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SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti galimybę 82-iems „SOS vaikų kaimų“ globojamiems vaikams
išvykti į vasaros stovyklas.
Projekto rezultatai:
●
●
●

Per aukok.lt portalą surinkta 3323,99 eurai.
Surengtos išvykos į 15 vasaros stovyklų, suorganizuoti 2 turistiniai žygiai ir jaunuolių
kelionė į Stokholmą. Išvykose dalyvavo nuo 5 iki 10 „SOS vaikų kaimų“ globojamų vaikų.
Iš viso į stovyklas išvyko 82 vaikai.

Keletas projekto akimirkų:
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
„SOS vaikų kaimai“ – tai nepriklausoma nevyriausybinė vaikų gerovės organizacija,
suteikianti jaukius namus našlaičiams bei tėvų paliktiems vaikams, padedanti socialinės rizikos
šeimoms. Šiuo metu globojame ir ugdome daugiau kaip 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 organizacija veikia daugiau nei 60 metų. Šiuo metu „SOS vaikų kaimai“ savo
veiklą vykdo 132 pasaulio šalyse.
Mes kuriame šeimas tėvų globos netekusiems vaikams, 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 grindžiame savo veiklą, priimamus sprendimus ir tarpusavio
santykius, siekdami įgyvendinti mūsų misiją.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Vasara – tai laikas, kai vaikai turi daug laisvo laiko, gali mokytis naujų dalykų, važiuoti į
ekskursijas, stovyklas, bendrauti su kitais vaikais ir, žinoma, pramogauti. Vasaros stovyklos yra
viena iš priemonių užimti vaikus šiuo laikotarpiu.
Stovyklose vaikai išmoksta naujų dalykų, mokosi bendrauti su savo bendraamžiais,
susiranda naujų draugų, lavina dirbo komandoje įgūdžius, siekia užsibrėžtų tikslų, mokosi pažinti
save ir atrasti savo naujus gebėjimus. Globoje augantiems vaikams vasaros prisiminimai ir veiklos
yra labai svarbios. Jų gyvenime atsiranda džiaugsmas, laukimas, dažnai grįžę į „SOS vaikų kaimą“
vaikai dar ilgai pasakoja apie savo linksmus prisiminimus ir potyrius.
Surinktų lėšų dėka vasarą vaikai galėjo vykti į šias stovyklas:
 Birželį
- 2 savaites vyko intensyvios vasaros dienos stovyklos;
- Jaunuoliai iš Jaunimo namų išvyko į Stokholmą;
- Vaikai vyko į patriotišką, sukarintą stovyklą.
 Liepą
- vyko 3 stovyklos Šventojoje;
- vyko 4 stovyklos Karklėje, kurioje dalyvavo vaikai iš „SOS vaikų kaimų“ dienos centrų;
- Ignalinoje vyko turistinis žygis su palapinėmis.
 Rugpjūtį
- vyko 3 stovyklos Karklėje;
- vyko 1 stovykla Dubuklės kaime;
- vyko 1 turistinis žygis.
2017 metų vasarą daugiau nei 80 „SOS vaikų kaimų“ globojamų vaikų ir jaunuolių, vyko į
12 stovyklų, 2 turistinius žygius, vyko į kelionę į Stokholmą bei dalyvavo dienos stovyklose.
Dvi savaites trukusioje intensyvioje vasaros dienos stovykloje dalyvavo 22 vaikai. Vaikai
kasdien vykdavo į žygius, muziejus, rengė sporto varžybas bei užsiėmė menine veikla. 10 dienų
trukusioje patriotiškoje, sukarintoje stovykloje dalyvavo 8 vaikai. Ji vaikams padėjo įgauti geresnę
fizinę formą, išmoko kontroliuoti savo emocijas, įgavo pasitikėjimo.
Į Karklės stovyklas vyko 30 vaikų iš Šiaulių ir Alytaus dienos centrų. Šiuos centrus lanko
vaikai iš socialinės rizikos šeimų, kurios gyvena nepritekliuje ir stokoja socialinių įgūdžių.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos: stovyklos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

7052

3091,31

Mokėjimų išrašas

7 proc.

232,68

7052

3323,99

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 _____________ A.V.
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