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PROJEKTO „UŽ VAIKYSTĘ!“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Paramos akcijos vykdytojas: Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Įmonės kodas: 190780953

Telefonas: 8 5 2610815

El. pašto adresas: info@gelbvaik.lt

Interneto svetainė: www.gelbekitvaikus.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti 35 705,85: EUR
Per www.aukok.lt surinkta: 35 705,85 EUR

APIE PARAMOS AKCIJĄ „UŽ VAIKYSTĘ“
Lietuvoje beveik 20 tūkst. vaikų auga sudėtingomis sąlygomis, nuolat patiria
nepriteklių, skurdą, jų tėvai neturi darbo, kai kurie – girtauja. Kiekvieną dieną šie vaikai
patiria socialinę atskirtį: jie ne visada gali nueiti į mokyklą, neturi švarių drabužių. Jie
nežino, kas yra nerūpestinga vaikystė. Daugelis šeimų nuoširdžiai rūpinasi savo vaikais,
tačiau ne visada pajėgia susidoroti su užgriuvusia nelaime, skurdu ar sunkiomis gyvenimo
sąlygomis. Kartais reikia visai nedaug – palaikymo ir minimalios pagalbos, kad šeimos ir
jose augančių vaikų situacija iš esmės pasikeistų. Organizacija „Gelbėkit vaikus“ siekia
užtikrinti

laimingą

ir

saugią

vaikystę,

suteikdama

individualią

paramą

labiausiai

pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms bei plėtodama vaikų dienos centrų, kurie teikia
nemokamas paslaugas vaikams ir šeimoms, tinklą.
„Gelbėkit vaikus“ paramos akcija „Už vaikystę“ skirta rinkti lėšas labiausiai
pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms ir jose augantiems vaikams, kuriems bus suteikta
reikalinga parama, bus pagerinta šeimos ir vaiko gyvenimo kokybė. Dalis paramos taip pat
bus skirta organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrams, kuriuos šiuo metu lanko
apie 900 vaikų, gyvenančių nepalankiomis sąlygomis – skurde, socialinėje atskirtyje. Vaikų
dienos centrai užtikrina pagrindinius vaiko maitinimo, priežiūros, ugdymo, mokymo, tinkamo
socialinio orientavimo ir adekvataus asmens tapatybės suvokimo pagrindus. Vaikų dienos
centrai pagalbą vaikams teikia nuo 1996 m. Iš viso Lietuvoje veikia 36 organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ kuruojami vaikų dienos centrai.

PARAMOS AKCIJOS REZULTATAI
Dėl „Aukok.lt“ portale paaukojusių žmonių, organizacija „Gelbėkit vaikus“ galėjo
padėti trims konkrečioms šeimoms, kurios buvo pristatytos paramos koncerto metu iš
anksto paruoštuose reportažuose. Taip pat buvo galima padėti įkurti Alytaus „Gelbėkit
vaikus“ vaikų dienos centrą.
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Šeimų istorijos
I-oji šeima
Bendradarbiaujant su Tauragės rajono savivaldybe, buvo atrinkta socialiai remtina
daugiavaikė šeima, kuriai buvo būtina suteikti paramą ir pagerinti gyvenimo sąlygas. Šeima augina
5 vaikus, bet mažo bendrabučio kambarėlio, kuriame ši šeima įsikūrusi, būklė buvo kritiška.
Bendrabutyje patogumų nebuvo ir nebuvo sudarytos sąlygos vaikų kokybiškam gyvenimui.
Įvertinusi šeimos poreikius, organizacija „Gelbėkit vaikus“ šiai šeimai suteikė naują gyvenamąjį
būstą.
Namas suteiktas Tauragės savivaldybėje, Skaudvilės sen., Dvarviečių kaime. Trijų kambarių
naujame name ne tik erdvu, bet yra ir šiltas vanduo, kieme - jauki pavėsinė, nemažai dirbamos
žemės. Šeima jau 2015 m. spalio mėnesi įsikūrė naujuose namuose, vaikai lanko mokyklą. Taip
pat užmegztas glaudus ryšys tarp šeimos ir kaimo bendruomenės bei savivaldybės atstovų. Visos
šios aplinkybės padėjo sumažinti šeimos socialinę atskirtį.

Nupirktas namas globojamai šeimai

II-oji šeima
Tėtis Vidas gyvena Kėdainių raj. ir vienas augina 10 vaikų (4 iš jų jau suaugę). Vyras
vaikams atstoja ir tėtį, ir mamą, nes jo žmona, vaikų mama, prieš 5 metus mirė nuo onkologinės
ligos. Už paramos akcijos metu surinktus pinigus buvo iš pagrindų atnaujintas avarinės būklės
šeimos gyvenamo namo stogas. Pati šeima, dėl sunkių gyvenimo sąlygų, niekada nebūtų pajėgusi
susitaupyti tiek daug pinigų stogo remontui.

2

Vido šeimos gyvenamas namas prieš stogo remonto darbus

Vido šeimos gyvenamas namas po stogo remonto darbų

III-ji šeima
Močiutė Natalija augina 5 anūkus. 2015 m. gruodžio mėnesį jų bute Vilniuje kilo gaisras ir
labai suniokojo šeimos būstą. Labiausiai nukentėjo anūkės kambarys, jame nebebuvo įmanoma
gyventi. Pati šeima neturėjo jokių santaupų, kad galėtų susiremontuoti butą. Dėl „Aukok.lt“ portale
paaukojusių žmonių, organizacija „Gelbėkit vaikus“ galėjo padėti suremontuoti anūkės kambarį ir
mergaitė vėl gali jame gyventi.
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Reportažą apie šią šeimą galima pažiūrėti koncerto nuorodoje apačioje 3:12:00 min.

Anūkės kambarys po remonto

Anūkės kambarys po remonto

„Gelbėkit vaikus“ Alytaus vaikų dienos centro „Gali“ istorija
2016 metais Alytaus mieste organizacija „Gelbėkit vaikus“ kartu su Alytaus miesto
savivaldybe (Savivaldybė pagal panaudos sutartį suteikė patalpas) atidarė naują vaikų dienos
centrą. Centras įsikūrė tame miesto mikrorajone, kuriame nebuvo jokio centro, o tokio pobūdžio
socialinių paslaugų poreikis buvo didelis.
Šiuo metu Alytaus vaikų dienos centrą „Gali“ lanko 27 vaikai. Jie turi galimybę centre
paruošti pamokas bei ugdyti savo socialinius įgūdžius: vaikai kertu gamina valgį, užsiima rankdarbių
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gamyba, kartais turi galimybę išvažiuoti į ekskursijas. Dienos centre taip pat įrengta bibliotekėlė –
vaikai turi galimybę skaityti naujausiais vaikų grožinės literatūros knygas. Naujajame dienos centre
dirba dvi socialinės darbuotojos, dirbama ne tik su vaikais, tačiau ir su jų tėvais. 2016 m. gruodžio
mėnesį Alytaus vaikų dienos centro „Gali“ vaikai lankėsi

LR prezidentūroje ir bendravo su

Prezidente.
Dėl

„Aukok.lt“

portale

paaukojusių

žmonių,

„Gelbėkit

vaikus“

organizacija

galėjo

suremontuoti ir pilnai įrengti bei pritaikyti Alytaus miesto savivaldybės suteiktas patalpas dienos
centro veiklai.
Reportažą apie dienos centrą galima pažiūrėti koncerto nuorodoje apačioje 1:32:21 min.

Alytaus vaikų dienos centras „GALI“

Alytaus vaikų dienos centras „GALI“

Pilnas 2016 m. paramos koncerto „Už vaikystę“ įrašas:
http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/paramos-koncertas-uz-vaikyste/ziurek-paramos-koncertas-uz-vaikyste
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APIE ORGANIZACIJĄ „GELBĖKIT VAIKUS“
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. įkurta nevyriausybinė, nepolitinė ir
nereliginė organizacija, kuri savo veikla siekia skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir šeimos gyvenime.
Organizacija dirba tam, 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.
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ yra tikroji tarptautinės „Save the Children“ organizacijos narė.
„Gelbėkit vaikus“ VIZIJA – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą,
vystymąsi ir visavertį gyvenimą. MISIJA – dėti visas pastangas, kad pasaulyje keistųsi požiūris į
vaikus, siekti kiek galima greitesnių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ savo veiklą vykdo pagal penkias programines kryptis:
▪

Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas

▪

Vaikų socialinio apleistumo ir institucijų mažinimas

▪

Vaiko teisių valdymas

▪

Tarptautinės programos

▪

Organizacijos stiprinimas

Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomos ilgalaikės programos ir projektai, skirti
užtikrinti vaiko socialines, politines, ekonomines, kultūrines teises, tinkamą apsaugą ir gyvenimo
kokybę, o vaiko ugdytojams padėti tinkamai ugdyti vaikus ir užtikrinti laimingą jų vaikystę bei
sėkmingą raidą. Visų vykdomų projektų išsamūs aprašai ir pasiekti rezultatus galima rasti
www.gelbekitvaikus.lt
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Paramos akcijos biudžetas

Planuota
išleisti
EUR

Išleista
EUR

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas

13000,00

Materialinė pagalba
skurdžiai gyvenančioms
Lietuvos šeimoms.

84,84

10 000
Šeimai auginančiai penkis
vaikus pagerintos gyvenimo
sąlygos, nupirktas
gyvenamas namas.

355,07

8,70

Vienišam tėčiui Vidui,
auginančiam 10 vaikų,
gyvenančiam Kėdainių raj.
pilnai suremontuotas namo

Pirkimo pardavimo sutartis namo
įsigijimui Skaudvilės sen., Dvarviečių
k.3, Tauragės r. savivaldybėje, 2015 08
17
Tauragės rajono 2-asis notaro biuras,
notaras Silvija Bautrėnienė,
PVM sąskaita faktūra NSB15 198,
2015 08 17
PVM Sąskaita faktūra RC Nr. 2974140,
2015 09 14, Registrų centras. Juridinio
asmens nuosavybės registravimas
PVM Sąskaita faktūra RC Nr. 2976208,
2015 09 15, VĮ Registrų centras.
Juridinio asmens nuosavybės
registravimas

UAB „Stogvyga“
7 000

7870,85

PVM sąskaita faktūra,
SAS Nr.00007022, 2016 08 05

stogas.
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Planuota
išleisti
EUR

Išleista
EUR

Išlaidas įrodantys dokumentai
UAB „Langų sistemos“

285,00

Močiūtės Natalijos,

PVM sąskaita faktūra,
L16 Nr.6208, 2016 03 04

auginančios 5 anūkus, buto
(po gaisro) remonto darbai ir
baldų bei kitų prekių,

500

438,24

reikalingų buitinių sąlygų

FELIT UAB-IKEA Lithuania
PVM sąskaita faktūra,
Nr. POS-13-103901, 2016 04 01

gerinimui, pirkimas.

UAB „Geividus“
PVM sąskaita faktūra,
2377,73

UAB „Geividus“

Alytaus vaikų dienos centro
„Gali“ remonto darbai

GEIV Nr.324, 2016 08 19.

5900

PVM sąskaita faktūra,
3300,09

GEIV Nr.343, 2016 09 28.
UAB „Geividus“
PVM sąskaita faktūra,

1750,00

GEIV Nr.342, 2016 09 28.

III. Organizacinės išlaidos
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Planuota
išleisti
EUR

Išleista
EUR

Išlaidas įrodantys dokumentai

IV. Kitos išlaidos
1810,50

UAB Lewben Financial Services Center
PVM sąskaita faktūra,
Nr.LFSC02523, 2015 08 31

UAB Lewben Financial Services Center
905,25

PVM sąskaita faktūra,
Nr.LFSC02589, 2015 09 30
UAB „Tele2“

209,21

PVM sąskaita faktūra,
M Nr.17105576259, 2016 01 31.
VšĮ Kultūros ir švietimo centras

VO „Gelbėkit vaikus“
administraciniai bei lėšų

4500

18,71

paieškos kaštai

Vilniaus mokytojų namai
PVM sąskaita faktūra,
VMN Nr.007108, 2016 01 29.

183,11

UAB „Tele2“
PVM sąskaita faktūra,
M Nr.17106134139, 2016 02 29.

285,04

UAB „Tele2“
PVM sąskaita faktūra,
M Nr.17106691632, 2016 03 31.

587,10

UAB „Tele2“
PVM sąskaita faktūra,
M Nr.17110063633, 2016 09 30.

V. 7% paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

2100

2 236,41

30 000

35 705,85
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PATVIRTINIMAS

Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.
Organizacijos generalinė direktorė

Rasa Dičpetrienė
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