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Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1250, 1250-1, 1250-2
2017 m. kovo 30 d.

Projekto
„Praskaidrinkime onkologinėmis ligomis sergančių vaikučių
kasdienybę 2016“
Veiklos ir finansinė ataskaita

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 301675441

Telefonas: +370 614 27982

El. pašto adresas: fondas@kernagis.lt

Internetinė svetainė: www.kernagis.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 18600 €
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SANTRAUKA
Projekto tikslas – inicijuoti ir skatinti sunkiomis onkologinėmis ligomis sergančių
vaikų menines, kūrybines iniciatyvas.
Menininkams ir geros valios žmonėms padedant organizuoti ilgalaikes edukacines
dirbtuves onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, įmanomai maksimaliai mažinant
egzistuojančią jų socialinę atskirtį, kuriant vaikams intelektualią, kūrybišką kultūrinę aplinką
ir ugdant jų saviraišką bei vystant jų aktyvų ir pilnavertį dalyvavimą kultūriniame
bendruomenės gyvenime.
Projekto rezultatai:
 Surengta virš 150 kultūros edukacijos kūrybinių dirbtuvių.
 Dailės, muzikos, teatro dėka buvo plėtojami ir lavinami vaikų asmeniniai ir socialiniai
gebėjimai.
 Svetingumo komplekse „Monte Pacis“ surengti du renginiai „Menas gydo“.
 Įrengta garso instaliacija.
 Pradėtas įrenginėti šviesos terapijos kambarys.
 Besigydantiems ir remisijoje esantiems vaikams suteikta galimybė nemokamai
apsilankyti 11 Lietuvos teatrų ir 2 kinoteatruose.
 Sukurtas internetinis puslapis www.geriomenas.lt
 Vilniaus Santariškių vaikų ligoninės Pediatrijos korpuso vidiniame kieme, visiems
tuo metu besigydantiems vaikams, surengti du nemokami pasirodymai.
 Surengta 10 sferinio kino seansų.

1

Keletas projekto akimirkų:
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APIE ORGANIZACIJĄ
Vytauto ernagio labdaros ir paramos fondas įsteigtas 200 metų balandžio mėnesį. Fondo
steigėjai - Maestro šeima. Per devynerius veiklos metus fondas įgyvendino beveik 0 įvairių
projektų.
ondas savo veikl v sto trimis kr ptimis




Vytauto Kernagio kūrybos bei jo atminimo išsaugojimas;
Idėjų bei kūrybinė sklaida;
Pagalba sergantiems onkologinėmis ligomis.

IN ORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Vilniaus vaikų onkohematologijos centre, kartą per savaitę vykdavo įvairūs susitkimai ar
edukacinės veiklos. auno vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriuje susitikimai vykdavo 2-3
kartus per savaitę.
Susitikimų metu įvairiose veiklose dalyvavo virš 350 vaikų. Renginiuose, kurie vyko
svetingumo komplekse „Monte Pacis“ bei Santariškių pediatrijos korpuso vidiniame kieme dalyvavo
virš 50 vaikų.

4

Projekto biudžetas
Išleista,
€

Išlaidas įrodant s dokumentai

VšĮ „Teatro ir muzikos idėjos“
MB „Sferinis kinas“
VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“
Raminta Nainytė

50.00
900.00
1000.00
121.84

Sąsk. Fakt. Nr. TMI85
Sąsk. Fakt. Nr. SFE0000196
Sąsk. Fakt. Nr. VVKT0000481
Sąsk. Fakt. Nr. RN005

Andrius Kavaliauskas

410.00

Sąsk. Fakt. Nr. AK041

I. Personalo kaštai

Iš viso: 2481.84
II. Materialių daiktų įsigijimas
Šviesos terapijos kambario
1984.00
įrengimas
Garso instaliacijos įrengimas
500.00
Maketavimo ir spaudos darbai
420.00
Priemonės edukacinėms
dirbtuvėms

345.20

Interentinio puslapio kūrimas ir
411.87
palaikymas
Iš viso: 3661.07
III. Organizacinės išlaidos

Kuras

1470,47

Transporto nuoma
Projekto vadovo atlyginimas

120.00
7943,39

Pašto paslaugos ir kanc. prekės

10.58

Sąsk. Fakt. Nr. ES901206
Sąsk, fakt. Nr. ASI20161021
Sąsk. Fakt. Nr. 20160824
Sąsk. Fakt. Nr.TFP 201101241; BK-SR1040; POS-13-138888;
MAX097160042609; BJ8115; EG07-00000646;
CC09010012086; APE000121; LIDL1701460000213; EG0700000759; LAI1001642
Sąsk. Fakt. Nr. PP000006; IV1014713; IV943108;

Kvitai Nr.: 65/42; 4/3090; 69/1387; 641370/181; 176/1419;
234/3124; 01236001; 01243835; 82/1265; 1261530; 01263925;
00440404; 01273935; 209090; 01284853; 245509/282;
01290833; 01300292; 01309691; 2297800/550; 558392/219;
1373267/175; 597533/200; 80/4102; 64/1441; 149/3143;
659677/150; 478/3159; 00294888; 250/3174; 697939/302;
148/3178; 97/115; 683216/196; 230/721; 134/3207; 72/3217;
189/3226; 57/3231; KV43/1537; KV95/3237
Sąsk. Fakt. Nr. BT2016122
Pažyma dėl darbo užmokesčio ir mokesčių 2017/01
Sąsk. Fakt. Nr. LAA201600240603
ODZA64116

Iš viso: 9544.44
IV. itos išlaidos
Renginių „Menas gydo“
1610.65
aptarnavimo ir įrangos paslaugos
Iš viso: 1610.65
V. Paramos rinkimo
1302
administravimo mokestis
Iš viso: 1302
Visa suma:

Sąsk. Fakt. Nr VGV213, 20161129; 20161220, LRT005850;
LRT005863; MPP201600158; DV160098

18600
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Projekto rezultatai
















Surengta virš 150 kultūros edukacijos kūrybinių dirbtuvių, lavinančių įvairiapusius vaikų
kūrybinius meninius gebėjimus.
Dailės, muzikos, teatro dėka buvo plėtojami ir lavinami vaikų asmeniniai ir socialiniai
gebėjimai.
Svetingumo komplekse „Monte Pacis“ surengti du renginiai „Menas gydo“ („Labaiteatro“
spektaklis „Aplik pasaulį-2“ ir eistuolių teatro spektaklis „Pyp Pyp“). Po pasirodymų vaikų
laukė vaišės.
Įrengta garso instaliacija Vilniaus vaikų onkohematologijos centro bendrose erdvėse.
Visose centro koridoriuose bei dienos stacionare įrengta garso instaliacija, per kurią dienos
metu groja relaksacinė muzika, suteikianti vaikams ir jų tėveliams pozityvumo, tikėjimo
šviesesniu rytojumi, padedanti atsipalaiduoti. Šventiniu laikotarpiu leidžiama kalėdinė
muzika.
Pradėtas įrenginėti šviesos terapijos kambarys. Pasitarus su vaikus gydančiais gydytojais,
medicinos peronalu, kinezeterapeutais bei psichologais pradėtas įrenginėti šviesos
terapijos kambarys, kuris padės vaikams ne tik sveikti, atsipalaiduoti bet ir suteiks
teigiamas emocijas.
Vilniaus ir auno onkohematologiniuose centruose vaikams buvo suteikta galimybė stebėti
drugelių vystymosi procesus (nuo lėliukės iki drugelio išsiritimo). Vėliau drugeliai paleisti į
laisvę.
Besigydantiems ir remisijoje esantiems vaikams suteikta galimybė nemokamai apsilankyti
11 Lietuvos teatrų ir 2 kinoteatruose.
Sukurtas internetinis puslapis www.geriomenas.lt
Vilniaus Santariškių vaikų ligoninės Pediatrijos korpuso vidiniame kieme, visiems tuo metu
besigydantiems vaikams, surengti du nemokami pasirodymai („Viduramžių riterių“ „Ugnie
šou“ ir Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „ akė Makė ir pavogtas laikas“).
Vilniaus ir
auno onkohematologijos centrų patalpose surengta 10 sferinio kino
pasirodymų. Seansų metu vaikams buvo rodomi edukaciniai filmai supažindinatys su
aplinkiniu pasauliu, visata, žmonių pasiekimais, atradimais bei įvairiomis profesijomis.

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

Rima ernagienė _____________ A.V.
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