Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė LINA
DRAKŠIENĖ
Data: 2020-06-29 10:56:39
Paskirtis: Auditoriaus
parašas

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR
VEIKLOS ATASKAITA
UŽ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS ATASKAITINIUS METUS

2019

TURINYS

Nepriklausomo auditoriaus išvada

3- 5

Finansinių ataskaitų rinkinys

6 - 19

Veiklos ataskaita

20 - 49

LD Signum UAB
Sakalų 6 – 33,
LT-08124 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 233 4307
www.ldsignum.lt

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
VO „Gelbėkit vaikus“ nariams, vadovybei
Nuomonė
Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ( toliau – Organizacijos)
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių
metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos
metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai
pateikia Organizacijos 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių
metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,
reglamentuojančius pelno nesiekiančių įstaigų ir organizacijų buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų sudarymą.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė
pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė
už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Organizacijos pagal
Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos
kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės
kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito
įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami
ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.
Dalyko pabrėžimas
Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabą Nr. 3.2 kurioje
atskleidžiama, kad 2019 m. gruodžio 31 d. Organizacijos nuosavas kapitalas yra
neigiamas – 55.5 tūkstančiai eurų. Vadovybės planai sumažinti nuosavo kapitalo trūkumą
taip pat atskleisti šioje pastaboje. Dėl šio dalyko savo nuomonės nemodifikuojame.

Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Organizacijos veiklos ataskaitoje, tačiau ji
neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga
už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose,
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta.
Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes
turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Organizacijos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė
informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita
buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių
ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:



Organizacijos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių
finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir



Organizacijos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR asociacijų įstatymo
reikalavimų.

Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pelno nesiekiančių
įstaigų ir organizacijų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir tokią vidaus
kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be
reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Organizacijos gebėjimą tęsti
veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo
apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti
Organizaciją ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma
nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje
pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o
ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą,
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos,
laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti
didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis
ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:


Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba
klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir
surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo
iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl
klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis
praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.



Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume
pareikšti nuomonę apie Organizacijos vidaus kontrolės veiksmingumą.



Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių
vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.



Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl
to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs
reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Organizacijos
gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas
egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus
finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti
savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki
auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Organizacija
negalės toliau tęsti savo veiklos.



Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant
atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir
įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį
ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės
trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Lina Drakšienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000062
2020 m. birželio 14 d.
Vilnius, Lietuva
LD Signum UAB
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001430
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2019 m. gruodžio 31 d. (EUR)
Eil.
Nr.

A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.

C.
I.
II.
III.
IV.
D.
E.
I.
II.

STRAIPSNIAI
TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS
DALININKŲ KAPITALAS
REZERVAI
NELIEČIAMSIS KAPITALAS
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS
FINANSAVIMO SUMOS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

Generalinė direktorė

Rasa Dičpetrienė

Pastabos
Nr.

Praėję
finansiniai
metai

Finansiniai
metai
50 703

3.3
3.5

48 611
2 092

3.4
3.5

111 783
3 354
16 831
91 598
162 486

3.2

3.1

3.6

(55 523)

55 713
53 252
2 461
149 018
5 229
27 947
115 842
204 731

(55 523)
138 490
79 519
79 519

(39 393)
(39 393)
179 731
64 393
64 393

162 486

204 731

2020-06-08
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA už 2019 m. gruodžio 31 d.
pasibaigusius ataskaitinius metus (EUR)

Eil.
Nr.
I.
1.
2.
3.

II.
1.

2.
3.

III.
IV.
V.

STRAIPSNIAI

PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS

3.7
3.1

FINANSAVIMO PAJAMOS

KITOS PAJAMOS
SĄNAUDOS
PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS
PARDAVIMO SĄNAUDOS
VEIKLOS SĄNAUDOS
KITOS SĄNAUDOS
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Generalinė direktorė

Pastabos
Nr.

Rasa Dičpetrienė

3.8

Praėję
finansiniai metai

Finansiniai
metai

1 063 839
3 055
1 060 784
(1 079 969)

1 032 287
1 054
1 014 556
16 677
(990 555)

-

-

(1 078 576)
(1 393)
(16 130)
(16 130)

(988 091)
(2 464)
41 732
41 732

2020-06-08
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Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(EURAIS, jei nenurodyta kitaip)

1. BENDROJI DALIS
1.1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys
1991 m., palaikant aljanso „Save the Children“ idėjas, Lietuvoje buvo įkurta nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė vaikų teisių gynimo
organizacija „Gelbėkit vaikus“ (toliau – Organizacija). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu,
Teisingumo ministerijoje 1996 m. kovo mėn. 5 d. Įsakymu Nr.59-V adresu Totorių 15, Vilniuje, įregistruota Lietuvos vaikų gynimo
organizacija „Gelbėkit vaikus“. Įmonės kodas – 190780953
2004 m. vasario mėn. 9 d. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijai „Gelbėkit vaikus“, Juridinių asmenų registro pranešimu, suteiktas
Paramos gavėjo statusas.
2006 m. lapkričio 16 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji organizacijos įstatai su pakeistu pavadinimu: Visuomeninė
organizacija „Gelbėkit vaikus“, teisinė forma asociacija, įmonės kodas 190780953.

1.2. Informacija apie Įmonės buveines
Buveinės adresas: Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6, Vilnius LT-01119.

1.2. Finansiniai metai
Organizacijos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

1.3. Organizacijos veikla
Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veikla remiasi Įstatais, įregistruotais 2008 m. lapkričio 18 d. Organizacijos dėmesio
centre, pirmiausia, yra vaikai, esantys ekstremaliose ir kitokiose sudėtingose situacijose. Todėl Visuomeninė organizacija „Gelbėkit
vaikus“ vykdo programas, kurių tikslas:
- Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas;
- Švietimas vaiko teisių klausimais;
- Vaiko socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas;
- Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas.
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ 2001 m. gegužės 2 d. Reikjavike pasirašė asocijuotos narystės sutartį su tarptautiniu aljansu „Save the
Children“ ir tapo vienintele Šiaurės Rytų Europos organizacija, didžiausio pasaulinio judėjimo už vaiko teises – tarptautinio aljanso
„Save the Children“, turinčio 27 šalis nares – tikrąja nare.

1.5. Darbuotojų skaičius
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 36 (2018 m. – 29).

1.6. Informacija apie pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančią įmonę
Finansinių ataskaitų sudarymo dieną ir per 2019 m. Organizacijai apskaitos paslaugas teikė UAB Nordgain (Įm. Kodas 301539808).

2. INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKĄ, TAIKYTĄ SUDARANT
FINANSINES ATASKAITAS
2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė
Organizacija tvarkydama apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi:
- pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimą ir
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m.
gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 (Toliau – „Taisyklės),
- bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme,
- LR buhalterinės apskaitos įstatymu,
- jeigu Organizacijos finansinės ataskaitos, parengtos taikant bendruosius apskaitos principus ir Taisykles, teisingai neparodo
Organizacijos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, Organizacija vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos
standartais,
- kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Organizacijos veiklą ir/ar susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019
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Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(EURAIS, jei nenurodyta kitaip)

2.2. Užsienio valiutų operacijos
Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas, susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal
Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.

2.3. Ilgalaikis materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią Organizacija nusistato,
atsižvelgdama į planuojamą konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudingo tarnavimo laiką. Nudėvimoji ilgalaikio
materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo savikainos atimant nustatytą likvidacinę vertę. Likvidacinę vertę nustato
Organizacija kiekvienam ilgalaikio turto vienetui.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.
Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos.
Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama Organizacijos vadovo patvirtintu ilgalaikio materialiojo
turto perdavimo naudoti aktu, kuriame taip pat nurodoma turto vieneto numatomas naudingo tarnavimo laikotarpis, likvidacinė vertė
ir kita svarbi informacija.
Turto naudingo tarnavimo laikas yra tikrinamas kiekvienais metais. Jeigu pastebėtas reikšmingas laukiamos iš to turto naudos
pasikeitimas, jo naudingo tarnavimo laikas yra pakeičiamas taip, kad atitiktų pasikeitusią situaciją.
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokį vidutinį naudingo tarnavimo laiką:
- Pastatai ir statiniai
15 metų
- Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
3 metai
- Kitas materialusis turtas
3-6 metai
Žemė yra neriboto naudojimo laiko turtas, todėl jos nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

2.4. Atsargų įkainojimo būdai
Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos
pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), atvežimo, paruošimo naudoti bei
kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Parduotų atsargų savikaina yra apskaičiuojama FIFO metodu.
Parama, gauta prekėmis, yra įvertinama paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų verte. Jeigu
prekių vertė dokumente nenurodyta, gautų prekių įsigijimo savikainą nustato Organizacija, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę, jei
tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, laikoma, kad neatlygintinai
gautų prekių įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui.
Organizacija neatlieka operacijų grynaisiais pinigais ir neturi kasos. Aukų dėžutėse esantys pinigai pripažįstami balanse tik juos
inkasavus ir įnešus šiuos inkasuotus grynuosius pinigus į Organizacijos sąskaitą banke.

2.5. Kiti taikyti standartai, nenumatyti Taisyklių nuostatuose
Dotacijos
Dotacija atsiranda, Organizacijai neatlygintinai gavus ilgalaikio turto arba įsigijus ilgalaikio turto iš tikslinių įnašų. Dotacija apskaitoma
kaupimo principu, t. y. ji pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas arba iš tikslinio finansavimo lėšų įsigytas turtas yra
nudėvimas (amortizuojamas), nurašomas, perleidžiamas arba jo balansinė vertė kitaip mažinama. Balanse rodoma nepanaudota
dotacijos dalis.
Turtu, kurio nusidėvėjimas neskaičiuojamas (pavyzdžiui, žemės), suteiktos dotacijos pripažįstamos panaudotomis įvykdžius nustatytas
dotacijos gavimo sąlygas.
Dotacijos apskaitoje užregistruojamos nurodyta gauto turto verte arba tikrąja verte, jei šio turto vertė nebuvo nurodyta. Jei nurodyta
gauto turto vertė reikšmingai viršija tikrąją jo vertę, gauta dotacija ir turto įsigijimo savikaina užregistruojama to turto tikrąja verte.
Jeigu turto vertė nenurodyta ir jo tikrosios vertės nustatyti negalima, su turtu susijusios gautos dotacijos vertė yra nulis.
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3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
3.1 FINANSAVIMO SUMOS
Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama
Gautos paramos teikėjas

Gautos paramos dalykas

Eilės
Pavadinimas

Kodas, buveinė (adresas)

Pinigais

Nr.

1

3

1

Lietuvos Respublikos
juridiniai asmenys

X

1.1.

"Maisto Bankas",
Labdaros ir Paramos
Fondas

192015172, Vytenio g. 54,
LT-03229 Vilnius

1.2.

Rimi Lietuva, UAB

1.3.

NOD Baltic, UAB

1.4.

TRAVELDEALS LT,
UAB

1.5.

StarPrus, UAB

1.6.

Click2Sell, UAB

1.7.

Pasvalio rajono
savivaldybė

1.8.

1.9.

1.10.
2
3
4
5

1

2

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija
Zarasų rajono
savivaldybės
administracija
Kiti Lietuvos
Respublikos juridiniai
asmenys
Užsienio valstybių
juridiniai asmenys
Fiziniai asmenys ir
anonimai
Gyventojai, skyrę
gyventojų pajamų
mokesčio dalį
Iš viso

4

Turtu,
išskyrus
pinigus

Paslau
-gomis

Turto
panauda

5

6

7

Savanorių
darbu
EUR

Valanda

8

9

12 894

23 841

16 145

155 401

-

-

-

6 725

-

-

-

-

-

4 511

-

-

-

-

-

3 599

-

-

-

-

-

-

5 000

-

-

-

-

-

9 900

-

-

-

11 457

-

-

-

-

-

-

-

-

9 0911

-

-

188706935, Rotušės a. 4,
LT-62504 Alytus

-

-

-

43 370 2

-

-

188753461, Sėlių a. 22, LT32110 Zarasai

-

-

-

100 254 3

-

-

X

1 437

9 006

1 245

2 6864

-

-

X

2 466

-

-

-

-

-

X

64 284

-

-

-

-

600

X

126 287

-

-

-

-

-

X

205 931

23 841

16 145

155 401

-

600

123715317, Spaudos g. 6-1,
LT-05132 Vilnius
300121211, Laisvės pr. 3,
LT-04215 Vilnius
302583106, Ukmergės g.
124, LT-08100 Vilnius
302464543, Verkių g. 42202, LT-09109 Vilnius
300110581, Saulėtekio al.
15, LT-10224 Vilnius
111101496, Vytauto
Didžiojo a. 1, LT-39143
Pasvalys

Pagal 2018 m. gruodžio 12 d. Pasvalio rajono savivaldybės turto panaudos sutarties Nr.ASR-570 2018 m. gruodžio 14 d. Savivaldybės turto,
perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo akte nurodytą 2018 m. lapkričio 30 d. likutinę vertę – 9 091 EUR.
2
Pagal 2019 m. spalio 14 d. Susitarime Nr.SR-1654(38.5) dėl 2016-03-08 Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr.SR-411(38.5) pakeitimo nurodytą
turto įsigijimo vertę 43 370 EUR.
3
Pagal 2016 m. gruodžio 19 d. Zarasų rajono savivaldybės turto panaudos sutartyje Nr.23T(22.23)-497 nurodytą patalpų dalies įsigijimo savikainą –
53 540 EUR; pagal 2019 m. liepos 3 d. Zarasų rajono savivaldybės turto panaudos sutartyje Nr.23T(22.23)-178 nurodytą patalpų dalies įsigijimo
savikainą – 36 164 EUR; pagal 2019 m. balandžio 16 d. Zarasų rajono savivaldybės turto panaudos sutartyje Nr.23T(22.23)-115/STPN-2019-4 nurodytą
turto įsigijimo savikainą – 10 550 EUR.
4
Pagal 2019 m. rugsėjo 25 d. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro raštą Nr.2-613 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Zarasų skyriaus 2019 m. balandžio mėn. Valstybinės žemės panaudos sutartį Nr.42SUN-(14.42.56).
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Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį
Panaudota per
ataskaitinį laikotarpį
Eilės
Nr.

1
1.
2.
3.
4.

Paramos dalykas

2
Pinigai
Turtas, išskyrus pinigus
Parama, panaudota
neliečiamajam kapitalui
formuoti
Iš viso

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje
3

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Pergrupavimas
ir kita

Iš viso

5
11 813
-

6
(217 744)
(23 841)

7
(217 744)
(15 660)

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
8
2 759

Iš jų
saviems
tikslams

2 759

4
205 931
23 841

-

-

-

-

-

-

2 759

241 585

-

(241 585)

(233 404)

2 759

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta parama

Eilės
Nr.
1
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas

Suteiktos labdaros, paramos dalykas

Pavadinimas

Kodas, buveinė
(adresas)

Pinigais

Turtu, išskyrus
pinigus

Paslaugomis

Turto
panauda

2

3

4

5

6

7

Juridiniai asmenys
Gelbėkit Vaikus
Akmenės Vaikų
Dienos Centras
"Akmenėliai"
Gelbėkit Vaikus
Bagaslaviškio Vaikų
Dienos Centras
Danieliaus Skersio
paramos fondas
Degučių vaikų dienos
centras, VšĮ
Gelbėkit Vaikus
Druskininkų Vaikų
Dienos Centras
Zarasų rajono
Samanių
bendruomenė
"Dvargantis"
Gelbėkit Vaikus
Fabijoniškių Vaikų
Dienos Centras
"Svajonių Laivas"
Galimybių laukas,
VšĮ
VŠĮ Kazlų Rūdos
Savivaldybės Vaikų
Dienos Centras
Kupiškio vaikų
dienos centras, VšĮ

1.11.

Liberi, VšĮ

1.12.

Lietuvos Vaikų
Teisių Gynimo
Organizacijos

148 644

5 553

-

-

193216534, Puškino g.
38-1, Akmenė

6 307

-

-

-

178318927, Zibalų g. 1539, Širvintos

2 590

-

-

-

7 800

-

-

-

12 073

-

-

-

152115567, V. Kudirkos
g. 9, Druskininkai

2 267

6

-

-

187936082, Samaniai,
LT-32291 Zarasų r.

2 500

119

-

-

124709356 , S.
Stanevičiaus g. 25,
Vilnius

1 500

190

-

-

304402832, Eglės g. 41,
Jonų k., LT-69316
Kalvarija

3 162

-

-

-

301492575, Maironio g.
28A, Kazlų Rūda

7 570

539

-

-

14 355

286

-

-

11 550

9

-

-

5 125

1 841

-

-

304991163, Vaidaugų g.
3-31, LT-95221 Klaipėda
305089504, Ramutė
Regina Lepšienė,
direktorė

300126087, Vilniaus g. 8,
LT-40114 Kupiškis
304754851, Kauno g. 4755, LT-91176 Klaipėda
167241461, Pavenčių g.
4, LT-89189 Mažeikiai

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019

9
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(EURAIS, jei nenurodyta kitaip)

1.13.

1.14.

"Gelbėkit Vaikus"
Mažeikių Padalinys
Gelbėkit Vaikus,
Lietuvos Vaikų
Teisių Gynimo
Organizacijos
Marijampolės Skyrius
Marijampolės
Apskrities Moters
Veiklos Centras

1.15.

Paparčių šv. Juozapo
šeimos namai, VšĮ

1.16.

Pilietinė medija, VšĮ

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.
1.23.
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.

"Gelbėkit vaikus"
Raguvėlės vaikų
dienos centras, VšĮ
Raudondvario kaimo
bendruomenė,
asociacija
Gelbėkit Vaikus
Rokiškio Vaikų
Dienos Centras
Gelbėkit Vaikus
Salininkų Vaikų
Dienos Centras
"Šaltinis"
Gelbėkit Vaikus
Šakių Vaikų Dienos
Centras
Gelbėkit Vaikus
Šiaulių Vaikų Dienos
Centras
Šilutės socialinių
paslaugų centras
Širvintų vaikų dienos
centras, VšĮ
Gelbėkit Vaikus
Šnipiškių Vaikų
Dienos Centras
"Spindulys"
Gelbėkit Vaikus
Tauragės Vaikų
Dienos Centras
Gelbėkit Vaikus
Ukmergės Vaikų
Dienos Centras
Regbio Sporto Klubas
"Vairas"

1.29.

Save the Children
Norway

1.30.

Pasvalio Lėvens
pagrindinė mokykla

1.31.

Juventa, VŠĮ

2.

Fiziniai asmenys

3.

Iš viso

151407885, Varpo g. 13,
LT-68288 Marijampolė

250

-

-

-

7 029

-

-

-

193218695, Vytauto g.
20, LT-68298
Marijampolė
158963735, Dominikonų
g. 20, Paparčių k.,
Kaišiadorių r.
303747868, P. Vileišio g.
18A, LT-10306 Vilnius
154322760,
Rūtų
g. 21, Raguvėlės k., LT29176 Anykščių r.
300971761, Jaunimo g. 4,
Raudondvario k.,
Radviliškio r.

1 500

259

-

-

10 919

-

-

-

2 261

-

-

-

1 740

288

-

-

173260548, J. Biliūno g.
2, Rokiškis

6 450

484

-

-

125085080, Vaikų g. 1019, Vilnius

8 823

710

-

-

174443997, Bažnyčios g.
5, Šakiai

1 951

-

-

-

145589426, P. Cvirkos g.
65B-27, Šiauliai

2 670

8

-

-

1 500

-

-

-

4 000

-

-

-

124709541, Rolando
Jankausko g. 17, Vilnius

2 200

-

-

-

279720730, Respublikos
g. 2, Tauragė

1 500

-

-

-

183120313, Miškų g. 29,
Ukmergė

3 760

6

-

-

3 292

-

-

-

12 000

-

-

-

302944535, Tilžės g. 32,
LT-99168 Šilutė
300155231, Kalnalaukio
g. 9, LT-19107 Širvintos

145396480, Aušros al.
66A, LT-76233 Šiauliai
941296459,
Besøksadresse:
Storgata 38, 0182 Oslo
290615290, Kalno g. 34,
LT-39121 Pasvalys
302486447, Žiogų tak. 42,
Kaunas
X
X

-

788
20

-

47 771

39 467

148 644

53 324

39 467

-

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019

10
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(EURAIS, jei nenurodyta kitaip)
Tikslinio finansavimo pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eilės
Nr.

Tikslinio finansavimo
sumų šaltinis

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

Panaudota
per ataskaitinį
laikotarpį

Gautinų sumų
pasikeitimas ir
kita

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

2

3

4

5

6

7

1
1.

Valstybės biudžetas

2.

Savivaldybių biudžetai

3.
4.

-

118 266

(105 039)

(11 670)

1 557

6 899

196 317

(184 140)

(13 015)

6 061

Kiti šaltiniai

114 917

500 309

(523 432)

(13 918)

77 876

Iš viso

121 816

814 892

(812 611)

(38 603)

85 494

Bendras visų finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eilės
Nr.

Tikslinio finansavimo
sumų šaltinis

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pradžioje

Gauta per
ataskaitinį
laikotarpį

2

3

4

121 816

814 892

(812 611)

(38 603)

85 494

2 759

229 772

(241 585)

11 813

2 759

55 156
-

1 669

(5 229)
(1 360)

-

49 927
309

179 731

1 046 333

(1 060 785)

(26 790)

138 489

1
1.

Tikslinis finansavimas

2.

Gauta parama

3.
4.

Dotacijos
Nario mokesčiai

5.

Iš viso

Panaudota
per ataskaitinį
laikotarpį

Kita

Likutis
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje

5

6

7

2019 metais Organizacijos vykdytų projektų trumpa informacija:
• 2019 m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisidėjo prie 5 (penkių) Organizacijos vaikų dienos centrų išlaikymo bei veiklos
užtikrinimo, bendrai skirta finansavimo suma sudarė 80 000 EUR. Organizacijos vaikų dienos centrų veiklos buvo papildomai
finansuojamos iš savivaldybių biudžetų bendrai 3 200 EUR bei remiamos fizinių ir juridinių asmenų, skiriant paramą, kurios bendra
vertė per 2019 m. sudarė 119 027 EUR. 2019 m. dienos socialinės priežiūros ir socialinio ugdymo paslaugos buvo suteiktos 109
vaikams, pagalba suteikta iš viso 83 šeimoms. Dalis lėšų skirta vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimui (darbo užmokesčiui;
komunalinėms išlaidoms; maisto, buities ir higienos prekėms, apskaitos paslaugoms ir pan.). Kita dalis lėšų užtikrino vaikų
laisvalaikio ir vasaros užimtumo veiklas (kiekvienas centras dalyvavo vasaros stovyklose, buvo organizuojami edukaciniai
užsiėmimai, pažintinės išvykos, meno būreliai ir kitos veiklos). Atitinkamai:
1. Alytaus vaikų dienos centro „GALI“ finansavimas pagal 2019 m. kovo 8 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį
Nr.VDC1-309 sudarė 16 000 EUR (panaudota per 2019 m. 16 000 EUR). Fizinių ir juridinių asmenų skirta parama vaikų
dienos centro veikloms užtikrinti 38 536 EUR (panaudota per 2019 m. 35 500 EUR).
2. Pasvalio vaikų dienos centro „Visada kartu“ veiklos finansavimas pagal 2019 m. kovo 8 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo
sutartį Nr.VDC1-481 sudarė 16 000 EUR (panaudota per 2019 m. 16 000 EUR). Fizinių ir juridinių asmenų skirta parama
vaikų dienos centro veikloms užtikrinti 18 820 EUR (panaudota per 2019 m. 17 486 EUR)
3. Vilniaus vaikų dienos centro „Duok ranką“ finansavimas pagal 2019 m. kovo 8 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį
Nr.VDC1-74 sudarė 16 000 EUR (panaudota per 2019 m. 16 000 EUR). Fizinių ir juridinių asmenų skirta parama vaikų
dienos centro veikloms užtikrinti 34 173 EUR (panaudota per 2019 m. 32 746 EUR).
4. Utenos vaikų dienos centro „Draugystė“ finansavimas pagal 2019 m. kovo 8 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį
Nr.VDC1-318 sudarė 16 000 EUR (panaudota per 2019 m. 16 000 EUR). Utenos rajono savivaldybės administracijos
finansavimas pagal 2019 m. birželio 25 d. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr.J1-273 sudarė 1 600 EUR
(panaudota per 2019 m. 1 600 EUR). Fizinių ir juridinių asmenų skirta parama vaikų dienos centro veikloms užtikrinti 10
874 EUR (panaudota per 2019 m. 9 961 EUR).
5. Zarasų vaikų dienos centro „Draugai“ finansavimas pagal 2019 m. kovo 8 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį
Nr.VDC1-361 sudarė 16 000 EUR (panaudota per 2019 m. 16 000 EUR). Zarasų rajono savivaldybės administracijos
finansavimas pagal 2019 m. birželio 4 d. Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr.SR(6.68)-250 sudarė
1 600 EUR (panaudota per 2019 m. 1 600 EUR). Fizinių ir juridinių asmenų skirta parama vaikų dienos centro veikloms
užtikrinti 15 650 EUR (panaudota per 2019 m. 15 113 EUR).
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• VAIKO IR ŠEIMOS CENTRAS „DUOK RANKĄ“ – kompleksines paslaugas šeimai Vilniaus miesto Fabijoniškių seniūnijoje
teikiantis centras, padedantis spręsti sunkumų patiriančių šeimų problemas tam, kad šeimos išliktų vieningos, o vaikams augti jose
būtų saugu ir gera. Veiklos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendra vertė
128 700 EUR pagal 2019 m. vasario 22 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr.A291-189/19. Vaiko ir šeimos centras „Duok ranką“
paslaugomis pasinaudojo 147 šeimos bei jose augantys 102 vaikai.

PAVADINIMAS

MATO
VIENETAS

PLANUOJAMAS
REZULTATAS
PAGAL SUTARTĮ

FAKTINIS
VEIKLOS
REZULTATAS

Užbaigtų Atvejo vadybos procesų, kai šeima pajėgi savarankiškai
užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, skaičius.

%

15 %

36 %

Sėkmingų intervencijų skaičius, sprendžiant priklausomybių
problemas.

%

40 %

55 %

Įsidarbinusių asmenų skaičius

%

50 %

58 %

Sėkmingas pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programos
užbaigimas

%

50 %

58 %

Sėkmingų intervencijų, sprendžiant mokymosi sunkumus,
mokyklos nelankymo problemą, skaičius

%

50 %

56 %

Vaikų, kurių socialinė atskirtis mažėjo dalyvaujant
sociokultūrinėje veikloje –bendruomenės kultūriniame
gyvenime, dalyvaujant sveikatingumo ir kituose socialiniuose
projektuose, skaičius

%

50 %

76 %

• Nuo 2017 m. sausio mėnesio Organizacija kartu su Zarasų rajono savivaldybe pradėjo įgyvendinti „Socialinės įtraukties didinimas
ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ Bendruomeninių šeimos
namų „Saugi šeima“ projektą. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinio fondo lėšų. Projektas vykdomas iki 2022 m.
sausio 31 d. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas projekte dalyvaujančioms Zarasų rajono šeimoms (asmenims) gauti kompleksiškai
teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti
iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Per 2019 m. buvo suteikta tiesioginių paslaugų už 37 967 EUR, projekto įgyvendinimui skirti 8 078 EUR, bendrai 46 045 EUR.
2019 m. gruodžio 31 d. nepanaudoto projekto avanso suma sudarė 16 886 EUR, gautinas finansavimas 12 053 EUR. Per 2019 metus
iš viso suteiktos kompleksinės paslaugos:
1. Individualių konsultacijų - 278 val. Paslaugos suteiktos 75 asmenims, iš jų 22 vaikai.
2. Mediacijos paslaugų - 78 val. Paslaugos suteiktos 42 asmenims, iš jų 6 vaikai.
3. Pozityvios tėvystės mokymų - 80 val. Paslaugos suteiktos 4 grupėms, kuriose bendrai dalyvavo 53 tėvai.
• UŽTIKRINKIME VAIKO GEROVĘ KARTU projekto finansavimas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m.
kovo 6 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr.VGP1-2 sudarė 17 904 EUR (panaudota per 2019 m. 16 347 EUR). Projekto
tikslas - organizuoti ir vykdyti švietėjišką veiklą vaiko gerovės srityje organizacijos globojamų vaikų dienos centrų visoje Lietuvoje
darbuotojams. Projekto metu pasiekti rezultatai:
1. Pravesti 4-i mokymai „Vaiko teisių įgyvendinimo prielaidos“ vaikų dienos centrų darbuotojams ir vaiko gerovės srityje
dirbantiems specialistams. Dalyvių skaičius – 80 dalyvių.
2. Suorganizuotos 5-ios apskritojo stalo diskusijos, dalyvių skaičius – 101 dalyvis.
3. Suorganizuoti 17 švietėjiškų renginių - diskusijų vietos bendruomenėse vaiko teisų tema.
• SĄMONINGA VISUOMENĖ – VISUOMENĖ BE SMURTO projekto finansavimas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2019 m. gegužės 8 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr.SAAP79 sudarė 7 780 EUR (panaudota per 2019 m.
7 780 EUR). Projekto tikslas - šviesti visuomenę didinant jos sąmoningumą bei mažinti toleranciją smurtui artimoje aplinkoje.
Projekto metu pasiekti rezultatai:
1. Suorganizuota Nacionalinė konferencija skirta paminėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 30 metų jubiliejų. Dalyvių
skaičius – 85 dalyviai.
2. 2 apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvavo 44 dalyviai.
3. Išleista 1 000 vnt. knygelių „Vaikus mušti draudžiama! Atsakymai ir klausimais vaikams ir jaunuoliams“.
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4.

Tarptautinė akcija „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ (nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 10 d.) 16 pranešimų
organizacijos socialinio tinklo Facebook paskyroje.

• LNK KONCERTAS 2019 projektas vykdomas kiekvienais metais tiesioginės transliacijos per LNK televiziją metu renkant aukas
trumpaisiais numeriais Lietuvos vaikams ir šeimoms patiriančioms sunkumus, vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimui bei pozityvios
tėvystės programos įgyvendinimui. Pagrindinės LNK koncerto projekto programinės kryptys vaikų socialinio apleistumo, atskirties
ir skurdo bei smurto prie vaikus mažinimas. Koncerto metu per trumpuosius numerius buvo surinkta 193 994 EUR paramos. Prie šio
projekto tikslų ir paramos šeimoms, atskirai aukodami didesnes sumas, savo lėšomis prisidėjo keli fiziniai ir juridiniai asmenys, kartu
skirdami papildomai 16 900 EUR. Bendra LNK koncertas 2019 projekto vertė sudarė 210 894 EUR. Pasiektus projekto rezultatus,
už per trumpuosius numerius paaukotas lėšas, rasite projekto ataskaitoje internetiniame puslapyje www.gelbekitvaikus.lt.
• AUKOK UŽ VAIKYSTĘ 2019 projekto tikslas - užtikrinti laimingą ir saugią vaikystę, suteikiant individualią paramą labiausiai
pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms. Lėšos projekto tikslams buvo renkamos per aukok.lt internetinę platformą pagal 2019 m. sausio
8 d. Paramos sutartį Nr. GVP/PST/1367. Per 2019 m. projektui paaukota 15 600 EUR, lėšų rinkimas tęsiamas ir 2020 m. pradžioje.
• Nuo 2017 m. gruodžio 7 d. iki 2019 m. kovo 28 d. Organizacija įgyvendino Lietuvos energijos paramos fondo projektą „MAŽIAU
GALIMYBIŲ TURINČIŲ VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ, REIKALINGŲ SOCIALINEI
ATSKIRČIAI ĮVEIKTI, UGDYMAS“ pagal Paramos sutartį Nr. PS 2017-51|ST-2017-590. Bendra paramos vertė sudarė 85 000
EUR, per 2019 m. atliktų veiklų vertė sudarė 7 228 EUR, projekto faktinių išlaidų ataskaita audituota. Projekto metu buvo įsteigti
trys nauji vaikų dienos centrai – Bežionyse, Kriūkuose ir Palomenėje. Vaikų dienos centrai sustiprinti, siekiant užtikrinti veiklos
tęstinumą bei finansavimą. Vaikų dienos centrų darbuotojai dalyvavo emocinio intelekto mokymuose, dalinosi gerosiomis
praktikomis apie vaikų dienos centrų kokybiškos ir tęstinės veiklos užtikrinimą. 2 organizacijos specialistai apmokyti mokyklų
mediacijos - taikaus konfliktų sprendimo būdo (Shared Concern Method), kuris gali būti efektyviai naudojamas, siekiant užtikrinti
patyčių prevenciją mokyklose. Parengti 4 grupių vedantieji, kurie projekto metu vedė mokymus 14 – 18 m. paaugliams pagal
pasiruošimo savarankiškam gyvenimui programą „Aš galiu!” Beižionyse, Alytuje, Utenoje ir Zarasuose. Programa parengta
„Gelbėkit vaikus“ psichologų. Projekto lėšomis įvykdyta socialinė integruotos komunikacijos kampanija „Atpažink pyktį“; sukurta
kampanijos interneto svetainė www.atpazinkpykti.lt; tikslinė auditorija - Lietuvos suaugusieji, turintys bet kokį santykį su vaikais;
išleistas pozityvų suaugusiųjų bendravimą su vaiku skatinantis leidinys. Kampanijos žinutė: laiku atpažink kylantį pyktį - išvenk
smurto prieš vaikus. Socialinis partneris - LR Prezidentės inicijuota kampanija „Už saugią Lietuvą“.
• POZITYVUS AUKLĖJIMAS KIEKVIENAI DIENAI (angl. Positive Discipline in Everyday Parenting – PDEP) programa apjungia
mokslines žinias apie sveiką vaikų vystymąsi, veiksmingą tėvystę ir yra grindžiama vaiko teisių principais. Šiandien ji taikoma
daugiau nei 30-yje šalių, nuolat atliekami kokybiniai programos vertinimai, rašomi moksliniai straipsniai apie jos pagrįstumą.
Lietuvoje įgyvendinus vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas ir uždraudus bet kokį smurtą prieš vaikus ir bausmes, tėvams
turi būti suteikta informacija apie nesmurtinius vaikų auklėjimo būdus ir konfliktų sprendimus. Prie šios programos įgyvendinimo
prisidėjo LNK koncertas 2019 projekto metu šiai programai surinktos 14 000 EUR paramos lėšos bei Circle K Lietuva, UAB
iniciatyvos „We give, you give“ metu surinkta fizinių asmenų bei Circle K Lietuva, UAB skirta parama 7 000 EUR. Bendra gauto
finansavimo vertė 22 000 EUR (per 2019 m. veikloms panaudota 18 500 EUR). 2019 m. išversta ir adaptuota visa mokymų metodika,
tėvystės grupes apmokinti vesti pirmieji lektoriai Lietuvoje, dviejuose miestuose suorganizuotos 4 pilotinės pozityvios tėvystės
mokymų grupės tėvams, kuriose dalyvavo apie 50 tėvų, įsigytos ir pagamintos mokymams reikalingos priemonės. Tėvai dalyvavo 8
– 10 savaičių trunkančiuose dviejų valandų mokymuose, kuriuos vedė du lektoriai.
• Organizacija 2018 m. lapkričio mėn. 23 d. prisijungė prie Lithuanian Chamber of Commerce in the UK Londone organizuojamo
labdaros vakaro „Lietuvos atkūrimo šimtmečio labdaros pokylis 2018“. Labdaros vakaro metu surinktos lėšos 16 038 EUR buvo
skirtos projektui AUKCIONAS 2018, kurio tikslas – užtikrinti vaikų dienos centrų išlaikymą (darbo užmokesčio, komunalinių
išlaidų, vaikų maitinimo, užimtumo ir panašių išlaidų finansavimą), dalis lėšų skirta prisidėti prie Zarasų vaikų dienos centro
„Draugai“ patalpų remonto. Per 2019 m. panaudota 10 173 EUR paramos lėšų numatytiems tikslams pasiekti.
3.2. NUOSAVAS KAPITALAS
Nuosavas kapitalas 2019 gruodžio 31 d. buvo (55 523) EUR, 2018 m. gruodžio 31 d. – (39 393) EUR.
Pagrindiniai Organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai yra projektiniai ir neprojektiniai, t. y. neapriboto naudojimo – skirti veikloms
numatytoms Organizacijos įstatuose įgyvendinti ir užtikrinti. Atsižvelgiant į Organizacijos veiklos specifiką, praėjusių laikotarpių
sukauptą nuostolį ir Save the Children tinklo strategiją visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovybė siekdama užtikrinti
veiklos tęstinumą nuolat ieško įvairesnių finansavimo šaltinių ir ypatingai daug dėmesio skiria neprojektinio finansavimo dalies
didinimui ir diversifikavimui.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019

13
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g.39/Klaipėdos g. 6, Vilnius
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
(EURAIS, jei nenurodyta kitaip)
3.3. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Rodikliai

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje

Žemė

4 614

Pastatai ir
statiniai

48 318

Kita
įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrenginiai

Kitas
materialusis
turtas

Iš viso

3

317

53 252

a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje

4 614

64 978

8 173

3 490

81 255

Finansinių metų pokyčiai:
Finansinių metų pabaigoje

4 614

64 978

8 173

3 490

81 255

b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
Finansinių metų pabaigoje

-

-

-

-

-

c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų nusidėvėjimas
Finansinių metų pabaigoje

-

(16 660)
(4 325)
(20 985)

(8 170)
(8 170)

(3 173)
(316)
(3 489)

(28 003)
(4 641)
(32 644)

d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
Finansinių metų pabaigoje

-

-

-

-

-

4 614

43 993

3

1

48 611

d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) +
(b) - (c) - (d)

Žemė bei pastatai ir statiniai buvo įsigyti už tikslines lėšas konkretiems projektams įgyvendinti. Šiuo metu jis yra organizacijos
valdomas ir kontroliuojamas, tačiau ateityje planuojama, kad turo nuosavybė pereis projektų naudos gavėjams., šiems įvykdžius
sutartas sąlygas.

3.4. ATSARGOS
Sumos pagal rūšis
Gauta daiktais, dar neišdalinta, parama
Išankstiniai apmokėjimai
Viso

Suma, EUR
finansinių metų pabaigoje
2 759
595
3 354

Suma, EUR
praėjusių finansinių metų
pabaigoje
2 759
2 470
5 229
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3.5. FINANSINIS TURTAS IR PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Suma, EUR
finansinių metų pabaigoje

Sumos pagal rūšis
Po vienerių metų kitos gautinos sumos
Pirkėjų įsiskolinimas
Per vienerius metus gautinas finansavimas
Per vienerius metus kitos gautinos sumos
Viso

2 092
4
16 135
692
18 923

Suma, EUR
praėjusių finansinių metų
pabaigoje
2 461
726
26 059
1 162
30 408

3.6. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Suma, EUR
finansinių metų pabaigoje

Sumos pagal rūšis
Skolos tiekėjams
Įsipareigojimai suteikti paramą
Sukauptos sąnaudos
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Sukauptos sąnaudos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Viso

11 704
16 886
38 423
10 000
2 505
79 519

Suma, EUR
praėjusių finansinių metų
pabaigoje
32 952
2 500
26 848
2 093
64 393

3.7. PARDAVIMO, PASLAUGŲ PAJAMOS
Suma, EUR
finansinių metų pabaigoje

Sumos pagal rūšis
Pajamos už suteiktas paslaugas
Viso

3 055
3 055

Suma, EUR
praėjusių finansinių metų
pabaigoje
1 054
1 054

3.8. VEIKLOS SĄNAUDOS
Suma, EUR
finansinių metų pabaigoje

Sumos pagal rūšis
Darbuotojų išlaikymo
Suteiktos labdaros, paramos
Renginių ir užsiėmimų vaikams sąnaudos
Reklamos ir viešųjų ryšių paslaugos
Profesinių paslaugų
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
IT ir telekomunikacijų sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Kitos veiklos sąnaudos
Viso

(581 898)
(241 435)
(80 235)
(46 591)
(45 941)
(33 580)
(12 709)
(8 582)
(4 641)
(2 704)
(2 133)
(18 127)
(1 078 576)

Suma, EUR
praėjusių finansinių metų
pabaigoje
(464 385)
(288 909)
(64 312)
(68 716)
(35 249)
(19 208)
(11 211)
(9 462)
(4 796)
(1 042)
(2 044)
(18 757)
(988 091)

3.9 VADOVAMS IŠMOKĖTOS PINIGŲ SUMOS
Per metus pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovui buvo priskaičiuotas
14,749 EUR (2018 m. – 12 093 EUR) atlyginimas. Abu ataskaitinius laikotarpius visuomeninėje organizacijoje „Gelbėkit vaikus“ dirbo
vienas vadovas. Per laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. visuomeninės organizacijos „Gelbėkit
vaikus“ vadovui nebuvo neatlygintai perduoto turto ar suteikta paskolų.

Generalinė direktorė

Rasa Dičpetrienė

2019-06-08
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VEIKLOS
ATASKAITA 2019 M.

Tarptautinis „Save the Children“ tinklas, kurio dalis
esame, 2019 m. šventė savo 100 metų veiklos jubiliejų.

reikia labiausiai. Kai iš jūsų lūpų girdime ar laiškuose
skaitome padėkos žodžius už tai, ką drauge darome,

„Nėra neįmanoma išgelbėti pasaulio vaikų. Tai tampa
neįmanoma tik tada, jei mes to net nebandome daryti“,
– sakė ir šventai šiais žodžiais tikėjo Anglijoje gyvenusi
ir dirbusi pradinių klasių mokytoja Eglantyne Jebb. Ji
1919-aisiais įkūrė „Save the Children“ organizaciją, šiuo
metu veikiančią daugiau nei 120 pasaulio valstybių bei
padedančią milijonams vaikų.

suprantame, jog mus vienija bendros vertybės, o tai
mums užaugina sparnus.

Tikėjimas veda žmones į priekį. Dažniausia jis į mūsų
organizaciją atveda net ir didžiausių sunkumų prislėgtus
žmones bei šeimas. „Dėl savo gyvenimiškos patirties ir
didelio noro stotis ant kojų tvirtai, aš
nusprendžiau priimti visą pagalbą, kurią siūlėte jūs“, – rašo
mama, atsitiesusi po sunkumų ir parašiusi organizacijai
„Gelbėkit vaikus“ dėkingumo kupiną laišką. Šios mamos
stiprybė, pasitikėjimas ir tikėjimas, kad, sulaukusi pagalbos
ir įdėjusi asmeninių pastangų, jos šeima gali gyventi
geriau, yra puikiausias pavyzdys bei motyvacija šeimoje
augantiems vaikams.

Brangieji,
ačiū už dar vienus metus kartu: už bendrą darbą, bendrus
išgyvenimus, tikėjimą ir bendras pastangas tam, kad
Lietuvos ir pasaulio vaikai svarbiausią savo gyvenimo
etapą – vaikystę – galėtų praleisti pasaulyje, kuriuo gali
pasitikėti. Tai juk taip svarbu! Vaikystėje mes padedame
psichologinius, emocinius ir vertybinius vaiko gyvenimo
pamatus ant kurių žmogus statys savo gyvenimą. Jei
vaikas užaugs tikėdamas savimi ir pasauliu, jis bus kurianti
asmenybė.

Tikėjimas veda į priekį ir „Gelbėkit vaikus“ bendražygius
visoje Lietuvoje. Žinome, kad net ir sudėtingiausioje
situacijoje galima rasti išeitį, tikime kiekvienu žmogumi ir
jo galimybėmis, todėl nepaliaujame stengtis ir padėti.

Dar vienas labai svarbus dalykas, kuriuo tikime – bendrų
tikslų vienijamų nacionalinių nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimas. Jau ne vienerius metus drauge
pavyksta kokybiškai padėti vaikams ir šeimoms, o
vieningas mūsų balsas užtikrinant vaiko teisių apsaugą
Lietuvoje, yra kur kas labiau girdimas, nei pavieniui.
Sieksime, kad 15 nevyriausybinių organizacijų vienijančios
koalicijos „Už vaiko teises“, kuriai ėmėme vadovauti,
siūlymai bei pastebėjimai rastų atgarsį aukščiausiose
valstybės valdžios institucijose ir taptų Lietuvos vaikų
gyvenimo realybe.
Tikėdami, kad galime būti išgirsti valstybės lygmeniu, šį
tikėjimą perduosime ir savo globojamiems vaikams bei
šeimoms, o tai, be abejonės, didins Lietuvos žmonių
pilietiškumą ir norą patiems rūpintis savo šeima, kurti
savo valstybę.
Tikėkime savimi, savo artimu bei kartu kurkime valstybę
ir visuomenę, kurioje mums ir mūsų vaikams gyventi gera.
Likime drauge!

Be galo džiaugiamės turėdami ilgamečių ir vis naujai
atsirandančių organizacijos „Gelbėkit vaikus“ rėmėjų būrį:
fizinių asmenų ir įmonių. Esame jums kasdien dėkingi
už tikėjimą ir pasitikėjimą, nes be jūsų nebūtų mūsų ir
negalėtume drauge padėti tiems, kam mūsų pagalbos

Rasa Dičpetrienė,
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė

SIEKIAME SUKURTI PASAULĮ,
KURIAME KIEKVIENAM VAIKUI
BŪTŲ SUTEIKTA TEISĖ
Į IŠLIKIMĄ, APSAUGĄ, VYSTYMĄSI
IR PILNAVERTĮ GYVENIMĄ.

KĄ DAROME DĖL LIETUVOS
IR PASAULIO VAIKŲ?

Visapusiškai stipriname
sunkumų patiriančias
vaikus auginančias šeimas:

Saugome sunkumų
patiriančių šeimų vaikus
nuo patekimo į globos įstaigas
kasdien suteikdami vaikams saugią
erdvę „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos
centruose visoje Lietuvoje.

Stipriname vaikus ir šeimas,
gyvenančius Rusijos okupuotose
Ukrainos teritorijose bei Zambijoje.

•

Remiame daiktais ar finansiškai;

•

Padedame įsigyti ar susiremontuoti namus;

•

Skatiname ir padedame atsisakyti
priklausomybių;

Supažindiname tėvus ir
vaikus su vaiko teisėmis,

•

Stipriname tėvystės įgūdžius;

rūpinamės vaiko teisių
užtikrinimu Lietuvoje.

•

Suteikiame tėvams pozityvios tėvystės
žinių, skatiname jas taikyti kasdienybėje.

Stipriname „Gelbėkit vaikus“
organizaciją
tam, kad galėtume padėti dar
daugiau Lietuvos ir pasaulio vaikų.

2020-AISIAIS

Tęsime veiklas visose
penkiose minėtose
organizacijos veiklos
kryptyse padėdami šeimoms ir
vaikams, įgyvendinsime lėšų paieškos
bei organizacijos įvaizdžio stiprinimo
komunikacijos veiksmus.

Ypatingą dėmesį
skirsime sunkumų
patiriančių šeimų
tėvystės įgūdžių
stiprinimui – pradėsime
Lietuvoje įgyvendinti pozityvios
tėvystės „Pozityvus auklėjimas
kiekvienai dienai“ programą.

MŪSŲ IŠTAKOS IR ĮKVĖPIMAS
Eglantyne Jebb – mokytoja iš Anglijos, 1919 m. iškėlė vienodų viso pasaulio vaikų teisių svarbą,
tikėdama, jog kiekvienas vaikas, kad ir koks jis būtų, kad ir kur gyventų, turi teisę į laimingą,
sveiką, gražų gyvenimą bei laimingą vaikystę. Ji tikėjo, kad, pasitelkiant tikėjimą, drąsą, vaizduotę
ir suburiant gerą organizaciją, įmanoma pakeisti vargstančių pasaulio vaikų padėtį.

„Nėra neįmanoma išgelbėti
pasaulio vaikų. Tai tampa
neįmanoma tik tada, jei mes
to net nebandome daryti.“
Eglantyne Jebb
Tarptautinės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įkūrėja

100 METŲ PASAULYJE
29 METUS LIETUVOJE

Pagrindiniai ankstyvosios organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ veiklos Lietuvoje faktai:

1991 m.
Lietuvoje įkurta
„Gelbėkit vaikus“
organizacija

1995 m.
Atstovaujant
organizacijai
„Gelbėkit vaikus“,
Lietuvoje ratifikuota
Jungtinių Tautų vaiko
teisių konvencija

Atstovaujant
organizacijai
„Gelbėkit vaikus“,
inicijuotas Vaiko
teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigos
sukūrimas

Atstovaujant
organizacijai
„Gelbėkit vaikus“,
LR Seime įkurta
Šeimos ir vaiko
reikalų komisija

1996 m.

2004 m.

2017 m.

„Gelbėkit vaikus“
organizacijos
iniciatyva, Lietuvoje
pradedamas steigti
vaikų dienos centrų
tinklas

„Gelbėkit vaikus“
organizacija tapo
tarptautinio
tinklo „Save
the Children“
pilnateise nare

Aktyviai veikiant organizacijai
„Gelbėkit vaikus“ ir
kitoms organizacijoms bei
visuomenininkams, priimtas
visų rūšių smurtą prieš
Lietuvos vaikus draudžiantis
įstatymas

2019 M. VEIKĖME ŠIOSE SRITYSE

Saugojome Lietuvos vaikus nuo
smurto, skurdo, išnaudojimo ir kt.
Siekėme, kad Lietuvos vaikai augtų
kartu su savo mylinčiomis šeimomis
Dirbome tam, kad Lietuvos vaikai
turėtų ir žinotų savo teises
Stiprinome organizaciją
„Gelbėkit vaikus“

Organizavome ir teikėme
paramą pasaulio vaikams

Akmenė
Saločiai

Mažeikiai
Ukrinai

Žilpamūšis

Juodupė
Pandėlys
Rokiškis

Pasvalys
Kupiškis

Šiauliai

Samaniai

Noriūnai
Subačius

Klaipėda

Raudondvaris

Adomynė
Zarasai

Raguvėlė
Utena

Šilutė
Ukmergė

Tauragė

Bagaslaviškis
Kriūkai
Joginiškiai

Šakiai

Pirmuosius Lietuvoje vaikų dienos centrus
įsteigėme Kaune, Rokiškyje, Kupiškyje,
Šiauliuose, Vilniuje.

Palomenė

Kaunas

Jankai
Kazlų Rūda
Bagotoji
Plutiškės

Neveronys
Paparčiai

Marijampolė
Beižionys

Jungėnai
Sangrūda

DABAR VISOJE LIETUVOJE
KURUOJAME NET 49 VAIKŲ DIENOS
CENTRUS, KURIUOS KASDIEN LANKO
APIE 1000 VAIKŲ

Širvintos

Domeikava

Alytus

Druskininkai

Vilnius
Salininkai
Baltoji Vokė
Pagiriai

VAIKŲ MINTYS
APIE DIENOS CENTRĄ
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MERGAITĖ
13 metų

Į dienos centra gali ateiti blogos nuotaikos, bet tikrai į
namus grįši jausdamasis saugiai, suradęs pagalbos ir su
šypsena veide. Visą laiką sulaukiame pagalbos vienas
iš kito, esame pasiruošę išklausyti kito nuomenę, jam
padėti, jei yra sunkumų. Dienos centre jaučiuosi puikiai:
visada surandu veiklos, kuri yra naudinga man, turiu
galimybe parodyti, ką moku ir pasidalinti su kitais centro
vaikais, niekada centre nesijaučiu, lyg butu nepatogu
klausti ar prašyti.
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Man patinka čia dėl to, kad visada čia gera ateiti.
Čia šilta ir jauku, čia esu visada laukiama.
Čia jaučiuosi svarbi savo buvimu.
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MERGAITĖ
IR BERNIU
KAS
13 ir 9 metų

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ
ŠVENTĖS IR KASDIENYBĖ

2019 M. „GELBĖKIT VAIKUS“
PSICHOLOGIŲ VEIKLOS SKAIČIAI
Įvykdė 1087 val.

konsultacijų
vaikams ir šeimoms

Moderavo 21 val.

apvaliųjų stalų
diskusijų

Adaptavo Lietuvai tarptautinio
tinklo „Save the Children“
programą „Pozityvus

auklėjimas kiekvienai
dienai“ ir baigė programos
vadovų mokymus

Suteikė 120 val.

mediacijos paslaugų

Suteikė 6 val.

supervizijų

Kėlė kompetencijas
seminaruose
ir mokymuose

Skaitė 128 val.

pozityvios
tėvystės paskaitų

Skaitė pranešimus

7 konferencijose
ir seminaruose

DŽIAUGIAMĖS, KAI PAGALBA,
KURIĄ SUTEIKIAME, PADEDA
ŠEIMOMS ATSITIESTI

Apžvelgusi praėjusius 2019 metus, pajutau norą parašyti
šį padėkos laišką jums. Praėję metai man ir mano šeimai
tikrai buvo sunkūs, su daugybę iššukių, stresinių patirčių ir
pasikeitimų.
Kai buvau tikrai sunkioje psichologinėje būsenoje ir mane
slėgė didžiulis atsakomybės jausmas, bejėgiškumas ir baimė
dėl tolimesnio savo ir vaikų gyvvenimo, susitikau su jūsų,
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ darbuotojomis. Turiu
pripažinti, kad ne tik apsidžiaugiau, kad esate, bet kilo ir daug
nerimo, savęs nuvertinimo klausimų, tokių kaip: ar tikrai šie
žmonės nori mums padėti, ar aš tokia bloga mama, kad mane
reikia stebėti ir man padėti, gal už menkiausią klaidą mane
nuvertins ir svarstys iš manęs paimti vaikus? Tokie ir panašūs
nerimastingi dvejojimai tikrai mane slėgė.
Dėl savo gyvenimiškos patirties ir didelio noro stotis ant
kojų tvirtai, aš nusprendžiau priimti visą pagalbą, kurią
siūlėte jūs. Tikrai esu labai maloniai nustebinta, gavau daug
asmeninės paramos, palaikymo, patarimų, susidūrus su
iššūkiais, man padėjote juos spręsti, tarpininkavote su kitomis
organizacijomis, ieškodami visokeriopos pagalbos. Ką jau

2019 m. suteikėme svarią pagalbą
95 vaikus auginančioms šeimoms.
Bendrai vienaip ar kitaip palaikome bei
remiame apie 400 šeimų visoje Lietuvoje.

kalbėti apie didelę materealią paramą iš organizacijų ir
žmonių.
Jaučiu didelį dėkingumą jums kaip organizacijai, kad tokie
esat, asmeniškai darbuotojoms kurios tikrai idėjo daug
pastangų ir širdies padedant man ir vaikams. Ir, be abėjonės,
Dievui ir likimui, kuris parodė, kad po kiekvieno kritimo
ateina pakilimas, kad reikia belsti ir bus atidaryta. Parodė,
kad egzistuoja Dievo gailėstingumas žemėje žmonių
rankomis, tereikia tik jį pamatyti ir priimti.
Niekas nežinome, kas laukia mūsų kitais metais, tačiau labai
tikiu, kad jie bus dar geresni. Sau ir savo šeimai linkiu daug
psichologinės ir dvasinės stiprybės atlaikyti visus laukiančius
iššukius, o jums ir jūsų šeimoms, draugams, partneriams,
linkiu didelės grąžos už jūsų gerus darbus, dvasinės
pilnatvės ir daug jėgų bei darbingų valandų padedant
šeimoms, kurios susiduria su sunkumais.

Nuoširdžiai
Nijolė

2019 M. DIDESNIO
VIEŠUMO SULAUKĘ
DARBAI

PALAIKĖME GLOBOS NAMŲ PERTVARKĄ,
SKATINOME GLOBĄ IR ĮVAIKINIMĄ

INICIJAVOME PREZIDENTĖS
DALIOS GRYBAUSKAITĖS VIZITĄ,
ATKREIPDAMI DĖMESĮ
Į SITUACIJĄ BIRŽUOSE,
SĖKMINGAI ĮGYVENDINANČIUOSE
GLOBOS NAMŲ PERTVARKĄ.

PRADĖJOME PIRMININKAUTI
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
KOALICIJAI „UŽ VAIKO TEISES“,
VIENIJANČIAI 15 VAIKO TEISĖMS
ATSTOVAUJANČIŲ ORGANIZACIJŲ.
Tikime, kad vieningas organizacijų
balsas bus labiau girdimas.

2019 m. drauge su koalicijos organizacijomis įgyvendinome šiuos
svarbesnius veiksmus.
•

Aktyviai nepritarėme LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo pataisoms 2019 m. pavasarį. Teikėme pasiūlymus
įstatymui tobulinti, siūlėme, kaip galima pagerinti vaiko teisių
situaciją mūsų šalyje.

•

Kreipėmės į naujai išrinktą LR Prezidentą Gitaną Nausėdą
prašydami imtis lyderystės sprendžiant daugelį itin svarbių,
konkrečiai įvardintų, vaiko teisių apsaugos problemų švietimo,
socialinėje, sveikatos apsaugos, teismų, srityje. Atkreipėme
dėmesį į tam tikras pavojingas, su vaiko teisių apsauga
susijusias, dinamikas visuomenėje ir NVO sektoriuje.

SOLIDARUMO BĖGIMAS
2019
Jau šeštąjį kartą tradiciškai, rudenį Lietuvos ugdymo
įstaigas sukvietėme prie Solidarumo bėgimo starto
linijos tam, kad galėtume padėti „Gelbėkit vaikus“
globojamiems Lietuvos ir okupuotose Ukrainos
teritorijose gyvenantiems vaikams.
Bėgimo atidarymo šventė Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo centre buvo įspūdinga.
Joje dalyvavo bėgimą globojanti Prezidentė
D. Grybauskaitė, Ukrainos ambasadorius Lietuvoje
V. Yatsenkivskyi, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos atstovai.

Prie Solidarumo bėgimo 2019 m.
prisijungė 408 Lietuvos ugdymo
įstaigos, 6000 pedagogų ir net
65 000 vaikų

ORGANIZAVOME APSKRITŲJŲ
STALŲ DISKUSIJAS
SKIRTINGUOSE LIETUVOS
REGIONUOSE: ANYKŠČIUOSE,
PASVALYJE, KUPIŠKYJE,
UTENOJE, ŠAKIUOSE,
ZARASUOSE
Tikime, kad burdami atskiruose Lietuvos regionuose
dirbančius skirtingų sričių specialistus, skatindami
juos dalintis gerąja patirtimi, keistis informacija,
bendradarbiauti kasdieniuose darbuose, didinsime
socialinių paslaugų vaikams ir šeimoms prieinamumą,
pastebėsime ir drauge greičiau įveiksime kasdieniniuose
darbuose iškylančius sunkumus.

2019 M. ŠVENTĖME
JUNGTINIŲ TAUTŲ
VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS
30-MEČIO JUBILIEJŲ

•

Aktyviai diskutavome nacionalinės žiniasklaidos
kanaluose apie vaiko teisių situaciją Lietuvoje,
akcentavome, į kurias vaiko teisių užtikrinimo spragas
reikėtų atkreipti dėmesį nacionaliniu lygiu

•

Išplatinome organizacijos vadovės Rasos
Dičpetrienės viešą laišką

•

Suorganizavome šventinę konferenciją, kurios
metu su Socialinės apsaugos ir darbo ministru L.
Kukuraičiu, vaiko teisių apsaugos kontroliere E.
Žiobiene, žymiomis aktyviomis Lietuvos mamomis,
socialiniais bei švietimo sistemos darbuotojais iš
visos Lietuvos, psichologais ir, žinoma, pačiais vaikais.
Aptarėme vaiko teisių situaciją, siūlėme jos gerinimo
būdus, susidėliojome veiklos kryptis ateinantiems
dešimtmečiams.

DRAUGE SU LIETUVOS
BIBLIOTEKŲ ASOCIACIJA
TAPOME TRADICINĖS,
9-TOSIOS „KNYGŲ
KALĖDŲ“ AKCIJOS
PARTNERIAIS
Lietuvos žmonės knygas
galėjo dovanoti ne tik Lietuvos
bibliotekoms, bet ir „Gelbėkit
vaikus“ vaikų dienos centrams.

KITOS ĮSIMINTINOS
2019 M. AKIMIRKOS

Kalėdų šventės LR Prezidentūroje akimirka

Paramos koncerto „Už vaikystę 2019“ akimirka

Svečiuose garsus virtuvės šefas, organizacijos rėmėjas
Ruslanas Puskepanis

„Gelbėkit vaikus“ Baltijos kelyje minint Baltijos kelio
30-metį

Ilgamečių rėmėjų iš Anglijos pašto vizitas

ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“
IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS 2019 M.
Lėšų paieška

9,54%

Tiesioginė pagalba
vaikams ir šeimoms

85,78%

Organizacijos valdymas

4,68%

2019 M. GRUODŽIO 31 D.
DUOMENIMIS ORGANIZACIJA
„GELBĖKIT VAIKUS“ TURĖJO
385 NARIUS IR 37*DARBUOTOJUS
* Vidutinis organizacijos darbuotojų skaičius 2019 m. 35,5

MŪSŲ RĖMĖJAI 2019 M.

MŪSŲ DRAUGAI 2019 M.

MŪSŲ INFORMACINIAI RĖMĖJAI 2019 M.

AČIŪ,
KAD ESATE DRAUGE!

