PARAMOS SUTARTIS NR. STP-2021-__
Vilnius

2021-__-__

___________________, įmonės kodas ______________ (toliau – Paramos davėjas),
atstovaujamas ____________ __________, veikiančio pagal įstatus,
ir
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, įmonės kodas 190780953, (toliau – Paramos
gavėjas), atstovaujama generalinės direktorės Rasos Dičpetrienės, veikiančios pagal įstatus,
sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Paramos davėjas įsipareigoja suteikti piniginę _________ ( ________________eurų)
paramą (toliau – Parama) Paramos gavėjo veiklai pagal įstatus.

II. PARAMOS DAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA
2.1. Paramos davėjas įsipareigoja piniginę paramą pervesti pavedimu per 15 dienų nuo Sutarties
pasirašymo dienos į Paramos gavėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr.LT14 7044 0600 0034
8949, AB SEB banke, pavedimo paskirtyje nurodydamas Sutarties numerį.
2.2. Paramos davėjas patvirtina, kad negauna pajamų iš pramonės šakų, jų gaminių ar veiklos,
kuri neatitinka Paramos gavėjo misijos ir vertybių. Pramonės šakų ir veiklų, neatitinkančių
Paramos gavėjo misijos ir vertybių, sąrašas skelbiamas www.gelbekitvaikus.lt svetainėje,
skiltyje – Atitikimas verslo veiklos sričių reikalavimams.
2.3. Paramos davėjas įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka teikti informaciją apie suteiktą
paramą Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms. Savo apskaitoje
ir atskaitomybėje tinkamai atspindėti suteiktą paramą.
III. PARAMOS GAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA
3.1.Paramos gavėjas patvirtina, kad jam yra suteiktas paramos gavėjo statusas bei pagal LR
Labdaros ir paramos įstatymą jis turi teisę gauti paramą ir pateikia Juridinių asmenų registro
pranešimą apie paramos gavėjo statuso suteikimą. Jei Paramos gavėjas iki pilno ir tinkamo
paramos panaudojimo pagal paskirtį praras paramos gavėjo statusą, jis įsipareigoja apie tai
nedelsiant raštu informuoti Paramos teikėją bei grąžinti nepanaudotą ar netinkamai panaudotą
paramą arba netinkamai panaudotą ar nepanaudotą paramos dalį.
3.2. Paramos gavėjas neteikia Paramos davėjui fizinių asmenų arba susijusių asmenų, kuriems
skirta parama, asmens duomenų, išskyrus išimtinius atvejus, kai jų reikia Paramos davėjui dėl
teisėtų jo interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir
laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra viršesni už Paramos davėjo
interesus, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Bet koks asmens duomenų teikimas Paramos
davėjui turi būti įformintas teisės aktus atitekančia duomenų teikimo sutartimi.
3.3. Paramos davėjo suteiktą paramą naudoti pagal šios Sutarties 1 punkto, Labdaros ir paramos
įstatymo, kitų paramos gavimą ir panaudojimą reglamentuojančių norminių teisės aktų,
Paramos gavėjo steigimo dokumentų reikalavimus.
3.4. Įstatymų nustatyta tvarka teikti informaciją apie suteiktą paramą Valstybinei mokesčių
inspekcijai ir kitoms valstybinėms institucijoms. Savo apskaitoje ir atskaitomybėje tinkamai
atspindėti gautą paramą.
3.5. Paramos davėjui atsiųsti __________ Paramos gavėjo veiklos ataskaitą.

IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
4.1. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad
Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių pagrindais, numatytais Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
V. KITOS SĄLYGOS
5.1.. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų
pagal Sutartį įvykdymo.
5.2. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik raštišku abiejų šalių susitarimu ir įsigalioja tik
abiem šalims pasirašius.
5.3. Iškilę tarp šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o jo nepasiekus per mėnesį – Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
5.4. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Visi
egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
5.5. Paramos gavėjas, būdamas pilnateisiu tarptautinio „Save the Children“ tinklo nariu savo
veikloje vadovaujasi Vaiko saugumo užtikrinimo politikos nuostatomis ir, siekdamas vaiko
teisių apsaugos ir sklaidos Lietuvoje, įtraukia Vaiko saugumo užtikrinimo politikos santrauką
(Priedas Nr. 1), kaip neatskiriamą šios Sutarties dalį.
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PRIEDAS Nr. 1 prie Sutarties Nr. STP-2021-__
VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“ VAIKO SAUGUMO
UŽTIKRINIMO POLITIKOS SANTRAUKA
MŪSŲ VERTYBĖS IR PRINCIPAI
Smurtu prieš vaikus yra laikomas bet koks elgesys, kuriuo 18 metų neturinčiam asmeniui yra daroma
žala arba jis yra netinkamai prižiūrimas. Smurtas gali būti fizinis, seksualinis arba psichologinis, taip
pat smurtu laikoma vaiko nepriežiūra. Nors smurtas prieš vaikus ir vaikų išnaudojimas egzistuoja visose
pasaulio šalyse ir įvairiose visuomenėse, jis niekada negali būti toleruojamas.
Viliamės, kad visi, kurie dirba su visuomenine organizacija „Gelbėkit vaikus“ (toliau - „Gelbėkit
vaikus“), būtų įsipareigoję užtikrinti vaikų, su kuriais susiduria, saugumą.
KĄ MES DAROME
„Gelbėkit vaikus“ yra įsipareigojusi užtikrinti vaikų saugumą savo veikloje remiantis šiais standartais:
Sąmoningumas. Siekiame, kad visi „Gelbėkit vaikus“ darbuotojai ir tie, kurie dirba su „Gelbėkit
vaikus“, būtų informuoti apie smurto prieš vaikus problemą bei apie vaikams iškylančias grėsmes.
Prevencija. Siekiame, pasinaudodami sąmoningumo didinimu bei vaikų saugumo užtikrinimo
gerosiomis praktikomis, kad „Gelbėkit vaikus“ darbuotojai ir tie, kurie dirba su „Gelbėkit vaikus“,
minimizuotų vaikams iškylančias grėsmes.
Pranešimas. Siekiame, kad visiems būtų aišku, kokių žingsnių imtis, jei iškyla įtarimų dėl netinkamo
vaikų saugumo užtikrinimo.
Reagavimas. Siekiame, kad būtų imtasi tinkamų veiksmų apsaugant vaikus, kai iškyla įtarimų dėl
galimo smurto jų atžvilgiu.
Kad padėtume Jums suvokti mūsų požiūrį į vaiko saugumo užtikrinimą, žemiau pateikiame pavyzdžius
tokio elgesio su vaikais, kuris „Gelbėkit vaikus“ atstovams yra neleistinas (tai nėra baigtinis sąrašas):
1.

Vaikų mušimas bei kitokia fizinė agresija ar smurtas.

2.

Seksualinių veiksmų atlikimas arba lytinių santykių turėjimas su jaunesniais nei 18 metų
asmenimis. Netinkamai suprastas vaiko amžius nėra pasiteisinimas.
Santykių su vaikais užmezgimas, kurie gali būti laikomi vaiko išnaudojimu arba smurtu prieš
vaiką.
Užgaulus elgesys su vaiku arba veiksmai, sukeliantys grėsmę vaikui.

3.
4.

6.
7.

Netinkamos, agresyvios arba užgaulios kalbos naudojimas bei tokių pasiūlymų ir patarimų
teikimas.
Netinkamas ar seksualiai provokuojantis elgesys.
Miegojimas toje pačioje lovoje ar tame pačiame kambaryje su vaiku, arba priėmimas į savo
namus nakvoti vaiką(-us), su kuriuo dirbama, be vadovo žinios (ši taisyklė negalioja savo
vaikų atžvilgiu).

8.

Asmeninio pobūdžio dalykų, kuriuos vaikas geba padaryti pats, darymas už vaiką.

5.

Vaikų nelegalaus, nesaugaus ar smurtinio elgesio toleravimas arba dalyvavimas tokiuose
veiksmuose.
10. Elgesys, kuriuo siekiama sugėdinti, pažeminti, sumenkinti vaikus arba kitokiu būdu
psichologiškai smurtauti prieš vaikus.
11. Diskriminavimas ar išskirtinis kai kurių vaikų traktavimas, suteikiant jiems daugiau privilegijų,
lyginant su kitais vaikais.
9.

12. Neįprastai ilgo laiko tarpo leidimas su vaikais, su kuriais dirbama, atskirai nuo kitų asmenų.
13. Patekimas į situaciją, dėl kurios asmuo gali būti apkaltintas netinkamu elgesiu.
KO TIKIMĖS IŠ JŪSŲ

-

Kaip ir numatyta LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 43 straipsnio 4 punkte, sužinoję
apie vaikus, galimai nukentėjusius nuo smurto ir reikalingus pagalbos, praneškite apie tai
policijai ir (ar) savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui.

-

Jei turite įtarimų dėl „Gelbėkit vaikus“ darbuotojo arba bet kokio asmens, dirbančio su
„Gelbėkit vaikus“, netinkamo elgesio (tokio elgesio pavyzdžiai nurodyti aukščiau) su vaiku,
informuokite „Gelbėkit vaikus“ darbuotojus, atsakingus už vaiko saugumo užtikrinimą,
elektroniniu paštu saugus.vaikas@savethechildren.org.

-

Esant galimybei, supažindinkite savo darbuotojus su šia vaiko saugumo užtikrinimo politikos
santrauka. Esame pasirengę padėti išaiškinti Jūsų darbuotojams šios politikos nuostatas
detaliau.

-

Jei savo veikloje ketinate naudoti vaiko(-ų) atvaizdą(-us), privalote laikytis šių Vaiko atvaizdo
naudojimo taisyklių:
a) Prieš fotografuojant ar filmuojant vaiką(-us) Projekto tikslams, suderinti su „Gelbėkit
vaikus“ nuotraukos(-ų) ar video medžiagos naudojimą.
b) Visais atvejais gauti raštišką vaiko tėvų ar teisėtų atstovų sutikimą filmuoti ar fotografuoti
vaiką(-us). Tačiau galutinį sprendimą dėl filmavimosi ar fotografavimosi turi priimti pats
vaikas, ir jo sutikimas turi būti išreikštas raštu (jei vaikas yra pakankamai subrendęs suvokti
ir pasirašyti tokį sutikimą) arba vaiko elgesiu (pavyzdžiui, vaiko slėpimasis, bėgimas nuo
kameros ir pan. turi būti suprastas kaip nesutikimas fotografuotis ar filmuotis).
c) Užtikrinti, kad nuotraukos, filmai, video medžiaga, DVD ir kt. vaizduotų vaiką pagarbiu ir
oriu būdu.
d) Visuose vaizduose vaikai turi būti tinkamai aprengti ir pozuoti taip, kad nekiltų jokių
seksualinio pobūdžio prielaidų ar užuominų.
e) Užtikrinti, kad vaikų ir jaunų žmonių, pavaizduotų nuotraukose (tame tarpe elektroninės
formos nuotraukose), tapatybė nebūtų atskleista.
f) Užtikrinti, kad visos laikmenos yra saugiai laikomos pašaliniams asmenims nepasiekiamoje
ir neprieinamoje vietoje, ir naudoti jas gali tik atitinkamus įgaliojimus turintys darbuotojai.
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