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Per www.aukok.lt surinkta: 13 440 Lt

<Jūsų logotipas čia>

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti reguliarias logopedo konsultacijas 7 vaikams turintiems kalbėjimo,
skaitymo ar rašymo sutrikimų.
Projekto rezultatai:





Individualios logopedo konsultacijos 7 vaikams, 2 kartus per savaitę.
Sukurtos individualios programos kiekvienam vaikui atskirai;
Sukurta erdvė vaikams tobulinti savo įgūdžius;
Pagerėję vaikų gebėjimai.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
SOS vaikų kaimai – tai nepriklausoma nevyriausybinė vaikų gerovės organizacija,
suteikianti jaukius namus našlaičiams bei tėvų paliktiems vaikams, padeda socialinės
rizikos šeimoms. Šiuo metu globojame ir ugdome daugiau kaip 100 vaikų ir jaunuolių SOS
vaikų kaime bei SOS jaunimo programose, padedame 200 vaikų iš socialinės rizikos
šeimų.
Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija veikia jau 21 metus, tačiau
visame pasaulyje SOS vaikų kaimai veikia daugiau nei 60 metų. Šiuo metu SOS vaikų
kaimai savo veiklą vykdo 132 pasaulio šalyse.
Mes kuriame šeimas tėvų globos netekusiems vaikams ir padedame socialinės rizikos ir
socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms kurti savo ateitį bei formuoti bendruomenes.
Įsitikinimai ir principai, kuriais buvo paremtas mūsų organizacijos kūrimas, iki šiol yra mūsų
sėkmės pagrindas. Šiomis vertybėmis mes grindžiame savo veiklą, priimamus sprendimus
ir tarpusavio santykius, siekdami įgyvendinti mūsų misiją.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas buvo įgyvendinamas nuo rugėjo 15d. iki birželio mėnesio, išskyrus vaikų
atostogas.
Vilniaus „SOS vaikų kaime“ įrengtame atskirame kabinete, projekto metu dirbo 1
logopedas su 7 vaikais, turinčiais kalbėjimo, rašymo ar skaitymo sutrikimų. Susitikimai
vykdavo reguliariai, 2 kartus per savaitę.
Siekiant užtikrinti geriausią rezultatą, kiekvienam vaikui paruošiamos individualios
programos. Projekto pabaigoje, logopedai įvertino kiekvieno vaiko pasiekimus, padarytą
pažangą ir likusias problemas.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

13440

13440

Verslo liudijimai

I. Personalo kaštai

II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos

IV. Kitos išlaidos
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Iš viso:

Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

13440

13440

Logopedai buvo įdarbinti pagal verslo liudijimą

Projekto rezultatai
Atrinkti vaikai, kuriems reikalinga logopedo pagalba. Paslaugas suteikė logopedė
metodininkė Banga Žalienė. Paslauga buvo suteikta: 2 dešimties metų mergaitėms; 1
dešimties metų berniukui; 1 vienuolikos metų mergaitei; 2 dvylikos metų mergaitei; 1
trylikos metų berniukui; 1 keturiolikos metų mergaitei. Vaikai, du kartus per savaitę,
valandinių užsiėmimų metu, kartu su specialistu mokėsi ir lavino kalbinius gebėjimus,
rašybos ir skaitymo įgūdžius. Individualių konsultacijų dėka, kiekvienas vaikas tobulino
savo silpnąsias sritis. Pagerėjo vaikų rašymo bei skaitymo įgūdžiai, sumažėjo akustinių ir
gramatinių klaidų, praplėstas kalbinis žodynas, sumažėjo rašto darbuose daromų klaidų
skaičius.
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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