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Ataskaita už Lietuvos žmonių paaukotas lėšas 2019 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 „Nord Play“. Ypatingai AČIŪ Rūtai Mikelkevičiūtei, Daivai 

Tamošiūnaitei, Vidui Bareikiui. 

Dėkojame UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Mobi 

LT“, UAB „Lintel“ parėmusiems projektą ir atsisakiusiems administravimo 

mokesčio už paslaugas. 

 

Nuoširdžiai AČIŪ pagrindinei koncerto rėmėjai BENU vaistinei. 

 

 

 
 



 

 

ATASKAITOS TURINYS  

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 

Tautų vaiko teisių konvenciją ir skatinti tinkamas ir palankias sąlygas vaiko 

teisių įgyvendinimui ir apsaugai. 2019 m. organizacija „Gelbėkit vaikus“ 

Lietuvoje šventė savo veiklos 28-metį.  

 

„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 
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 internetinėje 

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 – tai 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 

http://www.gelbekitvaikus.lt/


 

 

dirba su nepalankiomis socialinėmis sąlygomis gyvenančiomis vaikų 
šeimomis.  
 

Nepalankiomis socialinėmis sąlygomis gyvenanti šeima – tai šeima, 
kuri dėl įvairių socialinių, kultūrinių, ekonominių, kt. priežasčių (pvz., 
skurdo, smurto, socialinės atskirties, tėvystės įgūdžių stokos, priklaus, 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, negeibėjimų patenkinti svarbius vaiko poreikius.  
 

Iš viso organizacija „Gelbėkit vaikus“ kuruoja 49 vaikų dienos centrų tinklą 
27 savivaldybėse: 
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, Degučių mikrorajone  
12. Mažeikiuose 
13. Ukrinų km, Mažeikių raj. 
14. Pikelių km. Mažeikių raj. 
15. Raguvėlėje, Anykščių raj. 
16. Rokiškyje, Senamiesčio progimnazijoje „Vaivorykštė“ 
17. Rokiškyje, mokykloje-darželyje „Ąžuolėlis“ 
18. Pandėlio miestelis, Rokiškio raj. 
19. Juodupės miestelis, Rokiškio raj. 
20. Šakiuose 
21. Šiauliuose 
22. Šilutėje  
23. Širvintose 
24. Bagaslaviškio mietelis, Širvintų raj. 
25. Tauragėje 
26. Ukmergėje 
27. Vilniuje, Fabijoniškių mikrorajone 



 

 

28. Vilniuje, Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje 
29. Vilniuje, Šnipiškių mikrorajone 
30. Vilniuje, Salininkuose 
31. Pagiriuose, Vilniaus raj. 
32. Baltoji Vokė Vilniaus raj.   
33. Kaišiadorių raj. 
34. Utenoje 
35. Alytuje 
36. Zarasuose 
37. Pasvalyje 
38. Kauno miesto „Juventa“ 
39. Neveronys, Kauno raj. 
40. Voškoniai, Kauno raj. 
41. Samanių kaimas, Zarasų raj. 
42. Sangrūdos kaimas, Kalvarijos raj. 
43. Jungėnų kaimas, Kalvarijos raj. 
44. Žilpamūšio kaimas, Pasvalio raj. 
45. Raudondvario kaimas, Radviliškio raj. 
46. Klaipėdos miestas „Liberi“ 
47. Beižionių kaimas, Elektrėnų raj. 
48. Palomenės kaimas, Kaišiado0rių raj. 
49. Kriūkų VDC, Jogniškių kaimas, Šakių raj. 
 

 

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 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? 
 

 
 

 

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  



 

 

 

 1 vaikų dienos centras: 
 

•  Dirba nuo 4 iki 8 valandų per dieną. Vaikai ateina į vaikų dienos 
centrą po mokyklos, 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 5 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrai turi savo 
psichologus. 
 
 

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 savalaikė, 
efektyvi ir 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 vaikui išlikti 
šeimoje.  

•  Vaikas, lankantis vaikų dienos centrą išlaiko savo teisę į šeimą, 
gauna efektyvesnę pagalbą ir paramą. 

 

Lietuvoje yra apie 401 vaikų dienos centras,  49 iš jų yra organizacijos „Gelbėkit 
vaikus“ kuruojami dienos centrai, kiti - pavieniai centrai ar įsteigti kitų 
organizacijų.  

 

 



 

 

 

2019 m. organizacija „Gelbėkit vaikus“, siekdama suteikti labiausiai 

pažeidžiamiems Lietuvos vaikams papildomą pagalbą, organizavo 

paramos akciją „Už vaikystę“, kurią vainikavo kartu su LNK organizuotas 

paramos koncertas tuo pačiu pavadinimu.  

 

Iš viso 2019 m. paramos koncerto „Už vaikystę“ metu Lietuvos žmonės 

vaikams paaukojo 193 993,60 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 2 vaikų dienos centrai. 24 šeimos, kuriose auga  35 vaikai, 

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.   

 

 

 

 
KAM BUVO PANAUDOTOS LIETUVOS ŽMONIŲ PAAUKOTOS 
LĖŠOS?  
 



 

 

 

2019 metų koncerto metu gautos paramos lėšos organizacijai „Gelbėkit 

vaikus“ suteikė galimybę padėti Lietuvos šeimoms ir vaikams, vaikų 

dienos centrams. Parama suteikta 162 šeimoms ir 171 vaikui. 

Mokymuose, renginiuose dalyvavo 423 vaikai ir 146 socialiniai 

darbuotojai. Paramą gavo 49 vaikų dienos centai, kuriuose lankosi  apie 

1000 vaikų. 
 

  

 

 

Suteikta parama 
Suteiktos 
paramos 
suma Eur 

Suteiktos paramos paskirtis 

Parama 25 vaikų dienos centrams 37220,10 

 
Šią paramą 25 vaikų dienos centrai 
panaudojo vaikų maitinimui,  edukacinių 
programų organizavimui, vaikų stovykloms 
bei kitoms išlaidoms, susijusioms su vaikų 
dienos centrų veiklos užtikrinimu. Vaikų 
dienos centruose kasdien lankosi apie 1000 
vaikų.  

Parama šeimai iš Križiškių km. 
Vilniaus raj. 

9058,00 

Pagalba šešių asmenų šeimai iš Križiškių 
km. Vilniaus raj. Buvo pagerintos šeimos 
gyvenimo sąlygos, nupirkti du nameliai ant 
ratų (apie 80 kv. m. gyvenamo ploto), įvykdyti 
renovacijos ir apšiltinimo darbai, įvesta 
šildymo sistema. Nameliai visiškai  pritaikyti  
6 asmenų šeimos gyvenimui. 

Parama šeimai iš Šakių raj. 397,90 

Sutvarkyta elektros instaliacija. Buvo 
nupirktos  elektros darbų vykdymui 
reikalingos medžiagos. Užtikrintas šeimos 
saugumas. Šeimoje auga 6 vaikai. 

Pagalba šeimai iš Dotnuvos 131,39 
Atlikti remonto darbai, sutvarkyti prakiurę 
vamzdžiai. Šeimoje auga 12 vaikų. 

Programa „Pozityvus auklėjimas 
kiekvienai dienai“ 

14000,00 

Programa „Pozityvus auklėjimas kiekvienai 
dienai“ (angl. Positive Discipline in Everyday 
Parenting) kaip atsakas į 2006 m. paskelbtą 
Pasaulinę smurto prieš vaikus ataskaitą buvo 
sukurta 2007-aisiais specialiai Save the 
Children tinklui. Jau tuomet buvo akivaizdu, 
kad būtina atsisakyti fizinių bausmių 

 
 PARAMA VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, ŠEIMOMS, ŠEIMYNOMS 
 

 

SUTEIKTOS  PARAMOS PANAUDOJIMAS 
 



 

 

vaikams, tačiau labai trūko konkrečių įrankių, 
kaip vaikus auklėti pozityviais metodais. 
Šiandien ši programa taikoma daugiau nei 30 
šalių, nuolat atliekami kokybiniai programos 
vertinimai, rašomi moksliniai straipsniai apie 
jos pagrįstumą. Pagrindiniai dalykai, kuriais 
remiasi „Pozityvus auklėjimas kiekvienai 
dienai“: ilgalaikiai tyrimai apie vaikų 
vystymąsi, ilgalaikiai tyrimai apie efektyvią 
tėvystę bei vaiko teisių principai.  
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. Tad tema bus aktuali ilgai, kol 
visuomenėje įvyks realūs pokyčiai. 
Paramos projekto lėšomis prisidėta prie 
programos mokomosios medžiagos įsigijimo, 
vertimo, adaptavimo, redagavimo, korektūros 
bei maketavimo darbų. Dviejuose miestuose 
suorganizuotos 4 pilotinės pozityvios 
tėvystės mokymų grupės tėvams, kuriose 
dalyvavo apie 50 tėvų, prisidėta prie 
mokymams reikalingų priemonių. Tėvai 
dalyvavo 8 – 10 savaičių trunkančiuose 
dviejų valandų mokymuose, kuriuos vedė du 
lektoriai. Jie ne tik gilino žinias apie vaikų 
raidą, bet ir atrado aiškius būdus, kaip spręsti 
kiekvieną dieną kylančius auklėjimo iššūkius. 
Didėjant visuomenės sąmoningumui, 
pozityvios tėvystės grupių poreikis yra 
milžiniškas, ypač atokiose gyvenvietėse, kur 
paslaugos sunkiau prieinamos. Organizacija 
„Gelbėkit vaikus“ siekia sukurti tvarų mokymų 
vadovų tinklą Lietuvoje, kad pozityvaus 
auklėjimo žinios galėtų pasiekti tėvus ir 
sukurti šviesesnę ateitį Lietuvos vaikams. 

EI mokymai 426,00 
EI mokymai dviejų dienų, 3 asmenims, BCS 
International Limited 

Mažeikių  vaikų dienos centras 325,90 

Įgyvendinome Mažeikių  vaikų dienos centrą 
lankančių vaikų svajonę atvykti į Vilnių į 
VICHY parką ir apmokėjome transporto 
paslaugą. VICHY parke apsilankė 15 vaikų. 

Teisinės paslaugos VDC 1366,53 
Teisinės paslaugos suteiktos 39 vaikų dienos 
centrams.  
 

Pasvalio rajono Žilpamūšio vaikų 
dienos centras 

150,00 
Pasvalio Žilpamūšio vaikų dienos centrui 
nupirkti maisto produktai vaikų maitinimui. 
Dienos centrą lanko 16 vaikų iš 11 šeimų. 

Mokymai vaikų dienos centrams ir 
padaliniams 

1312,34 

Organizuoti dveji mokymai  „Vaiko teisių 
įgyvendinimo prielaidos“ organizacijos 
„Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrų  
socialiniams darbuotojams. Mokymuose 
dalyvavo 38 dalyviai. 



 

 

 

 „Gelbėkit vaikus“ 28–tas metinis 
narių suvažiavimas 

1435,00 
„Gelbėkit vaikus“ 28–jame metiniame narių 
suvažiavime dalyvavo 70 dalyvių iš padalinių 
ir vaikų dienos centrų. 

Konferencija „Vaiko auklėjimas 
užtikrinant jo teises ir lygias 
galimybes, taikant pozityvios 
tėvystės principus“ 

2372,63 

2019 m. vasario mėn. organizuota dviejų 
dienų konferencija „Vaiko auklėjimas 
užtikrinant jo teises ir lygias galimybes, 
taikant pozityvios tėvystės principus“. 
Pranešimus skaitė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM, 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Save 
the Children Sweden atstovai ir „Gelbėkit 
vaikus“ psichologai. Konferencijoje dalyvavo 
35 vaikų dienos centrų atstovai iš skirtingų 
regionų, svečiai iš konferencijoje pranešimus 
skaičiusių institucijų, Šiaurės šalių ministrų 
tarybos biuro Lietuvoje ir Lietuvos psichologų 
sąjungos atstovai. Svečiai iš Lietuvos 
institucijų pristatė vaiko teisių sistemos 
pertvarkos pokyčius, Lietuvos žingsnius 
kuriant vaikams palankią valstybę bei lygių 
galimybių ugdymą vaikystėje. Svečiai iš 
Švedijos skaitė pranešimą „Fizinių bausmių 
draudimas. Pokyčiai visuomenėje 
įgyvendinant pozityvios tėvystės idėjas“. 
Vizito Lietuvoje metu, Save the Children 
Sweden ir „Gelbėkit vaikus“ atstovai sutarė 
dėl „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ 
programos įgyvendinimo bei ateities 
bendradarbiavimo šia tema. Svečiai iš 
Švedijos taip pat turėjo galimybę susitikti su 
keliais Lietuvos Parlamento nariais ir 
sudalyvauti diskusijoje apie vaikų teisių 
advokaciją bei nesmurtinio auklėjimo 
skatinimą. 
2019 m. gegužės mėn. programa „Pozityvus 
auklėjimas kiekvienai dienai“ buvo pristatyta 
Lietuvos psichologų kongreso 
prieškongresiniame seminare. 

Pagalba šeimai iš Kalvarijų 7029,43 

Pagalba šeimai iš Kalvarijų įsirengti naujus 
namus, pagerinant buitines gyvenimo 
sąlygas. Nupirkta: įvairių buitinių priemonių, 
užuolaidos ir patalynė vaikams, baldai, 
kilimas ir kepimo krosnelė ir kt. Parduotuvėje 
„Senukai“, mamai ir vaikams prašant, 
nupirktas arkinis šiltnamis, nes prie 
Kalvarijos sav. skirto socialinio būsto yra 
gautas žemės sklypas kuriame mama su 
vaikais augins daržoves. Apdrausti įsigyti 
daiktai „IF“ draudime 2 metams. 
Šeimoje auga 5 vaikai 

„Gelbėkit vaikus“ vaiko ir šeimos 
centras  „Duok ranką“ 

3519,90 
Vaiko ir šeimos centras „Duok ranką“ teikia 

įvairią pagalba Fabijoniškių seniūnijos 



 

 

globojamoms šeimoms, per metus paslaugas 

gavo 147 šeimos, kuriose auga 102 vaikai. 

Konferencija „Lietuvos vaikų 
balsas“ Lietuvos Respublikos 
Seime 

1460,00 

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir 
socialinio darbo institutas, Lietuvos 
Respublikos Seimo Žmogaus teisių 
komitetas, organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir 
UAB „Šviesa“ jau trečią kartą, 2019 m. 
gegužės 31 dieną  paminėjo Tarptautinę 
vaikų gynimo dieną suorganizuodami 
Lietuvos vaikų konferenciją. Konferencijos 
tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis 
ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo 
nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti 
suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaikų 
balsą, kuris ne visada girdimas ir 
išklausomas. Konferencijoje dalyvavo 423 
vaikai ir mokytojai bei auklėtojai iš visos 
Lietuvos  

Parama šeimai iš Alytaus raj. 2418,00 

Pagalba šeimai iš Alytaus raj., suteiktos 
stomatologijos paslaugos šeimos mamai. 
Pagalba mamai integruojantis į darbo rinką. 
Šeimoje auga 2 vaikai. 

Parama Klaipėdos vaikų dienos 
centrui VšĮ „Liberi“ 

6000,00 

Suteikta parama „Liberi“ vaikų dienos centrui. 
Parama buvo panaudota vaikų maitinimui, 
komunalinėms išlaidoms, smulkiems 
remonto darbams, nuomos mokesčiams, 
edukacinėms programoms. Dienos centrą 
lanko 19 vaikų iš 9 šeimų. 

Kompleksinių paslaugų teikimas 
Rokiškio miesto ir rajono 
šeimoms 

9513,25 

Projekto vykdymo metu buvo sudarytos 
sąlygas Rokiškio miesto ir rajono šeimoms 
gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, 
siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius 
sunkumus ir krizes.            Per metus buvo 
įvykdytos 648 individualios konsultacijos, 
suteikta  psichosocialinė pagalba.  
Įvyko 48 pozityvios tėvystės grupiniai 
mokymai. 
Mediacijos paslaugos buvo suteiktos 29 
šeimoms.  

Pagalba šeimai iš Utenos raj. 203,99 
Nupirkta dujinė viryklė Jurgitos šeimai iš 
Utenos raj. Šeimoje auga 2 nepilnamečiai 
vaikai. 

Parama Rokiškio Pandėlio vaikų 
dienos centrui 

1244,22 

Rokiškio Pandelio vaikų dienos centrui 
užtikrinta trijų mėnesių veikla ir pamaitinti 
vaikai. Dienos centrą lanko 20 vaikų iš 13 
šeimų. 

Parama Klaipėdos vaikų dienos 
centrui „Liberi“ 

450,00 
Dienos centrui „Liberi“ nupirktas šildymo 
katilas, kad vaikams dienos centre būtų šilta. 
Dienos centrą lanko 19 vaikų. 

Širvintų vaikų dienos centro 
apsilankymas Prezidentūroje 

114,00 
Širvintų vaikų dienos centro vaikų maitinimas 
po vizito į Prezidentūrą. Lankėsi septyni 
vaikai ir vadovė. 

Parama šeimai iš Širvintų raj. 246,00 
Šeimos mamos dantų taisymas ir 
protezavimas. Mama augina šešis vaikus. 



 

 

Pagalba šeimai iš Anykščių  raj. 149,00 
Nupirkta dujinė viryklė, kad gausi šeima 
galėtų gaminti maistą. Tėvai augina devynis 
vaikus. 

Parama Akmenės vaikų dienos 
centrui „Akmenėliai“ 

600,00 

Akmenės vaikų dienos centrui suteikta 
parama papildomam vaikų maitinimui, 
kanceliarinėms prekėms ir higienos prekėms 
įsigyti. Dienos centrą lanko 40 vaikų. 

TV laidų „Už vaikystę“ kūrimas ir 
transliavimas 

22770,65 

Įvyko 12 filmavimų, sukurta ir meniškai 
apipavidalinta 13 TV laidų „Už vaikystę“, 
kurios buvo transliuojamos per televiziją. 
Laidų tikslas, skatinti socialinį jautrumą, 
atkreipti dėmesį į kitą žmogų, kuriam reikia 
pagalbos. 

Parama Kazlų Rūdos Jankų vaikų 
dienos centrui 

1244,22 

Kazlų Rūdos Jankų dienos centro trijų 
mėnesių veiklos užtikrinimas ir vaikų 
maitinimas. Centrą lanko 15 vaikų iš 11 
šeimų. 

Kalėdinė akcija „Knygų Kalėdos“ 300,69 

Plakatų spauda, skirtų Kalėdinei knygų 
mugei, 350 vnt. plakatų buvo platinama 
visuose miestuose, kuriuose yra „Gelbėkit 
vaikus“ vaikų dienos centrai. 

Pagalba šeimai iš Klaipėdos 7800,00 
Pagalba Danieliaus šeimai iš Klaipėdos, 
vaiko gydymo paslaugų apmokėjimas. 

Pagalba šeimynai iš Šiaulių raj. 291,00 
Pagalba Ingridos Kupinskienės  šeimynai iš 
Šiaulių raj. po gaisro. Nupirkti čiužiniai 
vaikams. 

Pagalba šeimai iš Lazdijų 628,90 
Nupirktos lauko durys, užtikrintas vaikų ir 
šeimos saugumas. Šeima augina 3 vaikus. 

Mažeikių ir Akmenės vaikų dienos 
centrų atvykimas į Prezidentūrą 

580,00 

Mažeikių dienos centro 30 vaikų ir Akmenės 
dienos centro 15 vaikų atvykimas į 
Prezidentūrą, į kalėdinės eglutės įžiebimo 
šventę. 

Papildomos lėšos kuruojamų 
šeimų, šeimynų palaikymui 

3652,11 

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

Projekto valdymo išlaidos 28940,89 

Tiesioginės projekto valdymo ir palaikymo 
išlaidos: priemonės, degalai, telefono ryšio 
paslaugos skirtos projekto įsipareigojimų 
įgyvendinimui, projekto komandos darbo 
užmokesčio išlaidos, projekto kontrolės ir 
kokybės užtikrinimo priemonės, finansinės 
apskaitos ir organizacijos nepriklausomo 
audito išlaidos ir kt.  

Paramos koncerto „Už vaikystę“ 
organizavimo ir transliavimo 
paslaugos 

11641,56 
Paramos koncerto „Už vaikystę“ 
organizavimo, transliavimo, filmavimo ir kitos 
paslaugos.  

Nepanaudotas likutis  15000,00 
Esant tinkamoms aplinkybėms, likusi 
projekto įsipareigojimą įgyvendinsime 
suteikiant pagalbą daugiavaikei šeimai. 



 

 

Bendra panaudotos paramos 
suma 

178993,60  

 

Dėkojame Lietuvos žmonėms! 

 

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  
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