Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1177

2015 m. birželio 22 d.

PROJEKTO
„Padėkite turėti mamą!“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: LPF SOS vaikų kaimų draugija Lietuvoje
Įmonės kodas: 192014985

Telefonas: 274 27 15

El. pašto adresas: indre.cepulyte@sos-org.lt

Internetinė svetainė: www.sos-vaikukaimai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 49 000 LT / 14 191 EUR
Per www.aukok.lt surinkta: 62 150 LT / 18 000 EUR

Projekto tikslas
Nevalstybinai vaikų globos namai SOS vaikų kaimai Lietuvoje globoja ir rūpinasi
300 tėvų globos netekusiais vaikais, arba vaikais, kurie auga socialinės rizikos ir
socialinius sunkumus patiriančiose šeimose.
Daugiau nei 100 vaikų globojame SOS vaikų kaime, SOS jaunimo namuose ir
pusiau savarankiško gyvenimo programose. Prieš pakliūdami į SOS vaikų kaimą
dauguma vaikų yra patyrę skurdą, badą, prievartą, nepriežiūrą ir tėvų netektis. Tai gilios
žaizdos, kurioms užgydyti reikalinga ne tik SOS mamos rūpestis, saugumas ir
pastovumas, kurį teikia SOS vaikų kaimai. Tačiau to nepakanka: tam, kad vaikai užaugtų
pilnaverčiais visuomenės nariais, galėtų savarankiškai planuoti ateitį, ilgainiui išbristų iš
uždaro skurdo ir nevilties rato, vaikams kasdien reikalinga nepertraukiama, intensyvi
profesionalų - medikų, psichologų, psichiatrų, logopedų, pedagogų - pagalba: ji
kiekvienam vaikui numatoma pagal jo individualų vystymosi planą. Kiekvienas iš 100 SOS
vaikų kaime gyvenančių vaikų turi tik jam būdingų problemų, kurias sprendžiame
kiekvienam globojamam vaikui sudarydami ir vykdydami jo individualaus vystymosi planą,
kuriame atsižvelgiame į skirtingas vaikų problemas.
Prieš keletą metų aštuonerių metų mergaitę į SOS vaikų kaimą atvedė jos sesuo,
kuri jau paskutiniuosius metus augo provincijos miestelio valstybiniuose vaikų globos
namuose. Jaunesnioji sesutė SOS vaikų kaime papasakojo, kad jaučiasi kalta, nes
negebėjo iš gaisro išgelbėti mamos. Mergaitė kaltina save, kad dėl jos nepriežiūros iki
pamatų sudegė tėvų namai. Taip pat ji niekaip negali atsikratyti kaltės jausmo. Ją kasdien
guodžia SOS mama, o psichologai, dėl kurių terapijos mergaitės būklė kasdien gerėja,
padeda vaikui suvokti, kad vaikai neturi prievolės rūpintis tėvais, o atvirkščiai: tėvų
pareiga rūpintis, kad vaikai turėtų laimingą vaikystę. Tik profesionali ir intensyvi
specialistų - psichologų ir psichiatrų - pagalba padeda pamažu gerinti mergaitės būklę,
atsikratyti jos „kaltos be kaltės“ naštos.
Vaikų, kuriems kasdien SOS vaikų kaime reikalinga nuolatinė specialistų (medikų,
psichologų, psichiatrų, logopedų, socialinių pedagogų) pagalba, yra daug. Be šių
profesionalų pagalbos SOS vaikų kaimo vaikai jaučia nenumaldomą nerimą, menkina
save, smurtauja, neklauso mokytojų, neturi motyvacijos ne tik mokytis, bet ir svajoti apie
ateitį. Prašome Jūsų paaukoti SOS vaikų kaimų vaikų nuolatinei specialistų pagalbai.
Projekto rezultatai:
 61 406,22 Lt parama buvo skirta vaikų specialistų pagalbai.
 6 915,56 Lt parama buvo skirta vaikų būreliams.
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Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vilniaus SOS vaikų kaimą, kur vaikai atranda saugius ir jaukius namus, meilę ir šilumą.
Vilniaus SOS jaunimo programas, kurių dėka ruošiame paauglius savarankiškam
gyvenimui.
Švietimo projektus, kurie suteikia mokymosi ir tobulėjimo galimybes.
Šeimų stiprinimo programas, kurių tikslas, kad vaikai augtų saugūs ir laimingi savo
biologinėse šeimose.
Vaikų dienos centrus, kuriuose vaikai dalyvauja popamokinėje veikloje ir ugdyme.
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Projekto veiklos ir eiga
Nuo balandžio 10 dienos iki gegužės 3 dienos vyko SOS vaikų kaimų
organizuojamas TV paramos projektas „Kad vaikai turėtų mamas“. Projekto metu LNK
televizijoje buvo kviečiama padėti SOS vaikų kaimo vaikams. Aukoti projektui buvo galima
trumpaisiais numeriais: 1890 – 2 Lt; 1891 – 5 Lt; 1892 – 10 Lt ir aukok.lt svetainėje.
Aukok.lt svetainėje aukotojai galėjo padėti vaikams visus metus tol kol nebuvo surinkta
reikiama suma.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
Nurodykite dokumentų pavadinimus bei
numerius.
Dokumentų skenuotas kopijas atsiųskite
mums el. paštu.
II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos

IV. Kitos išlaidos

49 000

62 150

Iš viso:

49 000

62 150

Dokumento pavadinimas: Aukok.lt
projekto išlaidos.pdf

Projekto metu taip pat buvo renkamos lėšos AB „Swedbank“ banko internetinėje
platformoje „Geri darbai“. „Swedbank“ banko klientai papildomai paaukojo SOS vaikų
kaimų projektui – „Kad visi vaikai turėtų mamas“, todėl surinkta suma buvo didesnė nei
planuota. Papildomos lėšos buvo skirtos įsigyti papildomų specialistų konsultacijas.
Projekto rezultatai
Nuo 2014 metų rugsėjo 25 dienos iki 2015 gegužės 25 dienos 81 SOS vaikų kaimo
vaikas lankėsi pas reikiamus specialistus po vieną ar kelis kartus per savaitę. Buvo
perkamos psichologų, psichoterapeutų, logopedų konsultacijos. Vidutinė vieno psichologo
konsultacija kainavo 55 Lt, logopedo konsultacija 33 Lt.
Visų vaikų pagalbai buvo išleista 61 406,22 Lt. Vidutiniškai vienam vaikam buvo
skirta 94 Lt per mėnesį. Aukok.lt paramos dėka net 8 mėnesius vaikai galėjo lankytis pas
reikiamus specialistus.
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Specialistų pagalba vaikams
Logopedai (K.Sivica)
Individualios supervizijos
Papildomų mokytojų pagalba vaikams (V.Kotlerevskienė, B.Žalienė)
Dailės terapija (A.Pavliukovič)
Psichologų konsultacijos
Iš viso:

Suma LTL
10711.42
160
3781.71
945
45808.09
61406.22

Nuo 2014 metų rugsėjo 25 dienos iki 2015 gegužės 25 dienos SOS mamoms buvo
suteikta parama vaikų užimtumui, būreliams ir ekskursijoms. Viso suteikta 6 915,56 Lt
parama. Vidutiniškai 691 Lt vienai SOS mamai, kuri augina iki 6 vaikų. Vieno vaiko
mėnesio būrelio (-ių) kaina vidutiniškai yra 115 Lt.

2014 metai
Rugsėjo mėnesis
Spalio mėnesis
Lapkričio mėnesis
Gruodžio mėnesis
2015 metai
Sausio mėnesis
Vasario mėnesis
Kovo mėnesis
Balandžio mėnesis
Gegužės mėnesis

Parama SOS šeimoms
Parama suteikta 6 - ioms SOS mamoms
Parama suteikta 9 - ioms SOS mamoms
Parama suteikta 7 - ioms SOS mamoms
Parama suteikta 10 - čiai SOS mamų

Suma LTL
1118.37
387.96
410.17
745

Parama suteikta 6 - ioms SOS mamoms
Parama suteikta 10 - čiai SOS mamų
Parama suteikta 9 - ioms SOS mamoms
Parama suteikta 3 SOS mamoms
Parama suteikta 10 - čiai SOS mamų

589.91
706.35
314.43
479.94
2163.43
Iš viso:
6915.56

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

Liudovika Pakalkaitė
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