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PROJEKTO

„Suteikime galimybę neįgaliems vaikams augti, sveikti
ir lavėti 2014“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Všį „Padėk užaugti“
Įmonės kodas: 302540763

Telefonas: +37067818999

El. pašto adresas: padekuzaugti@gmail.com

Internetinė svetainė: www.padekuzaugti.lt ir
www.avevitus.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 18390,19 EUR
Per www.aukok.lt surinkta: 18390,19 EUR

Projekto tikslas – suteikti efektyvų papildomą specialųjį ugdymą raidos sutrikimų turintiems vaikams,
skatinant jų šeimų socialinę reabilitaciją.

Projekto rezultatai:
•
•
•
•

„Avevitus“ centre teikiama kompleksinė biosocialinių funkcijų atkūrimo programa vaikams, turintiems
specialiųjų poreikių .
Vaikų, lankančių centrą, tėvams teikiamos paslaugos: savitarpio pagalba, švietimas ir ugdymas,
socializacijos skatinimas, bendruomeniškumo kūrimas.
Įrengti masažo ir kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, muzikos terapijos, dailės terapijos,
teatro, psichologo kabinetai ir grupinės veiklos – žaidimų kambarys.
Vaikams kompleksinę pagalbą teikia šių sričių specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas,
logopedas, masažistas, dailės ir teatro terapeutas, muzikos, šokio-judesio terapeutas, psichologas.

Keletas projekto akimirkų:
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Apie organizaciją
Všį „Padėk užaugti“, nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, kurios steigėjai ir iniciatoriai –
neįgalios mergytės tėveliai, nuo 2010 metų vienija šeimas, auginančias raidos sutrikimų turinčius vaikus.
Vaikai, turintys intelekto, fizinių ar sensorikos sutrikimų vadinami specialiųjų poreikių turinčiais vaikais.
Specialiųjų poreikių turintis vaikas – tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali ribotai dalyvauti ugdyme
ir visuomenės gyvenime. „Avevitus“ centras teikia kompleksinę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems
vaikams ir jų tėvams.

Projekto veiklos, eiga
Įžvelgus kompleksinės pagalbos būtinumą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, organizacija VŠĮ
„Padėk užaugti“ bendradarbiaujant su Labdaros ir paramos fondu „Lumenus“ įsteigė neįgalių vaikų raidos ir
socialinės reabilitacijos centrą „Avevitus“. Tai pelno nesiekiantis daugiafunkcinis centras, teikiantis
neįgaliems vaikams papildomo ugdymo, terapines ir socializacijos paslaugas. Šeimoms, auginančioms
specialiųjų poreikių turinčius vaikus, iškyla tam tikras konfliktas tarp vaiko individualių galimybių ir
standartinių ugdymo reikalavimų. Žvelgdami į vaiką, kaip į unikalią asmenybę, šį konfliktą siekiame
sušvelninti teikdami specialiai vaikui pritaikytą kompleksinį ugdymą.
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Specialiųjų poreikių turintiems vaikams reikia savito mokymo, atitinkančio individualias jų mąstymo
savybes, sensorinius ypatumus, fizines galias, bendravimo gebėjimus, socialinę adaptaciją ir pan. Mūsų
tikslas – visapusiškai pažinti ugdytinį ir padėti plėtoti turimus gebėjimus.
Mes dirbame:
1. Kompleksiškai (turinį sudaro medicininis, psichologinis, pedagoginis, socialinis komponentas);
2. Visapusiškai (informacija kaupiama ne tik apie vaiko pažintinius, kalbinius, motorinius gebėjimus, bet
ir apie jo emocines būsenas);
3. Dinamiškai (galutinės išvados negali būti daromos remiantis vienkartiniu tyrimu, būtinas ilgalaikis
vaiko stebėjimas, jo vystymosi pokyčių fiksavimas);
4. Individualizuotai (atsižvelgiame į
individualias
vaiko
asmenybės
charakteristikas
–
temperamento/charakterio savybes ir pan.);
Paslaugų spektrą sudaro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaiko raidos ir intelektinių gebėjimų įvertinimas DISC ir WISC – III metodikomis;
Specialistai, dirbantys pagal vaikui sudarytą individualią ugdymo programą;
Namų aplinkos pritaikymas spec. poreikių turinčiam vaikui;
Individualus vaiko gebėjimų ir pasiekimų aprašas progresui įvertinti;
Vaikų socialinių įgūdžių lavinimo programa;
Vaikų savarankiškumo įgūdžių lavinimo programa;
Vykdomos edukacinės, meninės programos, organizuojami centro bendruomenės renginiai.
Tėvų psichoedukacija (mokymai, seminarai, paskaitos);
Šeimos psichologinis konsultavimas;

Terapijos:
•
•
•
•
•
•
•

Logoterapija;
Kineziterapija;
Ergoterapija;
Muzikos, šokio ir judesio terapija;
Dailės terapija;
Teatro terapija;
Tomatis terapija;
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Projekto biudžetas: 2014-2015 m.
Planuota
išleisti,
Eur.

Išleista,
Eur.

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai

6583

10016

Specialistų darbo užmokesčio
žiniaraščiai (11-12 mėn.)

II. Materialių daiktų įsigijimas
a) Tomatis terapija ir
specialisto apmokymai
III. Organizacinės išlaidos
a) viešinimo veiklai

732
732
4410
123

E04 4428844

2707

3908

2014-7; 2014-10; 2014-12; 2015-01mėn

d) transporto išl.

439

379

RS0000140866; LKT0010068254;
LKT0010069199

e) apsaugos ir kanceliarinių
prekių išl.

205

IV. Kitos išlaidos

3291

b) ryšių paslaugoms
c) patalpų nuomai ir
komunalinių mok. išl.

a) ugdymo prekės ir paslaugos

b) kabinetų įrangos ir
eksploatavimo išl.
V. paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

3585
146
88

3141

2561

1960

730

1181

7%

823

14191

18390

Invoice Nr.1201 logopediniai
zondai;EMR0002636 planš.komp.,
JJ001 vaikų šventė;VMF0010838
muzikos instrumentai;EPI01502
inhaliatorius; UZU0000992 jausmų
pagalvėlės; PV009 šventė;
ASI20143081 muzukos instrumentas;
MAŽ00216 raidos vertinimo priemonių
komplektas; MIK44 žaislai; MIK111
žaislai
PVM s/f E500-CI0037796; 14LAP10P01; E500-CI0076234
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Projekto rezultatai
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1. Vaikams kompleksinę pagalbą teikia šių sričių specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas,
logopedas, masažistas, muzikos.šokio ir judesio terapeutas, psichologas, teatro ir dailės terapeutas,
specialusis pedagogas, auklėtojas. (Dalinai apmokėtas darbo užmokestis suteikė galimybę šeimoms
už paslaugas mokėti mažiau ).
2. Įrengtos patalpos ir individualaus darbo kabinetai, įsigyta priemonių specialiajam ugdymui. (Dalinai
apmokėtas patalpų nuomos mokestis, optimizuota teikiamų paslaugų kokybė (greičiau pasiekiami
rezultatai suteikė galimybę didinti paslaugų gavėjų skaičių).
3. Įsigyta vaiko raidos ir intelektinių gebėjimų įvertinimo DISC ir WISC – III metodikos. (Ankstyvojo
amžiaus vaikų raidos sutrikimų įvertinimas ir didesnės galimybės lavinimuisi).
4. Teikiama Tomatis terapija. (Pastebėti teigiami šios terapijos rezultatai, keli vaikai pradėjo tarti
tikslinius žodžius, kuriems prieš terapiją kalba nebuvo išsivysčiusi).
5. .Naujausių technologijų įsigijimas: logopediniai zondai, planšetiniai kompiuteriai.
6. Tęsiamas projektas „Pamilk mane tu širdimi, padėk užaugti žmogumi!”. (Meninės saviraiškos metu
specialiųjų. poreikių turintys vaikai piešia atvirukus, magnetukus kuriuos siūlome įsigyti ir taip
pagerinti šių vaikučių gerbūvį).
7. Specialiųjų.poreikių turinčių vaikų atostogų metu organizuotos stovyklėlės, kurių metu buvo
vykdomos edukacinių ,savarankiškumo,socialinių įgūdžių ir pozytivios tėvystės programos.
8. Suorganizuotos edukacinės išvykos – ekskursijos (pastebėti teigiami pokyčiai specialiųjų poreikių
turinčių vaikų socialinės integracijos srityse)

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

Marius Baukys

_____________
A.V.
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