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Ataskaita už Lietuvos žmonių paaukotas lėšas 2017 m. paramos akcijos 
„Už vaikystę“ metu.  

 
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ visų organizacijos vaikų 
dienos centrus lankančių vaikų, jų šeimų ir auklėtojų vardu nori padėkoti 
visiems Lietuvos žmonėms, prisidėjusiems prie gražesnės Lietuvos vaikų 
vaikystės kūrimo. 
 

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ KIEKVIENAM IŠ JŪSŲ! 
 
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ taip pat nuoširdžiai dėkoja už profesionalų 
palaikymą ir pagalbą akcijos partneriams - LNK televizijai,  radijo stočiai 
M-1, UAB „TV PLAY“. Ypatingai AČIŪ Rūtai Mikelkevičiūtei, Daivai 
Tamošiūnaitei-Budrei, Giedriui Leškevičiui. 
Dėkojame UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Omnitel“, UAB 
„Mediafon“, TEO LT AB, UAB „Lintel“ parėmusiems projektą ir 
atsisakiusiems administravimo mokesčio už paslaugas. 
 
Nuoširdžiai AČIŪ pagrindiniam koncerto rėmėjui prekybos ir laisvalaikio 
centrui MEGA.  
 

 

 
 

 
 
 
 

ATASKAITOS TURINYS  
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KAS YRA ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“  

KAS YRA VAIKŲ DIENOS CENTRAI?  

KAM BUVO PANAUDOTOS LIETUVOS ŽMONIŲ PAAUKOTOS 
LĖŠOS?  

VAIKŲ DIENOS CENTRAMS SKIRTA PARAMA  
PAPILDOMA PARAMA  
KITOS IŠLAIDOS  

 

Kilus papildomų klausimų dėl ataskaitos, akcijos lėšų panaudojimo ar 
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklos, kreipkitės žemiau nurodytais 
kontaktais: 
 
Generalinė direktorė, Rasa Dičpetrienė +370 615 10082,                     
+370 5 2610815, rasa.dicpetriene@savethechildren.org 
 

 
KAS YRA ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“ 
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ – tai 1991 m. įkurta 
nevyriausybinė, nepolitinė ir nereliginė organizacija, kuri savo veikla 
siekia skatinti teigiamus pokyčius vaiko ir šeimos gyvenime, kad vaikai 
augtų žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir jaustųsi saugūs bei 
laimingi, o šeima gautų naudingą ir veiksmingą paramą bei pagalbą 
ugdant ir auklėjant vaiką. Organizacija siekia įgyvendinti šalyje Jungtinių 
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Tautų vaiko teisių konvenciją ir skatinti tinkamas ir palankias sąlygas 
vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai.  
 
„Gelbėkit vaikus“ priklauso tarptautiniam Save the Children tinklui, kuris 
yra pasaulyje pirmaujanti nepriklausoma organizacija, dirbanti dėl vaikų 
ir siekianti įgyvendinti konkrečius, realius ir išmatuojamus pokyčius vaiko 
bei šeimos gyvenime.  
 
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam 
vaikui suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi ir pilnavertį gyvenimą.  
 
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ misija – dėti visas pastangas, kad 
pasaulyje keistųsi požiūris į vaikus; siekti kiek galima greitesnių ir 
ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.   
 
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ dirba šiose srityse: 
 
I. Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas 
II. Vaikų socialinio apleistumo, skurdo ir vaikų skaičiaus globos namuose 
mažinimas 
III. Vaiko teisių užtikrinimas ir sklaida 
IV. Tarptautinės programos (pagalba pasaulio vaikams) 
V. Organizacijos stiprinimas 
 
 

Pagal kiekvieną programinę sritį yra vykdomi įvairūs projektai ir ilgalaikės 
programos, kurių pagalba siekiama suteikti pagalbą ir paramą labiausiai 
pažeidžiamiems vaikams bei jų šeimų nariams. Siekiama, kad 
organizacijos projektai ir programos būtų:  
 
•  Ilgalaikės – pokyčiai vaiko ir šeimos gyvenime reikalauja sistemingo, 
ilgalaikio ir nuoseklaus darbo. 
 
•  Atitiktų geriausius vaiko interesus – siekiama, kad bet koks vykdomas 
projektas ir programa atitiktų geriausius vaiko interesus t.y. gerbtų jo 
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asmenybę ir žmogaus orumą; kad būtų įvertinta, kokią įtaką vykdoma 
veikla turi vaikui ir jo ateičiai. 

 
•  Išmatuojamos – siekiama realių, konkrečių ir išmatuojamų pokyčių 
vaiko ir šeimos gyvenime.  

 
Organizacijos projektų aprašymus, veiklos ataskaitas, auditų išvadas, 
priemones darbui su vaikais ir kitą informaciją galite rasti interneto 
svetainėje www.gelbekitvaikus.lt 
 

KAS YRA VAIKŲ DIENOS CENTRAI? 
 
Viena iš sėkmingiausių ilgalaikių „Gelbėkit vaikus“ programų, skirtų teikti 
tiesioginę pagalbą Lietuvos vaikams ir šeimoms – tai vaikų dienos centrų 
programa. 
 
Vaikų dienos centras – dienos globos įstaiga, į kurią susirenka vaikai iš 
skurde, nepritekliuje, nelaimėje, kt. nepalankiomis sąlygomis gyvenančių 
šeimų. Su vaikais dirba socialiniai darbuotojai, auklėtojai, kurie padeda 
vaikams džiaugtis vaikyste, ugdyti socialinius įgūdžius, suteikia 
reikalingą pagalbą. Dažnai tokia pagalba – paprastas šiltas maistas. 
Daugeliui vaikų dienos centrus lankančių vaikų tai yra vienintelis maistas 
per parą.   
Dienos centrai taip pat siekia padėti ir vaikų šeimoms – kad vaikai 
neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais 
žmonėmis, ir kad šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku.  
 

Kam yra teikiama pagalba vaikų dienos centruose? Labiausiai 
pažeidžiamiems Lietuvos vaikams, t.y. vaikams, kurie gyvena skurde, 
patiria įvairaus pobūdžio smurtą ir patyčias, socialinę atskirtį, turi 
mokymo(si) sunkumų, neturi galimybių papildomai ugdytis, lankytis 
būreliuose, turi mažesnes galimybes nei jų bendraamžiai mokytis, 
ugdytis, vystytis, dalyvauti visapusiame visuomenės gyvenime. Tai tėvų 
palikti vaikai, nepilnametės besilaukiančios arba kūdikius turinčios 
mergaitės, ir kiti pagalbos bei palaikymo reikalingi vaikai. Taip pat vaikų 
dienos centrai dirba su nepalankiomis socialinėmis sąlygomis 
gyvenančiomis vaikų šeimomis.  
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Nepalankiomis socialinėmis sąlygomis gyvenanti šeima – tai šeima, 
kuri dėl įvairių socialinių, kultūrinių, ekonominių, kt. priežasčių (pvz., 
skurdo, smurto, socialinės atskirties, tėvystės įgūdžių stokos, 
alkoholizmo, kt.) negali užtikrinti tinkamų sąlygų įvairiapusiam darniam 
vaiko vystymuisi ir laimingai vaikystei. Tai taip pat ir tvarkingos, 
atsakingos šeimos, tačiau dėl skurdo, bedarbystės, nepilnos šeimos 
susiduriančios su sunkumais, skurdu, negėbėjimu patenkinti svarbius 
vaiko poreikius.  
 
Iš viso organizacija „Gelbėkit vaikus“ yra įkūrusi 37 vaikų dienos centrų 
tinklą 20 savivaldybių: 
1. Akmenėje 
2. Druskininkuose 
3. Kazlų Rūdoje 
4. Jankų kaime (Kazlų Rūdos savivaldybė) 
5. Bagotosios kaime (Kazlų Rūdos savivaldybė) 
6. Plutiškių kaime (Kazlų Rūdos savivaldybė) 
7. Kupiškyje 
8. Adomynės kaime (Kupiškio raj.) 
9. Noriūnų gyvenvietėje (Kupiškio Raj.) 
10. Subačiaus miestelyje Kupiškio raj.) 
11. Marijampolėje 
12. Marijampolėje, Degučių mikrorajone  
13. Patašinės gyvenvietėje (Marijampolės savivaldybė)  
14. Mažeikiuose 
15. Ukrinų kaimas (Mažeikių raj.) 
16. Raguvėlėje (Anykščių raj.) 
17. Rokiškyje, Senamiesčio progimnazijoje  
18. Rokiškyje, mokykloje-darželyje „Ažuoliukas“ 
19. Pandėlio miestelyje (Rokiškio raj.)  
20. Šakiuose 
21. Šakių rajone, Sintautų seniūnijoje 
22. Šiauliuose 
23. Šilutėje  
24. Širvintose 
25. Bagaslaviškio mietelyje (Širvintų raj.) 
26. Tauragėje 
27. Ukmergėje 
28. Vilniuje, Fabijoniškių mikrorajone 
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29. Vilniuje, Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje 
30. Vilniuje, Šnipiškių mikrorajone 
31. Vilniuje, Salininkuose 
32. Vilniaus raj. Pagiriuose  
33. Kaišiadorių raj. 
34. Utenoje 
35. Alytuje 
36. Zarasuose 
37. Pasvalyje 
 

 

Pastebimi ir kokybiniai pokyčiai vaiko ir šeimos gyvenime:  
•  mažėja skurdas šeimose – vaikų dienos centrai padėjo tėvams 
įsidarbinti, suteikė papildomas paslaugas (materialinė pagalba, 
transporto pagalba, kt.); 
•  pagerėja vaikų psichinė ir fizinė sveikata; 
•  pagerėja vaikų bendravimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir savo vertės 
suvokimas;  
•  užkertamas kelias vaikų nepriežiūrai ir apleistumui. Sumažėja smurto 
naudojimas šeimoje;  
•  pagerėja vaikų mokymosi motyvacija ir mokymosi rezultatai. Mokytojai 
pastebi, kad vaikai tapo atviresni, kūrybingesni, mandagesni, aktyvesni 
pamokose;  
•  vaikai ir šeimos drąsiau dalyvauja bendruomenės ir visuomenės 
gyvenime, kultūriniuose renginiuose, kt. veikloje;  
•  padidėja tėvų atsakomybė už vaikus, keičiasi auklėjimas; stiprėja vaikų 
ir tėvų santykiai.  

 

Kodėl vaikų dienos centrų pagalba yra svarbesnė nei socialinės 
pašalpos? Lietuvos socialinės paramos sistema, o dažnai ir visuomenės 
pagalba, teikiama skurdžioms, socialiai remtinoms, nepalankiomis 
socialinėmis sąlygomis gyvenančioms šeimoms orientuojasi į 
materialinius dalykus. Šeimoms yra mokamos socialinės pašalpos, 
vaikams atiduodami rūbai, organizuojamas nemokamas maitinimas, 
perkami įvairūs daiktai ir pan. Tokiu būdu vaikai ir šeimos yra pratinamos 
pasyviai naudotis parama, laukti pagalbos, nededant asmeninių 
pastangų. Iš kitos pusės, tokiu būdu mes tarsi išreiškiame nuomonę, kad 
vaikai ir šeimos patys nėra pajėgūs pakeisti savo gyvenimo ir tapti 
aktyviais visuomenės piliečiais. Tuo tarpu vaikų dienos centrai ne tik 
suteikia minimalią materialinę paramą ir palaikymą, tačiau taip pat 



 
 

7 

organizuoja vaikų ugdymą, socialinių įgūdžių formavimo ir stiprinimo 
veiklas, pratina vaikus dirbti ir dėti pastangas į savo gyvenimo tikslų 
siekimą, atsakingai ir savarankiškai kurti savo gyvenimo kokybę; didina 
šeimų gebėjimus tinkamai auklėti vaikus, padeda šeimoms įsidarbinti ir 
pan. Sudaromos sąlygos vaikui ir suaugusiam žmogui išbristi iš 
nelaimės, skurdo, pasyvaus gyvenimo. 
 

Kokie yra pagrindiniai vaikų dienos centrų veiklos tikslai? 
 

 
 
 
 1 vaikų dienos centras: 
 

•  Dirba nuo 4 iki 8 valandų per dieną. Vaikai ateina į vaikų dienos 
centrą po pamokų, o vakare grįžta namo, į šeimą. 

•  Dirba 5 dienas per savaitę (pirmadienis – penktadienis), taip pat 
vasaros ir kitų mokyklos atostogų metu. 

•  Yra lankomas 15-25 vaikų, tačiau kartais centrą lanko ir 30-40 
vaikų. 

•  1 centre dirba 1-3 specialistai, taip pat stengiamasi į veiklą įtraukti 
savanorius. 

•  Tik 4 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrai turi savo 
psichologus. 
 
 

 
Integracija  

Šeimos stiprinimas 

 
Pagalba ir parama 

Vaikų ugdymo ir 
užimtumo 

organizavimas 

Mažinti vaikų ir šeimų socialinę atskirtį  

Užkirsti kelią vaikų pateikimui į vaikų globos institucijas 
formuojant ir stiprinant šeimos galimybes ir gebėjimus tinkamai 
rūpintis vaiku bei sėkmingai spręsti šeimoje kylančius sunkumus 

Suteikti labiausiai pažeidžiamoms vaikų ir šeimų grupėms 
savalaikę ir kompleksinę (socialinę, pedagoginę, psichologinę) 
pagalbą ir paramą 

Organizuoti socialiai reikšmingą vaikų laisvalaikį ir užimtumą bei 
vaikui naudingą ugdymą, užtikrinantį jo integraciją į visuomenę, 
gyvenimo kokybę, laimingą vaikystę ir ateitį  
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Vaikų dienos centrai yra svarbūs ne tik vaikams, tačiau ir visai 
visuomenei:  

•  Savivaldybėse, kuriose veikia vaikų dienos centrai, mažėja rizikos 
grupės šeimų ir vaikų; vaikams ir šeimoms yra suteikiama efektyvi 
būtina pagalba ir parama. Tai mažina apkrovą socialinės paramos 
sistemai.  

•  Mažuose kaimeliuose ir atokiose vietovėse vaikų dienos centras 
dažnai yra vienintelė kultūros, užimtumo, paramos vieta vaikams ir 
šeimoms.  

•  Vaikų dienos centrai dirba ir su vaiko šeima, o tai padeda stiprinti 
šeimą ir didinti tėvų atsakomybę už vaiką. Tai padeda užkirsti kelią 
vaiko pateikimui į globos institucijas.  

•  Vaiko išlaikymas globos institucijose kainuoja valstybei vidutiniškai 
~ 800 Eur per mėn. Vaikas, lankantis vaikų dienos centrą išlaiko 
savo teisę į šeimą, gauna efektyvesnę pagalbą ir paramą, ir kainuoja 
maksimaliai 58 Eur per mėn.  

 

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis  Lietuvoje yra  9.676 rizikos grupės 
šeimos, kuriose auga 18.756 nepilnamečiai vaikai. Lietuvoje yra apie 252 
vaikų dienos centrų ( 37 iš jų yra organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įsteigti dienos 
centrai, kiti - pavieniai centrai ar įsteigti kitų organizacijų ).  

 

 
2017 m. VO „Gelbėkit vaikus“, siekdama suteikti labiausiai 
pažeidžiamiems Lietuvos vaikams papildomą pagalbą, pradėjo paramos 
akciją „Už vaikystę“, kurią vainikavo kartu su LNK organizuotas paramos 
koncertas tuo pačiu pavadinimu. Paramos akcija įgyvendinta kartu su 
partneriais - LNK televizija, radijo stotimi M-1 UAB „TV PLAY“, Rūta 
Mikelkevičiūte, Daiva Tamošiūnaite-Budre, Giedriumi Leškevičiumi, UAB 
„Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Omnitel“, UAB „Mediafon“, TEO LT 
AB, UAB „Lintel“. 
 

 
KAM BUVO PANAUDOTOS LIETUVOS ŽMONIŲ PAAUKOTOS 
LĖŠOS?  
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Iš viso 2017 m. paramos koncerto „Už vaikystę“ metu Lietuvos žmonės 
vaikams paaukojo 165.792 Eur. Paramos panaudojimas detaliai 
aprašomas toliau ataskaitoje.   
 
Lietuvos žmonių paaukotos lėšos padėjo: 

• Užtikrinti įdomią, turiningą, prasmingą ir socialiai reikšmingą vaikų 
vasarą. Be paramos vaikai liktų leisti vasaros atostogas gatvėje, 
neprižiūrimi, nesaugūs.  

• Užtikrinti, kad vaikai gautų šiltą maistą. Daugeliui vaikų dienos 
centrus lankančių vaikų centre gaunamas maistas yra vienintelis 
šiltas patiekalas per parą. Kai kuriems vaikams - tai apskritai 
vienintelis valgis, kurį jie gauna per dieną. 

• Užtikrinti tęstinę vaikų dienos centrų veiklą. Be paramos nustotų 
veikti keli vaikų dienos centrai. Daugiau nei 70 vaikų netektų 
galimybės gauti reikiamą pagalbą ir palaikymą.  

• Praplėsti vaikų laisvalaikį, organizuoti jiems šviečiamąją, pažintinę 
veiklą, kurios dėka vaikai mokomi rūpintis savimi ir kitais, tinkamai 
bendrauti, spręsti gyvenime kylančias problemas. 

• Sustiprinti vaikų dienos centrų materialinę bazę. 
• Padėti vaikams ir šeimoms, kurioms net mažiausia pagalba dažnai 

reiškia vienintelę galimybę išgyventi.   
 

 
2017 metų koncerto metu gautos paramos lėšos organizacijai „Gelbėkit 
vaikus“ suteikė galimybę padėti Lietuvos šeimoms ir vaikams, vaikų 
dienos centrams. Parama suteikta 26 šeimoms ir 125 vaikams, įvairiose 
veiklose, renginiuose dalyvavo 788 vaikai. Paramą gavo 37 vaikų dienos 
centrai, kuriuose lankosi  apie 900 vaikų. 
 

  

 

 
 PARAMA VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, ŠEIMOMS, ŠEIMYNOMS 
 

 

SUTEIKTOS  PARAMOS PANAUDOJIMAS 
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Suteikta parama 
Suteiktos 
paramos 
suma Eur 

Suteiktos paramos paskrtis 

Parama 37 vaikų dienos 
centrams 55013,87 

 
Šią paramą 37 vaikų dienos centrai 
panaudojo vaikams maitinti,  
edukacinėms programoms organizuoti, 
vaikų stovykloms bei kitoms išlaidoms, 
susijusioms su vaikų dienos centrų veikla 
užtikrinti. Vaikų dienos centruose 
kasdien lankosi apie 900 vaikų. 
 

Parama šeimai iš Prienų raj. 850,00 
Parama būtiniausiams poreikiams 
patenkinti, šeimoje auga 3 vaikai. 
 

Pagalba šeimai iš Šiaulių 313,00 
Nupirkti baldai 4 šeimoje augantiems 
vaikams. 
 

Pagalba šeimai iš Biržų 200,76 

Sumokėtos šeimos skolos už darželį. 
Bendradarbiavimas su Biržų vaiko teisių 
apsaugos skyriumi. 
 

Pagalba šeimai iš Kazlų Rūdos 1400,00 

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ parūpino 
vaikui kompiuterį. Tenkinant neįgalaus 
berniuko sveikatos poreikius, už Lietuvos 
žmonių paaukotas lėšas buvo nupirkta 
aparatūra: ekrano skaitymo programą 
JAWS ir lietuvių kalbos sintezatorius 
Gintaras. 
Šeimoje auga 2 vaikai. 
 

Pagalba šeimai iš Šiaulių 280,00 
2 vaikams  sumokėta už vasaros 
stovyklą. 
 

Pagalba daugiavaikei šeimai 1435,64 

Padėta šeimai auginančiai 12 vaikų. 
Vienai šeimos narei studentei sumokėta 
už studijas Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. 

Pagalba šeimai iš Širvintų raj. 66,00 
Šeimai, kurioje auga 8 vaikai, padėta 
įsigyti kietojo kuro katilą. Prie šio darbo 
prisidėjo ir kitas rėmėjas.  

Parama VšĮ „Juventa“ vaikų 
dienos centrams Kauno raj. 2500,00 

Gauta finansinė parama buvo panaudota 
Voškonių vaikų dienos centro „Sparnai“ 
patalpoms įrengti (sumokėta už 
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statybines medžiagas), taip pat sumokėta 
už šio vaikų dienos centro šildymo 
sistemos įrengimą. Patalpos buvo visiškai 
neįrengtos, tik bloko sienos ir lubos, tad 
pinigų reikėjo viskam. Kadangi patalpų 
plotas yra virš  85 m2, paskaičiuota, kad 
joms apšildyti reikalingi 2 
kondicionieriai, kurie ir buvo nupirkti. 
Vaikų dienos centrą „Sparnai“ kasdien 
lanko 35 vaikai. 

„Gelbėkit vaikus“ Alytaus 
vaikų dienos centras „Gali“ 7708,60 

Už paramos lėšas „Gelbėkit vaikus“ 
organizacija galėjo suremontuoti ir pilnai 
įrengti bei pritaikyti Alytaus miesto 
savivaldybės suteiktas patalpas dienos 
centro veiklai. Šiuo metu Alytaus vaikų 
dienos centrą „Gali“ lanko 27 vaikai. Jie 
turi galimybę centre paruošti pamokas 
bei ugdyti savo socialinius įgūdžius: 
vaikai kartu gamina valgį, užsiima 
rankdarbių gamyba, kartais turi galimybę 
išvažiuoti į ekskursijas. Dienos centre 
taip pat įrengta bibliotekėlė – vaikai turi 
galimybę skaityti vaikų grožinės 
literatūros knygas. Naujajame dienos 
centre dirba dvi socialinės darbuotojos, 
dirbama ne tik su vaikais, tačiau ir su jų 
šeimomis.  

„Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos 
centras „Duok ranką“ 1971,50 

Vaikų dienos centrą „Duok ranką“ lanko 
17 vaikų. Jie turi galimybę centre 
paruošti pamokas bei ugdyti savo 
socialinius įgūdžius: vaikai kartu gamina 
valgį, užsiima rankdarbių gamyba, 
kartais turi galimybę išvažiuoti į 
ekskursijas, dalyvauja įvairiuose 
renginiuose. Parama buvo panaudota 
vaikams maitinti, komunalinėms 
išlaidoms sumokėti, smulkiems remonto 
darbams, patalpų nuomos mokesčiams, 
vaikų edukacinėms programoms 
finansuoti.   

Konferencija „Lietuvos vaikų 
balsas“ Lietuvos Respublikos 

Seime 
3521,90 

Mykolo Romerio universiteto 
Edukologijos ir socialinio darbo 
institutas, Lietuvos Respublikos Seimo 
Žmogaus teisių komitetas, organizacija 
„Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ 2017 
m. gegužės 31 dieną  paminėjo 
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Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Jai 
pažymėti buvo organizuoti du vaikų 
konkursai (pranešimų ir piešinių) bei 
konferencija „Lietuvos vaikų balsas“. 
Konkursų ir konferencijos tikslas – 
suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir 
meninėmis priemonėmis išsakyti savo 
nuomonę jam rūpimais klausimais, 
atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, 
dėmesį į vaikų nuomonę, kuri ne visada 
girdima ir išklausoma. Vaikai buvo 
kviečiami dalyvauti pranešimų ir / arba 
piešinių konkursuose. 
Pranešimų ir piešinių konkursų 
nugalėtojai buvo pakviesti dalyvauti 
konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, 
kuri vyko  LR Seime. Konferencijos 
metu buvo pristatyti reprezentatyvaus 
Lietuvos vaikų nuomonės tyrimo „Jaunas 
balsas 2017“ rezultatai, taip pat vyko 
moksleivių konkurso nugalėtojų 
pristatymai ir apdovanojimai. 
Renginiuose dalyvavo daugiau nei 350 
vaikų. 

Parama 5 šeimoms iš Širvintų 
rajono 2500,00 

Padėta šeimoms: 
1.  Kristinai. Šeimoje auga 8 vaikai,  
nupirkta sofa–lova ir lovytė; 
2. Rasai. Šeimoje auga 3 vaikai, 
nupirktos  3 lovos vaikams bei 2 lovos 
tėvams, o taip pat stalas, spinta, dulkių 
siurblys; 
3. Daivai. Šeimoje auga 5 vaikai, atliktas 
namų kapitalinis remontas: sudėti nauji 
langai, grindys (padas, apšiltinimas ir 
grindų danga), sumūryta nauja krosnis; 
4. Viktorijai. Šeimoje auga 3 vaikai,  
naujos dušinės įrengimas; 
5. Jolitai. Šeimoje auga 2 vaikai, nupirkta 
elektrinė plytelė.  

Parama VšĮ „Padėk užaugti“ 2000,00 

Finansiškai padėta Socialinės raidos 
centro „Avevitus“ specialiųjų poreikių 
turinčių vaikų šeimoms. Centras rūpinasi 
vaikų gerove, pilnavertiškesne, 
kokybiškesne ateitimi. Kiekvienais 
metais  centre reikiamą kompleksinę 
pagalbą gauna ~ 30 vaikų turinčių raidos 
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sutrikimų. 

Pagalba Zarasų rajono 
Samanių bendruomenės vaikų 

dienos centrui 
260,99 

Nupirkta buitinės technikos Zarasų 
rajono Samanių bendruomenės vaikų 
dienos centrui. Vaikų dienos centrą 
kasdien lanko 46 vaikai. 

Pagalba šeimai iš Širvintų 1248,14 

Padėta Jurgitos  šeimai iš Širvintų 
apmokėti komunalines paslaugas. 
Šeimoje auga 6 vaikai, kuriems buvo 
suteiktas šiltas ir patogus būstas. 

Parama Paparčių Šv. Juozapo 
šeimos namams 8000,00 Parama skirta šeimynos namų remontui. 

Šeimynoje auga 7 vaikai. 

Pagalba Pasvalio vaikų dienos 
centrui „Visada kartu“ 280,00 

Nupirktas šaldytuvas Pasvalio vaikų 
dienos centrui „Visada kartu“. Centrą 
kasdien lanko 20 vaikų. 

Pagalba šeimai Šiauliuose 1000,00 

 
Padėta šeimai, kurioje auga 4 vaikai, 
pagerinti gyvenimo sąlygas, teiktos 
socialinių įgūdžių, palaikymo, teisinės,  
šeimos atstovavimo paslaugos. 
 

Pagalba močiutei, auginančiai  
dvi našlaites anūkes, Pasvalio 

raj. 
4869,91 

 
Padėta  močiutei, auginančiai 2 našlaites 
anūkes, suremontuoti ir įrengti  savo 
būstą: įstatyti langai, pilnai įdiegta 
šildymo sistema ir kt. 
 

Parama VšĮ „Gelbėkit vaikus“ 
Akmenės vaikų dienos centrui 

„Akmenėliai“ 
15629,22 

 
Buvo pilnai užtikrinta Akmenės vaikų 
dienos centro „Akmenėliai“ veikla. Be 
paramos  neveiktų vaikų dienos centras. 
Daugiau nei 50 vaikų gavo  reikiamą 
pagalbą, maitinimą, palaikymą. Buvo 
organizuota 13 renginių, kuriuose 
dalyvavo apie 480 dalyvių. Organizuotos 
2 vasaros stovyklos: liepos mėn. 
organizuota 21-oji vaikų ir jaunimo 
liaudies amatų vasaros stovykla, 
dalyvavo 57 dalyviai; rugpjūčio mėn. 
vyko vasaros stovykla Virvytės sporto ir 
poilsio bazėje, dalyvavo 10 dalyvių. 
 
Įvyko susitikimai su šiais žmonėmis: 
Izraelio ambasadoriumi; 
LR Prezidentūros darbuotojais; 



 
 

14 

Akmenės krašto tautodailininkais ir 
kūrėjais; 
Lietuvos meno terapijos asociacijos 
atstovėmis; 
Vietiniais jaunaisiais verslininkais; 
Klykolių bendruomenės nariais; 
Vilniaus centrinio pašto atstovėmis. 
 

Pagalba Šv. Teresės šeimynai 25000,00 

 
Pagalba Šv. Teresės šeimynai atstatyti 
šeimynos namus po gaisro. Utenos raj. 
Užpalių seniūnijoje gyvena Jūratė ir 
Eugenijus Keraminai, kurie prieš 18 m. 
(1997 m.) įkūrė Šv. Teresės šeimyną. 
Šeimynos tėvai užaugino 4 savo vaikus 
kartu su 27 globojamais vaikais, kurie dėl 
skaudžių gyvenimo netekčių, biologinių 
tėvų abejingumo, nemeilės, neteko tėvų 
globos. Šv. Teresės šeimynoje jie surado 
saugumą, šilumą, savo tikruosius namus. 
Jau suaugę buvę globotiniai sugrįžta į 
šeimyną su savo šeimomis kaip į savo 
tikruosius namus, dalinasi bendrais 
rūpesčiais ir džiaugsmais. Šiuo metu 
šeimynoje atradę savo tikruosius namus 
gyvena 13 įvairaus amžiaus vaikų. 
 

Papildomos lėšos kuruojamų 
šeimų, šeimynų palaikymui 2542,95 

Papildomos lėšos visų kuruojamų šeimų, 
šeimynų palaikymui buvo naudojamos 
draudimo, komunalinėms, smulkaus 
remonto, materialinėms, maitinimo  
paslaugoms. 

Pagalba kuruojamoms 
šeimoms Fabijoniškių 

mikrorajone 
871,80 

Buvo teikiamos šeimų palaikymo 
paslaugos: materialinės, psichologinės, 
individualios, teisinės konsultacijos, 
vaikų individualios konsultacijos. 
Vaikams organizuojamos stovyklos ir 
ekskursijos, tėvams – pozityvios tėvystės 
mokymai. Buvo kuruojamos 54 šeimos, 
kuriose augo 79 vaikai. 
 

Projekto valdymo išlaidos 8756,72 

Įvairios projekto valdymo ir palaikymo 
išlaidos (priemonės, degalai, telefono 
ryšio paslaugos ir kt.). 
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Paramos koncerto „Už 
vaikystę“ organizavimo ir 

transliavimo paslaugos 
17571,00 

Paramos koncerto „Už vaikystę“ 
organizavimo, transliavimo, filmavimo ir 
kitos paslaugos, tame tarpe 11 reportažų 
ir anonsų. 
 

Bendra panaudotos 
paramos suma 165792,00  

 
 
Mergaitės, kuriai sumokėta už studijas Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje, motyvacinis laiškas  
 
     Kaskart savęs paklaususi „kodėl gi aš šoku?“, mintyse prisimenu garsių viso pasaulio 
šokėjų kalbas, liudijančias, kad šokis yra gyvenimo prasmė, svajonė, siekis, tikslas, na, o aš 
pasakyčiau daug paprasčiau. Galimybė šokti man teikia tai, dėl ko apskritai yra verta gyventi 
– šokdama aš esu laiminga. Ši meno sritis man yra vienintelė galimybė ištrūkti iš savo 
baimių, iš riboto mąstymo (arba išvis... bet kokio mąstymo), aplinkos kuriamų stereotipų. 
     Kai pirmą kartą vedina smalsumo pravėriau šokių salės duris, nė nenutuokiau, kas manęs 
laukia, tačiau ilgai spėlioti neteko. Jau po kelių mėnesių supratau, kad tai didžiulė likimo 
man siųsta dovana, kurią priėmiau atvira širdimi. Besąlygiškai pamilau šokį, sceną, 
kolektyvinį darbą bei ilgus vakarus šokių salėje. Tvirtai žinojau, kad noriu šokti, todėl baigusi 
mokyklą, vedina svajonės, įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Čia atradau save ir 
įgavau tik dar daugiau motyvacijos siekti užsibrėžtų tikslų. Net neabejoju tuo, jog svajonės 
pildosi ir tai priklauso, pirmiausia, nuo manęs pačios. 
 
 
Vaikų, lankančių „Gelbėkit vaikus“  vaikų dienos centrus, įspūdžiai 
  
Aš esu Kamilė, 10 m. Jau 2 m. lankau „Gelbėkit vaikus“ Degučių Marijampolės vaikų dienos 
centrą. Du kartus buvau vasaros poilsio stovykloje „Gintaras“, ten buvo labai smagu – norisi 
važiuoti kiekvieną vasarą. Pernai dar buvau stovykloje prie jūros „Raganė“. Pirmą kartą 
pamačiau jūrą, buvo labai buvo smagu, susiradau daug draugų. 
 
Esu Paulina, man 12 metų. „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrą lankau  3 metus. Kiekvieną 
vasarą važiuoju į stovyklą „Gintaras“, ten labai smagu – žaidėme, vyko naktiniai žygiai, 
diskotekos, įvairūs renginiai. Pernai dar buvau stovykloje prie jūros „Raganė“. Mūsų 
šeimoje yra 5 vaikai. Kaip gerai, kad galime vasarą turiningai praleisti laiką ir nereikia už 
tai mokėti. Ačiū organizacijai „Gelbėkit vaikus“ už mūsų laimingą vaikystę. 
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Esu Dovydas, man 10 m., „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrą lankau  jau 3 metus. Turiu 4 
brolius ir seses. Kiekvieną vasarą važiuoju į stovyklą „Gintaras“, man ten labai patinka. 
Stovykloje žaidžiame, vyksta naktiniai žygiai, diskotekos, įvairūs renginiai, susirandu naujų 
draugų. Pernai pirmą kartą pamačiau jūrą, man ji atrodė labai, labai didelė, o bangų tokių 
dar niekad nebuvau matęs, net per televizorių. 
 
 
Jei turite klausimų, kreipkitės: 
 
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė,                                                                   
Mob. Tel. nr. +370 61510082 
el. paštas: rasa.dicpetriene@ savethechildren.org  

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ padalinių plėtros vadovė ir projektų 
koordinatorė Natalija Novakauskienė                                                    
Mob. Tel. Nr. +370 682 62772,                                                                          
El. Paštas: natalija.novakauskiene@savethechildren.org 


