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VEIKLOS ATASKAITA



Mieli bendražygiai,

2020-ieji visiems buvo išbandymų metai – mums 
patiems, mūsų šeimoms, mūsų globojamiems vaikams, 
mūsų organizacijai, mūsų šaliai, mūsų pasauliui.    

Įprastai pradėję metus ir, kaip visuomet, jiems užsibrėžę 
ambicingus tikslus, pavasario pradžioje buvome 
nublokšti į visai kitą realybę. Užklupus pandemijai ir 
karantinui, mūsų globojamos šeimos ir vaikai iškart 
pasijuto nesaugiai. Nesaugiai pasijutome ir mes: kaip 
persiorientuoti į nuotolinį darbą, kaip, apsaugant 
darbuotojus, efektyviai padėti su dar didesniais, nei 
įprastai, sunkumais susidūrusioms šeimoms; kaip, išaugus 
pagalbos poreikiui, surinkti daugiau lėšų; kaip pastebėti 
net atokiausiose Lietuvos vietose gyvenančius vaikus, 
kai jie negali atvykti į dienos centrą; kaip padėti vaikams 
mokytis nuotoliniu būdu, kai vaikai namie neturi nei 
kompiuterio, nei interneto... Galų gale, kaip su esamais 
resursais nuotoliniu būdu užtikrinti visiems taip reikalingą 
psichologinę ir emocinę pagalbą.

Ši situacija iš visos „Gelbėkit vaikus“ komandos 
pareikalavo milžiniško susitelkimo. Neskaičiuodami 
nei jėgų, nei darbo valandų nėrėme į naują realybę 
su tikslu nepaskęsti ir išgelbėti kitus. Nepaskendome. 
Išgelbėjome. 

Esu jums asmeniškai be galo dėkinga – darbuotojai, 
rėmėjai, organizacijos draugai. Neslėpsiu, vienu metu 

buvo apėmusi panika: ką darysime, kaip gyvensime. 
Tačiau kas mūsų nenužudo – padaro stipresnius. 
Nauji komunikacijos ir lėšų paieškos būdai, aktualios 
kampanijos, dar didesnis dėmesys administracijai ir 
skaidrumui, dienos centrų akreditacija – visa tai, kad dar 
greičiau, efektyviau, atskaitingiau ir kokybiškiau galėtume 
būti greta tų, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai. 

Sudėtingaisiais 2020-aisisias, didelių sunkumų ir pokyčių 
metais, iš po kojų pandemijos išmuštoje realybėje mums 
pagrindu tapo „Gelbėkit vaikus“ organizacijos vertybės: 
atsakomybė, ambicingumas, bendradarbiavimas, 
kūrybiškumas. Tai buvo kelrodžiai, neleidę pasiklysti 
sunkumuose, gelbėję sudėtingiausiose situacijose. O 
sąžiningumas yra tai, kas visuomet ir visose situacijose 
vainikuoja visus mūsų darbus.  

Ar 2021-ieji bus lengvesni? Ko gero ne. Tačiau turėdami 
aiškias vertybes, jomis gyvendami bei dirbdami petys 
į petį, nugalėsime visus sunkumus ir padėsime bei 
įkvėpsime sunkumus nugalėti visą būrį Lietuvos vaikų ir 
jų šeimų. 

Laikykimės kartu, kad ir kas atsitiktų!

Generalinė direktorė 
Rasa Dičpetrienė



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;

Visapusiškai stipriname 
sunkumų patiriančias 
šeimas;

Bendraudami 
individualiai su 
šeimomis padedame 
tėvams užtikrinti vaikų 
poreikius; 

Skatiname pozityvų 
vaikų auklėjimą: 
suteikiame tėvams 
teorinių žinių, 
palaikome praktikoje;

Stipriname vaikus, 
gyvenančius Rusijos 
okupuotose Ukrainos 
teritorijose ir, pagal 
poreikį, kitose 
pasaulio valstybėse;

Skatiname vaiko teisių 
pažinimą, rūpinamės 
šių teisių įgyvendinimu 
Lietuvoje;

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

KASDIEN



2021-AISIAIS

Tęsime veiklas visose 
organizacijos veiklos 
kryptyse labiausiai 
akcentuodami pozityvaus 
auklėjimo ir vaiko teisių 
užtikrinimo kasdienybėje 
svarbą. 

Skatinsime vaikų 
įtraukimą į visuomenės 
procesus, vaikų nuomonės 
išklausymą.



Saugojome Lietuvos 
vaikus nuo skurdo 

Skatinome tėvus savo vaikus 
auklėti pozityviais metodais  

Siekėme, kad Lietuvos vaikai 
augtų kartu su savo mylinčiomis 
šeimomis

Dirbome tam, kad Lietuvos vaikams 
būtų užtikrintos jų teisės, kad vaikai 
apie savo teises būtų informuoti

Stiprinome organizaciją „Gelbėkit 
vaikus“ 

Organizavome ir teikėme paramą 
pasaulio vaikams

2020-AISIAIS 

DAUGIAUSIA VEIKĖMĖ 
ŠIOSE KRYPTYSE 



KARANTINO 
METU 
• Stengėmės užtikrinti vaikams galimybę mokytis 
nuotoliniu būdu – suteikti kiekvienam vaikui, kad ir 
kur jis gyventų, interneto ryšį bei kompiuterį;

• Nuolat aprūpinome skurdžiausiai gyvenančias 
šeimas ir jų vaikus maistu. Maisto daviniai buvo 
tiekiami ne tik vaikui, bet ir visai jo šeimai, dėl to, 
maisto poreikis karantino metu išaugo maždaug 
trigubai;

• Sušvelninus karantino sąlygas, vėl atvėrė duris 
pusšimtis „Gelbėkit vaikus“ globojamų vaikų dienos 
centrų. Su apsaugos priemonėmis, ribojant vaikų 
skaičių, visi dienos centrai pagal galimybes veikė 
ir teikė vaikams kaip niekad reikalingą socialinę ir 
emocinę pagalbą.  



ORGANIZACIJOS „GELBĖKIT VAIKUS“ KURUOJAMUS 
VAIKŲ DIENOS CENTRUS VISOJE LIETUVOJE 
KASDIEN LANKO APIE 

1000 VAIKŲ. 

Sugriežtinto karantino laikotarpiu, kai vaikų 

dienos centrai buvo uždaryti, pagalba 

vaikams buvo teikiama nuotoliniu būdu, o 

maistas ir laisvalaikio praleidimo priemonės 

buvo pristatomos tiesiai vaikams į namus.

Ma eikiai
Ukrinai

Šiauliai

Šakiai

Jankai

Joginiškiai

Bagotoji

Alytus

Druskininkai

Pagiriai

Salininkai
Vilnius

Širvintos

Bagaslaviškis

Utena

Zarasai

Samaniai

Bei ionys

Raudondvaris

Neveronys
Kaunas

Domeikava

Pasvalys

Kupiškis

Rokiškis



Dėkojame už maistą. Sriuba 

buvo kitokia nei mes esame 

įpratę patys virti. Niekada 

nebuvome ragavę azijietiško 

maisto ir tikriausiai niekada 

nebūtume turėję galimybės jo 

paragauti. Mums labai patiko ir 

buvo labai skanu.

Ačiū vaikų dienos centro darbuotojoms už 

jų geranorišką pagalbą šiuo visiems nelengvu 

karantino metu: už gražias iniciatyvas centre 

ir už rūpestį kekvienu vaiku. Dėkojame, kad 

esate, rūpinates, išgirstate ir nenusisukate 

nuo besikreipiančių į jus. Jūs atvira širdimi 

priimate kiekvieną, kaip savo vaiką ir kartu 

ieškote pagalbos, teisingo sprendimo ar tiesiog 

suteikiate šiltą apkabinimą. Per visą tą laiką, 

kurį bendraujame, tapote dalele mūsų šeimos, 

todėl dar ir dar norisi jums ištarti AČIŪ UŽ  

JŪSŲ GERUMĄ!

TĖVŲ MINTYS 
apie vaikų dienos centrą ir pagalbą karantino metu

Labai ačiū jūsų kolektyvui, kurie ne 

tik mano angeliukui pasirengę padėti, 

bet ir padėjo dukrai, padovanodami 

kompiuterį, kad galėtų mokytis 

nuotoliniu būdu. Ačiū ačiū, labai 

ačiū už viską ir daug bučinių jūsų 

darbuotojai, kuri kiekvieną savaitę 

skambina ir teiraujasi, kaip mums 

sekas, ar nieko netrūksta. Saugokime 

vieni kitus ir nesirkime!

Ačiū Jums labai už vaikams 
suteiktą džiaugsmą - 
kompiuterį. Esu 6 vaikų mama, 
mums tai labai didelė dovana. 
Ačiū už Jūsų gerumą!

Nuoširdžiai ačiū vaikų dienos centro socialinėms darbuotojoms už rūpestį ir gerumą. Šiuo, mums visiems sunkiu karantino metu, jos, negailėdamos savo sveikatos, rūpinasi vaikų dienos centro vaikais ir stengiasi aprūpinti taip trūkstamomis virtualaus bendravimo ir pamokų ruošimo priemonėmis. Mūsų šeima taria labai ačiū ir linkim ilgų gyvavimom metų, stiprios sveikatos.

Laba diena, visam operatyviam 
kolektyvui tariam didelį ačiū. 
Jūsų dėka būsime sotūs.

Jūsų visų darbas ir atsidavimas 
darbui yra neįkainojamas.







„GELBĖKIT VAIKUS“ 
FABIJONIŠKIŲ VAIKO IR 
ŠEIMOS CENTRAS 2020 M.  

SUTEIKĖ PAGALBĄ 122 SUNKUMŲ 
PATIRIANČIOMS ŠEIMOMS, KURIOSE 
AUGA 147 VAIKAI. 

Centras šeimoms teikė informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, 

apgyvendinimo socialinės priežiūros įstaigose, 

socialinių įgūdžių ugdymo, atkūrimo, palaikymo 

paslaugas ir psichosocialinę pagalbą. 



788 val. 
psichologinės 

pagalbos 

individualios 

psichologinės 

konsultacijos 

šeimoms pagal 

poreikį 

nuotolinės 

konsultacijos 

darbuotojams 

ir rėmėjams 

karantino metu

pranešimas 
konferencijoje

patarimų tėvams, 

kaip tinakamai kalbėti 

apie koronavirusą ir 

karantiną su vaikais, 

parengimas

supervizijos ir 

nuolatinis emocinis 

palaikymas vaikų 

dienos centrų 

darbuotojams 

karantino metu

528 val. 
socialinės 
pagalbos ir vaikų 
priežiūros

2020 m.

TEIKĖME PSICHOLOGINĘ IR EMOCINĘ PAGALBĄ

Atsisiųskite patarimus 
suaugusiesiems, kaip su vaikais 
kalbėti apie koronavirusą 

Atsisiųskite streso įveikimo 
pratimus vaikams ir 
suaugusiems 

https://www.gelbekitvaikus.lt/sites/gelbekitvaikus.lt/files/Patarimai_0.pdf
https://www.gelbekitvaikus.lt/sites/gelbekitvaikus.lt/files/Streso%20iveikos%20zaidimai_0.pdf


Mane, vienišą penkių vaikų mamą, neseniai neteisingai 
atleido iš darbo. Kadangi buvau paskutinė priimta dirbti 
parduotuvėje, labai negražiai pasakė: „turime arba išleisti 
nemokamų atostogų kitus darbuotojus, arba tave atleisti, 
tai dėl to tave ir atleidžiame“. Buvau priversta parašyti 
pareiškimą išeiti iš darbo savo noru. Kadangi esu išsiskyrusi, 
o mano buvęs vyras, vaikų tėvas, gyvena kitoje šeimoje, 
alimentų prašymas vis dar neišnagrinėtas – jokių pajamų 
nebegauname. Taip pat, padavus pareiškimą dėl alimentų, 
mūsų šeimai buvo panaikinta kompensacija šildymui.

Šioje sunkioje gyvenimo situacijoje man ir mano vaikams 
labai padeda „Gelbėkit vaikus“ organizacija: psichologė 
mane paguodžia, nuramina, suteikia vilties, pabendrauja 
ir su vaikais, sustiprina juos. Kita organizacijos darbuotoja 
pažadėjo parūpinti maisto produktų ir nupirkti kitų 
būtiniausių prekių, kai su vaikais pabaigsime sukauptas 
maisto atsargas, kurias nusipirkome už sutaupytus pinigus. 
Visas savo šeimos pajamas, kurias gausime, skirsime 
komunalinėms išlaidoms už būstą mokėti, kad nesikauptų 
skolos. Kai tik pasibaigs karantinas, vėl pradėsiu ieškotis 
darbo ir, kol bus sveikatos, stengsiuosi rūpintis savo vaikais. 
Noriu, kad jie didžiuotųsi savo mama. 

Mama Dovilė

Karantino metu organizacijai 
„Gelbėkit vaikus“ pagalbą 
teikė ne tik vaikui, bet ir visai 
jo šeimai. 

PAGALBOS MAISTU POREIKIS 
IŠAUGO APIE 3 KARTUS. 



Koronaviruso ir karantino metu daugiausia sunkumų pajuto 
labiausiai pažeidžiami mūsų visuomenės nariai – sunkiau 
gyvenančių šeimų vaikai. Praradę galimybę kasdien eiti į mokyklą ir 
lankyti dienos centrą, privalėdami mokytis nuotoliniu būdu, tačiau 
tam kurį laiką neturėdami sąlygų, šie vaikai tapo tarsi nematomi. 
Tokių vaikų, susiduriančių su vienokiais ar kitokiais sunkumais dėl 
nuotolinio mokymosi, Švietimo ir mokslo ministerija suskaičiavo 
apie 25 000. 

Drauge su partneriais rūpinomės, kad šie vaikai galėtų 
mokytis: dovanojome kompiuterius, užtikrinome 
interneto ryšį net atokiausiose Lietuvos vietose, 
stengėmės, kad namie vaikai turėtų savo vietą 
mokslams, o, leidžiant karantino galimybėms, kad galėtų 
nuotoliniu būdu mokytis iš savo mokyklos bibliotekos 
ar dienos centro. 



KITI SVARBESNI 2020-ŲJŲ ĮVYKIAI



„POZITYVUS AUKLĖJIMAS 
KIEKVIENAI DIENAI“ 
TĖVYSTĖS PROGRAMOS 
ĮGYVENDINIMAS
2017 m. Lietuvai įstatymu uždraudus bet kokį 

smurtą prieš vaikus, didžiajai daliai tėvų iškilo 

klausimas, kaip auklėti vaikus nesmurtiniais 

metodais. Atsižvelgdami į daugelio šeimų poreikį 

ugdyti naujus nesmurtinio auklėjimo įgūdžius bei 

gauti reikalingą paramą auklėjant vaikus, būrėme 

motyvuotus specialistus ir kūrėme tėvystės grupių 

mokymų vadovų, gebančių kokybiškai vykdyti 

tęstinę mokymų programą tėvams tinklą. Šios 

programos tęstinių užsiėmimų metu tėvai bus 

skatinami suvokti ilgalaikes fizinių bausmių pasekmes 

vaikams bei ilgalaikę pasitikėjimo, prieraišumo ir 

pagarbaus bendravimo naudą vaiko vystymuisi.



Kadangi pandemija ir ilgas karantinas 
stipriai apribojo programos 
įgyvendinimo Lietuvoje planus bei 
galimybes burti tėvų grupes, pradėjome 
ieškoti būdų sukurti motyvuotų, 
specialistų tinklą, kad pozityvios 
tėvystės idėjos ir galimybė tobulinti 
nesmurtinio vaikų auklėjimo įgūdžius 
pasiektų atokiausius Lietuvos kampelius.

Pagrindinės veiklos, kuriomis bus 
užtikrinta pozityvios tėvystės idėjų 
sklaida ir formuojami tėvų nesmurtinio 
vaikų auklėjimo įgūdžiai bus vykdomi 
įtraukiant apie pusšimtį organizacijos 
„Gelbėkit vaikus“ kuruojamų vaikų 
dienos centrų.

2019-taisiais 
adaptavome Lietuvai tarptautinio tinklo „Save 
the Children“ programą „Pozityvus auklėjimas 
kiekvienai dienai“, „Gelbėkit vaikus“ atstovės 

baigė programos vadovų mokymus. Vesti 
mokymai 4 pilotinėms tėvų grupėms. 

2020-taisiais 
programos mokymus sėkmingai baigė 3 
tėvų grupės – iš viso 23 tėvai ir globėjai.



BENDRADARBIAVIMAS 
SU INICIATYVA 
„STIPRŪS KARTU“

Kai prasidėjo karantinas ir pagalbos 

šeimoms poreikis padidėjo net tris 

kartus, vieni, be savanorių pagalbos, 

veikti nebepajėgėme. Visuomenininkų 

suburta iniciatyva „Stiprūs kartu“ padėjo 

pasirūpinti tuo, kad mūsų organizacijos 

skirta parama maistu ar daiktais pasiektų 

vargingiausiai gyvenančias šeimas net ir 

atokiausiose Lietuvos vietose. 

Rasa Dičpetrienė iniciatyvos „Stiprūs kartu“ TV renginyje

Pažiūrėti, kaip bendradarbiavome 
perduodami paramą 
(nuo 6 epizodo minutės)

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000097616/stiprus-kartu?fbclid=IwAR0zzMzzoIHtzEh1HUiFa_U-rLwnYW0NSrAzzBCP9HRLA6zLR-_hzdUkISg)


AKCIJA
„GELBĖK SU PASAKA“

Prasidėjus slogiam karantino laikotarpiui, skatinome 

Lietuvos tėvus su savo vaikais skaityti pasakas, džiugiau 

išgyventi sunkų laikmetį ir prisidėti prie vaikų, patyrusių 

finansinių sunkumų dėl karantino, gerovės. 

„Pasakos nauda vaikui yra itin reikšminga. Kad ir apie ką būtų 

pasaka, ji dažniausia baigiasi gerai, gražiai. Pasaka vaikui 

suteikia žinojimą, kad viskas bus gerai, įkvepia optimizmo, 

paaiškina per kartų kartas sukauptą gyvenimo išmintį, skatina 

susidraugauti su baimės jausmu. Ypač tai svarbu šiuo metu, 

nuolat kintančiame, stabilumą praradusiame pasaulyje, kai visi 

iškritome iš kasdieninės rutinos, o nerimo aplinkoje tvyro daug“, 

– sako „Gelbėkit vaikus“ psichologė Silvestra Markuckienė. 

Skaityti daugiau informacijos 
apie akciją  „Gelbėk su pasaka“ 

Skaityti daugiau apie pasakos 
naudą vaikams ir suaugusiems

https://www.gelbekitvaikus.lt/articulo/gra%C5%BEiausios-pasakos-prabyla-%C5%BEinom%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3-l%C5%ABpomis
https://www.gelbekitvaikus.lt/articulo/psicholog%C4%97-%E2%80%9Epasakos-naudingos-ir-suaugusiems%E2%80%9C


Prie akcijos prisijungė kelios dešimtys žymių Lietuvos žmonių. Jie dalijosi savo skaitymo istorijomis ir mėgstamiausiomis 

pasakomis. Savo pasakos interpretacija pasidalijo ir legendinė pasakų pasakotoja Teta Beta. Savo pasirinktos pasakos 

muzikinę interpretaciją padovanojo Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. 

Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro PASAKA 

Vytauto Rumšo vyresniojo 
skaitoma PASAKA 

Karolinos Meschino 
ISTORIJA ir PASAKA  

https://www.youtube.com/watch?v=L4lzePsY4UU&t=
https://www.youtube.com/watch?v=1KD0DrFbaB0
https://www.gelbekitvaikus.lt/articulo/karolina-meschino-%E2%80%9Elabiausia-%C5%BEmon%C4%97ms-tr%C5%ABksta-toleranti%C5%A1kumo%E2%80%9C


Visas „Gelbėkit vaikus“ akcijos pasakas rasite Facebook aplinkoje paieškos 
langelyje suvedę paieškos frazę #GelbekSuPasaka 

Tetos Betos 
ISTORIJA ir PASAKA 

Edgaro Montvido 
ISTORIJA ir PASAKA 

Daivos Žeimytės 
ISTORIJA ir PASAKA   

https://www.gelbekitvaikus.lt/articulo/bernadeta-luko%C5%A1i%C5%ABt%C4%97-%E2%80%9Epasakas-atradau-tik-tapusi-teta-beta%E2%80%9C
https://www.gelbekitvaikus.lt/articulo/tenoras-e-montvidas-%E2%80%9Elaiptin%C4%97se-rengdavau-solinius-koncertus%E2%80%9C
https://www.gelbekitvaikus.lt/articulo/karolina-meschino-%E2%80%9Elabiausia-%C5%BEmon%C4%97ms-tr%C5%ABksta-toleranti%C5%A1kumo%E2%80%9C


KAVOS AKCIJA SU
„CIRCLE K“

Jau antrus metus iš eilės drauge su „Circle K“ kvietėme Lietuvos žmones 

mėgautis kava ir tokiu būdu paremti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ iniciatyvas 

dėl Lietuvos vaikų gerovės. Šiemet kava mėgautis kvietėme iš puoduko, 

papuošto žymių menininkų brolių A. ir R. Gataveckų kurtu vizualu.   



SOLIDARUMO BĖGIMAS MININT 
75-TĄJĮ „PEPĖS ILGAKOJINĖS“ 
GIMTADIENĮ

Dėl karantino tradicinis „Solidarumo bėgimas“ buvo 

šiek tiek kitoks, tačiau jį nuspalvino tai, kad Lietuvos 

mokyklų moksleivius kvietėme ne tik prisidėti 

prie sunkumų patiriančių Lietuvos, padėti Rusijos 

okupuotose teritorijose gyvenantiems Ukrainos 

vaikams, bet ir bėgant drauge paminėti 75-tąjį Pepės 

Ilgakojinės gimtadienį.

Bėgime dalyvavo 48434 moksleiviai iš 307 ugdymo 

įstaigų, o jiems padėjo 4546 mokytojai. Solidarumo 

bėgimo šventė nebejotinai praskaidrino karantiną, 

o bėgimo metu surinktos lėšos padės sunkiau 

gyvenantiems Lietuvos ir Ukrainos vaikams.  



SOLIDARUMO 
BĖGIMO 

ĮSPŪDŽIAI



JUBILIEJINĖS 
„KNYGŲ KALĖDOS“

Drauge su Prezidente Dalia Grybauskaite Lietuvos žmones kvietėme į jubiliejines dešimtąsias „Knygų Kalėdas“. Dalintis skaitymo 

džiaugsmu padėjo prekybos tinklas RIMI, į savo prekybos centrus priėmęs akcijos knygų dėžes, o akcijos metu vaikams padovanotas 

knygas po visoje Lietuvoje išsibarsčiusius „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus nemokamai išvežiojo „Venipak“. 

Likę namie vaikai dabar tikrai turi ką skaityti! 



„GELBĖKIT VAIKUS“ POZICIJA 
LIETUVOS RADIJO ETERYJE

Organizacijos vadovė Rasa Dičpetrienė savo komentaruose, periodiškai transliuojamuose Lietuvos radijo eteryje, 2020-taisiais 

palietė daugelį Lietuvos vaikams, šeimoms ir nevyriausybiniam sektoriui svarbių temų.

Skaityti:

Šalia kenčiančio nesijausime laimingi 
Skaityti: Vaikų dienos centras – tikroji 
pagalba vaikui ir šeimai 

Skaityti: 

Beviltiškų situacijų nebūna 
Skaityti: 

Skurdas įkalina vaikystę 

Skaityti: 

Sėkmės istorijas bandykime kurti patys

Skaityti: 

Privalome savo vaikus išmokyti daugiau 

Skaityti:  NVO veikla kuria teigiamą 
rezonansą visuomenėje 

Skaityti: 

Mes žinome, ką tai reiškia 

Skaityti: 

Jau seniai nemačiau gatvėje mušamo vaiko 
Skaityti: 

Apie liūdnas akis ir tikėjimo galią 

https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1298755/rasa-dicpetriene-salia-kenciancio-nesijausime-laimingi
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1246245/rasa-dicpetriene-vaiku-dienos-centras-tikroji-pagalba-vaikui-ir-seimai
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1288150/rasa-dicpetriene-beviltisku-situaciju-nebuna
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1232498/rasa-dicpetriene-skurdas-ikalina-vaikyste
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1277720/rasa-dicpetriene-sekmes-istorijas-bandykime-kurti-patys
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1222103/rasa-dicpetriene-privalome-savo-vaikus-ismokyti-daugiau
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1267722/rasa-dicpetriene-nvo-veikla-kuria-teigiama-rezonansa-visuomeneje
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1214022/rasa-dicpetriene-mes-zinome-ka-tai-reiskia
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1256352/rasa-dicpetriene-jau-seniai-nemaciau-gatveje-musamo-vaiko
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1203835/rasa-dicpetriene-apie-liudnas-akis-ir-tikejimo-galia


NETEKOME RUSLANO 
PUSKEPANIO 

2020-taisiais netekome mūsų įkvepėjo, ištikimo 

organizacijos rėmėjo ir darbų palaikytojo, Lietuvos 

vaikų draugo, pasaulyje garsaus virtuvės šefo 

Ruslano Puskepanio. 

Ragavęs globos namų duonos, užaugęs globėjų 

šeimoje ir pasiekęs karjeros aukštumų, Ruslanas 

niekada nepamiršo silpniausiųjų: dalyvavo „Gelbėkit 

vaikus“ paramos koncerte, prisidėjo prie akcijos 

„Gelbėk su pasaka“, surengė ne vieną labdaros 

vakarienę bei visuomet buvo ištikimas sunkumų 

patiriančių Lietuvos vaikų draugas ir įkvepėjas. Net 

ir kovodamas su sunkia liga, Ruslanas neprarado 

optimizmo bei tryško energija padėti kitiems. 



ORGANIZACIJOS 
„GELBĖKIT VAIKUS“  
IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMAS 
2020 M. 

85 %

10 %

5 %

Tiesioginė pagalba vaikams ir 
šeimoms 

Organizacijos valdymas 

Lėšų paieška 



2020 M. GRUODŽIO 31 D. 
DUOMENIMIS ORGANIZACIJA 
„GELBĖKIT VAIKUS“ 
TURĖJO 39 DARBUOTOJUS IR 
234 NARIUS. 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis 
organizacijos narių skaičius buvo 385.



PAGRINDINIAI RĖMĖJAI



RĖMĖJAI



INFORMACINIAI RĖMĖJAI



PARTNERIAI
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