimus. Įvesta nauja vaikų vystymosi planų sudarymo sistema. Socialiniai
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darbuotojai kartu su vaikais ir jų tėvais planuoja ir numato žingsnius vaikui padėsiančius geriau
adaptuotis visuomenėje, atlikti pareigas namie ir Dienos centre, lavinti socialinius įgūdžius.
Socialinių darbuotojų ir savanorių organizuojamų išvykų, švenčių, renginių, seminarų,
susitikimų, ekskursijų, užsiėmimų metu vaikai buvo ugdomi savarankiškumo, atsakomybės,
pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo.
Toliau buvo taikoma pasiekimų ir skatinimo sistema, kuri leidžia pastebėti vaikų pažangą per
trumpesnį laiką bei tinkamai kiekvieną už savo pasiekimus įvertinti, apdovanoti.
Taip pat Dienos centre vyko 4 būreliai: stalo teniso, maisto gaminimo, teatro-šiuolaikinio šokio
bei socialinių įgūdžių, stengiamasi išlaikyti jų pastovumą. Buvo tęsiama ir intensyviai taikoma Vaiko
emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa. Vykdomas Humana People to People projektas,
kurio metu vaikai ir tėvai dienos centre lavino maisto gamybos įgūdžius, propagavo sveiką mitybą.
Organizuojamų stovyklų metu vaikai tobulino vaidybos, šokių, muzikos, meno, rankdarbių bei kitų
veiklų įgūdžius.

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

Audrius Natkevičius

_____________
A.V.
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