Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1375

2020 m. sausio 20 d.

PROJEKTO „KOKYBIŠKAS MAITINIMAS DIENOS CENTRO
VAIKAMS“ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga „Senamiesčio vaikų dienos centras“
Įmonės kodas: 135632740

Telefonas:+370 60299158

El. pašto adresas:
senamiesciovdc@gmail.com

Internetinė svetainė: http://senvdc.lcn.lt/lt/

Per www.aukok.lt surinkta: 1613 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – stiprinti vaikų savigarbą ir emocinį intelektą, per įvairias ugdančias ir
terapines veiklas ir sudaryti saugią aplinką vaikų laisvalaikiui. Kitas projekto tikslas – garantuoti
nuolatinį vaikų maitinimą, nes augančiam organizmui svarbu gauti kokybiško maisto tiek dėl
fizinės, tiek dėl psichinės sveikatos palaikymo. Ne retai dienos centro vaikų šeimose gaminamas
nekokybiškas, arba visai negaminamas maistas, todėl dienos centre vaikai ne tik gauna
kokybišką maitinimą, bet ir patys turi galimybę ugdyti maisto gaminimo ir buitinius įgūdžius
padedant ruošti darbuotojams maistą. Dienos centro darbuotojai konsultuoja vaikų tėvus ir
šeimas, kuriems nustatyta teikti socialinės priežiūros paslaugos. Pagrindinė Dienos centro misija
– įgalinti tėvus atsakingai ir rūpestingai auginti savo vaikus, stiprinti tėvų socialinius ir
ekonominius įgūdžius, kad jie taptų teigiamais pavyzdžiais savo vaikams. Dienos centras
pasitelkdamas savanorius, sudaro galimybes jaunimui tapti labiau pilietiškais, ugdyti
bendruomeniškumą ir atjautą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Pagrindinės
visuomenės grupės su kuriomis dirba dienos centras: šeimos su vaikais, kurie patiria socialinę
atskirtį ir riziką; vaikai, kurie turi emocijų ir elgesio sutrikimus; vaikai patiriantys tėvų apleistumą
ir nepriežiūrą; savanoriai (vyresnių klasių moksleiviai, studentai) ir praktikantai.

Projekto rezultatai:





suorganizuotas maitinimas 20-čiai Dienos centrą lankančių vaikų;
pagerėję 20-ties vaikų mitybos įpročiai, valgant kokybiškesnį maistą;
sustiprėję vaikų maisto gaminimo įgūdžiai, gaminat kartu su darbuotojais ir savanoriais;
sustiprėję socialiniai vaikų įgūdžiai.

Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Viešoji įstaiga “Senamiesčio vaikų dienos centras” – yra nepelno siekianti nevyriausybinė
organizacija, teikianti nemokamą pagalbą vaikams ir jų šeimoms. Pagrindinis dienos centro
tikslas – padėti vaikams ir jų šeimoms, kurie patiria socialinę atskirtį ir riziką, turi ekonominių
sunkumų, patiria ilgalaikes krizes, yra priklausomi nuo psichotropinių medžiagų ir kt. Centras
buvo įkurtas 2000 m. kovo 21 d. Kauno arkivyskupijos kurijos ir Kauno arkivyskupijos Caritas
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iniciatyva. Dienos centre vaikai laukiami po pamokų nuo 13 iki 17 val. (ir/arba 18 val., priklauso
nuo sezono ir finansinės centro situacijos). Centre vykdoma veikla apima: pamokų ruošą,
įvairiapusį ugdymą sporto, muzikos, dailės, keramikos, intelektualinių žaidimų būreliuose;
vertybinių įgūdžių formavimo ir terapinėse grupėse; esant poreikiui vaikai gali pasinaudoti dušu
ir skalbyklą; vaikai ir jų šeimų nariais nuolatos konsultuojami Dienos centro socialinių darbuotojų,
socialinio pedagogo ir psichologo. Organizuojama psichotropinių medžiagų naudojimo
prevencija: individualios konsultacijos ir darbas grupėse. Teikiamos socialinės priežiūros
paslaugos 30 Kaune gyvenančių šeimų su vaikais. Centro komandą sudaro: 1 socialinis
pedagogas – ugdo vaikus bei organizuoja jų veiklą dienos centre; 1 vaikų užimtumo specialistas
– kartu su socialiniu pedagogu veda užsiėmimus vaikams; 3 socialiniai darbuotojai – teikia
konsultavimo, tarpininkavimo ir informavimo paslaugas 30 šeimų gaunančių socialinės priežiūros
paslaugas Kauno m. Žaliakalnio, Šilainių ir Vilijampolės seniūnijose. Psichologas – individualiai
konsultuoja vaikus ir jų tėvelius, veda grupines konsultacijas; virėja – gamina maistą Dienos
centrą lankantiems vaikams du kartus per dieną, vaikai Dienos centre gauna pietus su sriuba ir
antru patiekalu bei pavakarius; savanoriai (Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleiviai, aukštųjų
mokyklų studentai bei praktikantai) – padeda vaikams paruošti pamokas bei organizuoja jų
laisvalaikį: žaidžia su vaikais, rengia viktorinas ir t.t.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas vykdytas VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centre, Jonavos g. 14, Kaunas. Projekto dalyviai
- 20 Dienos centro ugdytinių, projektą įgyvendino darbuotojai ir savanoriai. Kovo pabaigoje virėjai
susirgus onkologine liga, dienos centro darbuotojai gamindavo maistą patys su vaikų pagalba, o
vėliau maistas buvo užsakomas iš valgyklos „Folgenda“. Maisto produktai buvo perkami prekybos
centruose, o sudarius didesnį kiekį maisto produktų vykdavome pirkti į „Sanitex“.
Vaikai nuolat buvo įtraukiami į maisto gaminimą ir produktų pirkimą, vėliau pradėjus užsakinėti
maistą iš valgyklos „Folgenda“ vaikai prisidėdavo prie pavakarių gaminimo ir dalinimo. Visą projekto
laiką vaikai mokėsi socialinių įgūdžių – gaminti maistą, susiplauti savo indus, susitvarkyti stalą po
valgymų, planuoti pirkinius bei dirbti komandoje.
Apie renkamas lėšas per Aukok.lt visuomenė budo informuojame per dienos centro interneto
svetainę ir Facebook‘o paskyrą, bei el. paštu.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Maitinimo paslaugos
Maitinimo paslaugos

1500,00

Išleista, €
1500,09
30,00
15,67

Išlaidas įrodantys dokumentai

J. Svilčiauskaitės įmonė Folgenda FA2019/01/0008
UAB Maxima MAX770190000047
J. Svilčiauskaitės įmonė Folgenda FA2019/02/0015

Maisto produktai

146,00

Maisto produktai

6,76

Maisto produktai

19,85

UAB Palink PC IKI IKI1100375-021103

Maisto produktai

96,00

J. Svilčiauskaitės įmonė Folgenda FA2019/04/0006

Maisto produktai

7,48

UAB Eiginta PC ŠilasEIG G1 02123

Maitinimo paslaugos

8,01

UAB Palink PC IKI IKI1100375-021639

Maisto produktai

108,00

Maisto produktai

10,65

UAB Eiginta PC ŠilasEIG G1 02123

J. Svilčiauskaitės įmonė Folgenda FA2019/05/0012
UAB Palink PC IKI IKI1100375-021250
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €
108,00

Maisto produktai

Išlaidas įrodantys dokumentai
J. Svilčiauskaitės įmonė Folgenda FA2019/06/0016

Maisto produktai

182,82

Maisto produktai

15,69

UAB Palink PC IKI IKI1100375-022363

Maitinimo paslaugos

20,22

UAB Palink PC IKI IKI1100375-022551

Maisto produktai

35,61

UAB Palink PC IKI IKI1100375-022581

Maitinimo paslaugos

633,60

UAB Sanitex CC1007 0030490

J. Svilčiauskaitės įmonė Folgenda FA2019/10/0017

Maisto produktai

16,43

UAB Palink PC IKI IKI1100375-022753

Maisto produktai

11,69

UAB Eiginta PC ŠilasEIG EIG G1 00755

Maisto produktai

9,52

UAB Palink PC IKI IKI1100375-022382

Maisto produktai

18,09

UAB Palink PC IKI IKI1100375-022602

III. Organizacinės išlaidos
IV. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso: 1500.00

112,91
1613,00

Projekto rezultatai
Dienos centras įgyvendindamas šį projektą suorganizavimo maitinimą 20 dienos centro auklėtinių.
Maitinimas yra vienas iš svarbesnių vaikų lankomumą nulemiančių faktorių - dėl augančio
organizmo ir dažno (toksinio) streso vaikai valgo daugiau ir dažniau. Neteikiant maitinimo vaikams,
labai sumažėtų vaikų lankomumas. Organizuojant maitinimą, gaminant maistą buvo įtraukti vaikai,
todėl 20 dienos centro lankytojų turėjo galimybę sustiprinti savo buitinius įgūdžius. Vaikai mokėsi
gaminti maistą, serviruoti stalą, plauti indus, susitvarkyti patalpas po valgymų. Atliekant užduotis
komandoje pagerėjo vaikų bendravimo įgūdžiai (centro vaikai linkę konfliktuoti, todėl bendros
užduotys padeda jiems vienas kitą priimti). Vaikai daugumoj valgė naminį maistą, todėl galima teikti
kad buvo garantuotas 20 vaikų kokybiškesnis ir pastovus maitinimas, kas svarbu augančiam vaiko
organizmui.
Džiaugiamės finansuotu projektu, nes tai garantavo sklandesnį dienos centro komandos darbą ir
užtikrinto maitinimą Dienos centro vaikams.

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

Aušra Žukauskaitė _____________ A.V.
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