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PROJEKTO "Padėkime vaikams ir šeimoms nukentėjusioms nuo taifūno Filipinuose"
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 190780953

Telefonas: 8 5 2610815

El. pašto adresas: info@gebvaik.lt

Internetinė svetainė:www.gelbekitvaikus.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 15.000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 54.139,16Lt Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – surinkti kuo daugiau lėšų, skirtų padėti vaikams ir jų šeimoms, nukentėjusioms nuo taifūno
Filipinuose. Dėl taifūno Filipinuose jau žuvo daugiau nei 10 000 žmonių; tūkstančiai prarado namus ir viską, ką turėjo.
Save the Children teikė tiesioginę pagalbą vaikams ir jų šeimoms, nukentėjusioms nuo stichinės nelaimės.
Organizacijos darbuotojai dirbo visą parą, kad užtikrintų pačias pagrindines priemones, reikalingas išgyvenimui 4.1
milijono žmonių, kuriuos, pagal apytikslius skaičiavimus, paveikė taifūnas. Pagal Jungtinių tautų duomenis viso
nelaimė palietė 14,1 mln žmonių, tame tarpe vaikų 1 608 939.

Projekto rezultatai:
VO "Gelbėkit vaikus" operatyviai reagavo į stichinę nelaimę ir surinko 54.139,16Lt Lt. Parama buvo pervesta į bendrą
šiai nelaimei skirtą Save the Children paramos fondą. Per 1 metus pagalba buvo suteikta 800 000 vaikų ir suaugusių:
maistu, vandeniu, medikamentais, pinigais naujo gyvenimo pradžiai, įrankiais ir statybinėmis medžiagomis,
atnaujintomis mokyklomis, sveikatos stotimis, įkurtomis saugiomis erdvėmis mokymuisi ir žaidimams.

Keletas projekto akimirkų

Lorvie šeima - įskaitant vaikus: Michael (11m.), Raymond (9m.), Angel (8m.) Mickey Lou (6m.) ir Marilyn (5m.)gyvena laikiname būste Barangây Villa Imelda, MacArthur, Leyte, Filipinai po to, kai taifūnas sunaikino jų namus.
Dabar, praėjus keliems mėnesiams po katastrofos, Lorvie vyras po suteiktų apmokymų, atstato savo namus naudodamas
statybines medžiagas, kurias suteikė Save the Children organizacija. Be statybinių medžiagų, Lorvie šeimos vaikams
buvo perduoti rinkiniai mokyklai.

"Gelbėkit vaikus" suteikia nukentėjusiems Barangay Villa, MacArthur, Leyte, Filipinai bendruomenės vaikams saugias
erdves mokytis ir žaisti.
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Kiekvieną dieną 35 m. Lorvie lydi savo vaikus į Save the Children centrą Barangay Villa, MacArthur, Leyte kaimelyje,
Filipinuose, kur ji pati dirba savanore.

Vietovė: San Ignacio, pradinės mokyklos antrokai atstatytoje klasėje

Vietinių vaikų padėka
Save the Children video medžiaga "1 metai po nelaimės- ačiū"
https://www.youtube.com/watch?v=xun2XDPi3Rk
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Visuomeninė organizacija (toliau – VO) „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. įkurta nevyriausybinė, nepolitinė ir nereliginė
organizacija, kuri savo veikla siekia skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir šeimos gyvenime, kad vaikai augtų žmogaus
orumo nežeminančiomis sąlygomis ir jaustųsi saugūs bei laimingi. Organizacija siekia įgyvendinti šalyje Jungtinių
Tautų vaiko teisių konvenciją ir skatinti tinkamas ir palankias sąlygas vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai.
VO „Gelbėkit vaikus“ priklauso tarptautinei „Gelbėkit vaikus“ (Save the Children) organizacijai, kuri yra pasaulyje
pirmaujanti nepriklausoma organizacija, dirbanti dėl vaikų.
Mūsų vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir dalyvavimą
gyvenime.
Mūsų misija – įkvėpti pasaulio požiūrio į vaikus poslinkius ir pasiekti skubių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ dirba pagal šias programines kryptis:
I. Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas
II. Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas
III. Vaiko teisių valdymas
IV. Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas
V. Tarptautinės programos
Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomi įvairūs projektai ir ilgalaikės programos, pvz., vaikų dienos centrų
programa (skirta rizikos grupės vaikams, vykdoma nuo 1996 m.), Vaikų grupės prieš smurtą (programa vykdoma nuo
2002 m.), „Saugi mokykla“ (abu projektai skirti mažinti patyčias ir kurti saugią mokyklos aplinką), „Auklėti, o ne
bausti“ (Europos Komisijos finansuojamas projektas, skirtas skatinti pozityvią tėvystę ir mažinti fizinių bausmių
taikymą), „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ (projektas skirtas mažinti vaikų skaičių globos
institucijose ir užtikrinti sąlygas vaikams augti šeimoje arba aplinkoje, artimoje šeimai), „Zambia EveryOne“ (projekto
metu renkamos lėšos Zambijos medicinos savanoriams, siekiant padėti jiems pasiekti su būtina pagalba kuo daugiau
Zambijos atokiose vietovėse gyvenančių vaikų ir motinų), kt. projektai.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
VO "Gelbėkit vaikus" surinkta parama tarpininkaujant Švedijos "Gelbėkit vaikus" organizacijai buvo perduota į į
bendrą šiai nelaimei skirtą Save the Children paramos fondą.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

I. Vinjetės sukūrimo darbai
Filipinų projektui

1000,00

3500,00

II. Lėšos pervestos Save the
Children Sweden projekto Filipinai

12000,00

46267,52 Lt
13400,00 EUR

Projekto administravimas

2000,00

4371,64

Iš viso:

15000,00

54139,16

Išlaidas įrodantys dokumentai
Pirkimo pardavimo kvitas NR.A/11/01, Matas
Labašauskas;
Mokėjimo nurodymas Nr.5583
SEPA mokėjimo nurodymas
Kontrolės Nr.0237420141105000400210522
Mokėjimo nurodymo Nr.54

III. Organizacinės išlaidos
Lėšos panaudotos projekto administravimui

Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo:
Per www.aukok.lt surinkta daugiau lėšų negu buvo planuota, todėl pervesta daugiau lėšų skirtų padėti vaikams ir jų
šeimoms, nukentėjusioms nuo taifūno Filipinuose, bei projekto administravimui.

3

Projekto rezultatai
Lietuvos žmonės prisidėjo prie Save the Children vykdytos humanitarinės misijos, skirtos padėti nuo taifūno
nukentėjusiems Filipinų gyventojams.
Save the Children nuveikti darbai praėjus metams nuo nelaimės:












Išdalinti gyvenimo pradžios rinkiniai šeimoms (40 000 šeimų), stipendijos (23 000 šeimų)
Teikiama pagalba ūkininkams, žvejams
Išdalinta 50 000 rinkinių su būtiniausiais daiktais-antklodėmis, virtuvės reikmenimis, puodais ir kt.
800 suaugusių dalyvavo dailidžių mokymuose sugriautiems namams atstatyti
400 000 žmonių gavo higienos rinkinius
Įkurtos 75 saugios erdvės vaikams- mokymuisi ir žaidimams, kuriose apsilankė 45 000 vaikų
Organizuoti mokymai tėvams, kaip bendrauti su nuo nelaimės nukentėjusiais vaikais
Įkurtos 102 laikinos erdvės mokymuisi, 203 atstatytos klasės mokyklose
Išdalinti 50 000 mokykliniai rinkiniai
Apmokyta 1800 mokytojų, kaip bendrauti su nuo nelaimės nukentėjusiais vaikais
Suteikta 40 000 medicininių konsultacijų, pagalba pasiekė 40 000 vaikų ir jų motinų

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

Generalinė direktorė

Rasa Dičpetrienė

_____________
A.V.
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