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PROJEKTO
„PASIRŪPINKIME MAŽYLIAIS KŪDIKIŲ NAMUOSE“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Geros valios projektai
Įmonės kodas: 301678868

Telefonas: +370 602 31001

El. pašto adresas: info@aukok.lt

Internetinė svetainė: www.aukok.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 5 000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 5 000 €

SANTRAUKA
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose gyvena per 70 mažylių, net 24 iš jų – su negalia. Į
kūdikių namus patenka vaikai, kuriuos likimo valiai ligoninėse palieka ką tik pagimdžiusios jų
motinos. Didžioji dalis vaikų, gyvenančių kūdikių namuose, yra iš socialinės rizikos šeimų.
Projekto tikslas – paremti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus sauskelnėmis. Vienam
mėnesiui reikalinga daugiau nei 7000 vnt. sauskelnių.
Nors kūdikių namai yra finansuojami valstybės, šių lėšų pakanka tik įstaigoje dirbančių asmenų
atlyginimams, maistui ir vaistams kūdikių namuose augantiems vaikams. Drabužių, avalynės ir
žaislų kūdikių namams padovanoja geros valios žmonės, tačiau sauskelnės – brangios, kad jomis
nuolat būtų aprūpinti visi kūdikiai reikalingi dideli kiekiai.
Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
VšĮ „Geros valios projektai” – nevyriausybinė ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, įkurta
2008
m.
balandžio
15
d.,
kurios
misija
–
skatinti
bendruomeniškumą.
Organizacijos ilgalaikis tikslas – suburti atskirų sričių specialistus, kurie versle, mokslinėje ar
visuomeninėje veikloje įgytą patirtį panaudotų socialiniams paramos projektams vystyti, valdyti ir
įgyvendinti.
Apie kūdikių namus. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų veikla prasidėjo 1966 m.
Kūdikių namai yra Vilniaus miesto savivaldybės gydymo ir profilaktikos antrinio lygio asmens
sveikatos priežiūros įstaiga, skirta tėvų globos netekusiems kūdikiams ir vaikams iki 4 metų
amžiaus bei vaikams su negalia iki 7 metų amžiaus.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos ir rezultatai
Projekto metu, 2016 m. vasarį ir spalį į Vilniaus sutrikusios vystymosi kūdkių namus iš viso buvo
pristatytos 7-ios euro paletės sauskelnių mažyliams. Tai – beveik 54 tūkstančiai vienetų
sauskelnių!
Tokio kiekio sauskelnių Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams turėtų užtekti apie 8
mėnesius. Dalį jų – 7224 vnt. padovanojo įmonė UAB „Emironas“, iš kurios buvo įsigytos
sauskelnės šio projekto metu.
2

„Tiek įmonės, kuriose mes su vyru dirbame, tiek mes patys asmeniškai kiekvienais metais
darydavome labdaringus projektus, dažniausiai susijusius su vaikais ir pagalba jiems. Kadangi mus
supantys draugai, giminės nedrąsiai vis norėdavo sekti tokiu pavyzdžiu ir skirti labdarą, klausdavo,
kam geriausia skirti? Kam ir ko labiausiai reikia? Pasidomėję poreikiais, nusimatėme, kad
sauskelnių kūdikių namams trūksta visada ir jų suvartojamas kiekis yra tikrai labai didelis. Todėl
net jei jie ir gauna sauskelnių iš remiančių žmonių, tai jas labai greitai sunaudoja. Taigi,
nusprendėme suburti visus norinčius padėti kūdikių namams šiuo klausimu ir buvome laimingi, kad
palaikančiųjų atsirado labai daug ir reikiamą sumą surinkome tikrai ilgai nelaukdami. Tuo pačiu
sulaukėme ir „Emironas“ įmonės dėmesio, kurie ne tik pritaikė rinkoje geriausią sauskelnių kainą
(kas leido mums nupirkti žymiai didesnį kiekį), bet ir nuo savęs padovanojo tiek sauskelnių, tiek
higienos prekių, kas dar labiau padidino paskirtą labdarą kūdikių namams bei užtikrino, kad beveik
metus jiems nereikės sukti galvos dėl sauskelnių.“ – įspūdžiais apie projekto idėją ir eigą dalinasi
projekto iniciatorė Gintarė.
Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
336 vnt. pakuočių sauskelnių
„Pampers Sleep&Play”:
- 31 248 vnt. sauskelnių;
- 4 vnt. euro palečių

210 vnt. pakuočių sauskelnių
„Pampers Sleep&Play”:
- 15 480 vnt. sauskelnių;
- 2 vnt. euro palečių

84 vnt. pakuočių sauskelnių
„Pampers Sleep&Play”:
- 7224 vnt. sauskelnių;
- 1 vnt. euro palečių

III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo mokestis ir
projekto administravimo sąnaudos
Iš viso:

Išleista, €
4 646,67

Išlaidas įrodantys dokumentai

3 241,86

PVM Sąskaita-faktūra nr. EMI1442, UAB
„Emironas“ 2016-02-26

1 404,81

PVM Sąskaita-faktūra nr. EMI1977, UAB
„Emironas“ 2016-10-21

0

UAB „Emironas“ suteikė kaip paramą
pagal paramos sutartį, pasirašytą 201602-18.

353,33
5 000

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

Inga Langaitė

_____________ A.V.
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