Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1378
2020 m. rugsėjo 10 d., Vilnius

Projekto vykdytojas: LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija
Įmonės kodas:

Telefonas: 865718778

El. pašto adresas: info@sos-org.lt

Internetinė svetainė: www.sos-vaikukaimai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 14500,00 Eur.

SANTRAUKA
Projekto tikslas
SOS vaikų kaimai turi 4 dienos centrus: Vilniuje, Alytuje, Pivašiūnuose ir Šiauliuose. Dienos centre
vaikai gauna visą reikiamą pagalbą, ji teikiama ne tik vaikui, bet ir tėvams. Kiekvieną dieną dienos
centrus lanko apie 100 vaikų. Deja, dienos centruose labai trūksta papildomų terapijų, mokymų ir
specialistų konsultacijų, kurios padėtų vaikams. Papildomoms veikloms buvo reikalinga 43 366
eurų suma. Vienam vaikui skiriant vos 50 eurų per mėnesį.
Aukok.lt platformos dėka pavyko surinkti 14 500 eur., kurie jau pasiekė vaikus ir 2020 metais
padėjome daugiau nei 120 vaikų.
Projekto rezultatai:
 socialiniai darbuotojai kartu su vaikais vyko į ekskursijas, susipažino su naujomis veiklomis,
 Parama buvo suteikta: 20 Vilniaus vaikų, 28 Alytaus, 15 Šiaulių dienos centro ir 13
Pivašiūnų dienos centro vaikams
 suteikta 180 užimtumo valandų vasaros metu
 11 vaikų galėjo gerinti savo socializacijos ir mokymosi žinias vasaros stovyklose
Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
SOS vaikų kaimai – tai nepriklausoma nevyriausybinė vaikų gerovės organizacija, suteikianti
jaukius namus našlaičiams bei tėvų paliktiems vaikams, padeda socialinės rizikos šeimoms. Šiuo
metu globojame ir ugdome daugiau kaip 100 vaikų ir jaunuolių SOS vaikų kaime bei SOS jaunimo
programose, padedame 200 vaikų iš socialinės rizikos šeimų.
Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija veikia jau 25 metus, tačiau visame
pasaulyje SOS vaikų kaimai veikia daugiau nei 60 metų. Šiuo metu SOS vaikų kaimai savo veiklą
vykdo 134 pasaulio šalyse.
Mes kuriame šeimas tėvų globos netekusiems vaikams ir padedame socialinės rizikos ir socialinių
įgūdžių stokojančioms šeimoms kurti savo ateitį bei formuoti bendruomenes. Įsitikinimai ir principai,
kuriais buvo paremtas mūsų organizacijos kūrimas, iki šiol yra mūsų sėkmės pagrindas. Šiomis
vertybėmis mes grindžiame savo veiklą, priimamus sprendimus ir tarpusavio santykius, siekdami
įgyvendinti mūsų misiją.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
6 socialiniai darbuotojai kiekvieną dieną rūpinasi vaikais kurie lanko dienos centrus tinkamu
ugdymu ir užimtumu. Vaikai kurie auga sudėtingose šeimose vasaros metu neturi jokių galimybių
tinkamai ir įdomiai leisti laiką, todėl dažnai jie tiesiog laiką leidžia savo kieme. SOS vaikų kaimų
darbuotojai, pažinus kiekvieną vaiką, sudarė planus, kas vaikams reikalinga ir naudinga pamatyti,
patirti ir su kuo susipažinti, todėl vaikai ne tik lavino savo įgūdžius, bet ir grįžę i mokyklą turėjo ką
papasakoti savo klasės draugams, kuo jų vasara buvo ypatinga. Didelė dalis lėšų buvo skirta ne tik
pramogoms, bet ir edukacijai, nes svarbu vaikus mokinti tinkamų įgūdžių ir įgalinti juos mokintis
naujų dalykų.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Psichologo konsultacijos
1035
Edukaciniai užsiėmimai
vaikams
5900,9
Terapijos
4244
Kitos veiklos (maistas,
2305,10
apgyvendinimas, pramogos)

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1035

Pagal sąskaitų išrašą Kod-789

5900,9

Pagal sąskaitų išrašą Kod-789

4244

Pagal sąskaitų išrašą Kod-789

2305,10

Pagal sąskaitų išrašą Kod-789

IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
7 proc.
administravimo mokestis
Iš viso: 14500

1015
14500
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Projekto rezultatai
Gavus finansavimą vaikams buvo pirktos edukaciniai užsiėmimai, specialistų pagalba, mokymo ir
ugdymo programos ir veiklos bei užimtumo ir edukacinės stovyklos.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Vadovė

Indrė Čepulytė _____________ A.V.
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