Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1144

2014 m. vasario 15 d.

PROJEKTO
„ Suteikime galimybę neįgaliems vaikams augti, sveikti ir lavėti “

VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Všį „Padėk užaugti“
Įmonės kodas: 302540763

Telefonas: 867818999

El. pašto adresas: padekuzaugti@gmail.com

Internetinė svetainė: www.padekuzaugti.lt ir
www.avevitus.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 15 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 15 000 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti efektyvų papildomą specialųjį ugdymą raidos sutrikimų turintiems vaikams ir
skatinti jų šeimų socialinę reabilitaciją.

Projekto rezultatai:






„Avevitus“ centre teikiama kompleksinė biosocialinių funkcijų atkūrimo programa 15 vaikų, turintiems
specialiųjų poreikių ( projekto lėšomis dengiant atsiskaitymą už paslaugas).
Vaikų, lankančių centrą, tėvams teikiamos paslaugos: savitarpio pagalba, švietimas vaikų, turinčių
specialiųjų poreikių, ugdymo ir socializacijos klausimais, bendruomeniškumo skatinimas.
Pilnai įrengti masažo ir kineziterapijos kabinetai, dalinai ergoterapijos ir logopedės.
Vaikams kompleksinę pagalbą teikia šių sričių specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas,
logopedas, masažistas.
Papildomai praplėstas paslaugų spektras: žaidimų, dailės ir teatro, muzikos ir šokio užsiėmimais.

Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija Všį „Padėk užaugti“, kurios steigėjai ir iniciatoriai – neįgalios
mergytės tėveliai, nuo 2010 metų vienija šeimas, auginančias raidos sutrikimų turinčius vaikus. Vaikai,
turintys intelekto, fizinių ar sensorikos sutrikimų vadinami specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Specialiųjų
poreikių turintis vaikas – tai vaikas, kuris dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų gali ribotai dalyvauti ugdyme ir
visuomenės gyvenime.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Įžvelgus kompleksinės pagalbos būtinumą vaikams, turintiems raidos sutrikimų, organizacija VŠĮ „Padėk
užaugti“ bendradarbiaujant su Labdaros ir paramos fondu „Lumenus“ įsteigė neįgalių vaikų raidos ir
socialinės reabilitacijos centrą „Avevitus“. Tai pelno nesiekiantis daugiafunkcinis centras, teikiantis
neįgaliems vaikams papildomo ugdymo, terapines ir socializacijos paslaugas.
Centro veikla buvo vykdoma 2 etapais:
1) Pradiniame etape buvo suburta specialistų komanda, kurią sudarė ergoterapeutas, logopedas,
kineziterapeutas, masažistas. Pradėti rengti specialistų darbo kabinetai. 5 vaikams teikiamos individualios
paslaugos.
2) Antrame etape padaugėjo vaikų, lankančių centrą, skaičius iki dešimties bei praplėstas paslaugų
spektras, skirtas individualiems užsiėmimams. Specialistų komandą papildė muzikos, šokio-judesio, dailės ir
teatro specialistai. Taip pat centre pradėta teikti grupinės veiklos paslauga, kurią koordinuoja specialusis
pedagogas ir auklėtojas. Šiame etape pradėtos vykdyti edukacinės, meninės programos, organizuoti centro
bendruomenės renginiai.
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Projekto biudžetas
Planuota
Išleista, Lt
išleisti, Lt
I. Personalo kaštai

10000

15008

II. Materialių daiktų įsigijimas
Ergoterapijos,
kineziterapijos, masažo,
logopedo kabinetams įrengti:
Spinta
Kėdės 12 vnt
Sulankstomas masažo stalas
Kompiuterio stalas

5000

4688,34

199,00
348,00
318,00
59,99

Krepšinio stovas , žaidimai

184,96

Sporto žaidimų inventorius

471,88

Smėlio terapinis stalas

2000,00

Hamakas

126,13

Krosnelė elektrinė

248,34

Išlaidas įrodantys dokumentai
Specialistų darbo užmokesčio
žiniaraščiai (9-12 mėn.)

PVM s/f VIL 0085
PVM s/f AA10387
PVM s/f ZK-WEB10001114
PVM s/f 14SF1702
PVM s/f P213-00001198

PVM s/f SS03214819032
PVM s/f KPR-0009
PVM s/f SS0395540950
PVM s/f SS03218411747

Baldai (spintelės)

432,04

PVM s/f VU21178

Baldai (komodos) 2 vnt

300,00

PVM s/f VIL0065

Iš viso:

15000

19696,34

P.S. Kitos išlaidos – 4696,34 Lt buvo padengtos iš kitų finansavimo šaltinių.

Projekto rezultatai
• Pilnai įrengti masažo ir kineziterapijos kabinetai, dalinai ergoterapijos ir logopedės.
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• Vaikams kompleksinę pagalbą teikia šių sričių specialistai: ergoterapeutas,
kineziterapeutas, logopedas, masažistas.(Dalinai apmokėtas darbo užmokestis)
• Papildomai praplėstas paslaugų spektras: žaidimų, dailės ir teatro, muzikos ir šokio
užsiėmimais.

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

Marius Baukys

_____________
A.V.
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