Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1282
2019 m. lapkričio 20 d.

PROJEKTO „Globokime vaikus padėdami šeimai“
VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Motinos teresės šeimų namai“
Įmonės kodas: 302779592

Telefonas: 841 420901; mob.tel.:8650 26956

El. pašto adresas: seimunamai@gmail.com

Internetinė svetainė: seimunamai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 12 000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 12 000 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti kokybišką kompleksinę pagalbą mamoms, esančioms krizėse su
kūdikiais ir/arba vaikais. Siekdami suteikti joms socialinę pagalbą, ugdyti motinystės buities
įgūdžius, suteikiant viltį.
Mamas ir vaikus apgyvendiname, suteikiame galimybę naudotis soc. darbuotojo, psichologo,
teisininko konsultacijomis, ugdome jų atsakingą tėvystę, teikiame edukacines paslaugas, mokome
įgyti
buities bei darbinių įgūdžių, taip pat skatiname mamų ir vaikų meninę raišką, organizuodami
įvairius būrelius. Šeimų namuose įsteigtas vaikų dienos centras „Aš ir draugai“, kur socialiniai
darbuotojai
esant
poreikiui
padeda
mamoms
prižiūrėti
vaikus.
Esame įsitikinę, kad vaikai turi augti šeimose, todėl mamos ir vaiko ryšį būtina stiprinti.
Manome, kad tik mažinant atskirimą nuo šeimos augančių vaikų skaičių mūsų visuomenė bus
laimingesnė ir sveikesnė. Tad siekiame Šeimų namuose užtikrinti tokią aplinką, kuri leistų
moterims, esančioms krizėse, deramai ir oriai gyventi, o kartu ir užtikrintų tinkamą naujagimių
ir kūdikių raidą.
Projekto rezultatai:
 Reikalingos pagalbos suteikimas, konsultuojant psichologui, socialiniam darbuotojui,
teisininkui, socialinio darbuotojo padejėjams, vadybininkui darbo užmokeščiui išmokėti:
 Šeimų namuose atsirado jaukiai aplinkai sukurti trūkstamų baldų: spintos, lovų, dviaukščių
lovų vaikams, kušetės, minkštasuolių, apyvokos daiktai, įvairiūs remonto darbams
reikalingos medžiagos:
 Du metus buvo suteikta galimybė šeimoms su vaikais išvykti į 3 dienų šeimų stovyklą
Šventojoje, buvo padengtos transporto nuomos išlaidos;
 Įstaigai turint vieną jei priklausiantį automobilį, kuris reikalingas vežti šeimas į gydymo
įstaigas, tvarkytis dokumentus, kraustantis, padengtos remonto išlaidos;
 Gražiai sutvarkyta šeimų namų teritorija, joje apsodinta tujomis;
 Šeimų namuose gyvenančioms šeimoms nupirktos taip reikalingos daržovės;
 Apmokėta dalis panduso įrengimo išlaidų.
Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
2012 m. gegužės 10 d. LPF „Vilties kalnas“ (Fondas) įsteigė VšĮ „Motinos Teresės šeimų
namai“ (Šeimų namai), kurie tęsia pradėtus Fondo darbus. Šeimų namų tikslas – suteikti kokybišką
kompleksinę pagalbą šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, patiriantiems sunkumų; vykdyti prevenciją
ir propaguoti šeimos verybes. Siekiame tapti įstaiga, kurioje būtų sukurta saugi, sveika, kultūringa,
dvasinga aplinka krizės bei sunkumų paliestoms šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, siekiame ugdyti
bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes ir tapti besimokančia bei nuolat tobulėjančia
bendruomene, atsakingais, savarankiškais, aktyviais ir kūrybingais žmonėmis. Šeimų namai globoja
šeimas, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, taip pat tas šeimas,
kurių pajamos labai mažos arba asmenis, kurie priklauso socialinės rizikos grupei. Dauguma šių
žmonių turi fizinę ir/arba protinę negalią. Šeimų namai vykdo keturis projektus: 1) „Atsakingos
tėvystės ugdymo mokyklėlė“, kurioje, ugdant pozityvią tėvystę, vedami kassavaitiniai šeimų
susitikimai ir pozityvios tėvystės mokymai, o ugdant šeimos kultūrą kasmet suorganizuojama
Šeimų šventė, vaikų stovykla ir Kalėdų šventė. 2) Dienos centras „Aš ir draugai“, kuriame teikiame
kūdikių ir vaikų priežiūrą ir vaikų dienos užimtumo paslaugas. 3) Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projekte organizuojame neįgaliųjų dienos užimtumą, veiklas amatų
klube ir meninių įgūdžių lavinimą.
Šis Šeimų namų projektas dalinai finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės bei Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Projektui labai reikalingas visuomenės palaikymas ir pagalba.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ bendruomenę vienija 215 asmenų. Projekto veikla vyko Žemaitės g. 71
Šiauliai. Geros valios žmonių palaikymas vyko nuo 2016 10 21 d. iki 2019 10 08 d. Buvo surinkta 12 000 Eur.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, €
5000

Išleista, €
6602,38

Darbo užmokestis ir Sodra
už 2017 m. sausio mėn.

2135,80

Darbo užmokestis už 2017
m. gruodžio mėn.

320,53

Darbo užmokestis už 2018
m. vasario mėn.

93,00

Darbo užmokestis ir GPM už
2018 m. spalio mėn.

Išlaidas įrodantys dokumentai

1000,00

Darbo užmokesčio žiniaraštis
DUŽ01KM/2017-01-31, MP-750, MP751, MP-754, MP-755, MP-756
apmokėta 2017-02-03
Darbo užmokesčio žiniaraštis
DUŽ12KM/2017-12-31, MP-416/201712-22
Darbo užmokesčio žiniaraštis
DUŽ02KM/2018-02-28, MP-1232/201803-01
Darbo užmokesčio žiniaraštis
DUŽ10KM/2018-10-31, MP-1490/201810-31, MP-462/2018-11-08, MP-468/
2018-11-09, MP-473/2018-11-09
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Darbo užmokestis už 2018
m. gruodžio mėn.

745,04

Darbo užmokestis ir GPM už
2019 m. rugpjūčio mėn.

2075,51

Darbo užmokestis už 2019
m. rugsėjo mėn.

232,50

II. Materialių daiktų įsigijimas

2000

231,27

Spinta 1 vnt.

356,00

Spinta 2 vnt.

345,00

Lova „Mikolaj“ 1 vnt. ir
kušetė 1 vnt.

281,00

Puodai, šaukštai, keptuvė,
lentelės, šaukšteliai,
dubenys, padėkliukai

109,29

Dviaukštė lova 1 vnt.

278,00

Stalas 1 vnt. ir Komoda 1
vnt.

191,00

Lova 2-jų aukštų 1 vnt.

265,00

Kušetė 1 vnt.

118,00

Minkštasuoliai 2 vnt.

199,99

Takas kiliminis PASSAT
0,67 m rud 3,80 m.

23,79

4 mm veidrodis 0,9285 kv.m.

13,00

Tachta 1 vnt.

118,00

Lova su čiužiniu 1 vnt.

79,00

2000

Darbo užmokesčio žiniaraštis
DUŽ12KM/2018-12-31, MP-486/201812-21, MP-1585 ir MP-1586/2018-12-28
Darbo užmokesčio žiniaraštis
DUŽ08KM/2019-08-31, MP-566/201909-06, MP-571/2019-09-06,MP1834/2019-09-06, MP-1837/2019-09-06
Darbo užmokesčio žiniaraštis
DUŽ09KM/2019-09-30, MP-1854/201909-24

2608,34

Dušo kabina su žarna

III. Organizacinės išlaidos

Išlaidas įrodantys dokumentai

PVM sf serija JSM1 Nr. 1524577/201701-18, MP-736/2017-01-18
PVM sf serija SB Nr. 00014619/201704-12, MP-828/2017-04-12
PVM sf serija AGI Nr. 0003764/2017-0524, MP-884/2017-05-26
PVM sf serija SB Nr. 00014746/201707-04, MP-960/2017-07-05
PVM sf serija CC0408 Nr. 0006249/
2017-07-25, MP-980-2017-07-21,
Išankstinio apmokėjimo sąskaita Nr.
AV04080000826/2017-07-21
PVM sf serija SB Nr. 00014766/201707-31, MP-981/2017-07-31
PVM sf serija SB Nr. 00014859/201709-22, MP-1065/2017-09-22
PVM sf serija SB Nr. 00015196/201803-13, MP-1245/2018-03-13
PVM sf serija SB Nr. 00015343/201806-13, MP-1347/2018-06-13
PVM sf V-NR-583/2018-09-21, MP1456/2018-09-21
PVM sf serija SS Nr.
39184707552/2018-10-17, MP1482/2018-10-16, Išankstinė sąskaita
26RR003594/2018-10-16
PVM sf serija STS Nr. 0044456/201812-05, MP-1542/2018-12-05
PVM sf serija SB Nr. 00015803/201903-01, MP-1648/2019-03-01
PVM sf serija PIGU-LT Nr.
7196917/2019-03-13, MP-1673/201903-12, Išankstinė sąskaita serija PIGULT Nr. 32532508/2019-03-12

1301,94

Transporto paslaugos

798,60

Kasetė spausdintuvui

27,51

PVM sf serija AB Nr. 52/2017-08-21,
MP-1026/2017-08-21, Keleivių
paervežimo sutartis 2017-08-19
PVM sf Nr. SIT2012805/2017-11-02,
MP-1115/2017-11-02
4

Planuota
išleisti, €
Automobilio remonto darbai,
guolis, akumuliatorius, alyva,
filtras

Transporto paslaugos

IV. Kitos išlaidos

3000

Tuja vakarinė 100 vnt.

PVM sf serija VIVS Nr. 03833/2018-0228, MP-1235/2018-03-05

105,83

PVM sf serija SDT Nr. 0190185/201908-05, MP-1802/2019-07-31, Paslaugų
teikimo sutartis Nr. 2019-07-26,
Išankstinio mokėjimo sąskaita-faktūra
Nr. 0190730/2019-07-30

647,34

53,18
48,00

Atsarginė dalis anodas 210
mm M4 8049794 (indaplovė)

Išlaidas įrodantys dokumentai

370,00

150,00

Moliūgai, kaliaropės, bulvės,
kopūstai - 142 kg
Duslintuvo remontas,
duslintuvo lanksti jungtis 1
vnt.

Polistirenas FINNFOAM
FL200XX 6 vnt.
Plastikinė grindų juostelė 3
vnt., PVC kampinis
profiliuotis 4 vnt., klijai
PRNOSIL 2 vnt.
Šaldytuvo lentynėlės,
laikikliai, antdėklai, viso 11
vnt.
Pandusas ir laiptų aptvėrimai
1 vnt.
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Išleista, €

31,40
22,74

31,86

24,79
285,37
7 proc.

840

12 000

12 000

Sf Nr. 17-03/2017-05-18, MP-877/201705-18, Pirkimo-pardavimo sutartis Nr.
17-03/2017-05-18
PVM sf serija ARBA Nr. 0005080/201812-12, MP-1556/2018-12-12
PVM sf Nr. AUT0009298/2019-05-24,
MP-6/2019-05-24
PVM sf serija SBPC Nr. 0017939/201905-28, MP-1749/2019-05-16, Išankstinė
sąskaita faktūra 2019-05-16
PVM sf serija JSM1 Nr. 2200064/201904-12, MP-1717/2019-04-11
PVM sf serija ERA Nr. 283112/2019-0429, MP-1929/2019-04-26, Išamkstinė
sąskaita Nr. 502067350/2019-04-23
PVM sf serija SNA Nr. 0098923/201905-16, MP-1747/2019-05-14, Išankstinio
mokėjimo sąskaita 2019-05-14
PVM sąskaita faktūra serija EURO Nr.
04118/2019-09-13, MP1849/2019-09-13

Projekto rezultatai
Projekto rezultatai pasiekti:
 Reikalingos pagalbos suteikimas, konsultuojant psichologui, socialiniam darbuotojui,
teisininkui, socialinio darbuotojo padejėjams, vadybininkui darbo užmokeščiui išmokėti:
 Šeimų namuose atsirado jaukiai aplinkai sukurti trūkstamų baldų: spintos, lovų, dviaukščių
lovų vaikams, kušetės, minkštasuolių, apyvokos daiktai, įvairiūs remonto darbams
reikalingos medžiagos:
 Du metus buvo suteikta galimybė šeimoms su vaikais išvykti į 3 dienų šeimų stovyklą
Šventojoje, buvo padengtos transporto nuomos išlaidos;
 Įstaigai turint vieną jei priklausiantį automobilį, kuris reikalingas vežti šeimas į gydymo
įstaigas, tvarkytis dokumentus, kraustantis, padengtos remonto išlaidos;
 Gražiai sutvarkyta šeimų namų teritorija, joje apsodinta tujomis;
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 Šeimų namuose gyvenančioms šeimoms nupirktos taip reikalingos daržovės;
 Apmokėta dalis panduso įrengimo išlaidų.

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

__Regina Zabielienė _ A.V.
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