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PROJEKTO „KIEK VAIKŲ ŠIEMET MOKYKLOSE SĖDĖS ALKANI?“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: +370 613 17949

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: iki 3000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 699,15 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas
Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvos kaimo vietovėse ir miestuose yra įkūrusi
12 vaikų dienos ir jaunimo centrų. Šiuos centrus laikinai finansuoja LR Socialinės ir darbo
apsaugos ministerija (56180,31 Eur), Europos Ekonominės Erdvės, Norvegijos finansinis
mechanizmas (33767,00 Eur), UAB „Maxima Lt“ (1500 Eur), ir kt.
Vaikų dienos centruose yra dirbama su vaikais iš socialiai remtinų ir rizikos šeimų.
Čia jiems patyrę pedagogai (maltiečiai) ir savanoriai padeda ruošti namų darbus, lavinti
socialinius įgūdžius, organizuojamos neformalaus ugdymo veiklos, vaikai yra maitinami
šiltu maistu.
Problematika
Šiandieninės situacijos Lietuvoje analizė atkreipia dėmesį į vaikų iš socialiai remtinų ir
rizikos šeimų, visų pirma kaimo vietovėse, problemas:
 nedarbo lygis siekia iki 20 %;
 minimalus darbo užmokestis mažesnis nei 250 EUR;
 kaimo vietovių gyventojų dalis, turinčių aukštąjį išsilavinimą, nesiekia 15 %.
Visa tai turi įtakos sudėtingiems šeiminiams santykiams bei vaikų auklėjimui.
Sudėtinga socialinė situacija didina piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu skaičių (suaugusiųjų, tėvų
ir paauglių), neigiamai veikia santykius šeimoje, skatina tėvų emigraciją, ieškančių darbo
kitose ES šalyse. Vaikai paliekami vieni arba senelių, vyresnių brolių bei seserų globai.
Palyginus su gausiai siūloma popamokine veikla miesto moksleiviams, pasiūla
kaimo vietovėse yra ribota. Atitinkamai kaimo vietovėse, palyginus su miestais, didesnis
pavojus piktnaudžiauti alkoholiu, tabaku ir narkotinėmis medžiagomis, tam taip pat turi
įtakos ir tėvų žalingi įpročiai.
Tikslinė grupė: Rizikos grupės vaikai ir jaunimas. Centrus lanko 233 vaikai nuo 6 iki 17
metų.
Projekto tikslas: skatinti vaikų pozityvią socializaciją, kuri padėtų jiems įsijungti į
visuomenės gyvenimą, įgyti teigiamą socialinį vaidmenį, išlikti socialiai priimtinomis
bendruomeniškomis asmenybėmis. Vaikų dienos centrai yra orientuoti į šių problemų
sprendimą:
 Vaikų socialinių įgūdžių ir gebėjimų formavimas, profesinis orientavimas, dvasinis
ugdymas, saviraiška sumažina vaikų nesaugumo ir menkavertiškumo jausmą,
emocinę priklausomybę.
 Vaikai gauna nemokamą maitinimą.
 Vaikų dienos centre teikiama kvalifikuota pagalba socialinės rizikos šeimoms. Joms
sudaromos sąlygos geriau adaptuotis visuomenėje, nejusti socialinės atskirties.
Teikiama psichologinė pagalba.

1

 Kvalifikuoti specialistai padeda vaikams spręsti bendravimo ir psichologines
problemas, integruotis mokykloje ir teigiamai įtakoti mokymosi rezultatus;
 Organizuojamas
laisvalaikio užimtumas: rengiamos pramoginės išvykos,
organizuojami teminiai vakarai, sportiniai, meniniai užsiėmimai, tradicinių švenčių
paminėjimai, organizuojamos vasaros stovyklos.
 Vaikai integruojami į įvairius būrelius mokykloje.
 Vaikai įtraukiami į visuomenei naudingą darbą.
 Teikiama socialinė pagalba vaikui ištikus krizėms šeimoje, mokykloje, bendraamžių
grupėje.
 Socialiniame vaiko dienos centre vykdoma žalingų įpročių, patyčių, nusikalstamumo
prevencija.
 Ugdomi higienos, namų ruošos, maisto gaminimo, rūbų skalbimo įgūdžiai.
 Pagal poreikį organizuojamos psichologo konsultacijos.
 Centro darbuotojai bendrauja, keičiasi informacija su prevencijos poskyrio bei vaikų
teisių apsaugos specialistais.
 Vaikams ir jų šeimoms teikiama atsitiktinė materialinė pagalba maisto produktais,
kanceliarinėmis, higienos priemonėmis rūbais, dovanomis švenčių proga.
Keletas projekto akimirkų:
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Maltos ordinas - tai humanitarinė organizacija, teikianti socialinę pagalbą
nepasiturintiems visuomenės nariams.
Maltiečių veikla Lietuvoje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socialinė pagalba 40 Lietuvos miestų
Projektas “Maistas ant ratų” 18 Lietuvos miestų
Vaikų dienos ir jaunimo centrai 13 miestų
Socialinės priežiūros namuose projektas 10 Lietuvos miestų
Vilniuje vežama sriuba benamiams
Paslauga neįgaliems „Važiuojam“
Vasaros stovyklos neįgaliesiems
Piligriminė kelionė į Lurdą
Jaunųjų maltiečių veikla
Daugiau kaip 1000 savanorių visoje Lietuvoje

Apie 1 200 maltiečių savanorių 40 Lietuvos miestų nuolat teikia pagalbą daugiau
kaip 2 200 senų, vienišų, skurstančių, turinčių negalią visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonių.
Pagalba teikiama ir socialiai remtiniems vaikams, kurių dabar globojama daugiau kaip
1500.
Maltiečių projekte „Maistas ant ratų” dabar kasmet senjorams išvežiojama daugiau
kaip 100 tūkst. karšto maisto porcijų, tuo metu jaunimui maltiečiai yra įkūrę 13 vaikų dienos
ir jaunimo centrų. Maltos arba Suverenusis karinis hospitaljerų Šv. Jono ordinas yra
krikščioniška pasaulinė organizacija, pagalbą skurstantiems bei ligoniams teikianti 120
šalių.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas buvo vykdomas Viekšnių ir Tauragės vaikų dienos centruose. Šiuos
centrus lanko atitinkamai 32 ir 15 vaikų. Projekto pinigai buvo naudojami maistui pirkti.
Projekto rezultatai:
 Tauragės vaikų dienos centras gavo paramą pirkti maistą 2015 gruodžio – 2016
kovo (imtinai) mėnesiais.
 Viekšnių vaikų dienos centras gavo paramą pirkti maistą 2016 sausio mėnesį.
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Projekto biudžetas:
Planuota
išleisti, €
I. Personalo kaštai
–
II. Materialių daiktų įsigijimas
–
III. Organizacinės išlaidos
–

Išleista, € Išlaidas įrodantys dokumentai

IV. Kitos išlaidos/ maistas

699,15

699,15

7 proc.

48,94

699,15

699,15

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

–
–
–

–
–
–
PVM sąskaitos faktūros Nr.
MVA0003668, AMA Nr. 250, AMA
Nr. 275, AMA Nr. 300, AMA Nr.
325

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

Eitvydas Bingelis _____________ A.V.
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