Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1243
2016 m. gruodţio 14 d.

PROJEKTO „PADĖK KITAM – PADĖS IR TAU“ VEIKLOS
IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 167373961

Telefonas: 8 612 96375

El. pašto adresas: seeeedaaa@gmail.com

Internetinė svetainė: www.sedosbendruomene.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 10000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 4159,73 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Pagalba Jasų šeimai sudegus namui ir visam turtui.

Projekto rezultatai: Už surinktas lėšas bendruomenė jaunai šeimai padėjo nusipirkti:





statybinių medţiagų;
šildymo sistemos prekių;
vandens ir kanalizacijos įvedimui reikalingų prekių;
Stogo dangą ir jai reiklaingų medţiagų.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Sedos bendruomenė yra laisvanoriškais pagrindais įsteigta visuomeninė ne pelno siekianti
organizacija. Įkurta 2002 m., dirbanti visuomeniniais pagrindais. Ji veikia pagal LR visuomeninių
organizacijų įstatymą ir šios nustatyta tvarka įregistruotus įstatus. Pagrindinis bendruomenės
tikslas - atstovauti Sedos ir aplinkinių kaimų gyventojus, tenkinti bendruomenės narių
visuomeninius, kultūrinius, socialinius poreikius, ugdyti gyventojų bendruomeniškumą, kurti saugią
ir patogią bendruomenės narių gyvenamąją vietą, palaikyti ir plėtoti Sedos ir aplinkinių kaimų
infrastruktūrą. Šiuo metu bendruomenėje yra 88 nariai. Bendruomenė veikia įvairiose srityse:
organizuoja įvairius kursus( projektai Bendruomenių centrai- savanorių mokymui, Tiltas tarp
ţemaičių ir kabušų, Kaimo veiklos judėjimas, Bendruomenių resursai ir galimybės ir kt.),
propaguoja sveiką gyvenimo būdą (projektai- Kokį vandenį geria Sedos gyventojai, Ekologinis
teismas aplinkos teršėjams), skatina kultūringą laisvalaikio praleidimą( organizuoja vasaros,
ţiemos sutikimo ir palydėtuvių šventes, etnokultūros festivalius), stengiasi sudaryti sąlygas
sportiniam gyvenimui, puoselėja ir saugo kultūros paveldą (projektas „Bendruomenės stiprybė
kultūros paveldas- saugokime jį“
Bendruomenė yra įgyvendinusi keletą projektų, tarp jų projektai “Mes kartu”, “Apkabink
svetimą vaiką” “Mamos ir vaiko kambarys” kuriuos įgyvendinant buvo sprendţiamos neįgaliųjų
jaunų ţmonių poreikiai ir problemos, neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemos, asocialių tėvų
santykių su vaikais ir jaunimu problemos, atkreipiant Sedos gyventojų dėmesį į socialiai remtinų ir
socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų vaikus.
Sprendţiant įvairaus jaunimo, spec. poreikių vaikų, socialiai remtinų vaikų uţimtumo
problemas esame įgyvendinę projektus, ”Ţaidţiame verslą miestelyje”, “Jaunimo uţimtumo
stovykla”, “Jaunimo krepšinio turnyras”, rekonstravę stadioną. Rinkome lėšas portale Aukok
"Padėkime atstatyti sudegusį namą", dalyvavome projekte interaktyvus kultūrų tiltas "SedaMetingenas", projektų "Varduvos upės salelės, estrados, šokių aikštelės su stogu ir kitų renginiams
skirtų statinių statyba“ ir "Poilsio zonos įrengimas Varduvos upės pakrantėje" pagalba sutvarkėme
Varduvos upės pakrantę, įrengėme vaikų ţaidimų parką "Vaikų ţaidimų parko įrengimas",
dalyvavome savivaldybės programoje "Geriau vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti“,
Saugaus eismo konkursuose.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekto įgyvendinimas vyko Maţeikių rajone, Kapėnuose. Sudegus namui Sedoje,
Baţnyčios g. 9-2, Maţeikių rajone, Jasai buvo nusprendę jį atstatyti, tačiau pasitaikius tinkamai
progai jie įsigijo namą Maţeikių rajone, kapėnuose.
Sedos bendruomenės tarybos nariai, bendruomenės aktyvas viešino projekto tikslą ir
uţdavinius FaceBook, tinklalapiuose, siuntė el. laiškus visiems paţįstamiems, verslininkams,
Maţeikių rajono įmonėms, įdėjo informaciją į savo (sedosbendruomene.lt) , Maţeikių savivaldybės
(mazeikiai.lt), Maţeikių kaimo bendruomenių sąjungos (www.mrkbs.webs.com), kitus
(bendruomenes.lt; NVO.lt) tinklalapius, dalino skrajutes, prašydami geranoriškai aukoti pinigus
aukok.lt projekto tikslui pasiekti. Buvo parašytas straipsniai rajono laikraščiuose „Santarvė“(
(2015-11-12 „Aukas padegėliams Sediškiai renka ir internetu“, www.santarve.lt, paleistas baneris
organizacijos svetainės www.sedosbendruomene.lt.
Aktyviai skleidţiant informaciją apie Oksanos ir Dainiaus šeimą ištikusią nelaimę, geros
valios ţmonės per per aukojimo portalą aukok.lt suaukojo nors ir ne visus numatytus 10 000 eurų,
bet labai projektui įgyvendinti reikalingus 3 868,55 Eurus.
Uţ paaukotus pinigus nupirkome šiferio ir kitų stogo dengimui reikalingų medţiagų,
apšiltinimo vatos, kamino komplektą, radiatorių, santechnikos įrangos ir jos dalių.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Projekto vadovo atlyginimas
Projekto finansininko
atlyginimas
II. Materialių daiktų įsigijimas

Stogo dengimo medžiagos
(USB plokštė, stogo danga)

Sienų apdailos medžiagos
(gipso plokštės, apšiltinimo
vata, tvirtinimo detalės,
apdailos medžiagos)

Planuota
išleisti, €
500,00
300,00

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

0,00
0,00

Savanoriškas darbas

200,00

0,00

Savanoriškas darbas

10000,00

3 868,55
PVM sąskaita-fakt. Nr.0018610 UAB
„Mažeikių Varduva“ iš 2016-09-13
1229,00: mokėjimo paved.
Nr.1430009178 iš 2016-08-29 Sedos
kredito unija

3464,00

1389,01
PVM sąskaita-fakt. JUMS Nr.2477 UAB
„Stogai Jums“ iš 2016-10-11 160,01:
mokėjimo paved. Nr.14300011176 iš
2016-10-17 Sedos kredito unija

4936,00

455,00

PVM sąskaita-fakt. Nr.ASI0093202 UAB
„Asimesta“ iš 2016-10-11 455,00:
mokėjimo paved. Nr.14300010996 iš
2016-10-12 Sedos kredito unija
PVM sąskaita-fakt. GLI Nr. 16/57 UAB
„Gintlana“ iš 2016-09-22 665,50
:mokėjimo paved. Nr.14300010996 iš
2016-10-12 Sedos kredito unija

Santechnikos reikmenys
(radiatoriai, kranai,
hidroforas, vamzdžiai,
klozetas)

1600,00

2024,54

PVM sąskaita-fakt. GLI Nr. 16/74 UAB
„Gintlana“ iš 2016-10-28 382,47
:mokėjimo paved. Nr.14300011780 iš
2016-10-31 Sedos kredito unija
PVM sąskaita-fakt. Nr.ASI0094013 UAB
„Asimesta“ iš 2016-12-08 976,57:
mokėjimo paved. Nr.14300013449 iš
2016-12-09 Sedos kredito unija

III. Organizacinės išlaidos
Kanceliarinės prekės
(popierius, dažai)
Transporto išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Projekto viešinimo
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

360,00
60,00

0,00

Sedos bendruomenė

300,00
150,00
150,00

0,00

Sedos kredito unija

0,00

Sedos V. Mačernio gimnazija

7%

291,18

11010

4159,73
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Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.
Skirtumas gavosi nesurinkus planuotos sumos.

Projekto rezultatai
Įgyvendinus projektą:
1.Socialiai remtina daugiavaikė šeima turi naujus namus. Iki gaisro šeima gyveno
pastate, kuriame atrodo buvo visi reikiamiausi patogumai, bet gaisras viską suniokojo. Naujuose
įrengtuose namuose bus vandentiekis, apšildyti kambariai, pakeistas asbestinis namo stogas.
Daugiavaikė socialiai remtina šeima šiuose namuose gyvens jaukiai, šiltai ir saugiai.
2. Jasų šeima nebuvo palikta likimo valiai ištikus nelaimei - į jų pagalbos šauksmą
atsiliepė labai daug geros valios ţmonių. Kas galėjo, rėmė pinigais, daiktais.
3. Sedos bendruomenė, parašiusi projektą į aukojimo portalą ir jį laimėjusi, padėjo
šeimai atstatyti namą. Pasitelkusi Sedos V. Mačernio gimnazijos mokytojus ir moksleivius, moterų
klubą, bendruomenės tarybą, aktyvius bendruomenės gyventojus, viešino projektą internete,
siuntė el. laiškus savo paţįstamiems, giminėms, dalijo skrajutes rajono įstaigose, gyventojams.
Bendruomenės nariai rodė pilietinę iniciatyvą, suburdami įvairaus amţiaus ţmones glaudţiam
bendradarbiavimui. Projekto „Padėk kitam – padės ir tau“ įgyvendinime dalyvavo daugiau kaip
50 įvairaus amţiaus ţmonių.
4. Aktyviai viešinant projekto tikslą, per laiką aukotojai per aukojimo portalą
Aukok.lt suaukojo pinigų sumą, t.y. 4159,73 eurus, dovanojo šeimai projekte išvardytus daiktus.
Daugiavaikė, darbšti šeima gyvens turėdama visus buities patogumus.
5. Talkinant organizacijoms, Sedos seniūnijai, bendruomenės aktyvui, buvo pagelbėta
jaunai šeimai gaisro ir metu po gaisro.
6. Šis projektas parodė, kad Sedos bendruomenės nariai, organizacijos, valdţios
atstovai, visuomenė neliko abejingi nelaimės ištiktai šeimai- glaudţiai bendradarbiaudami įvairių
socialinių sluoksnių, amţiaus grupių ţmonės įgyvendino projektą.

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

Vita Domarkienė _____________ A.V.
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