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PROJEKTO
„PADĖKITE VAIKAMS SUSIGRĄŽINTI TĖVUS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Blaivi laisvė
Įmonės kodas: 303750355

Telefonas: 8-673-53909

El. pašto adresas: blaivilaisve@gmail.com

Internetinė svetainė: www.prik.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 860 €
Per www.aukok.lt surinkta: 860 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – prisidėti prie Kauno mieste krizinėje situacijoje dėl priklausomybės nuo
psichoaktyviųjų medžiagų (alkoholio) esančių šeimų ir jų narių padėties pagerėjimo bei gydymą
nuo priklausomybių stacionare baigusių asmenų grįžimo į šeimas, darbą bei socialinį gyvenimą.
Projekto rezultatai:




Pasirengta įkurti Priklausomų asmenų dienos centrą, kuris dirbtų pagal įpastines visame
pasaulyje jo darbo valandos – nuo ankstyvo ryto (8 valandos) iki vėlyvų pietų (15 - 17 val);
Per grupinės terapijos užsiėmimus, meno terapiją tikslinė grupė mokyta atsipalaiduoti ir
nepasiduoti stresui, o taip pat individualią psichoterapiją, vėl „išmokinti gyventi“ – išmokti
bendrauti, išreikšti save, susidoroti su pasitaikančiu stresu ir atsakingai priimti sprendimus.
Specialieji darbuotojai, kurie 2018 – 2019 m. Ir vėliau dirbs prie centrą lankančių santykių
su artimaisiais, šeimos atkūrimo; galimų konfliktų ir realių problemų šeimoje permąstymo
bei sprendimų radimo; mokys integruotis į visuomenę – bendrauti su šeima, rasti galimybes
įsidarbinti ir atgauti profesinius įgūdžius arba įgyti naujų surengė 10 bandomųjų išplėstinių
psichologinės terapijos, meno terapijos, terapinio darbo užsiėmimų.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ „Blaivi laisvė“ buvo įkurta 2015 m., susibūrus grupei iniciatyvių žmonių turinčių sveikimo
nuo priklausomybių patirties. Veiklos tikslas - padėti žmonėms turintiems priklausomybę nuo
alkoholio, narkotikų, lošimų, bei kitų psichoaktyvių medžiagų atrasti ir palaikyti blaivų gyvenimo
būdą, o taip pat pasiūlyti išeitį mokantis su
2016 m., gavę Kauno m. savivaldybės „Iniciatyvų Kaunui“ konkurso NVO paramą,
įsteigėme pirmąjį Lietuvoje „Alano“ klubą ir sėkmingai vykdėme integracines švietimo, kultūros,
socialinės pagalbos ir kitas veiklas. 2017 m., deja, Kauno m. savivakldybė apsisprendė suaugusių
asmenų priklausomybių prevencinės veiklos neremti (remti tik jaunimo tarpe vykdomą prevenciją)
– neskirta nei pinigų nuomai, nei nuolatos budinčiam personalui (soc. darbuotojai), nei meno ir
darbo terapijos vedėjams.
2017 m. nusimatyta veikla, buvo strategiškai perplanuota, į priekį iškeliant pasirengimą
steigti Dienos centrą, būsmų veiklų, jų koordinavimo, sklaidos įgyvendinimą. Nors patalpos buvo
tamsios, nejaukios, bet sėkmingai įvykdėmė LR Socialinės apsaugos ministerijos remiamą šeimos
gerovės srities projektą „Mokomės savipagalbos, sprendžiame šeimų krizes dėl priklausomybių“.
2018 m. jau pasiekėme tai, ką planavome 2017 m. – laimėjome Kauno m. savivaldybės konkurso
„Iniciatyva Kaunui“ paramą Socialinių paslaugų plėtros srities Bendruomeninių tipo socialinių
paslaugų teikimo prioriteto projektą „Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos socialinės
rizikos suaugusiems asmenims: priklausomų asmenų šeimos dienos centras“, kurio dėka naujose
patalpose Vaidoto g. 115 laiką galės praleisti priklausomybę turintys ar jų šeimos nariai, atkuriantis
socialinius ir darbinius įgūdžius, su tikslu išplėsti Priklausomų asmenų šeimų dienos centro veiklą
2019 metais.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Protmūšis „Pavasarinis“, 2017 m. kovo 30 d. 19 val., VšĮ „Blaivi laisvė“ patalpos, Kaunas, Jonavos
g. 40 (II aukštas); Jonas Oškinis – vedėjas, Virginijus Spaičys – koordinatorius; dalyvavo 6 ţm.;
Psichologinis terapinis praktikumas „Priklausomybės ir jaunimas“, 2017 m. balandţio 25 d. 18 val,
VšĮ „Blaivi laisvė“ patalpos, Kaunas, Jonavos g. 40 (II aukštas); Darius Rauktys, Kauno apskrities
Priklausomybės ligų centro Psichologinės-socialinės reabilitacijos sektorius – vedėjas, Jonas
Oškinis – koordinatorius; dalyvavo 5 ţm.;
Ţygis po Kauno apylinkes „Kaunas ir amatai“, dalyvaujant priklausomų asmenų suaugusiems
šeimų nariams ir vaikams, 2017 m. geguţės 15 d.; Deividas Smailys – vedėjas, Virginijus Spaičys
– koordinatorius, dalyvavo 12 ţm.;
Protmūšis „Futbolas“ ir Pasaulio futbolo čempionato stebėjimas be alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų
medţiagų, 2017 m. liepos 2 d., 19 val.; VšĮ „Blaivi laisvė“ patalpos, Kaunas, Jonavos g. 40 (II
aukštas); Jonas Oškinis – vedėjas, Virginijus Spaičys – koordinatorius; dalyvavo 10 ţm.;
Seminaras – psichologinis terapinis praktikumas ,,Priklausomybių neuromokslai" 2017 m. rugsėjo
9 d. 18 val., su Impro Kaunas ir Lino Matiuko pasirodymais - koncertu VšĮ „Blaivi laisvė“ patalpose,
Kaunas, Jonavos g. 40 (II aukštas); Tomas Kasiulynas – vedėjas ir jaunimo koordinatorius;
dalyvavo 22 ţm.
Psichologinė terapija „Emocinio Intelekto įtaka kovoje su ţalingom priklausomybėmis“, 2017
rugsėjo 22 d. 20 val., VšĮ „Blaivi laisvė“ patalpose, Kaunas, Jonavos g. 40 (II aukštas); Tomas
Kasiulynas – vedėjas ir jaunimo koordinatorius,; dalyvavo 12 ţm.;
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Meno terapijos uţsiėmimas „Mano sielos laiškas : taikome fraktalinio piešimo metodą“, 2017 m.
spalio 21 d., 11 val., VšĮ „Blaivi laisvė“ patalpos, Kaunas, Jonavos g. 40 (II aukštas); Erika
Kazlauskaitė ir Saulė Buzevičienė – vedėjos, Virginijus Spaičys – koordinatorius; dalyvavo 7 ţm.;
Meno terapijos uţsiėmimas „Gaminame artimiesiems skirtas ţvakes“, 2017 m. gruodţio 9 d., 12
val., VšĮ „Blaivi laisvė“ patalpos, Kaunas, Jonavos g. 40 (II aukštas); Neringa Petkūnienė – vedėja,
Jonas Oškinis koordinatorius; dalyvavo 8 ţm.;
Darbo terapijos uţsiėmimas, dalyvaujant priklausomų asmenų šeimos nariams ir jų vaikams
„Statome ir puošiame Šv. Kalėdų eglutę“; 2017 m. gruodţio 9 d., 12 val., VšĮ „Blaivi laisvė“
patalpos, Kaunas, Jonavos g. 40 (II aukštas); Virginijus Spaičys – rengėjas, dalyvavo 16 asm;
dalis priklausomų asmenų ir jų šeimos narių taip pat blaiviai sutiko 2017 – 2018 m. Naujuosius
metus šalia jų pačių papuoštos eglutės „Alano klubo“ vakare 2017 m. gruodţio 31 d.
Meno terapijos uţsiėmimas „Sielos laiškas sau: taikome spalvinimo metodą“, 2018 m. balandţio 27
d. 18 val. naujose VšĮ „Blaivi laisvė patalpose“ Nevyriausybinių organizacijų centre Kaune, Vaidoto
g. 115 II aukštas; Saulė Buzevičienė – vedėja, Jonas Oškinis – koordinatorius, dalyvavo 10 ţm.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Atlygis specialiesiems
darbuotojams ir
koordinatoriams

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

800

160

Mokėjimo nurodymai nr. 44, 88

0

734,32
(dalis
išlaidų
nuosavos)

Mokėjimo nurodymai Nr. 51 , 62, 72

7 proc.

60,20

860

894,32

II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos
Nuoma ir komunalinės
išlaidos

IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Pagrindinis skirtumas tarp planuotų ir patirtų išlaidų buvo, nes nesulaukėme 2017 m. planuotos VšĮ
„Blaivi laisvė“ skirtos paramos Priklausomų asmenų dienos centro veiklai iš „Iniciatyvų Kaunui“
(nuomai, šildymui, komunalinėms išlaidoms). Prieš organizaciją iškilo klausimas, ar išvis vykdyti
veiklą, ir specialieji darbuotojai – renginių vedėjai, koordinatoriai, lektoriai sutiko, kad išlaidos
pirmiausia būtų skirtos padengti sąskaitas uţ nuomą ir komunalines išlaidas. Šioms išlaidoms
pasibaigus (2017 m. rugsėjis – lapkritis), paskutinės išlaidos naujose patalpose 2018 metais jau
buvo skirtos specialiesiems darbuotojams, kaip ir buvo numatyta projekto pradţioje.
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Projekto rezultatai
Surengta 10 bandomųjų išplėstinių psichologinės terapijos, meno terapijos, terapinio darbo,
amatų užsiėmimų, kuriuos vedė 10 skirtingų vedėjų, dalyvavo 38 „unikalūs asmenys“, o
skaičiuojant atskirai buvo 108 dalyviai;
Įvykdyta sklaidos kampanija – skelbimai su „Aukok.lt“ logotipu, informacija prie el. laiškų,
stende VšĮ „blaivi laisvė“ patalpose, straipsniai portaluose (www.prik.lt), socialinio tinklo „Facebook“
puslapiuose („Alano klubas Kaune“, „Priklausomybių konsultacinis punktas“, „Blaivi įstaiga“),
tiesioginius el. laiškus.

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

Virginijus Spaičys A.V.
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