Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1328
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PROJEKTO „Investuok į vaikų pažadus Lietuvai!“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Įmonės kodas: 192014985 (ne PVM mokėtoja) Telefonas: (8 5) 274 27 15
El. pašto adresas: indre.cepulyte@sos-org.lt
Per www.aukok.lt surinkta: 2015,13 Eur. €

Internetinė svetainė: www.sos-vaikukaimai.lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – suteikti galimybę vaikams, augantiems nepasiturinčiose šeimose, siekti savo
svajonių bei padėti susikurti šviesesnę ateitį. Tam reikalingi įvairūs specelistai padėsiantys vaikams
save realizuoti visuomenėje bei reikalinga veikla, kuri skatintų vaikus atrasti savo gyvenimo kelio
pašaukimą.
Projekto rezultatai:
 Per www.aukok.lt surinkta: 2015,13 Eur. €
 Su vaikais dirba patyrę psichologai, logopedai, terapeutai ir kiti pagal vaiko poreikius
reikalingi specelistai.
 Lavinamas vaikų įvairia veikla pagal jo stipriasias savybes.
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, padedanti 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 21 metus, tačiau
visame pasaulyje organizacija veikia daugiau nei 60 metų. Šiuo metu „SOS vaikų kaimai“ savo
veiklą vykdo 132 pasaulio šalyse.
Mes kuriame šeimas tėvų globos netekusiems vaikams, 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 grindžiame savo veiklą, priimamus sprendimus ir tarpusavio santykius, siekdami
įgyvendinti mūsų misiją.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
SOS vaikų kaimai taiko skirtingas psichologines metodikas, kurios apima psichoterapijos,
kaniterapijos ir dailės terapijas.
Kaniterapeutų bei dailės terapeutų komanda dirba su konkrečiais, tuo metu aktualiausiais vaiko
sunkumais- emocijų supratimas ir raiška, savęs suvokimas, socializacijos įgūdžiai ir kt. Tuo tarpu
psichoterapijos specialistai gilinasi į vaiko vidinį pasaulį, vaikystės patyrimą, baimes, yra
sprendžiamos prieraišumo problemos ir kt. Svarbu paminėti, kad visos terapijos, o ypatingai
psichoterapija, yra tęstiniai procesai, nes ryšio su vaiku užmezgimas ir vidinių vaiko traumų
analizavimas užima ilgą laiko tarpą.
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos ( įvardinti
kokios)
Kaniterapija

900,00

900,00

Pedagogai

378,00

378,00

Psichologai

596,00

596,00

7 proc.

141.05 €

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

3085PU107214, 3085PU107214,
3085PU107217, 3085PU107351,
3085PU107350, 3085PU107342
3085PU106561, 3085GL120034,
3085PU107637, 3085PU107589,
3085PU107589, 3085PU107638

2015,05 €
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Projekto rezultatai
5 SOS vaikų kaime gyvenantys vaikai turėjo galimybę pradėti lankyti kaniterapijos užsiėmimus
Kaniterapijos užsiėmimų metu į pagalbą pasitelkiamas šuo, turintis specialų pažymėjimą ir išlaikęs
terapinio šuns egzaminą. Šuns vaidmuo terapiju metu yra tarsi tarpininko, nes dažnai tai, ko vaikas
nedrįsta pasakyti suaugusiam (dėl nepasitikėjimo visais suaugusiais), jis pasako terapiniam šuniui
(pavyzdžiui, jam piešdamas ar rašydamas laiškus). Tokiu būdu specialistui pavyksta pamatyti vaiko
vidinį pasaulį ir atlikti reikiamas korekcijas.
Kaniterapija viena iš naujų priemonių pradėta taikyti sprendžiant vaikų emocinius sutrikimus ir
traumas. Ši terapija buvo naudojama SOS Vaikų kaimuose 2016-2017 metais ir buvo pastebėta, kad
kartu su psichoterapijomis suteikia teigiamų rezultatų vaiko emocinei gerovei.
5 vaikai po 5 kartus galėjo apsilankyti kaniterapijos terapijose, kurios padėjo labiau atsiverti ir
pradėti pasitikėti žmonėmis.
Po kaniterapijos 2 psichologai tęsė pagalbą naudodami kitas psichoterapines priemones
Vienas vaikas taip pat turėjo galimybę apsilankyti 10 kartų Dailės terapijoje. Dailės terapija yra
kūrybiškas būdas, padedantis dirbti su vaiku. Ši terapija didina vaikų savivertę, dėmesio
koncentraciją, kūrybiškumą bei emocinį intelektą. Vaikas gali įsisąmoninti daug dalykų per
jutiminius procesus. Dailės terapijos metodas suteikia galimybę kaupti naujus išgyvenimus, o ne
perimti kažkieno kito patirtį. Vaikai, kurie auga tokioje aplinkoje, kurioje leidžiama patirti, ateityje
geba pasirinkti ir žino, ko nori.

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

Indrė Čepulytė

_____________ A.V.
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