Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1344

2019 m. liepos 3 d.

PROJEKTO „Neįgalaus jaunimo stovykla keičia žmonių gyvenimus”
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Maltos ordino pagalbos tarnyba
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: + 370 5 249 7304

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 4 400,43 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – Suteikti specializuotoje vasaros stovykloje aktyvią reabilitaciją sunkias stuburo
traumas patyrusiems jaunuoliams.

Projekto rezultatas:
Visi projekto dalyviai pažymėjo išskirtinę aktyvios reabilitacijos naudingumą būtent savo situacijai.
Tarp labiausiai jiems padėjusių stovykloje jiems suteiktų dalykų jie išskyrė:
-

-

-

Galimybę daug laiko būti ir kartu gyventi su daug metų tokį pat neįgalumą turinčiais
stovyklos instruktoriais ir daugiau laiko esančiais neįgaliaisiais ir gauti iš jų daug higienos,
gydymo ir buitinių patarimų;
Treniruotes su neįgaliojo vežimėliu (ypač mokantis užvažiuoti ant šaligatvio krašto,
imituojant vežimėlio griuvimą, išmokimą teisingai pergrupuoti kūno raumenis krintant). Ypač
treniruočių dalyviai išskyrė savo kolegų neįgaliųjų patarimus, kaip elgtis važiuojant
vežimėliu miesto sąlygomis, įvažiavimus į poliklinikas, gydymo ir valdžios įstaigas,
parduotuves;
Svarbios socialinės pagalbos ir įsidarbinimo galimybių konsultacijos gavimą iš savo kolegų;
Bendrą sustiprėjimą ir sveikatos pagerėjimą pabuvus prie jūros, psichologinį
atsipalaidavimą pakeitus vietą (išvykus iš buvimo tarp keturių sienų, kuriose praeina didžioji
dauguma neįgaliųjų laiko).

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos
Bažnyčios ir visuomenės veikėjų (Vyskupas Juozas Tunaitis, vyskupas Jonas Boruta, kun. V.
Aliulis ir kt.) siekiant Lietuvoje turėti katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos
ordino motto „Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir
tautų žmonėms.

Veikla:











Savanoriška pagalba socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms 40 – yje Lietuvos miestuose;
1071 suaugęs savanoris ir 515 jaunųjų maltiečių savanorių visoje Lietuvoje;
Projektas “Maistas ant ratų” 23 -juose Lietuvos miestuose;
Savanoriška priežiūra namuose 40-yje miestų;
Socialiniai vaikų dienos centrai 16 -oje miestų;
Senjorų klubų veikla 5 miestuose (Vilniuje, Kaišiadoryse, Žiežmariuose, Švenčionėliuose,
Zarasuose);
Neįgaliųjų pavežėjimo projektas “Važiuojam”;
Daugiau kaip 500 jaunųjų maltiečių veikla 30 Lietuvos miestų;
Pirmosios pagalbos mokymai ir pirmosios pagalbos teikimas renginiuose;
Jaunųjų mokyklos paramedikų ruošimas.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas vyko Giruliuose esančioje vaikų poilsio stovykloje „Pasaka” 2018 08 21 – 29. Dalyvavo
29 žmones (įskaitant savanorius maltiečius ir studentus kineziterapeutus).
Stovyklos veiklos vyko pagal iš anksto parengtą veiklų, užsiėmimų ir treniruočių planą. Maitinimas
stovyklos dalyviams buvo teikiamas stovyklos valgykloje.
Neįgalaus jaunimo aktyvios reabilitacijos stovykloje „Move it 2018“ jaunuoliams buvo:










Suteiktos išsamios konsultacijos ir patarimai apie veiksmus, patyrus konkrečios stuburo
dalies traumą (praktiniai patarimai kaip išvengti pragulų, atlikti individualios higienos
procedūras);
Pravestos kasdienės praktinių vežimėlio valdymo įgūdžių įgijimo treniruotės (kaip išlaikyti
pusiausvyrą, užvažiuoti ant šaligatvio bordiūro, užlipti laiptais ir t.t.);
pravesti individualiai pritaikyti sunkiosios atletikos ir aerobikos užsiėmimai;
suteikta efektyvi psichologinė pagalba;
atliktas socializacijos ugdymas, paruošimas gyvenimui po sunkios traumos;
surengti dailės terapijos ir smulkiosios motorikos užsiėmimai;
surengtos išvykos ir ekskursijos vežimėliais į Klaipėdą, Nidą, siekiant įgyti vežimėlio
valdymo įgūdžius miesto sąlygomis.
Siekiant maksimaliai efektyviai paruošti neįgalius jaunuolius naujam gyvenimui ir padėti
jiems įveikti psichologinę krizę, jauni žmonės stovykloje „Move it 2018“ gyveno kartu su tokį
patį neįgalumą turinčiais instruktoriais ir tokiu būdu kasdien gaudavo vertingų patarimų ir
formuodavo būtinus naujo neįgalaus gyvenimo įgūdžius.
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Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

5000

4535,50

Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis" PVM
Sąskaita -faktūra VP Nr. 2600 ( 2018 o8
29) skanuota sąskaita prisegama.

7 proc.

308,03

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Apgyvendinimo išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

4843,53

Projekto rezultatai
Visi projekto dalyviai pažymėjo išskirtinę aktyvios reabilitacijos naudingumą būtent savo situacijai.
Tarp labiausiai jiems padėjusių dalykų jie išskyrė:
-

-

-

Galimybę daug laiko būti ir kartu gyventi su daug metų tokį pat neįgalumą turinčiais
stovyklos instruktoriais ir daugiau laiko esančiais neįgaliaisiais ir gauti iš ju daug higienos,
gydymo ir buitinių patarimų;
Treniruotes su neįgaliojo vežimėliu (ypač mokantis užvažiuoti ant šaligatvio krašto,
imituojant vežimėlio griuvimą, išmokimą teisingai pergrupuoti kūno raumenis krintant). Ypač
treniruočių dalyviai išskyrė savo kolegų neįgaliųjų patarimus, kaip elgtis važiuojant
vežimėliu miesto sąlygomis, įvažiavimus į poliklinikas, gydymo ir valdžios įstaigas,
parduotuves;
Svarbios socialinės pagalbos ir įsidarbinimo galimybių konsultacijos gavimą iš savo kolegų;
Bendrą sustiprėjimą ir sveikatos pagerėjimą pabuvus prie jūros, psichologinį
atsipalaidavimą pakeitus vietą (išvykus iš buvimo tarp keturių sienų, kuriose praeina didžioji
dauguma neįgaliųjų laiko).

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

Dalia Kedavičienė _____________ A.V.
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