2011 m. baland!io 5 d.

PROJEKTO
„ PAD!K SMURT" PATYRUS IAM VAIKUI “
TARPIN! VEIKLOS IR FINANSIN! ATASKAITA

Projekto vykdytojas: V#$ Paramos vaikams centras
"mon#s kodas: 124632778

Telefonas: +370 5 2715980

El. pa$to adresas: pvc@pvc.lt

Internetin# svetain#: www.pvc.lt

Panaudotos paramos suma: 5000 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJ"
Paramos vaikams centras yra nevyriausybin# pelno nesiekianti organizacija, kuri jau daugiau nei
10 met% padeda vaikams, j% $eimoms ir siekia u!tikrinti Lietuvos vaik% psichin& gerov&.
Paramos vaikams centras:
- teikia kompleksin& pagalb' prievart' patyrusiems vaikams ir j% artimiesiems,
- teikia psichologin& pagalb' vaikams, suaugusiems ir $eimoms,
- (gyvendina program' „Big Brothers Big Sisters“,
- (gyvendina program' „Antras !ingsnis“,
- vykdo profesinio tobul#jimo ir tarp!inybinio bendradarbiavimo mokymus $vietimo,
sveikatos, teis#tvarkos, socialinio darbo specialistams,
- (gyvendina efektyvios t#vyst#s programas,
- atstovauja vaik% interesus, diegiant reikalingus (statymus, u!tikrinant vaiko teisi%
(gyvendinim',
- telkia bendruomen& ir skatina jos nari% dalyvavim', tenkinant vaik% poreikius,
- dalyvauja tarptautiniuose projektuose.
Projekto „Centras vaikams – smurto aukoms“ specialistai – psichologai, socialinis darbuotojas,
teisininkas ir psichiatras teikia pagalb' vaikams, patyrusiems smurt' ar tapusiais smurto
liudininkais. Vaikai ir j% $eimos turi galimyb& gauti kokybi$k' kompleksin& pagalb' nemokamai.

INFORMACIJA APIE PROJEKT"
Projekto tikslas
Suteikti smurt' patyrusiems vaikams ir j% $eimoms kokybi$k' kompleksin& pagalb' (psichologo,
socialinio darbuotojo, psichiatro ir teisininko).

Projekto veiklos, eiga
Nr.

Veikla

Kada vykdyta

1.

Kompleksin( pagalba smurto aukoms
ir j& #eimoms (pagalba teikta Paramos
vaikams centro patalpose)

2011 m.
sausis – kovas

Kiek
%vykdyta
50 konsultacij&

Psichologo konsultacijos

Sausis – kovas

30

Psichiatro konsultacijos

Sausis – kovas

5

Socialinio darbuotojo konsultacijos

Sausis – kovas

10

Teisininko ir socialinio darbuotojo
konsultacijos

Sausis – kovas

5

Konsultacijos tarp)inybiniams
specialistams smurto prie# vaikus
atvejais (Paramos vaikams centras)
Tarp!inybinis pasitarimas d#l mergait#s,
11 m., patyrusios smurt' $eimoje,
situacijos ir pagalbos jai plano sudarymo.
Konsultacija su mergaite ir $eima

2011 m.
sausis – kovas

5 konsultacijos (po
4 ak. val.)
1

2.
2.1.

2011 m. sausis

Dalyvi& skai'ius
6 specialistai –
pagalbos teik(jai,
11 vaik& ir j&
t(v&/glob(j&
3 psichologai
5 vaikai
5 t#vai/$eimos nariai
1 psichiatras
2 vaikai
3 t#vai/$eimos nariai
1 soc. darbuotojas
5 vaikai
5 t#vai/glob#jai
1 teisininkas
1 soc. darbuotojas
4 t#vai/glob#jai
54 specialistai
6 specialistai:
psichologai,
teisininkai, vaiko
teisi% apsaugos
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Nr.

Veikla

Kada vykdyta

Kiek
%vykdyta

dirbantiems specialistams.

Dalyvi& skai'ius
specialistas, soc.
darbuotojas,
teisininkas.
9 specialistai:
psichologai, soc.
darbuotojai, vaiko
teisi% apsaugos
specialistai
9 specialistai:
psichologai,
teisininkai,
socialiniai
darbuotojai

2.2.

Tarp!inybinis pasitarimas d#l galimo
smurto prie$ vaikus globos namuose.
Konsultacija specialistams, dirbantiems
su vaikais.

2011 m. sausis

1

2.3.

Tarp!inybinis pasitarimas d#l galimo
smurto prie$ vaikus dienos centre.
Konsultacijos specialistams dirbantiems
su vaikais: pagalba atpa!(stant smurt'
patirian)ius vaikus, dalyvaujant teisin#se
proced*rose, stiprinant vaik% saugumo
(g*d!ius.
Tarp!inybinis pasitarimas d#l berniuko,
14 m., patyrusio smurt', situacijos,
pagalbo plano sudarymo ir (gyvendinimo.
Konsultacijos specialistams, dirbantiems
su vaiku. Rekomendacijos glob#jams.
Tarp!inybinis pasitarimas d#l i$ai$k#jusio
smurto atvejo prie$ mergait&, 11 m.
Konsultacija globos nam% ir mokyklos
personalui.

2011 m. vasaris

1

2011 m. kovas

1

5 specialistai:
psichologai, soc.
darbuotojai.

2011 m. kovas

1

27 specialistai:
psichologai, globos
nam% darbuotojai,
mokyklos
specialistai.

2.4.

2.5.

Projekto biud)etas
Planuota
i!leisti, Lt

I!leista, Lt

I!laidas "rodantys dokumentai

I. Personalo ka$tai

5000

5000

II. Materiali% daikt% (sigijimas

-

-

III. Organizacin#s i$laidos

-

-

IV. Kitos i$laidos

-

-

5000

5000

I# viso:

Darbo u!mokes"io !iniara#"io i#ra#as
Nr. 1, pavedimai Nr. 1619, 1631, 1627,
1615, 1632, 1636, darbo u!mokes"io
!iniara#"io i#ra#as Nr. 2, pavedimai Nr.
1682, 1686, 1690, 1691, 1667, darbo
u!mokes"io !iniara#"io i#ra#as Nr. 3,
pavedimai Nr. 1735, 1731, 1746, 1736,
1738, s$skaita fakt%ra SNN 1107,
pavedimas Nr. 1695.

Teisininkas konsultavo $eimas kartu su socialine darbuotoja. Teisininko atlyginimas apmok#tas i$
kit% $altini%. Socialinei darbuotojai darbas apmok#tas i$ $io projekto l#$%.
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Projekto rezultatai
Nr.
1.

$gyvendinta veikla
Suteikta kompleksin( pagalba smurto
aukoms ir j& #eimoms
I$ viso suteikta 50 konsultacij%
(Psichologo – 30, Soc. darbuotojo – 10,
Psichiatro – 5, Teisininko – 5)

Rezultatai ir pasiekimai
11 smurt* patyrusi& vaik& ir 11 j& t(v&/
#eimos nari& laiku gavo reikaling*
nemokam* kompleksin+ pagalb*,
nukreipt' ( patirtos traumos ir jos sukelt%
sunkum% (veikim'.

2.

Konsultacijos tarp)inybiniams
specialistams, teikiantiems pagalb*
nukent(jusiems vaikams %vairiuose
Lietuvos miestuose

54 specialistai dalyvavo konsultacijose ir
pasitarimuose, kuri% metu (gijo specifini%
!ini%, reikaling% darbui su nukent#jusiais
vaikais, j% saugumo u!tikrinimui.
U)si(mim& metu buvo sustiprintas
tarp)inybinis bendradarbiavimas ir
parengti veiksm& planai konkre'iais
smurto atvejais.
Netiesioginiai pagalbos gav(jai: vaikai,
gyvenantys globos namuose, kuriuose
i$ai$k#jo vykstantis smurtas; dienos centr'
lankantys vaikai ir j% $eim% nariai.

I$ viso (vyko 5 tarp!inybiniai pasitarimai ir
konsultacijos (vairi% sri)i% specialistams,
dirbantiems su vaikais.

Keletas projekto akimirk&

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines i#laidas pagrind)ian'iuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji b,t& vie#ai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Au$ra Kurien#

_____________
A.V.
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