VEIKLOS ATASKAITA
2018 m.

MIELIEJI,
2018-uosius geriausiai apibūdinčiau fraze iš knygos apie
Alisą stebuklų šalyje, jog „reikia pasiutusiai greitai bėgti
vien tam, kad liktum toje pačioje vietoje, o jei nori kur
nors nueiti, reikia bėgti dvigubai greičiau.“
Ir iš tiesų, jau pačioje metų pradžioje, sausį, startavome
kartu su rėmėjais atidarydami iš pradžių vieną, o vėliau ir
antrą, trečią ... šeštą... aštuntą vaikų dienos centrą! Taip,
praeitais metais įvairiausiuose Lietuvos miestuose ir
kaimuose jų atidarėme net 8!
Dienos centrai sunkiau gyvenantiems vaikams reikalingi
kaip oras. Ten vaikai jaučiasi saugūs ir ramūs, gali
paruošti pamokas, pavalgyti šilto maisto. Dienos centre
vaikai gauna dėmesio, galimybę išsikalbėti, sulaukti
užuojautos, supratimo. Žmogiška šiluma, kurianti
vaiko pasitikėjimą pasauliu, yra kiekvieno žmogaus
egzistencijos pagrindas, taip svarbus ypač vaikystėje.
Greta naujųjų, neapleidome ir bene keturių dešimčių
jau kuruojamų dienos centrų – stengėmės užtikrinti
kasdienes kokybiškas paslaugas Lietuvos vaikams ir
šeimoms.
Dešimtys valandų organizacijos „Gelbėkit vaikus“
specialistų teiktų pozityvios tėvystės mokymų bei šimtai
psichologo konsultacijų leido Lietuvos tėvams stiprinti
tėvystės įgūdžius ir ieškoti glaudesnio ryšio su vaiku,
suteikė pozityvaus auklėjimo pagrindus, kurie padės
tėvams lengviau susitarti su savo vaikais ne tik vaikystėje,
bet ir iškilus paauglystės iššūkiams.

Beje, paauglių taip pat nepamiršome – jiems rengėme
pasiruošimo savarankiškam gyvenimui mokymus:
informavome apie galimybes bei suteikėme praktinių
įgūdžių jomis pasinaudoti, skatinome nebijoti imtis
iniciatyvos.
Rudenį organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įgyvendinta
pozityvios tėvystės kampanija buvo puikus socialinės
atsakomybės pavyzdys – pavienių profesionalų, žymių
žmonių, įmonių, agentūrų, organizacijų, komunikacijos
sklaidos kanalų. Visų, susibūrusių tam, kad augtume
patys ir augintume Lietuvos visuomenės narių
sąmoningumą, skatintume žmones pažinti savo emocijas
bei išvengti smurto prieš vaikus.
Ir iš tiesų, galime pasidžiaugti, jog dėl tinkamų mūsų
šalies politinių sprendimų – įsigaliojusio Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo, draudžiančio vaikų fizines
bausmes, 2018-ieji buvo pirmieji metai Lietuvos
istorijoje, kai nuo smurto artimoje aplinkoje
nemirė nei vienas vaikas.
Tačiau per daug atsipalaiduoti negalėjome nes,
įgyvendinant įstatymą, susidurta su sunkumais –
šeimoms nepakanka paslaugų, o ir esamos paslaugos
ne visada žmonėms laiku prieinamos, be to, Lietuvos
tėvai nėra pakankamai supažindinti su pozityvaus vaikų
auklėjimo metodais. Vietoje to, kad būtų sprendžiami
šie tikrai aktualūs mūsų šalies vaikams ir šeimoms
kylantys sunkumai, metų pabaigoje, kai kurių Seimo narių
iniciatyva imta taisyti patį įstatymą stengiantis pateisinti
tėvus, o ne siekiant labiausiai pažeidžiamo visuomenės
nario – vaiko – apsaugos.

Ir šioje srityje 2018-aisiais skubėjome septynmyliais
žingsniais. Vaiko teisėms atstovaudami LR Seimo
komitetuose, visomis jėgomis stengdamiesi išsaugoti
įstatyme esminę vaiko saugumo sąvoką. Darbas
nebaigtas, su juo žengėme ir į naujuosius metus,
tačiau jo neapleisime. O šiam ir visiems kitiems mūsų
organizacijos darbams labai reikia jūsų palaikymo:
gero žodžio, taiklios įžvalgos, įkvepiančio pavyzdžio ar
finansinės paramos.
Dėkoju palaikantiems, o norintiems prisidėti primenu,
kad visi paramos ir palaikymo būdai tinkami.
Ačiū, kad esate kartu!
Rasa Dičpetrienė,
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė

MŪSŲ DNR
Siekiame sukurti pasaulį, kuriame kiekvienam vaikui
būtų suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi
ir pilnavertį gyvenimą.

•

„Gelbėkit vaikus“ dienos centruose kasdien suteikiame
vaikams saugią erdvę augti ir vystytis

•

Saugome sunkumų patiriančių šeimų vaikus
nuo patekimo į globos įstaigas

•

Visapusiškai stipriname sunkumų patiriančias šeimas

•

Geriname tėvystės įgūdžius

•

Skatiname pozityvios tėvystės metodų taikymą praktikoje

•

Supažindiname tėvus ir vaikus su vaiko teisėmis,
rūpinamės šių teisių įgyvendinimu Lietuvoje

•

Stipriname vaikus ir šeimas ne tik Lietuvoje,
bet ir Ukrainoje, Zambijoje ar, pagal poreikį,
nuo stichinių nelaimų nukentėjusiuose kraštuose

•

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

KODĖL VERTA PASITIKĖTI
ORGANIZACIJA
„GELBĖKIT VAIKUS“?

•

Pirmoji, seniausia ir patikimiausia vaiko teisių apsauga
besirūpinanti organizacija, Lietuvoje veikianti 28 metus,
pasaulyje – 100 metų.

•

Vaikų dienos centrų tradicijos pradininkė Lietuvoje.

•

Kasdien pasiekia ir padeda apie 1000 Lietuvos vaikų.
Kasmet – apie 25 000.

•

Ne politinė, tačiau svarbi ir įtakinga valstybiniu lygiu
– atstovaudama vaiko teisėms bendradarbiauja su LR
Prezidento institucija, ministerijomis, LR Seimu.

•

Vykdo ne tik vietines, bet ir tarptautines pagalbos
vaikams programas.

•

Nepriklausomo auditoriaus kasmet audituojama
organizacija.

•

Tarptautinio tinklo „Save the Children“ narė.

2018 M. ORGANIZACIJOS
„GELBĖKIT VAIKUS“
VEIKLOS SRIČIŲ
PASISKIRSTYMAS
20%
Saugojome Lietuvos vaikus nuo smurto, skurdo,
išnaudojimo ir kt. negandų, 45%

20%

45%

Siekėme, kad Lietuvos vaikai augtų kartu
su savo mylinčiomis šeimomis, 20%
Dirbome tam, kad Lietuvos vaikai turėtų
ir žinotų savo teises, 20%
Stiprinome organizaciją „Gelbėkit vaikus“, 10%
Organizavome ir teikėme paramą pasaulio vaikams, 5%

10%
5%

2018 M. ORGANIZACIJOS
„GELBĖKIT VAIKUS“
PSICHOLOGIŲ DARBAI

704

val.

individualių suaugusiųjų
ir mokyklinio amžiaus
vaikų konsultacijų

54

230
val.

ikimokyklinio
amžiaus vaikų
konsultacijų

50

val.

pozityvios tėvystės
paskaitų tėvams

10

val.
supervizijų

val.

mediacijos
konsultacijų šeimoms,
susidūrusioms su
sunkumais

10

val.
mokymų

SUSIPAŽINKITE SU
MŪSŲ HEROJE MIJA

2018 M. ORGANIZACIJA
„GELBĖKIT VAIKUS“
KARTU SU RĖMĖJAIS ATIDARĖ
8 NAUJUS VAIKŲ DIENOS
CENTRUS

Akmenė
Mažeikiai
Juodupė
Pasvalys
Šiauliai

Klaipėda

Rokiškis
Kupiškis

Raguvėlė

Raudondvaris

Zarasai
Utena

Šilutė

Ukmergė

Tauragė

Bagaslaviškis
Širvintos

Kriūkai
Šakiai

Palomenė
Kazlų Rūda

Paparčiai

Marijampolė
Beižionys

Jungėnai
Sangrūda

2017 m. pab. visoje Lietuvoje jau veikė 39 organizacijos
„Gelbėkit vaikus“ kuruojami vaikų dienos centrai.

Alytus

Druskininkai

Vilnius
Salininkai
Pagiriai

UŽ GALIMYBĘ ATSIRASTI
NAUJIESIEMS DIENOS CENTRAMS,
ESAME DĖKINGI ŠIEMS RĖMĖJAMS

Įvairių smulkesnių
rėmėjų lėšos
JUNGĖNŲ
vaikų dienos centras
SANGRŪDOS
vaikų dienos centras
RAUDONDVARIO
vaikų dienos centras

JUODUPĖS
vaikų dienos centras

BEIŽIONIŲ
vaikų dienos centras
KRIŪKŲ
vaikų dienos centras
PALOMENĖS
vaikų dienos centras

KLAIPĖDOS
vaikų dienos centras

VAIKŲ DIENOS
CENTRŲ GYVYBĘ
PALAIKO NE TIK
RĖMĖJAI AR VAIKAI,
BET IR ŠAUNŪS
SOCIALINIAI
DARBUOTOJAI

„Man smagu dirbti vaikų dienos centre, nes,
būdama su vaikais ir pati grįžtu į vaikystę. Gera
dirbti vaikų dienos centre, nes galiu išklausyti
ir suprasti vaikus, patarti jiems, susidūrusiems
su problemomis. Labai gera jausti vaikų
pasitikėjimą. Smagu dirbti širdžiai mielą darbą!“
GITANA
Vilniaus Fabijoniškių vaikų dienos centro
„Duok ranką“ vadovė

„Kievieną diena dienos centre – naujiena.
Naujiena, kuri sustiprina, skatina
supratingumą, kuri dovanoja ir teigiamų, ir
neigiamų emocijų. Smagu žinoti, kad mano
darbas dienos centre kasdien pozityviai
paliečia vaikus, dovanoja jiems naujų idėjų,
naujų norų, potyrių, svajonių. Taip augu
kasdien kartu su vaikais.“
GRETA
Alytaus vaikų dienos centro „Gali“
vadovė

„Darbas vaikų dienos centre mane įkvepia
judėti į priekį. Vaikai reiklūs, žingeidūs.
Norėdamas spėti kartu su jais, turiu domėtis
įvairiomis naujovėmis, ieškoti kuo įdomesnių
veiklų. Tokiu būdu aš tobulėju ne tik kaip
specialistas, tačiau ir kaip asmenybė.“

„Man patinka dirbti dienos centre, nes
kiekviena vaiko šypsena bei jų juokas pripildo
širdį džiaugsmo. Kai laimingi vaikai –
laiminga ir aš.“

MARTYNAS

LORETA

Utenos vaikų dienos centro „Draugystė“
socialinis darbuotojas

Utenos vaikų dienos centro „Draugystė“
socialinė darbuotoja

„GELBĖKIT VAIKUS“
VAIKŲ DIENOS
CENTRUS LANKANČIŲ
VAIKŲ ŠVENTĖS IR
KASDIENYBĖ
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PAGALBA
UKRAINOS VAIKAMS

Daugiau nei penkerius metus besitęsianti Ukrainos
teritorijų okupacija, organizacijos „Gelbėkit vaikus“
duomenimis, jau pareikalavo apie 10 000 gyvybių,
iš kurių daugiau nei 200 – vaikų.
Apie 230 000 Rusijos okupuotose Ukrainos
teritorijose gyvenančių vaikų susiduria su
nevaikiškais sunkumais: jie priversti palikti namus,
dažnai – išsiskirti su mama ir tėčiu tam,
kad galėtų gyventi saugesnėje aplinkoje.
2018 m. organizacija „Gelbėkit vaikus“ pradėjo
įgyvendinti projektus, padedančius okupuotose
Ukrainos teritorijose gyvenantiems vaikams ir jų
šeimoms.

SUSIPAŽINKITE
SU OLHA

PAGALBA
UKRAINOS VAIKAMS

PRIEŠ

PO

Už Lietuvos žmonių Ukrainos vaikams paaukotas
lėšas jau sudėti langai Donecko apskrities „Save
the Children“ psichosocialinės reabilitacijos
centre, įrenginėjamos žaidimų aikštelės prie „Save
the Children“ pagalbos centrų Krasnahorivkos ir
Sloviansko miestuose, Donecko regione.

POZITYVIOS TĖVYSTĖS
IDĖJŲ SKATINIMO KAMPANIJA
„ATPAŽINK PYKTĮ“
Kvietėme Lietuvos tėvus atpažinti savo emocijas,
jas suvaldyti ir neišlieti ant vaikų.

Aplankyti kampanijos svetainę
Pažiūrėti kampanijos vaizdo klipą
Parsisiųsti leidinį tėvams

POZITYVIOS TĖVYSTĖS IDĖJŲ
SKATINIMO KAMPANIJA
„ATPAŽINK PYKTĮ“
Žymūs Lietuvos žmonės dalijosi savo mintimis, kaip jiems
sekasi valdyti savo neigiamas emocijas.

2 vaikų tėvas, muzikantas

GABRIELIUS
LIAUDANSKAS-SVARAS

žiūrėti

4 vaikų mama,
TV laidų vedėja, knygų autorė

BEATA NICHOLSON

žiūrėti

2 vaikų mama,
TV laidų vedėja

RŪTA MIKELKEVIČIŪTĖ

žiūrėti

ORGANIZACIJA „GELBĖKIT
VAIKUS“ – PRESTIŽINIO
LABDAROS AUKCIONO
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE
DALYVĖ

Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos komercijos rūmų
ir Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje organizuoto
tradicinio paramos renginio garbūs svečiai šįkart aukojo
„Gelbėkit vaikus“ globojamiems Lietuvos vaikams ir jų
šeimoms.

2018 M. ORGANIZACIJOS
„GELBĖKIT VAIKUS“
IŠLAIDŲ
PASISKIRSTYMAS
10%
6%
Tiesioginė pagalba vaikams ir šeimoms, 84%
Lėšų paieška, 10%
Organizacijos valdymas, 6%

84%

2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIMIS
ORGANIZACIJOJE „GELBĖKIT VAIKUS“

434
nariai

* 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. buvo 29.

22
padaliniai

34
darbuotojai*

2018-AISIAIS ORGANIZACIJĄ
„GELBĖKIT VAIKUS“
DAUGIAUSIAI PARĖMĖ
RIMI LIETUVA

Prekybos tinklas tinklas RIMI kartu su pirkėjais 2018 m. paaukojo

70 016

Eur

RIMI terminalų
surinktos lėšos:

Aukų dėžučių
surinktos lėšos:

57 897,78 Eur

12 118,54 Eur

2017 m. surinkta
53 132 Eur

2018 m. surinkta
70 016 Eur

„Gelbėkit vaikus“ savanoriai RIMI parduotuvėje

„Gelbėkit vaikus“ savanoriai RIMI parduotuvėje

„Gelbėkit vaikus“ savanoriai RIMI parduotuvėje

Mergaitė džiaugiasi RIMI padovanota kuprine

RIMI saldžios dovanos šeimoms

Už šią paramą galėjome vaikus vaišinti
pietumis, skirti mokyklinių prekių, užtikrinti,
kad dienos centre vaikus pasitiktų juos
suprantantis ir palaikantis auklėtojas. O
Šiauliuose ir Raguvėlėje įsikūrusius dienos
centrus galėjome atnaujinti, suremontuoti,
kad juose vaikams būtų jaukiau ir šilčiau.
Dalis 2018 m. surinktos paramos buvo
numatyta vaikų dienos centrų veiklos
finansavimui 2019 m. pradžioje.

2018-AISIAIS
MŪSŲ DARBUS
DAUGIAUSIAI
PARĖMĖ

UŽ TAI, KAD
2018-AISIAIS
BUVOME GIRDIMI
IR MATOMI,
SAKOME AČIŪ

MŪSŲ DRAUGAI

AČIŪ UŽ BENDRYSTĘ!

