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PROJEKTO
„Dienos centras veža“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VILNIAUS NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRAS
Įmonės kodas: 300531064

Telefonas: 852643985

El. pašto adresas: NIJOLE@NEGALIA.LT

Internetinė svetainė: WWW.DCNEGALIA.LT

Per www.aukok.lt planuota surinkti: _15000__ Lt
Per www.aukok.lt surinkta: _15000__ Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – spręsti Vilniaus apskrities neįgalių asmenų judėjimo problemas. Įsigijus
mikroautobusą, nuo 2014 metų transporto paslaugas teikti 200 asmenų su judėjimo negalia.
Paslaugų skaičius 1500.
Projekto rezultatai:
• Aukok.lt akcijos metu buvo surinkta 15000 lt suma reikalinga dalinai padengti
mikroautobuso įsigijimo kaštus;
• Įsigytas 9 vietų mikroautobusas su keltuvu vežti žmones su negalia.

Keletas projekto akimirkų
http://www.youtube.com/watch?v=OO9ievzrVXk

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vilniaus neįgaliųjų dienos centras (DC) - tai Lietuvos žmonių su negalia sąjungos filialas,
teikiantis paslaugas neįgaliesiems. Dienos centras įkurtas 2005 m. balandžio mėn.
Pagrindinis DC tikslas - teikti neįgaliesiems socialines paslaugas: socialinio darbo, darbo
terapijos ir užimtumo, socialinių įgūdžių ir savarankiškumo ugdymo, socialinės reabilitacijos.
Neįgaliųjų dienos centro uždaviniai: organizuoti dienos užimtumo veiklą, teikti bendrąsias ir
specialiąsias paslaugas neįgaliesiems, jų šeimos, nariams, globėjams, rengti savitarpio pagalbos
grupes, ugdyti neįgaliųjų savarankiškumą ir lavinti prarastų įgūdžių atstatymą.
Įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius Vilniaus neįgaliųjų dienos centras
bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus miesto socialinės paramos skyriumi ir
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis Vilniaus mieste.
Dienos centro veikla neįgaliesiems sudaro galimybę daugiau bendrauti tarpusavyje, aktyviai
dalyvauti bendruomenės veikloje. DC aplinka puikiai pritaikyta neįgaliųjų poreikiams. Paslaugos
teikiamos ne tik neįgaliesiems, tačiau prieinamos ir sveikiesiems. Sunkios judėjimo negalios
asmenims teikiama nemokama transporto paslauga atvykti į centrą.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
2013 metu spalio mėnesį buvo gauta paskutinė įmoka iš aukok.lt. tuomet buvo aktyviai pradėta
ieškoti mikroautobuso, kuris atitiktų specifinius organizacijos reikalavimus. Dėl Dienos centro
lankytojų specialiųjų poreikių, mikroautobusui buvo keliami šie reikalavimai: 9 vietos, įrengtas
keltuvas neįgaliesiems, judantiems vežimėliuose įkelti į transporto priemonę, galimybė vežti ne
mažiau kaip 3 asmenis vežimėliuose vienu metu.
Mikroautobuso paieškos užtruko 3 mėnesius ir gruodžio 19 d. buvo įsigytas Mercedes Benz
Sprinter 313 CDI mikroautobusas. Šiuo metu aktyviai ieškoma vairuotojo, kuris turėtų lengvą
negalią ir galėtų būti įdarbintas vairuotoju.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Vairuotojo darbo užmokestis
(su mokesčiais)

Planuota
išleisti, Lt
21100

Išleista, Lt
0

21100

0

40000

20000

Mikroautobuso įsigijimas

40000

20000

III. Organizacinės išlaidos

1200

600

Ryšio išlaidos

1200

200

II. Materialių daiktų
įsigijimas

200
200
IV. Kitos išlaidos
Kuro išlaidos
Mikroautobuso draudimas

16500
12000
4500

116

Mikroautobuso techninė
apžiūra

54

Mikroautobuso remontas

1936
78800

PVM sąskaita-faktūra Serija LLE 0118,
2013.12.19

PVM sąskaita-faktūra Serija TEO
1183870599, 2013.10.31
PVM sąskaita-faktūra Serija TEO
1190266393, 2013.11.31
PVM sąskaita-faktūra Serija TEO
1196705972, 2013.12.31

2106
0
0

Mikroautobuso registravimas

Iš viso:

Išlaidas įrodantys dokumentai

PVM sąskaita-faktūra Serija KLKL
069075, 2013.12.19
PVM sąskaita-faktūra Serija 401
082449, 2013.12.19
PVM sąskaita-faktūra Serija BOS
1301040, 2013.12.19

22706

Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.
1. Projekto sąmata paraiškoje buvo pateikta įvertinant išlaidas, kurios galėjo būti patirtos
vykdant veiklą 2013-2014 metais. Tačiau kadangi ataskaitą reikia pateikti anksčiau negu
projektas buvo įvykdytas tai atsirado patirtų išlaidų skirtumai Darbo užmokesčio ir kuro
išlaidų eilutėse. Šios išlaidos nebuvo patirtos, nes nebuvo teiktos transporto paslaugos. Jos
buvo numatytos teikti nuo 2014 metų.
2. Mikroautobuso įsigijimo išlaidos buvo planuotos didesnės įvertinant mikroautobuso
pritaikymo vežti neįgaliuosius išlaidas. Atlikus apklausas paaiškėjo, kad vien tik pritaikyti
mikroautobusą kainuotų apie 40000 lt, ko pasekoje nebeliktų lėšų įsigyti transporto
priemonę. Todėl buvo priimtas sprendimas ieškoti jau pritaikyto mikroautobuso. Tai užtruko
ilgiau, tačiau buvo sutaupytos lėšos ir mikroautobuso įsigijimas kainavo perpus mažiau.
3. Ryšio išlaidos buvo planuotos didesnės, nes buvo numatytos susisiekti su asmenimis,
kuriems reikalingos transporto paslaugos. Tačiau kadangi transporto paslaugos nebuvo
pradėtos teikti, sumažėjo šių išlaidų eilutė.
4. Mikroautobuso draudimo išlaidos kol kas nebuvo patirtos, nes transporto priemonės
pardavėjas apdraudė ją 2 mėnesiams iš savo lėšų. Taigi mikroautobusas bus draudžiamas
vasario mėnesį, jau po ataskaitos pridavimo.
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5. Buvo patirtos mikroautobuso registravimo, techninės apžiūros ir remonto išlaidos, kurios
nebuvo numatytos pirminėje sąmatoje, kadangi buvo numatyta pirkti mikroautobusą
kitokiomis sąlygomis.

Projekto rezultatai
•
•
•

Aukok.lt akcijos metu buvo surinkta 15000 lt suma reikalinga dalinai padengti
mikroautobuso įsigijimo kaštus;
Įsigytas 9 vietų mikroautobusas su keltuvu vežti žmones su negalia.
Vasario mėnesį planuojama įdarbinti neįgalų vairuotoją, kuris teiks transporto paslaugas
įsigyta transporto priemone.

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

Nijolė Zenkevičiūtė

_____________
A.V.
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