
 

2016 m. paramos 
akcijos ir LNK  
koncerto „Už 
vaikystę“ aukų 
panaudojimo 
ataskaita 

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ 
Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6, LT-01119 
Vilnius 
 
85 2610815, info@gelbvaik.lt 
www.gelbekitvaikus.lt 
 
 



 
 

1 

 

Ataskaita už Lietuvos žmonių paaukotas lėšas 2016 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 „TV PLAY“. Ypatingai AČIŪ Rūtai Mikelkevičiūtei ir Daivai 
Tamošiūnaitei. 
Dėkojame UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Omnitel“, UAB 
„Mediafon“, TEO LT AB, UAB „Lintel“ parėmusiems projektą ir 
atsisakiusiems administravimo mokesčio už paslaugas. 
 
Nuoširdžiai AČIŪ pagrindiniam koncerto rėmėjui prekybos ir laisvalaikio 
centrui MEGA.  
 

 

 
 

 

ATASKAITOS TURINYS  

KAS YRA ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“  
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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@gelbvaik.lt 
 

 
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 
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vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai. 2016 m. organizacija „Gelbėkit 
vaikus“ Lietuvoje šventė savo veiklos 25-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 
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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 tokia 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 dirba su nepalankiomis socialinėmis sąlygomis 
gyvenančiomis vaikų šeimomis.  
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Nepalankiomis socialinėmis sąlygomis gyvenanti šeima – tai šeima, 
kuri dėl įvairių socialinių, kultūrinių, ekonominių, kt. priežasčių (pvz., 
skurdo, smurto, socialinės atskirties, tėvystės įgūdžių stokos, 
alkoholizmo, 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, negebėjimu patenkinti svarbius 
vaiko poreikius.  
 
Iš viso organizacija „Gelbėkit vaikus“ yra įkūrusi 35 vaikų dienos centrų 
tinklą 18 savivaldybių: 
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 
12. Marijampolėje, Degučių mikrorajone  
13. Patašinės gyvenvietėje (Marijampolės savivaldybė)  
14. Mažeikiuose 
15. Ukrinų kaimas (Mažeikių raj.) 
16. Raguvėlėje (Anykščių raj.) 
17. Rokiškyje, Senamiesčio progimnazijoje  
18. Rokiškyje, mokykloje-darželyje „Ažuoliukas“ 
19. Pandėlio miestelyje (Rokiškio raj.)  
20. Šakiuose 
21. Šakių rajone, Sintautų seniūnijoje 
22. Šiauliuose 
23. Šilutėje  
24. Širvintose 
25. Bagaslaviškio mietelyje (Širvintų raj.) 
26. Tauragėje 
27. Ukmergėje 
28. Vilniuje, Fabijoniškių mikrorajone 
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29. Vilniuje, Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje 
30. Vilniuje, Šnipiškių mikrorajone 
31. Vilniuje, Salininkuose 
32. Vilniaus raj. Pagiriuose  
33. Kaišiadorių raj. 
34. Utenoje 
35. Alytuje 
 

 

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 
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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? 
 

 
 
 
 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 3 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrai turi savo 
psichologus. 
 
 

Vaikų dienos centrai yra svarbūs ne tik vaikams, tačiau ir visai 
visuomenei:  

 
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  
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•  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 užkirsti kelią 
vaiko pateikimui į globos institucijas.  

•  Vaiko išlaikymas globos institucijose kainuoja valstybei vidutiniškai 
~ 1000 Eur per mėn. Vaikas, lankantis vaikų dienos centrą išlaiko 
savo teisę į šeimą, gauna efektyvesnę pagalbą ir paramą, ir kainuoja 
valstybei vidutiniškai ~ 70 Eur per mėn.  

 

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis  Lietuvoje yra  9.676 rizikos 
grupės šeimos, kuriose auga 18.756 nepilnamečiai vaikai. 
Lietuvoje yra apie 252 vaikų dienos centrų ( 35 iš jų yra 
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įsteigti dienos centrai, kiti - 
pavieniai centrai ar įsteigti kitų organizacijų ). S 

 

 
2016 m. VO „Gelbėkit vaikus“, siekdama suteikti labiausiai 
pažeidžiamiems Lietuvos vaikams papildomą pagalbą, pradėjo paramos 
akciją „Už vaikystę“, kurią vainikavo kartu su LNK organizuotas paramos 
koncertas tuo pačiu pavadinimu. Paramos akcija įgyvendinta kartu su 
partneriais - LNK televizija, radijo stotimi M-1 UAB „TV PLAY“, 
RūtaMikelkevičiūte ir Daiva Tamošiūnaite,  UAB „Bitė Lietuva“, UAB 
„Tele2“, UAB „Omnitel“, UAB „Mediafon“, TEO LT AB, UAB „Lintel“. 
 

 
KAM BUVO PANAUDOTOS LIETUVOS ŽMONIŲ PAAUKOTOS 
LĖŠOS?  
 



 
 

9 

Iš viso 2016 m. paramos koncerto „Už vaikystę“ metu Lietuvos žmonės 
vaikams paaukojo 178.383 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 keli vaikų dienos centrai. Daugiau nei 50 vaikų 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.   
 

 
2016 metų koncerto metu gautos paramos lėšos organizacijai „Gelbėkit 
vaikus“ suteikė galimybę padėti Lietuvos šeimoms ir vaikams, vaikų 
dienos centrams. Parama suteikta 42 šeimoms ir 141 vaikui, 380 vaikų 
dalyvavo renginiuose. Paramą gavo 35 vaikų dienos centrai, kuriuose 
lankosi  apie 900 vaikų. 
 

  

 
 PARAMA VAIKŲ DIENOS CENTRAMS, ŠEIMOMS, ŠEIMYNOMS 
 

 

SUTEIKTOS  PARAMOS PANAUDOJIMAS 
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Suteikta parama 
Suteiktos 
paramos 
suma Eur 

Suteiktos paramos paskrtis 

Iš pagrindų atnaujintas 
avarinės būklės šeimos 
gyvenamo namo stogas 

Kėdainių rajone. 

4191,59 

Tėtis Vidas gyvena Kėdainių raj. 
ir vienas augina 10 vaikų (4 iš jų 
jau suaugę). Vyras vaikams 
atstoja ir tėtį, ir mamą, nes jo 
žmona, vaikų mama, prieš 5 
metus mirė nuo onkologinės 
ligos. Už paramos akcijos metu 
surinktus pinigus buvo iš 
pagrindų atnaujintas avarinės 
būklės šeimos gyvenamo namo 
stogas. Pati šeima, dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų, niekada 
nebūtų pajėgusi susitaupyti tiek 
daug pinigų stogo remontui. 

Močiutės Natalijos buto 
remonto darbai 1099,60 

Močiutė Natalija augina 5 
anūkus. 2015 m. gruodžio 
mėnesį jų bute Vilniuje kilo 
gaisras ir labai suniokojo 
šeimos būstą. Labiausiai 
nukentėjo anūkės kambarys, 
jame nebebuvo įmanoma 
gyventi. Pati šeima neturėjo 
jokių santaupų, kad galėtų 
susiremontuoti butą. Dėl 
suteiktos žmonių paramos, 
organizacija „Gelbėkit vaikus“ 
galėjo padėti suremontuoti 
anūkės kambarį ir mergaitė vėl 
gali jame gyventi. 

Pagalba Grigaliūnų 
šeimynai iš Panevėžio 

rajono 
2510,00 

Gražina ir Vidmantas 
Grigaliūnai užaugino 34 vaikus 
ir jau turi 24 anūkus. Šiuo metu 
Grigaliūnų šeimynoje auga 17 
nepilnamečių vaikų.  Už 
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paramos akcijos metu surinktus 
pinigus buvo pagerintos 
šeimynos gyvenimo sąlygos 
įstatyti langai ir durys. 

Parama VšĮ „Juventa“ 
vaikų dienos centrams 

Kauno raj. 
4721,09 

Paramos  lėšos buvo 
naudojamos vaikų dienos 
centro „Sparnai“  remonto 
darbams  irvaikų dienos centro 
„Vaškonių“  šildymo sistemos 
įvedimui (šilumos siurblio oras-
oras montavimo darbai su 
medžiagomis), dienos centrus 
lanko 40 vaikų. 

„Gelbėkit vaikus“ 
Alytaus vaikų dienos 

centras „GALI“ 
34272,48 

Už paramos lėšas „Gelbėkit 
vaikus“ organizacija galėjo 
suremontuoti ir pilnai įrengti bei 
pritaikyti Alytaus miesto 
savivaldybės suteiktas patalpas 
dienos centro veiklai. Šiuo metu 
Alytaus vaikų dienos centrą 
„Gali“ lanko 27 vaikai. Jie turi 
galimybę centre paruošti 
pamokas bei ugdyti savo 
socialinius įgūdžius: vaikai kartu 
gamina valgį, užsiima 
rankdarbių gamyba, kartais turi 
galimybę išvažiuoti į 
ekskursijas. Dienos centre taip 
pat įrengta bibliotekėlė – vaikai 
turi galimybę skaityti naujausiais 
vaikų grožinės literatūros 
knygas. Naujajame dienos 
centre dirba dvi socialinės 
darbuotojos, dirbama ne tik su 
vaikais, tačiau ir su jų tėvais. 

Pagalba Karaciejų 
šeimai iš Širvintų rajono 4342,16 

Karaciejų šeimai prie 
gyvenamojo namo buvo 
išgręžtas artezinis gręžinys ir 
sumontuoti vandens 
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siurbliai.Šeimoje auga 7 vaikai. 

Moksleivių renginiai 
Jurbarko ir Šiaulių 

miestuose 
493,26 

Jurbarko naujamiesčio 
pagrindinėje mokykloje  vyko 
šaunių komandų varžytuvės, 
skirtos akcijai „Gegužė - mėnuo 
be smurto prieš vaikus“, o taip 
pat „Pasakų inscenizacija“. 
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 
Šiaulių miesto struktūrinis 
padalinys suorganizavo 
tarptautinę moksleivių 
konferenciją ,,Išgirsk kiekvieną 
– rūpinkis kiekvienu“, kuri vyko 
Profesinio rengimo centro 
Buitinių paslaugų skyriaus aktų 
salėje ir kieme. 
Renginių tikslas - stiprinti 
mokyklos, šeimos ir 
bendruomenės partnerystę. 
Renginiuose dalyvavo 380 
vaikų. 

Parama mergaitei 
Širvintų raj. 500,00 

Kartu su Širvintų vaikų dienos 
centru buvo suteikta pagalba 15 
metų mergaitei lankančiai vaikų 
dienos centrą. Materialinė 
padėtis buvo labai 
sunki,mergaitė  neteko tėvų, 
pagimdė vaikelį. 

Suteikta pagalba šeimai 
Vilniuje 543,00 

VšĮ „Padėk užaugti“ teikė  
konsultacijas ir vedė 
užsiėmimus šeimai iš Vilniaus. 

Suteikta pagalba šeimai 
iš Žilpamūšio Pasvalio 

rajonas 
452,28 

Šeimai iš Žilpamūšio buvo 
pagaminti virtuviniai baldai ir 
paremontuotas šeimos namas. 
Šeimoje auga 5 vaikai. 

Parama Viktorijos 
šeimai iš Pasvalio 

rajono 
2091,64 

Viktorija viena augina 2 
mažamečius vaikus, tačiau 
neturėjo kur gyventi. 
Padėjome Viktorijai įsigyti butą 
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ir įvesti šildymo sistemą. 

Pagalba šeimai iš 
Vilniaus 1000,00 

Kartu su Lietuvos vaikų fondu 
padėjome šeimai iš užsienio 
sugrįžti į Lietuvą. 

Parama šeimynai „Po 
angelo sparnu“ 625,00 Šeimynoje auga 6 vaikai. 

Pagalba šeimai 
Šiauliuose 6227,13 

Padėjome šeimai, kurioje auga 
4 vaikai, pagerinti gyvenimo 
sąlygas, suteikėme 
psichologinę pagalbą. 

Finansinė pagalba 
močiutei, auginančiai 

savo dvi našlaites 
anūkes, Pasvalio raj. 

1000,00 
Padėjome  močiutei, 
auginančiai 2 našlaites anūkes, 
įsigyti savo būstą. 

Parama VšĮ „Gelbėkit 
vaikus“ Akmenės vaikų 

dienos centrui 
„Akmenėliai“ 

17106,95 

Buvo pilnai užtikrinta Akmenės 
vaikų dienos centro 
„Akmenėliai“ veikla. Be 
paramos nustotų veikti vaikų 
dienos centras. Daugiau nei 50 
vaikų gavo  reikiamą pagalbą, 
maitinimą, palaikymą. 

Parama 34 vaikų dienos 
centrams 30781,48 

Šią paramą 34 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 
900 vaikų. 

Papildomos lėšos 
kuruojamų šeimų, 

šeimynų palaikymui 
8355,53 

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

Pagalba kuruojamoms 13862,00 Buvo teikiamos šeimų 
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šeimoms Fabijoniškių 
mikrorajone 

palaikymo paslaugos: 
materialinės, psichologinės, 
individualios, teisinės 
konsultacijos, vaikų 
individualios konsultacijos, 
vaikams organizuojamos 
stovyklos ir ekskursijos, 
organizuojami pozityvios 
tėvystės mokymai. Kuruojamos 
46 šeimos, šeimose auga 79 
vaikai. 

Projekto valdymo 
išlaidos 18989,36 

Įvairios projekto valdymo ir 
palaikymo išlaidos (atlyginimas 
projekto koordinatoriams, 
degalai, telefono ryšio 
paslaugos ir kt.) 

Paramos koncerto „Už 
vaikystę“ organizavimo 

paslaugos 
25218,45 

Paramos koncerto „Už vaikystę“ 
organizavimo, transliavimo, 
filmavimo ir kitos paslaugos. TV 
laidos „Už vaikystę“, rodytos 
2016 m. vasarą per BTV kūrimo 
ir transliavimo išlaidos (iš viso 
buvo sukurta ir parodyta 14 TV 
laidų). 

Bendra panaudotos 
paramos suma 178383,00  

 
 
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė 
mob. tel. nr. +370 615 10082, el. p. rasa.dicpetriene@gelbvaik.lt 

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ padalinių plėtros vadovė ir projektų 
koordinatorė Natalija Novakauskienė mob. tel. nr. +370 682 62772, el. p. 
natalija.novakauskiene@gelbvaik.lt  


