Projektas vykdomas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1350

2019 m. kovo 20 d.

PROJEKTO „PIRMOJI KUPRINĖ“ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Vilniaus tarptautinis Rotaract klubas
Įmonės kodas: 303417589

Telefonas: + 370 600 36003

El. pašto adresas: info@viract.lt

Internetinė svetainė: www.viract.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 5929,81 EUR (+300 Eur akcijoje „Dvasios gyvūnas“)
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SANTRAUKA
Projekto tikslas – 2018 m. projekto tikslas - padovanoti mokyklinį inventorių 60 vaikų, kurie
auga socialinės rizikos šeimose ir pradės eiti į mokyklą 2018 m. rugsėjį. Šiais metais projektą bus
siekiama įgyvendinti Kelmės, Raseinių, Joniškio, Tauragės, Kauno, Šiaulių bei Klaipėdos
apskrityse. Prie 2018 m. projekto įgyvendinimo prisideda ir Kauno Rotaract klubas!

Projekto rezultatai:







Projekto metu paruošta 60 „Pirmos kuprinės“ rinkinių;
Projektą vykdėme Joniškio raj - 13 vaikų; Šilutės raj - 16 vaikų; Kelmės raj - 19
vaikų; Raseinių raj, - 12 vaikų.
Išanalizavę duomenis apie šių metų projekto dalyvius - vidutinis pajamų dydis
vienam asmeniui šeimoje yra apie 137 Eur. Didžioji dalis pasirinktų šeimų gyvena iš
pašalpų.
25 iš 60 šeimų, kurios dalyvauja projekte yra priskirtos soc. rizikos šeimos.
37 iš 60 šeimų yra daugiavaikės šeimos. Yra šeimų, kuriose auga 6 ar 8
nepilnamečiai vaikai. 10 atrinktų šeimų augina 5 ir daugiau vaikų.
51 iš 60 atrinktų šeimų gyvena kaime.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vilniaus Tarptautinis Rotaract klubas (VIRACT) vienija 16 narių. Jaunas, nes mums ketveri.
Tarptautinis, nes visi klubo nariai ilgesnį ar trumpesnį laiką praleido užsienio šalyse. Efektyvūs, nes
struktūriškai mąstydami ir planuodami, sėkmingai vystome ne vieną ilgalaikį projektą. Mūsų
stiprybė – profesionalus ir atsakingas požiūris į darbą bei nuoširdus ir betarpiškas narių tarpusavio
bendravimas, tradicijų kūrimas bei jų puoselėjimas.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekto tikslas – aprūpinti būtiniausiu mokykliniu inventoriumi, rūbais, sportine apranga vaikus iš
nepasiturinčių / sudėtingomis sąlygomis gyvenančių šeimų. Projektas buvo įgyvendintas vaikams
gyvenantiems Joniškio, Kelmės, Raseinių ir Šilutės rajonuose. Iš viso šiais metais buvo suruošti 60
paketų, t.y. 60 vaikų. 2018 m. rugpjūčio pirmoje pusėje vyko daiktų, rūbų komplektavimas, o
rugpjūčio pabaigoje vyko kuprinių pristatymas vaikams. Kiekvienas projekte dalyvaujantis vaikas
gavo kuprinę, visas reikalingas kanceliarines priemones, sportinę aprangą, sportinį krepšį,
sportinius batus, uniforma arba kasdieninius rūbus.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas

Planuota
išleisti, €
-

3 000,00

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

3 743,79

3 743,79

Kanc. priemonės 2018-08-14 PVM sąskaita
- faktūra (serija V003 Nr. 110025598),
išrašyta UAB "Charlot LT". 2018-08-22
"Mokėjimo nurodymas Nr. 9", patvirtinantis,
jog buvo apmokėta UAB "Charlot LT"
išrašyta PVM sąskaita - faktūra (serija V003,
Nr. 110025598).
Pastaba:
743,79
EUR
padengta
organizacijos nuosavomis lėšomis.

III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso panaudota:
Likutis:

-

-

7 proc.

394,09
4 137,88
2 835,72

Paramos suma, surinkta nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki spalio 1 d. - 2835,72 eur – perkelta į
2019 m. vyksiantį „Pirmoji kuprinė“ projektą.

Projekto rezultatai
Iš viso šiais metais buvo suruošti 60 paketų, t.y. 60 vaikų. Kiekvienas projekte dalyvaujantis vaikas
gavo kuprinę, visas reikalingas kanceliarines priemones, sportinę aprangą, sportinį krepšį,
sportinius batus, uniforma arba kasdieninius rūbus.
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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

Eglė Užmiškytė

_____________ A.V.
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