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PROJEKTO
„UŽ VAIKYSTĘ 2013“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Įmonės kodas: 190780953

Telefonas: 8 5 2610815

El. pašto adresas: info@gelbvaik.lt

Internetinė svetainė: www.gelbekitvaikus.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 32 916 Eur

Visuomeninė organizacija (toliau – VO) „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. įkurta nevyriausybinė, nepolitinė ir
nereliginė organizacija, kuri savo veikla siekia skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir šeimos gyvenime, 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.
VO „Gelbėkit vaikus“ priklauso tarptautinei „Gelbėkit vaikus“ (Save the Children) organizacijai, kuri yra
pasaulyje pirmaujanti nepriklausoma organizacija, dirbanti dėl vaikų.
Mūsų vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir dalyvavimą
gyvenime.
Mūsų misija – įkvėpti pasaulio požiūrio į vaikus poslinkius ir pasiekti skubių ir ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ dirba pagal šias programines kryptis:
I. Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas
II. Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas
III. Vaiko teisių valdymas
IV. Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas
V. Tarptautinės programos
Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomi įvairūs projektai ir ilgalaikės programos, pvz., vaikų dienos
centrų programa (skirta rizikos grupės vaikams, vykdoma nuo 1996 m.), Vaikų grupės prieš smurtą
(programa vykdoma nuo 2002 m.), „Saugi mokykla“ (abu projektai skirti mažinti patyčias ir kurti saugią
mokyklos aplinką), „Auklėti, o ne bausti“ (Europos Komisijos finansuojamas projektas, skirtas skatinti
pozityvią tėvystę ir mažinti fizinių bausmių taikymą), „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“
(projektas skirtas mažinti vaikų skaičių globos institucijose ir užtikrinti sąlygas vaikams augti šeimoje arba
aplinkoje, artimoje šeimai), „Zambia EveryOne“ (projekto metu renkamos lėšos Zambijos medicinos
savanoriams, siekiant padėti jiems pasiekti su būtina pagalba kuo daugiau Zambijos atokiose vietovėse
gyvenančių vaikų ir motinų), kt. projektai.

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti pažeidžiamiausiems vaikams ir šeimoms pagalbą pagal individualius poreikius,
kuri padėtų ištraukti šeimą iš gilaus skurdo ir beviltiškos situacijos bei įgalintų ją tinkamai tenkinti šeimoje
augančių vaikų poreikius. Surinkus daugiau lėšų, nei planuota, taip pat buvo siekiama užtikrinti kokybišką,
nenutrūkstamą vaikų dienos centrų veiklą, kad vaikai gautų jiems būtinas socialines paslaugas ir tokiu būdu
būtų užtikrinta jų gerovė.
Projekto rezultatai:
 Atrinktai socialiai remtinai daugiavaikei (šeši nepilnamečiai vaikai) šeimai iš Kazlų Rūdos
savivaldybės buvo suteiktas būstas – nuosavas namas, ženkliai pagerinęs šeimos gyvenimo
sąlygas;
 Pagal naują gyvenamą vietą keturi iš šešių šeimos vaikų pradėjo lankyti VO „Gelbėkit vaikus“
kuruojamą vaikų dienos centrą Kazlų Rūdos savivaldybėje, vienas – vaikų darželį;
 76 vaikai, lankantys tris vaikų dienos centrus skirtingose Lietuvos vietovėse, tris mėnesius gavo
kasdieninį maitinimą, kurio suteikti dėl nutrūkusio finansavimo vaikų dienos centrai nebūtų galėję;
 Suremontuotos šaltos, senos Tauragės vaikų dienos centro patalpos rūpinantis centrą lankančių
vaikų sveikata ir siekiant užtikrinti jiems saugią aplinką. Teigiamas poveikis 18-kai vaikų.
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Keletas projekto akimirkų

Naujas šeimos būstas Kazlų Rūdos savivaldybėje.

Jauki namų aplinka.
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Su VO „Gelbėkit vaikus“ Kazlų Rūdos padalinio vadove Ona Birute Paplauskiene

Naujojo namo kieme.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Bendradarbiaujant su Kazlų Rūdos savivaldybe, buvo atrinkta socialiai remtina daugiavaikė šeima,
kuriai buvo būtina parama ir gyvenimo sąlygų pagerinimas. Šeima augina 6 vaikus (13 m., 12 m.,10 m.,7 m.,
4 m.,1,5 m.), bet namo, kuriame šeima įsikūrusi, būklė tapo kritiška – įgriuvo namo stogas. Name nebuvo
patogumų. Įvertinusi šeimos poreikius, VO „Gelbėkit vaikus“, kartu su savo Kazlų Rūdos padalinio vadove
Ona Birute Paplauskiene ir Kazlų Rūdos savivaldybe, suteikė šiai šeimai naują gyvenamą būstą Bagotosios
kaime. Naujame name – ne tik erdvu, bet yra ir šiltas vanduo, kieme – jauki pavėsinė, nemažai dirbamos
žemės. Šalia – mokykla, vaikų darželis, vaikų dienos centras. Šeima jau 2014 m. sausį įsikūrė naujuose
namuose, mažesnieji vaikai pradėjo lankyti darželį, vyresnieji – mokyklą ir vaikų dienos centrą. Šeimą šiltai
priėmė kaimo bendruomenė. Svarbu, kad padedant šiai šeimai kartu prisidėjo ir Kazlų Rūdos savivaldybė.
Projekto metu parama taip pat buvo teikiama trims VO „Gelbėkit vaikus“ globojamiems vaikų dienos
centrams, kurie nuo 2013 metų sausio 01 dienos iki 2013 metų balandžio 30 dienos neturėjo lėšų vaikų
maitinimui. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“, VšĮ „Gelbėkit vaikus“
Raguvėlės vaikų dienos centras ir VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šnipiškių vaikų dienos centras „Spindulys“ 2013 m.
negavo finansavimo iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagrindinio savo lėšų šaltinio. Siekiant
nenutraukti vaikų dienos centrų veiklos, VO „Gelbėkit vaikus“ ieškojo finansinės paramos šiems centrams iš
skirtingų rėmėjų.
Viena iš vaikų dienos centrų funkcijų yra užtikrinti vaiko mitybą. Vaikų dienos centrus lanko vaikai iš palankių
socialinių sąlygų neturinčių, socialiai remtinų šeimų. Maitinimas vaikų dienos centruose vaikams yra labai
svarbus, kartais tai yra vienintelė vieta, kur vaikas gauna visavertį maitinimą. Gera mityba turi esminės
reikšmės ir protiniam, ir fiziniam vystymuisi. Projektas suteikė galimybę suteikti maitinimo paslaugas šių trijų
vaikų dienos centrų auklėtiniams 2013 m. vasario, kovo ir balandžio mėnesiais. Vaikų, lankančių dienos
centrus skaičius:
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centre „Akmenėliai“ (Akmenės rajono savivaldybė) – 30 vaikų;
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centre (Anykščių rajono savivaldybė) – 30 vaikų;
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šnipiškių vaikų dienos centras „Spindulys“ (Vilniaus miesto savivaldybė)16 vaikų
Už projekto metu surinktas lėšas taip pat buvo sutvarkytos VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Tauragės vaikų
dienos centro patalpos. Šis centras įrengtas senose darželio patalpose ir ypač žiemomis patalpose būdavo
labai šalta, kas kėlė tiesioginį pavojų vaikų sveikatai, kadangi šaltose patalpose užsilaikydavo ir drėgmė, kuri
bet kada galėjo peraugti į grybelį. Projekto metu patalpos buvo remontuotos: pašiltintos ir perdažytos sienos,
sutvarkytos senos grindys, įrengta virtuvėlė, kad vaikai galėtų patys gaminti ir ugdyti savo socialinius bei
kūrybinius įgūdžius. Šiltos ir jaukios centro patalpos padeda užtikrinti sklandžią veiklą ir tiesiogiai prisideda
prie gero vaikų būvio.
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VšĮ Gelbėkit vaikus Tauragės vaikų dienos centras po remonto darbų:
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Projekto biudžetas
Išleista,
EUR

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Materialinė pagalba skurdžiai
gyvenančioms Lietuvos šeimoms

11295,18
252,26
77,04

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės
vaikų dienos centras „Akmenėliai“

3475,44

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės
vaikų dienos centras (Anykščiai)

3475,44

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šnipiškių
vaikų dienos centras „Spindulys“

3475,44

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Tauragės
vaikų dienos centro patalpų
remonto darbai

9295,00

Pirkimo pardavimo sutartis namo įsigijimui Bagotosios
km., Kazlų Rūdos savivaldybėje, 2013 12 17
Sąskaita faktūra RC Nr. 1683706,2014 01 07, Registrų
centras. Juridinio asmens nuosavybės registravimas
Sąskaita faktūra Nr. 272202842, 2014 01 24, Lietuvos
draudimas. Draudimo paslauga būstui, Kazlų Rūdos
savivaldybė, Bagotosios km.
Paramos davimo sutartis Nr. ST-2014-87, 2014-04-14,
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras
„Akmenėliai“
Paramos davimo sutartis Nr. ST-2014-88, 2014-04-14
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras
(Anykščiai)
Paramos davimo sutartis Nr. ST-2014-89, 2014-04-14,
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šnipiškių vaikų dienos centras
„Spindulys“
Paramos davimo sutartis Nr.ST-2015-18, 2015-02-10,
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Tauragės vaikų dienos centras

III. Organizacinės išlaidos
Projekto administravimas

418,08
439,39
31,17
174,16

IV. Paramos rinkimo
administravimo mokestis 7%
Iš viso:

PVM sąskaita faktūra, serija TA Nr.0022914690, 2013 12
31, UAB Bite Lietuva
PVM sąskaita faktūra, serija TA Nr.0023201031,2014 01
31, UAB Bite Lietuva
PVM sąskaita faktūra, serija VMN Nr.006051, 2014 01
31, VšĮ Švietimo ir kultūros centras
PVM sąskaita faktūra, serija M Nr.76190291
2015 01 31, UAB TELE2

188,13
32596,73

Per www.aukok.lt surinkta daugiau lėšų negu buvo planuota, todėl išleista daugiau materialinei pagalbai
skurdžiai gyvenančioms Lietuvos šeimoms bei projekto administravimui.
Projekto rezultatai






Bendradarbiaujant su Kazlų Rūdos savivaldybe suteikta parama socialiai pažeidžiamai daugiavaikei
šeimai, įvertinus jos poreikius.
Buvo pagerinta šeimos ir joje gyvenančių vaikų gyvenimo kokybė. Naujas šeimos būstas erdvus, yra
šiltas vanduo, dujinė plytelė, erdvus kiemas su pavėsine, dirbamos žemės plotas. Vaikai lanko
darželį, mokyklą, vaikų dienos centrą.
Užmegztas glaudus santykis tarp šeimos ir kaimo bendruomenės ir savivaldybės atstovų. Tai padėjo
sumažinti šeimos socialinę atskirtį.
Užtikrintas 76 vaikų, lankančių tris vaikų dienos centrus, trijų mėnesių kasdieninis maitinimas. Tai
leido užtikrinti sveiką vaikų gyvenseną ir vystymąsi.
Atnaujintos, šiltos Tauragės vaikų dienos centro patalpos, užtikrinant 18-kos šiuo metu dienos centrą
lankančių vaikų saugumą ir sveikatą bei įvairių socialinių įgūdžių ugdymą.
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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

Generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė

_____________
A.V.
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