Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1184
2014 m. lapkričio 17 d.

PROJEKTO
„Padėkite vaikams mokytis!“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 192014985

Telefonas: +370 5 274 2717

El. pašto adresas: aiste.lacite@sos-org.lt

Internetinė svetainė: www.sos-kaimai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 40 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 12 651 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas
Tam, kad vaikai, patyrę gyvenimo sunkumų, galėtų mokytis su bendraamžiais kaip lygūs, jiems reikia
daugiau pagalbos nei kitiems: nuolatinio, papildomo pedagogų ugdymo bei psichologų, logopedų ir kitų
specialistų užsiėmimų. Per metus kiekvieno vaiko specialiajam ugdymui – psichologų, logopedų, papildomų
pedagagų užsiėmimams išleidžiama 600 litų. Užimtumui ir talentams skatinti – 400 litų, o mokyklos
priemonėms – 200 litų.

Projekto rezultatai
Surinktos lėšos, leido organizacijai apmokėti:


7 individualias psichologo konsultacijos (organizuojamas VšĮ „Paramos vaikams centras) jaunimo
namų auklėtiniams;



141 individualias psichologo konsultacijas (organizuojamas VšĮ „Paramos vaikams centras)
Vilniaus SOS vaikų kaimo auklėtiniams,



52 papildomas ugdymo veiklas (logopedės K.Sinicos konsultacijas) lapkričio mėnesį.



42 papildomas ugdymo veiklas (logopedės K.Sinicos konsultacijas) gruodžio mėnesį.
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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 beveik 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 134 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
Lėšų rinkimo kampanijos metu surinktos lėšos leidžia užtikrinti vaikų visapusišką ugdymą visus metus.
Aukok.lt portale surinkta suma (12 651 Lt) organizacijai leido padengti vaikų ir jaunuolių lapkričio ir gruodžio
mėnesių individualias psichologo ir logopedo konsultacijas.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

9870,00

9870,00

2014-12-22 sąskaita faktūra PVC
Nr.2400704

490,00

490,00

2014-12-22 sąskaita faktūra PVC
Nr.2400705

Papildoma ugdymo veikla
(logopedas)

1335,00

1335,00

Papildoma ugdymo veikla
(logopedas)

956,00

956,00

Iš viso:

12 651

12 651

I. Kitos išlaidos
Individualiosios psichologo
konsultacijos Vilniaus SOS
vaikų kaimo auklėtiniams
Jaunimo namų auklėtinių
individualus psichologinis
konsultavimas

2014 lapkričio mėn. prekių (paslaugų)
pirkimo pardavimo kvitas pagal verslo
liudijimą Nr. CI881618-1
2015 gruodžio mėn. Prekių (paslaugų)
pirkimo pardavimo kvitas pagal verslo
liudijimą Nr. CI881618-1
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Projekto rezultatai
Pagalba vaikui ugdymui yra viena svarbiausių globojamų vaikų poreikių sąraše. Investuodami į vaikų
globos namuose augančių vaikų išsilavinimą tikimės užauginti asmenybes, gebančias save išlaikyti. Per du
veiklos dešimtmečius sukaupta SOS vaikų kaimų specialistų patirtis leidžia teigti, kad atsilikimas nuo
bendraamžių mokslo, socialinėje, fizinės sveikatos ar emocinės brandos srityse gresia tuo, kad šiuos vaikus
galime prarasti, kaip visuomenės narius.
Tam, kad vaikai, patyrę gyvenimo sunkumų, galėtų mokytis su bendraamžiais kaip lygūs, jiems reikia
daugiau pagalbos nei kitiems vaikams: nuolatinio, papildomo pedagogų ugdymo bei psichologų, logopedų ir
kitų specialistų užsiėmimų. Surinktos lėšos, leido organizacijai apmokėti:


7 individualias psichologo konsultacijos (organizuojamas VšĮ „Paramos vaikams centras“) jaunimo
namų auklėtiniams;



141 individualias psichologo konsultacijas (organizuojamas VšĮ „Paramos vaikams centras“)
Vilniaus SOS vaikų kaimo auklėtiniams,



52 papildomas ugdymo veiklas (logopedės K.Sinicos konsultacijas) lapkričio mėnesį.



42 papildomas ugdymo veiklas (logopedės K.Sinicos konsultacijas) gruodžio mėnesį.

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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