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APIE PROJEKTĄ
Socialinę atskirtį patiriantys vaikai, gyvenantys skurdesnėmis gyvenimo sąlygomis, dažnai laiką
leidžia žalingoje ir netinkamoje aplinkoje, neturėdami galimybės nuvykti į vasaros stovyklą,
nukeliauti prie ežero, o pamatyti jūrą - jų didžiausia svajonė.
2016 m. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pakvietė visuomenę jungtis prie
kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir atkreipė dėmesį į sunkumus patiriančių vaikų vasaros poilsio
klausimą. Į kvietimą padovanoti vaikui vasarą 2016 m. atsiliepė neabejingi Lietuvos žmonės,
įmonės, įstaigos, organizacijos. 2016 m. akcijoje paaukota daugiau nei 12 tūkst. eurų ir 100 vaikų
pirmą kartą gyvenime lankėsi vasaros stovykloje.
2017 m. vasarą projektas „Padovanok vaikui vasarą“ startavo antrąjį kartą dar aktyviau kviesdamas
dovanoti kitokį turiningą vasaros laisvalaikį - prisijungti prie akcijos buvo galima įsitraukiant į vaikų
dienos centrų veiklą, dovanojant savo laiką ir žinias, organizuojant išvykas ar dienos stovyklas
vaikams, pakviečiant į savo namus savaitgalio viešnagei arba remiant vaikų užimtumo veiklas.
Antraisiais akcijos metais surinkta daugiau nei 25 tūkst. eurų ir 199 vaikai, lankantys vaikų dienos
centrus, iškeliavo į 5 vasaros stovyklas.
2018 m. akcija „Padovanok vaikui vasarą“ įvyko trečiąjį kartą – akcijos metu surinktomis lėšomis
121 vaikas iškeliavo į 5 vasaros stovyklas:
 VšĮ Vaikų ir jaunimo centro „Džiaugsmo slėnis“ organizuojamą stovyklą „Draugai“ (birželio
13-22 d.);
 VšĮ „Vaikų poilsis“ organizuojamas stovyklas:
o „Pasaka“ (rugpjūčio 11-20 d.);
o „Raganė“ (rugpjūčio 8-17 d.);
o „Trimitas“ (liepos 1-10 d.);
 UAB „Malorija“ organizuojamą Virvytės vasaros stovyklą (rugpjūčio 10-19 d.).
Stovyklose dalyvavo „Gelbėkit vaikus“, „Maltos ordino pagalbos tarnyba“, „Caritas“ vaikų dienos
centrų auklėtiniai. Daugelis iš jų pirmąkart gyvenime išvydo išsvajotąją jūrą ir džiaugėsi vasaros
stovyklų teikiamais džiaugsmais.
Projekto tikslas – organizuoti socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumą vasaros metu.
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Vaikų vasaros įspūdžiai nuotraukose (daugiau akimirkų – priede 4-10 psl.):
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INFORMACIJA APIE INICIATYVĄ
Iniciatyva „Padovanok vaikui vasarą” - kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis, kurią administruoja
VšĮ Geros valios projektai. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota
nacionalinė kampanija „Už saugią Lietuvą“ telkia visuomenę – NVO, bendruomenes, savivaldybes,
socialinius darbuotojus, valstybės institucijas, švietimo ir kultūros įstaigas, socialiai atsakingo
verslo įmones, žiniasklaidos kanalus ir žinomus žmones – bendromis pastangomis keisti Lietuvą. Ši
kampanija kviečia kiekvieną žmogų nebūti abejingą ir prisidėti sprendžiant skaudžiausias
visuomenės problemas. Daugiau informacijos čia.

PROJEKTO BIUDŽETAS

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos

Išleista, €

Pastabos

11 372,70

121 kelialapis

Išlaidas įrodantys
dokumentai

VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla „Raganė“

7628,50

62 kelialapiai (5 iš jų –
lengvatiniai*)

VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla „Pasaka“

76,00

8 lengvatiniai kelialapiai

VšĮ „Vaikų poilsis“ vasaros stovykla „Trimitas“

2660,00

20 kelialapių

UAB „Malorija“ Virvytės vasaros stovykla

865,70

16 kelialapių (13 iš jų –
lengvatiniai)

142,50

15 lengvatinių kelialapių

VšĮ Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo
slėnis“ vasaros stovykla „Draugai“
IV. Kitos išlaidos
Paramos rinkimo ir projekto administravimo
mokestis
Iš viso:

PVM SF VP Nr. 3308,
2018-08-10
PVM SF VP Nr. 3311,
2018-08-13
PVM SF VP Nr. 3270,
2018-07-04
PVM SF Nr. Į-523, PVM
SF Nr. Į-522, 2018-09-09
SF DS Nr. 18/003, 201805-25

598,56
598,56

(5 proc.)

11 971,26**

Surinkta 11 753,54 eur

*su taikoma 95 proc. nuolaida socialiai remtiniems vaikams pagal „TAPK 2“ programą.
** perviršis finansuotas 2017 m. projekto likučio dalimi – 217,72 eur.

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

Giedrė Šopaitė-Šilinskienė

_____________
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Priedas: vaikų, dienos centrų auklėtojų atsiliepimai ir stovyklų nuotraukos
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Man 12 metų. Aš šią vasarą važiavau į Virvytės stovyklą. Ten susidraugavau draugais su Julium,
Linu, Tomu, Gabriele ir kitais, susiradau daug naujų draugų. Stovykloje man labiausiai patiko pirtis,
kubilas, maudynės, čiuožimas lynu. Pirmą kartą nušokau nuo lyno į vandenį. Dėkoju visiems, kurie
man leido apsilankyti ir pabūti Virvytės stovykloje. Norėčiau dar daug kartų ten pabūti.
- Tomas Jokūbas
Šiais metais Kazlų Rūdos vaikų dienos centro „Spindulėlis“ vaikai turėjo galimybę atostogauti
moksleivių vasaros poilsio stovykloje „Raganė“ Monciškėse, Palangos r. Atvykusius mus šiltai
pasitiko pagrindinis stovyklos koordinatorius Vytautas. Jis supažindino su stovyklos taisyklėmis ir
programa. Pagal amžių buvome suskirstyti į grupes ir turėjome savo būrelio vadovus. Mus
sužavėjo sumanūs ir visada padedantys vadovai, kurie rūpinosi mumis ne tik dieną, bet ir naktį.
Mums labai patiko paskaita apie „Pik nik“ sūrio lazdeles, kur yra įsikūrę ir kiek laiko trunka visas
procesas nuo pagaminimo iki mūsų stalo. Po kelių dienų buvome susitikime su „tikro“ radijo laidų
vedėju. Jis pasakojo, kaip atkakliai siekė šio darbo. Po 1,5 metų laiškų siuntimo radijo laidų
direktoriui, jam pavyko. Vadovas jam suteikė šansą pabandyti „paragauti“ vedėjo duonos radijuje.
Kaip sakoma, vieno nežinomo autoriaus žodžiais: „Lifto į sėkmę nėra. Tenka lipti laiptais.“ Taip ir
mums tai geras pavyzdys, kaip turime siekti savo užsibrėžto tikslo. Vėliau buvo suorganizuotas
smagus žygis į Šventąją pėsčiomis. Su dainomis ir smagiais pajuokavimais, kelias tapo trumpesnis.
Paskutinę stovyklos naktį vaišinomės „svajonių picomis“, vaisiais. Pasistiprinę ėjome stebėti
krentančių žvaigždžių po atviru dangumi prie jūros. Šios įdomios stovyklos metu sutikau daug
nuoširdžių žmonių – kūrybiškų vadovų, linksmų draugų, kuriuos buvo sunku palikti. Dėkojome
geriausiems vadovams ir žadėjome sugrįžti ir kitais metais.
- Gita Grikietytė
Vaikų įspūdžiai po stovyklų:
„Laikas prabėgo labai greitai, atrodo, kad vieną dieną atvažiavome, o kitą jau reikėjo išvažiuoti“;
„Labai patiko, o ar žinote, kad kitąmet ta stovykla ir vėl bus, ir tie patys vadovai dirbs“;
„Tik stovykloje aš pajutau, kad yra vasara ir yra atostogos“.
Vaikai pasakojo, kad visko buvo labai daug: ir kubile maudėsi (pirmą kartą gyvenime!), su lynu
šokinėjo, su arkliu jodinėjo, nindzių žaidimą žaidė, daug sportavo, į žygį ėjo, filmus žiūrėjo. Labai
patiko tvarka, net siūlė dienos centre įsivesti stovyklos taisykles, patiko, kad mergaitės gyveno
viename aukšte, o berniukai kitame. O mažoji Ugnė atsivežė diplomą, kuriame parašyta, kad ji
užėmė 1-ą vietą vadovės širdyje! Ji labai tuo didžiuojasi. Vaikams nepatiko tik tai, kad labai toli
stovykla ir labai ilgai reikėjo važiuoti.
Vaikai grįžę iš stovyklos Smiltynėje dalinosi, jog tai buvo ne stovykla, o džiaugsmo dienos. Vaikai
patyrė daug nuotykių – jiems labai patiko kelionė traukiniu, miegas palapinėse, jūra, naujo maisto
skonis. Nors buvo itin šilta, bet vaikams tai netrukdė patirti gražiausius nuotykius. Ačiū, kad mūsų
vaikai tiek daug patyrė.
- Paparčių Šv. Juozapo globos namų vadovė Rūta Kanclerytė
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Vaikai iš stovyklos ,,Trimitas“ grįžo pilni įspūdžių. Jie tikrai labai džiaugėsi ir sakė, kad susirado daug
naujų draugų. Jiems buvo labai liūdna, kad reikėjo išvažiuoti, dabar mums skundžiasi, kad vėl bus
viskas tas pats ir nuobodybė . Taip pat jie mums dalinosi, kad buvo labai smagu vakaroti su kitais
vaikais – daug kalbėtis, juokauti ir šauniai leisti laiką. Visi vaikai sutaria, kad labai norėtų pakartoti.
Vaikų mamos yra be galo dėkingos už galimybę vaikams stovyklauti.
- Kauno vaikų dienos centro ,,Vaikų stotelė“ koordinatorė Kristina Jonėnienė

Mūsų vaikams labai patiko stovykla ,,Raganė“: vadovai jauni, įvairios veiklos, naktiniai žygiai per
Žolinę į mišką ir prie jūros, vakaro pasirodymai, mankštos, maudynės. Visa tai jiems paliko
neišdildomą įspūdį. Vaikams be galo patiko ir kelionė į Šventąją, siaubo filmo peržiūra, miegojimas
koridoriuose paskutinę naktį. Vaikams kiek nepatiko maitinimas, bet kartu prideda, kad jiems tai
nesvarbu . Išvykdami iš stovyklos vaikai verkė, nes teko palikti visus naujus draugus, kurių jie ten
susirado labai daug.
Vaikų, kurie pirmą kartą pamatė jūrą įspūdžiai yra nenupasakojami:
,,Kokia ji didelė ir plati, net išsigandau“ (12 m. mergaitė);
,,Ji tokia banguojanti ir nešalta kaip visi pasakoja“ (14 m. berniukas);
,,Aš jaučiau jos jėgą“ (12 m. mergaitė).
Esame be galo jums dėkingi už galimybę ten sudalyvauti.
- VšĮ ,,Senamiesčio vaikų dienos centras“ vadovė Aušra Žukauskaitė
Vaikai grįžo iš stovyklos ,,Raganė“ kupini pačių gražiausių atsiliepimų. Tik prakalbus apie stovyklą
šypsenos nedingsta nuo jų veidų. Pačių vaikų žodžiai pasako viską:
„Labai patiko kelionė į malūnų parką, ir ypač vėliavos pakėlimas stovyklai prasidedant ir
nuleidimas pasibaigus stovyklai. Buvo nerealu susirasti naujų draugų ir eiti maudytis į jūrą", Marius
„Būtinai perduokit linkėjimus vadovei Irutei“, - Šarūnas
„Tikrai norėsiu dar čia atvažiuoti“, - Rustanas
„Tikrai dar važiuosiu“, - Deividas
Aišku viena, jie dar norės sugrįžti. Ačiū Jums už suteiktą galimybę vaikams paatostogauti, patirti
naujų įspūdžių bei susirasti naujų draugų!
- Pajūrio vaikų globos namų vyriausioji socialinė darbuotoja Roberta Pocienė
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