Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1338

2019 m. vasario 4 d.

PROJEKTO
„GĖRIO MENAS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Vytauto Kernagio fondas“
Įmonės kodas: 301675441
El. pašto adresas: fondas@kernagis.lt
Per www.aukok.lt surinkta: 6000 €

Telefonas: +370 614 27982
Internetinės svetainės: www.kernagis.lt ir
www.geriomenas.lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – įvairių sričių menininkų pagalba organizuoti ilgalaikes edukacines,
kūrybines dirbtuves sergantiems vaikams, siekiant ugdyti jų saviraišką bei užtikrinti aktyvų,
pilnavertį dalyvavimą kultūros erdvėje.
Projekto rezultatai:
 Surengta virš 150 kultūros edukacijos kūrybinių dirbtuvių Vilniaus ir Kauno
onkohematologiniuose skyriuose.
 Dailės, muzikos, teatro dėka buvo plėtojami ir lavinami vaikų asmeniniai ir socialiniai
gebėjimai.
 Skaitymo edukaciniuose užsiėmimuose, profesionalių menininkų pagalba buvo skatinama
vaikus skaityti, domėtis įvairia literatūra.
 Ligoninėje lankėsi Lietuvos etnokosmologijos muziejaus edukatoriai, pristatę programą apie
kosmoso platybes.
 Svetingumo komplekse „Monte Pacis“ surengtas renginys „Menas gydo“, kurio metu
dalyvavo ne tik onkologinėmis ligomis sergantys, bet ir fizinę, klausos, protinę negalią
turintys vaikai (spektaklis buvo verčiamas į gestų kalbą).
 Suorganizuotas susitikimas ir ekskursija Valstybės pažinimo centre.
 Fondo globojami vaikai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dalyvavo šou „Roko simfonija ant
ledo“. Po renginio susitiko su šou dalyviais pabendrauti.
 Besigydantiems ir remisijoje esantiems vaikams suteikta galimybė nemokamai apsilankyti
12 Lietuvos teatrų, kinoteatre „Multikino“ . Taip pat dalyvavo UAB „Promostar“, VšĮ
„Muzikos dienos“ ir VšĮ „Teatro dienos“ renginiuose, tokiuose, kaip „Mindaugas“,
miuzikluose „Kakė Makė“, „Tilidūda“, „Karalaitė Garbanėlė“ ir t.t.
 Vilniaus ir Kauno ligoninėse vaikai galėjo drugelių augimo ir vystymosi procesą, vėliau
paleisdami juos į laisvę.
 Vilniaus mokytojų namuose suorganizuotas renginys „Atviros langinės“.
KELETAS PROJEKTO AKIMIRKŲ

1

2

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vytauto Kernagio labdaros ir paramos fondas įsteigtas 200 metų balandžio mėnesį. Fondo
steigėjai - Maestro šeima. Per devynerius veiklos metus fondas įgyvendino beveik 0 įvairių
projektų. Fondas savo veiklą vysto trimis kryptimis:
 Vytauto Kernagio kūrybos bei jo atminimo išsaugojimas
 Idėjų bei kūrybinė sklaida
 Pagalba sergantiems onkologinėmis ligomis

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Vilniaus vaikų onkohematologijos centre ir Kauno vaikų onkologijos ir hematologijos
sektoriuje, kartą per savaitę vykdavo įvairūs susitkimai ar edukacinės veiklos. Susitikimų metu
įvairiose veiklose dalyvavo virš 50 vaikų. Renginiuose, kurie vyko svetingumo komplekse „Monte
Pacis“ dalyvavo virš 200 vaikų

PROJEKTO BIUDŽETAS
Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
Edukacinė veikla

800,00

Edukacinė veikla

800,00

Sąsk. Faktūra Nr. KF1
Prekių/paslaukgų pirkimo-pardavimo
kvitas Nr. 2018.03.28

II. Materialių daiktų
įsigijimas
Priemonės ir daiktai
edukacinėms dirbtuvėms
III. Organizacinės išlaidos

Kuras

Projekto vadova darbo
užmokestis
IV. Kitos išlaidos
V. 7% paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

517,95

853,71

2608,34

Sąsk. Faktūros Nr. VIS000002339;
6432715; KS500000013207
Sąsk Fakt. nr. KVT224/3616;
KVT165/3656; KVT290/3670;
KVT240/3738; KVT304/673;
KVT549/699; KVT01018838;
KVT382/3828; KVT02045663;
KVT02052272; KVT209/3984;
KVT179466/100; KVT485682/322;
KVT02025377; KVT497525/262;
KVT02025377; KVT00331766;
Pažyma dėl dabo užmokesčio ir
mokesčių už 2018 m.

420,00
6000,00
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PROJEKTO REZULTATAI
 Surengta virš 150 kultūros edukacijos kūrybinių dirbtuvių, lavinančių įvairiapusius vaikų
kūrybinius ir meninius gebėjimus.
 Dailės, muzikos, teatro dėka buvo plėtojami ir lavinami vaikų asmeniniai ir socialiniai
gebėjimai.
 Organizuojant skaitymo edukacines programas vaikai buvo skatinami skaityrti, ugdomas jų
kritinis mastymas, skatinamas kūrybiškumas, plečiamas akiratis.
 Lietuvos etnokosmologijos muziejaus edukatorių apsilankymo metu vaikai buvo
supažindinti su žvaigždynais, žemės magnetiniu lauku, šviesos paslaptimis, apsilankė
kosmonautas Sergėjus Avdejevas ir t.t.
 Svetingumo komplekse „Monte Pacis“ surengtas renginys „Menas gydo“ („Labaiteatro“
spektaklis „Aplink pasaulį 2“. Į renginį buvo pakviesti ne tik fondo globojami,
onkologinėmis ligomis sergantys vaikai, bet ir vaikai turintys fizinę, regos, klausos
(spektaklis buvo verčiamas į gestų kalbą), proto negalią. Po pasirodymų vaikų laukė vaišės.
 Fondo globojami vaikai Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune dalyvavo šou „Roko simfonija ant
ledo“. Po renginio susitiko su šou dalyviais pabendrauti.
 Besigydantiems ir remisijoje esantiems vaikams suteikta galimybė nemokamai apsilankyti
12 Lietuvos teatrų, kinoteatre „Multikino“. Taip pat dalyvavo UAB „Promostar“, VšĮ
„Muzikos dienos“ ir VšĮ „Teatro dienos“ renginiuose, tokiuose, kaip „Mindaugas“,
miuzikluose „Kakė Makė“, „Tilidūda“, „Karalaitė Garbanėlė ir t.t.
 Vilniaus ir Kauno onkohematologijos centrų patalpose surengti keletas sferinio kino
pasirodymų. Seansų metu vaikams buvo rodomi edukaciniai filmai apie aplinkinį pasaulį,
visatą, žmonių pasiekimus, atradimus bei įvairias profesijas.
 Kūrybinių dirbtuvių metu vaikus lankiusi Nomeda Marčėnaitė skaitė iš savo knygų,
supažindino su brailio raštu, mokė piešti ant puodelių, kuriuos vaikai dailino ne tik sau,
draugams, bet ir tėveliams.
 Vilniaus mokytojų namuose, bendradarbiaujant su fondu „Paguoda“, buvo suorganizuotas
renginys „Atviros langinės“, kurio metu įvairias negalias turintys vaikai (iki 14 m.), ne tik
galėjo piešti ant vandens, darytis tatuiruotes ir įvairias kaukes iš chna dažų, bet ir žiūrėti
Manto Wizard, Giedriaus Arbačiausko, „Labaiteatro“ programas nemokamai. Vakarinėje
dalyje, renginyje dalyvavo grupė „Skamp“, Jurgis Didžiulis, Bjelle ir kt. atlikėjai.

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

Rima Kernagienė
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