
MŪSŲ DARBAI 2014-AISIAIS 



Kodėl mes čia?  

MŪSŲ MISIJA 

 

stengtis, kad pasaulyje keistųsi 

požiūris į vaikus, siekti kiek 

galima greitesnių ir ilgalaikių 

pokyčių jų gyvenime 
 

 

 

pasaulis, kuriame kiekvienam 

vaikui suteikta teisė į išlikimą, 

apsaugą, vystymąsi ir pilnavertį 

gyvenimą 
 

 
 

MŪSŲ VIZIJA 



Kodėl dirbome 2014-aisiais? 

 

I 

 

Kad Lietuvos vaikai augtų juos mylinčiose šeimose 

 

II 

Kad prieš Lietuvos vaikus nebūtų smurtaujama, kad jie 

nebūtų išnaudojami 

 

III 

 

Kad visi vaikai turėtų ir žinotų savo teises 

 

IV 

 

Kad būtų laimingi ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio vaikai 

 

V 

 

Kad organizacija „Gelbėkit vaikus“ stiprėtų 



Kad Lietuvos vaikai augtų juos mylinčiose šeimose 

 

•  2 paramos koncertai* „Už 

vaikystę“ 

• Efektyvios alternatyvos 

vaikų institucinei globai 

• Mergaičių programa 

• Veikla NVO koalicijoje  

• Sveika šeima: šeimos 

įgalinimas kurti asmeninę 

gerovę 

• „Klasika meta iššūkį“ 

• Verslumo ugdymas 

*Pirmasis koncertas vyko 2013 m. pab., tačiau pinigai gauti ir veiklos vykdytos 2014 m.  



Kad Lietuvos vaikai augtų juos mylinčiose šeimose 

15 savivaldybių intensyvus 

darbas mažinant institucijas 

ir atliepiant vaikų poreikius 

paramos koncertų „Už 

vaikystę“ metu  

surinkta 846 618 Lt 

134 ak. valandų pasiruošimo 

savarankiškam gyvenimui 

seminarų 42 vaikams iš 5 

globos namų; metodinė 

medžiaga grupės vedėjui 

NVO koalicijoje pateikti 7 

raštai valdžios institucijoms, 

dalyvauta 8 tarpinstituciniuose 

susitikimuose/darbo 

grupėse/posėdžiuose 

inicijuotos įstatymų pataisos 

PAGRINDINIAI 

REZULTATAI 



Kad Lietuvos vaikai augtų juos mylinčiose šeimose 

 

Dienos centruose 
 

• Apie 700 vaikų kasdien gavo maisto, prieglobstį ir išliko šeimose 

 

• Mergaičių programoje sudalyvavo 343 mergaitės, 33 profesionalūs 

pedagogai, 169 tėvai, 53 savanoriai 

 

• Su klasikine muzika ir pagrindiniais instrumentais supažindinti 672 

vaikai 

 



Kad prieš Lietuvos vaikus nebūtų smurtaujama, 

kad jie nebūtų išnaudojami  
 

• Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir 

mokyklos bendruomenės įgalinimą 

• Prekybos žmonėmis prevencijos priemonių sukūrimas ir 

įgyvendinimas 

• Vaiko gerovė 

• Solidarumo bėgimas  

• Elektroninė dovanų parduotuvė 

• Pavienių atvejų vadyba 

 



Parengta: 

• patyčių paplitimo 8  savivaldybėse studija; 

• 12 praktikų ekspertų kovai su patyčiomis; 

• edukacinė elektroninė knyga; 

• patyčių prevencijos modelio programa „Saugi 

mokykla“, kuri yra svarstoma dėl akreditacijos 

„Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre“. 

• Įvairiose projekto veiklose iš viso dalyvavo  apie 

2760 vaikų ir apie 500 suaugusiųjų. 

• Projektas įgyvendintas 8 savivaldybių 24 

mokyklose.  

 

Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo 

skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą 
 



 

PREKYBOS ŽMONĖMIS 

PREVENCIJA 

23 mokymai moksleiviams, 4 metodiniai leidiniai, 

apskritojo stalo diskusijos, nacionalinė reklaminė 

kampanija 

 

 

 

SOLIDARUMO BĖGIMAS 

 

dalyvavo 280 mokyklų, 48 000 mokinių, mokytojų ir 

bendruomenių narių 

 

 

ELEKTRONINĖ DOVANŲ 

PARDUOTUVĖ 

 

 
nupirktos 179 dovanos 

REZULTATAI  



Kad visi vaikai turėtų ir žinotų savo teises 

NVO, ginančių žmogaus teises 

veiklos projektas 2014 metais 

įgyvendintas 5 Lietuvos 

savivaldybėse, 95 dalyviai, 

nacionalinė reklaminė radijo 

kampanija, pasiekusi150 000 

žmonių 

kasdienė organizacijos 

komunikacija ir darbas su 

žiniasklaida 



Kad būtų laimingi ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio vaikai 

• Parama nukentėjusiems nuo taifūno Filipinų vaikams 

• Parama  nukentėjusiems nuo karo Ukrainos vaikams 

• Parama vargstantiems Zambijos vaikams 

 



NUKENTĖJUSIEMS NUO TAIFŪNO 

FILIPINUOSE  

pervesta 46267,52 Lt; partneris Aukok.lt 

Kad būtų laimingi ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio vaikai 

NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO 

UKRAINOJE  

pervesta 69 000 Lt; partneris Aukok.lt 



Kad būtų laimingi ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio vaikai 

•  VARGSTANTIEMS ZAMBIJOS VAIKAMS surinkta 94 

000 Lt; partneris Aukok.lt  

 

•  Padovanota ožkų, sėklų, dviračių, suteikti pirmosios 

medicininės pagalbos mokymai vietos savanoriams 

 

•  Rėmėjas UAB „Rubineta“ skyrė 80 000 Lt mokyklos 

Mikutos kaime statybai 

 

•  Mokyklą pakaitomis lankys apie 150 vaikų, bus skirtas 

profesionalus mokytojas  



Kad organizacija „Gelbėkit vaikus“ stiprėtų 

 

 • NVO, dirbančių vaiko teisių srityje, sektoriaus vystymas stiprinant 

organizacijų institucinius gebėjimus  

• Aukų dėžutės 

• 2 proc. nuo GPM 

• Kalėdinių atvirukų akcija 

• Privatūs ir verslo rėmėjai 

 



Kad organizacija „Gelbėkit vaikus“ stiprėtų 

• Išleistos 4 rūšių metodinės ir reprezentacinės priemonės; 

• organizuotuose mokymuose, renginiuose bendruomenėms, 

apskritojo stalo diskusijose, baigiamojoje konferencijoje iš viso 

dalyvavo apie 1290 žmonių;  

• parengta padalinių plėtros strategija;  

• sukurta NVO duomenų bazė;  

• parengta „Vietinių NVO, dirbančių vaiko teisių srityje regionuose 

situacijos analizės“ studija;  

• parengti vietinių NVO, dirbančių vaiko teisių srityje vystymo planai;  

• vykdyta nacionalinė reklamos kampanija.    

 

NVO STIPRINIMO PROJEKTO REZULTATAI  



 

2014-AISIAIS GAUTAS BENDRAS FINANSAVIMAS 

3 376 193 Lt 
 

VALSTYBĖS IR ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI 389 781 Lt 

AUKŲ DĖŽUTĖS 286 966 Lt 

„IKEA FOUNDATION“ FINANSUOJAMAS PROJEKTAS  459 436 Lt 

VERSLO  RĖMĖJŲ FINANSINĖ PARAMA 424 779 Lt 

RĖMĖJŲ PARAMA DAIKTAIS 646 430 Lt 

RĖMĖJŲ PARAMA PASLAUGOMIS 31 849 Lt 

PRIVAČIŲ RĖMĖJŲ FINANSINĖ PARAMA 1 110 450 Lt 

 

2 PROC. PARAMA 

 

26 502 Lt 

Kad organizacija „Gelbėkit vaikus“ stiprėtų. 

BENDRIEJI REZULTATAI 



  Mūsų veikla teigiamai paveikė apie 20 000 Lietuvos vaikų gyvenimus 

L
IE

T
U

V
A

 

 

• Pastebimai teigiamą įtaką padarėme iš karo zonos pabėgusių ir centrinėje 

Ukrainos dalyje pabėgėlių stovyklose gyvenančių vaikų bei šeimų 

gyvenimams 

 
 

• Lietuvos žmonių aukomis finansuotos statybinės medžiagos nuo taifūno 

nukentėjusioms Filipinų šeimoms 

 
• Pastebimai pagerinome Zambijos Mikutos kaimo vaikų ir šeimų gyvenimus 

 
 

Kokio poveikio pasiekėme 2014-aisiais?  
P

A
S

A
U

L
IS

 



Kuriose srityse Lietuvoje daugiausiai pasiekėme  

2014-aisiais?  

Institucijų mažinimas 

Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo 

mažinimas  

Vaiko teisių sklaida 



Ačiū svarbiausiems mūsų rėmėjams 2014-aisiais 



AČIŪ UŽ BENDRĄ DARBĄ DĖL 

VAIKŲ IR VAIKAMS! 


