VEIKLOS
ATASKAITA 2019 M.

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

reikia labiausiai. Kai iš jūsų lūpų girdime ar laiškuose
skaitome padėkos žodžius už tai, ką drauge darome,
suprantame, jog mus vienija bendros vertybės, o tai
mums užaugina sparnus.
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.
MERGAITĖ
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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!

