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Būtiniesiems poreikiams
Mokslui ir užklasinei veiklai
Svajonėms
Vaikų gerovės kūrimo projektams

2.5%

Administracinėms išlaidoms
Lėšų paieškos išlaidoms
Paramai vaikams
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VAIKŲ DIENOS CENTRAI
Vaikų dienos centras (VDC) – tai dienos globos socialinių paslaugų įstaiga,
teikianti paslaugas vaikams, augantiems socialinės rizikos, socialiai remtinose bei
socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose

700

32

19
oj
e

vaikų ir jų šeimų
reguliariai naudojosi
VDC paslaugomis

savivaldybių su
veikiančiais VDC

VDC Lietuvoje

EFEKTYVIOS ALTERNATYVOS INSTITUCINEI GLOBAI
PROGRAMA
Įvykdytas 15-oje Lietuvos savivaldybių

Surengti mokymai virš 1 500 specialistų

Tikslas: sumažinti
vaikų, patenkančių
į institucijų globą,
skaičių
Beveik 1000 šeimų dalyvavo
psichologinėse konsultacijose ir tėvystės
mokymuose

Virš 600 vaikų suteiktos individualios
psichologo konsultacijos
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KLASIKA META IŠŠŪKĮ
Renginiai surengti 12-os Vaikų Dienos Centrų auklėtiniams, kurio metu jaunieji
atlikėjai supažindino vaikus su klasikine muzika, klasikų gyvenimais ir įvairiomis
muzikos domybėmis
„Tikime, kad vaikams pristatant
klasikos kūrinius netikėtame ir
betarpiškame kontekste galima
paskatinti juos domėtis muzika bei
griauti įsitikinimą, kad menas ir
klasika yra įdomūs tik siauram
žmonių ratui.“
- LMTA Studentų Atstovybė

MERGAIČIŲ PROGRAMA

13-tą kartą vykdyta
„Mergaičių
programa“, kurioje
dalyvavo keli šimtai
mergaičių

Mergaitės iš
socialinės rizikos
šeimų, gyvenančių
atokiose vietovėse,
reguliariai gavo
psichologinę,
socialinę ir emocinę
paramą
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Programą vainikavo
vasaros stovykla,
kurioje jos įgyjo
aktualių gyvenimiškų
įgūdžių ir išbandė
save įvairiose srityse

SOLIDARUMO BĖGIMAS

366

DALYVAVĘ
MOKSLEIVIAI

DALYVUSIOS
UGDYMO ĮSTAIGOS

66000

46000

SURINKTI EURAI, SKIRTI
VAIKŲ DIENOS
CENTRAMS LIETUVOJE
IR MAŽYLIAMS
ZAMBIJOJE

„Labai patiko visiems mokiniams,
mokytojams, tėvams ir labai
džiaugiamės, kad taip aktyviai
prisijungė ir parodė savo gerumą bei
supratimą. Sėkmės jums. Atliekate
milžinišką, neįkainojamą darbą."
- Diana Tarnauskienė, socialinė pedagogė,
Vilkaviškio miesto „Ažuolo" progimnazija

„Netrūko intrigos ir gražių akimirkų.
Vieni bėgo šventiškai, kiti draugiškai
susirungė pasirinktose distancijose. Na, o
šventės kulminacijoje aikštyne pasirodė
mokytojų ir tėvelių, prijaučiančių akcijai.
Žmonės parodė, kad gali ne tik paaukoti,
bet ir baigti pasirinktą distanciją!"
- Rolandas Kazlauskas, kūno kultūros mokytojas,
Kauno miesto „Žiburio" pagrindinė mokykla
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PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJOS PROGRAMA
Surengti mokymai 7 savivaldybėse - Trakų, Kauno,
Klaipėdos, Druskininkų, Šiaulių, Utenos, Jurbarko

220 dalyvių dalyvavo tarptautinėje konferencijoje
„Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėmis”
Parengtos 4 TV laidos, Žinių radijo laida, lauko
plakatai, reklama viešajame transporte

TARPTAUTINĖ PAGALBA

Mikutos k.
pastatėme
mokyklą

ZAMBIJAI

UKRAINAI

PABĖGĖLIAMS

500 eurų
parama

NEPALUI

32 000 eurų
parama

15 300 eurų
parama
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KITI PROJEKAI

5 123
BATŲ PORŲ

Išdalinta skurdžiausiai gyvenantiems Lietuvos vaikams

Skirta šeimų, vaikų ir jaunuolių įgalinimo projektui

68 805
eurų

Skirta paramai šeimoms

Skirta VĮ, globojančioms darbuotojoms ir šeimoms

47 157
eurų

5 000
eurų

7 895
eurų

Surinkta aukų dėžutėse

Surinkta „Padovanokimi RIMI kortelės taškus vaikams“
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5 450
eurų

