2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

MIELI ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“ BENDRAMINČIAI IR BENDRADARBIAI,
Praėjo dar vieneri darbų ir džiaugsmų metai, įsimintini bei
svarbūs mums visiems.

situacijos buvo išbrauktos net 3 šeimos! Džiaugiamės ir
didžiuojamės šiomis šeimomis.

Įsimintini pirmiausia todėl, kad pirmą kartą mūsų šalies
istorijoje buvo taip aiškiai ir akivaizdžiai atkreiptas
dėmesys į socialines mūsų šalies problemas ir ypač į
mūsų vaikų problemas. Prezidentės Dalios Grybauskaitės
inicijuota kampanija „Už saugią Lietuvą“ subūrė valdžios
institucijas, nevyriausybines organizacijas, žymius šalies
žmones ir
visą Lietuvos visuomenę mūsų šalies
socialinėms problemoms spręsti. Dar niekada aukščiausi
šalies pareigūnai neskyrė tiek dėmesio silpniausioms ir
labiausiai pažeidžiamoms mūsų visuomenės grandims,
kaip 2016-aisiais! Džiaugiamės savo darbais ir
informacijos sklaida aktyviai prisidėdami prie šios svarbios
Lietuvai kampanijos.

Ir ne tik jomis! Savo darbų rezultatus kasdien akivaizdžiai
matome vaikų, kuriems padedame, elgesyje, teigiama
linkme krypstančiose jų gyvenimo istorijose. Pavyzdžiui,
tik su tėvu, be mamos augantys broliukai ir sesutės,
pradėję lankyti „Gelbėkit vaikus“ dienos centrą, baugščiai
slepiasi kambario kamputyje ir vengia žvilgsnių bei bet
kokio kontakto. Tie patys vaikai po keleto mėnesių jau
aktyviai imasi iniciatyvos ir kuo puikiausiai verda valgyti
savo draugams, lankantiems dienos centrą. Arba, į
mažame Lietuvos miestelyje įsikūrusį „Gelbėkit vaikus“
dienos centrą tarsi išgąsdintas žvėrelis ateina vaikas,
didelėmis akimis stebintis aplinką. Po kelių mėnesių tas
pats vaikas jau pats, neraginamas bėga pasitikti ir tvirtai
spaudžia ranką dienos centrą aplankiusiems svečiams iš
Vilniaus. Šios ir daugelis kitų istorijų kasdien mus įkvepia
dar didesniems ir sudėtingesniems darbams dėl Lietuvos
vaikų laimės.

Svarbūs bei įdomūs 2016-ieji buvo ir mūsų organizacijai.
Greta jau tradicinių savo darbų – pagalbos šeimoms ir
jose augantiems vaikams, dienos centrų plėtros, beje,
2016-aisiais įsteigėme du dienos centrus Alytuje ir Utenoje
– atidarėme dar vieną organizacijos „Gelbėkit vaikus“
padalinį, šįkart Dzūkijos sostinėje. Naujas padalinys ir
naujieji dienos centrai reiškia, kad mūsų organizacijos
teikiamos paslaugos bus prieinamos dar didesniam
skaičiui Lietuvos vaikų ir šeimų, o užmegztas ryšys bei
bendradarbiavimas su dar viena Lietuvos savivaldybe –
kad teikiamos socialinės paslaugos bus geriau
koordinuotos, lankstesnės ir suteiktos būtent tokios ir tiek,
kiek konkrečiai šeimai jų reikia.
Sėkmingu ir visuomenei naudingu NVO bendradarbiavimu
su vietos valdžia spėjome įsitikinti 2016-ųjų pirmoje pusėje
Vilniuje Fabijoniškių mikrorajone įsteigę vaiko ir šeimos
centrą „Duok ranką“. Paslaugos šeimai tapo lengviau
prieinamos, o nuo įsteigimo iki metų pabaigos iš centro
remiamų socialinės rizikos šeimų sąrašo dėl pagerėjusios

Aktyviai dirbdami pagalbos šeimoms srityje, neapleidome
ir mūsų vaikams labai aktualios patyčių mažinimo temos.
2016-aisiais, Lietuvos mokyklas ir jų moksleivius
supažindinome su mediacija, parengėme mediacijos
metodikos taikymo vadovėlį ir sėkmingai startavome
penkiose Lietuvos mokyklose. Ši, Europos šalyse, tokiose
kaip Vokietija, Danija, labai populiari taikaus ginčų
sprendimo būdo praktika bei patyčių prevencijos priemonė
puikiai veikia ir Lietuvos mokyklose. O ir tikslai, taikant
mediaciją, pasiekiami dvejopi – realiai sprendžiami vaikų
ginčai bei ugdomas moksleivių sąmoningumas, apie kurį
tiek daug kalbame ir kurio siekiame.
Ačiū, mūsų draugai, kad buvote su mumis, kad rėmėte,
palaikėte, savanoriavote, bendradarbiavote, tikėjote, ačiū,
kad kritikavote, nes tai leido mums tobulėti.

Rasa Dičpetrienė
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė

Berniukai džiaugiasi gavę mokyklinių prekių

MŪSŲ MISIJA
Stengtis, kad pasaulyje keistųsi požiūris į
vaikus, siekti kiek galima greitesnių ir
ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.
MŪSŲ VIZIJA
Pasaulis , kuriame kiekvienam vaikui
suteikta teisė į išlikimą, apsaugą, vystymąsi
ir pilnavertį gyvenimą.
MŪSŲ DARBO KRYPTYS:
Kad Lietuvos vaikai augtų juos mylinčiose
šeimose;
Kad prieš Lietuvos vaikus nebūtų
smurtaujama, kad jie nebūtų išnaudojami;
Kad visi vaikai turėtų ir žinotų savo teises;
Kad būtų laimingi ne tik Lietuvos, bet ir viso
pasaulio vaikai;
Kad organizacija „Gelbėkit vaikus“ stiprėtų.

PER 2016 METUS ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“
VEIKLA POZITYVIAI PAVEIKĖ APIE 23 000 VAIKŲ GYVENIMUS.
KAIP PASISKIRSTĖ
MŪSŲ DARBAI 2016 M.

30%

KAD LIETUVOS VAIKAI AUGTŲ
JUOS MYLINČIOSE ŠEIMOSE

53%

8%

KAD PRIEŠ LIETUVOS VAIKUS
NEBŪTŲ SMURTAUJAMA,
KAD JIE NEBŪTŲ IŠNAUDOJAMI

KAD ORGANIZACIJA
,,GELBĖKIT VAIKUS" STIPRĖTŲ

5%

KAD VISI VAIKAI
TURĖTŲ IR ŽINOTŲ SAVO TEISES

4%

KAD BŪTŲ LAIMINGI NE TIK LIETUVOS,
BET IR VISO PASAULIO VAIKAI

PAGRINDINĖS MŪSŲ VYKDYTOS VEIKLOS 2016 M.
648

Psichologinės konsultacijos
apima individualias vaikų ir
tėvų/šeimų konsultacijas, taip
pat susitikimus su psichologu
grupėmis.

458

Edukacinės veiklos
apima įvairaus pobūdžio
mokymus, supervizijas
socialiniams darbuotojams,
edukacinius, sporto renginius,
konferencijas, temines diskusijas
ir pan. moksleiviams,
mokytojams, tėvams.

500

Tiesioginė pagalba
apima finansinę ar daiktinę
pagalbą vaikams bei šeimoms
didesnę nei 100 Eur ir ne didesnę
nei 10 500 Eur vienai šeimai.

KIEK VISUOMENĖS NARIŲ PASIEKĖME 2016 M.

210 SOCIALINIAI DARBUOTOJAI, MOKYTOJAI
1604 ŠEIMOS
23 000 VAIKAI

2016 M. ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“ ĮSTEIGĖ NAUJĄ PADALINĮ ALYTUJE
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis
organizacija „Gelbėkit vaikus“ turėjo 523
narius, organizacijoje dirbo 29 darbuotojai,
visoje Lietuvoje veikė 22 organizacijos
padaliniai.

„Džiaugiuosi, kad 2016 m. organizacijos „Gelbėkit vaikus“
padalinys buvo įkurtas ir Alytaus mieste. Būti šio padalinio
pirmininku man didelis įsipareigojimas ir atsakomybė. Nėra
nieko prasmingiau, kaip dirbti dėl savo miesto ateities – dėl
Alytaus vaikų laimės.“

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ struktūrinis
padalinys – savanorystės principu dirbančių žmonių
grupė, įvariais būdais bendradarbiaujanti su vietos
valdžia tam, kad būtų kuo platesniu mastu ir kuo
efektyviau įgyvendinamos vaiko apsaugos veiklos
konkrečioje savivaldybėje.

Saulius Valansevičius
„Gelbėkit vaikus“ Alytaus struktūrinio padalinio vadovas

AKMENĖ
MAŽEIKIAI

PASVALYS

GRUZDŽIAI
ŠIAULIAI

ROKIŠKIS
KUPIŠKIS
ANYKŠČIAI

KELMĖ
ŠILUTĖ

UKMERGĖ
ŠIRVINTOS

JURBARKAS
ŠAKIAI
KAZLŲ RŪDA
MARIJAMPOLĖ
ALYTUS

DRUSKININKAI

VILNIUS

UTENA
IGNALINA
ŠVENČIONYS

2016 M. ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“ ĮSTEIGĖ
2 VAIKŲ DIENOS CENTRUS ALYTUJE IR UTENOJE
Vaikų dienos centras – tai dienos globos socialinių paslaugų įstaiga, teikianti paslaugas vaikams, augantiems socialinės rizikos, socialiai remtinose bei socialinių, psichologinių ir kitokių
problemų turinčiose šeimose. 2016 m. pab. Lietuvoje veikė 35 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ globojami vaikų dienos centrai, kuriuos kasdien lankė apie 850 vaikų.

AKMENĖ
MAŽEIKIAI
ROKIŠKIS
KUPIŠKIS

ŠIAULIAI

RAGUVĖLĖ
ŠILUTĖ

UTENA

UKMERGĖ
BAGASLAVIŠKIS
ŠIRVINTOS

TAURAGĖ
ŠAKIAI
KAZLŲ RŪDA
MARIJAMPOLĖ
ALYTUS

DRUSKININKAI

PAPARČIAI
VILNIUS

SALININKAI
PAGIRIAI

DIENOS CENTRAS ALYTUJE
DIENOS CENTRAS UTENOJE
Utenos vaikų dienos centras
„Draugystė“ atidarytas 2016 m.
balandžio mėn. Dienos centrą lanko
apie 30 vaikų nuo 5 iki 17 metų
amžiaus. Dienos centre dirba puikus
vaikų draugas socialinis darbuotojas

Martynas. Vaikai nuoširdžiai džiaugiasi
turėdami kur smagiai ir prasmingai
leisti laisvalaikį bei dėkoja įmonei „RIMI
Lietuva“, per kurios parduotuvių tinklą
surinktos lėšos svariai prisidėjo prie
dienos centro įsteigimo.

Alytaus vaikų dienos centras GALI duris
atvėrė 2016 m. rugsėjo mėn. Dienos
centrą lanko 25 vaikai, nuo 6 iki 14 metų
amžiaus, o su jais šėlsta dvi šaunios
socialinės darbuotojos Greta ir Laimutė.
Dienos centras GALI Alytaus vaikų

kasdienybę nušvietė šviesiomis
spalvomis už kurias mažieji ypač dėkoja
įmonei „RIMI Lietuva“, per kurios
parduotuvių tinklą surinktos lėšos
svariai prisidėjo prie dienos centro
įsteigimo.

MŪSŲ DIENOS CENTRUOSE VAIKAMS
BUVO SUTEIKTOS ŠIOS PASLAUGOS:

Socialinės konsultacijos;
Psichologinės konsultacijos;
Nemokamas vaikų maitinimas;
Materialinė parama pagal galimybes ir poreikį
Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas;
Pagalba ruošiant pamokas ir mokymo(si) problemų sprendimas;
Socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
Pagal galimybes – vasaros poilsio (stovyklų) organizavimas;
Saugios aplinkos vaikui žaisti, augti, vystytis suteikimas;
Pagalba šeimoms.

Dienos centre mergaitė ruošia pamokas

Išvyka į Medžių lajų taką

Mergaitė džiaugiasi gavusi naujų sąsiuvinių

Robotikos stovykla

Lietuvos pašto darbuotojų vizitas pas Širvintų vaikus
Dienos centre vaikai užsiima menine veikla

RIMI Lietuva saldžios dovanos šeimoms

Vaikai bendrauja su Prezidente

Vaikai džiaugiasi gavę RIMI Lietuva dovanotų ledų

Vaikų išvyka prie Baltijos jūros

Iškyla Dainuvos nuotykių slėnyje

Vaikų dienos centrų išvyka į Dubingių žirgyną

VILNIUJE, FABIJONIŠKĖSE
2016 M. ĮKŪRĖME VAIKO IR
ŠEIMOS CENTRĄ „DUOK
RANKĄ“

Puodelis arbatos dienos centre

Vaiko ir šeimos centras –
kompleksines paslaugas šeimai
teikiantis centras, visapusiškai
atliepiantis ir padedantis
spręsti sunkumų patiriančių
šeimų poreikius tam, kad
šeimos išliktų vieningos, o
vaikams augti jose būtų saugu
ir gera.

1

2

DARBUOTOJAI

CENTRAS

46

SOCIALINĖS RIZIKOS IR
SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ
STOKOJANČIOS ŠEIMOS

79

VAIKAI AUGA JOSE

2016 M. LIETUVOS MOKYKLOSE PRADĖJOME ĮGYVENDINTI MEDIACIJOS PROGRAMĄ.
Mediacija – taikus ginčų sprendimo būdas
tarpininkaujant trečiai – neutraliai – šaliai.
Daugelyje pasaulio šalių mediacija yra
efektyvi patyčių prevencijos priemonė.
Mediacija – naujiena Lietuvoje, kurią
organizacija „Gelbėkit vaikus“, pasisemdama

patirties iš užsienio kolegų, pradėjo
įgyvendinti 5 Lietuvos mokyklose.
Universalią mediacijos programos taikymo
mokykloje metodiką galima parsisiųsti čia:

https://www.gelbekitvaikus.lt/sites/gelbekitvai
kus.lt/files/Mediacijos%20leidinys.pdf

UKMERGĖS RAJONO SIESIKŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PATIRTIS
Neseniai I gimnazijos klasės mokines –
mediatores pasiekė žinia, jog šeštokas
tyčiojasi iš savo klasės bičiulės. Merginos
netrukus susitiko su skriaudžiama mergaite,
kuri noriai atsakė į jų pateiktus klausimus,
papasakojo apie tai, kas vyksta, išsakė
nuomonę, kaip galima būtų pagerinti
situaciją. Nedelsdamos mediatorės susitiko ir
su įtariamu dėl patyčių mokiniu. Berniukas
išsyk su mediatorėmis elgėsi nedrąsiai, tačiau
greitai pripažino problemą ir net pats pasiūlė

jos sprendimo būdą – susitaikymą su klasės
drauge. Per kitą pertrauką mediatorės
suorganizavo susitikimą, kurio metu
besityčiojantis mokinys atsiprašė skriaustos
mergaitės ir pažadėjo su ja elgtis pagarbiai.
I gimnazijos klasės merginos džiaugiasi ir
didžiuojasi pirmuoju savo, kaip mediatorių,
darbu bei tiki, kad ateityje jų tarpininkavimas
sprendžiant konfliktus taip pat duos teigiamų
rezultatų.

Mergaitė džiaugiasi įmonės RIMI Lietuva dovanota kuprine

ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“
IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS 2016 M.

80,9%
80,9% tiesioginė pagalba vaikams ir šeimoms
10,7% lėšų paieška
8,4% administracinės išlaidos

UŽ PARAMĄ ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“ DARBAMS IR GLOBOJAMIEMS
VAIKAMS 2016-AISIAIS DĖKOJAME PAGRINDINIAMS RĖMĖJAMS

AČIŪ MŪSŲ DRAUGAMS

