
 

 

 

 
 

2021 m. paramos akcijos ir koncerto  
„Už vaikystę “  

aukų panaudojimo ataskaita 

 

 
 
 

Pagrindinis 2021 m. paramos akcijos rėmėjas 

 

 
 

 
Ačiū ištikimiems organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir paramos akcijos draugams: 
LNK televizijai, TV prodiuserių kompanijai „Nord Play“, laidų vedėjai Rūtai 
Mikelkevičiūtei.  
 
Dėkojame operatoriams „Bitė Lietuva“, „Tele2“, „Telia Lietuva“, „TCG Telecom”,  
parėmusiems akciją ir atsisakiusiems administravimo mokesčio už paslaugas. 



 

 

2021 m. organizacija „Gelbėkit vaikus“, siekdama suteikti labiausiai 
pažeidžiamiems Lietuvos vaikams papildomą pagalbą, organizavo paramos akciją 
„Už vaikystę“, kurią vainikavo kartu su LNK organizuotas paramos koncertas tuo 
pačiu pavadinimu.  
 
Iš viso 2021 m. paramos koncerto „Už vaikystę“ metu Lietuvos žmonės vaikams 
paaukojo 148636,04 eur.  
 
 

Kam buvo panaudotos 2021 m. paramos akcijos ir koncerto „Už 
vaikystę“ metu žmonių skirtos aukos?  

 
 
Lietuvos žmonių paaukotos lėšos padėjo: 
 

• užtikrinti įdomią, turiningą, prasmingą ir socialiai reikšmingą vaikų vasarą. 

Be paramos vaikai liktų leisti vasaros atostogas gatvėje, neprižiūrimi, 

nesaugūs;  

• pasirūpinti, 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; 

• 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.   

 
2021 m. koncerto metu gautos paramos lėšos organizacijai „Gelbėkit vaikus“ 

suteikė galimybę padėti Lietuvos šeimoms ir vaikams, vaikų dienos centrams. 

Parama suteikta 167 šeimoms ir 253 vaikams. Paramą gavo 17 vaikų dienos 

centų, kuriuose lankosi apie 400 vaikų. 

 

 

 

 



 

 

Surinktų aukų detalus panaudojimas 

 

Suteikta parama 
Suteiktos 

paramos 

suma, eur 
Suteiktos paramos paskirtis 

Parama šeimai iš Ignalinos raj. 10471,56 

Daugiavaikei šeimai, kuri augina trylika 

vaikų, nupirktos statybinės medžiagos 

gyvenamojo namo atstatymui po gaisro, 

taip pat nupirkta viryklė, kad laikinuose 

namuose galėtų gaminti valgyti. 

Parama šeimai iš Anykščių raj. 7388,59 

Vienišai mamai, auginančiai keturis 

vaikus, suremontuotas stogas. Taip pat 

mamai nupirkti vaistai ir priemonės 

atsistatymui po ligos. Vaikams 

apmokėtos odontologo paslaugos, 

vyresniam vaikui – vairavimo pamokas.  

Seminaras organizacijos  

darbuotojams 
200 

Organizacijos darbuotojams organizuotas 

seminaras apie perdegimą. 

Parama VšĮ „Šeimos idėjų 

centras“ vaikų dienos centrui 
1546,80 

Centre vykdytos supervizijos, siekiant  

užtikrinti ir gerinti paslaugas vaikų 

dienos centre. 

Taip pat apmokėtas nuotekų sistemos 

pajungimas, įrenginėjant naujas vaikų 

dienos centro patalpas. 

Parama Šilutės vaikų dienos 

centrui  
63,04 

Prisidėta lėšomis prie vaikų dienos 

centro vasaros stovyklos organizavimo. 

Parama šeimai iš Pasvalio raj. 3265 
Iš išorės apšiltintas šeimos, kurioje su 

globėjais auga tris vaikai, namas. Taip 

pat namie įrengta nauja krosnis. 

Parama Širvintų vaikų dienos 

centrui 
3561,50 

Lėšos skirtos vaikų dienos centro 

darbuotojų darbo užmokesčiui, vaikų 

maitinimui stovyklos metu prie jūros, 

maistui sunkumų patiriančioms šeimoms, 

kurias globoja vaikų dienos centras, taip 

pat – autobusiuko, kurį centras naudoja 

vaikų pervežimui/atvežimui į centrą, 

išvykom bei paramos atvežimui, 

remontui. 

Parama šeimai iš Kupiškio raj. 213,30 
Nupirktos reikalingos medžiagos 

nuotekų sistemai atvesti į šeimos būstą.  



 

 

Dovanos Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai skirtame 

renginyje dalyvavusiems 

vaikams 

127 

Birželio mėn. vyko renginys, skirtas 

paminėti vaikų gynimo dieną. Renginyje 

dalyvavusiems vaikams padovanotos 

knygos.  

Parama Mažeikių vaikų dienos 

centrui 
300 

Prisidėta prie vaikų dienos centro vasaros 

stovyklos organizavimo. 

Parama Degučių vaikų dienos 

centrui 
1842 

Organizuota vaikų vasaros stovykla, 

vaikų ekskursija į Anykščius.  

Parama šeimai iš Širvintų 

rajono 
6350 

Parama skirta būstui įsigyti, taip pat 

finansuoti vairavimo kursai tėčiui, 

padedant sėkmingai integruotis į darbo 

rinką.  

Parama Ukmergės vaikų dienos 

centrui  
866,89 

Prisidėta lėšomis prie vaikų dienos  

centro patalpų remonto, nuomotas 

transportas išvykai į Vilnių.  

Parama Akmenės vaikų dienos 

centrui 
2100 

Lėšos skirtos vaikų maitinimui, 

komunalinių išlaidų apmokėjimui. 

Parama šeimai iš Utenos raj. 1922,75 
Pinigai skirti vaiko su negalia 2 savaičių 

reabilitacijos programai Visagine,  

gydomiesiems masažams. 

Parama VšĮ „Juventa“ vaikų 

dienos centrams 
8285 

Suremontuotos dviejų vaikų dienos 

centrų patalpos, finansuotas vaikų 

maitinimas.  

Parama šeimai iš Radviliškio 

rajono 
700 

Lėšos skirtos daugiavaikės šeimos 

įsigyjamo nuosavo būsto įnašui.  

Vaikų maitinimas išvykos į 

Vilnių metu  
808 

Organizuotas vaikų iš Tauragės, Kazlų 

Rūdos, Beižionių, Ukmergės, Anykščių 

ir Kaišiadorių raj. maitinimas ekskursijos 

į Vilnių metu. 

Parama „Drauge linksmiau“ 

vaikų dienos centrui (Šiaulių 

raj.) 
742 

Lėšos skirtos kanceliarinėms 

priemonėms įsigyti, transportui ir 

maitinimui išvykos į Palangą metu. 

Parama Tauragės vaikų dienos 

centrui 
370 

Nuomotas transportas ekskursijai į 

Vilnių. 

Parama Kazlų Rūdos vaikų 

dienos centrui 
300 

Nuomotas transportas ekskursijai į 

Vilnių. 

Parama Raguvėlės vaikų dienos 

centrui (Anykščių raj.) 
108,39 

Įsigyti virtuviniai prietaisai vaikų 

maitinimui centre organizuoti. 



 

 

Parama šeimai iš Alytaus raj. 841,94 
Lėšos skirtos meninės krypties vasaros 

stovyklai vaikui, transporto į/iš stovyklą 

paslaugoms bei vaiko draudimui. 

Parama Beižionių vaikų dienos 

centrui  
135 

Apmokėtos transporto ekskursijai į 

Vilnių paslaugos. 

Teisinė pagalba šeimos ir vaikų 

dienos centrams 
4698 

Apmokėtos teisinės paslaugos, suteiktos 

šeimoms ir vaikų dienos centrams. 

Parama šeimai iš Pasvalio raj. 93,90 Šeimai nupirktas šaldytuvas. 

Pagalba migrantams  5000 
Prisidėta prie skubios pagalbos 

organizavimo migrantams. 

Parama Alytaus vaikų dienos 

centrui 
1580 

Įrengta žaidimų aikštelė prie vaikų 

dienos centro. 

Parama šeimai iš Pasvalio 350 
Nupirkti vairavimo kursai vienišai 

mamai, siekiant padėti sėkmingai 

integruotis į darbo rinką. 

Parama Akmenės vaikų dienos 

centrui  
5986 

Nupirkti vaikų dienos centrui reikalingi 

baldai.  

Parama šeimai iš Širvintų 1887,36 Šeimai įrengtas vonios kambarys. 

Pagalba šeimai iš Kėdainių raj. 920,82 
Daugiavaikei šeimai nupirktos buities 

priemonės bei malkos žiemai.  

Parama Rokiškio vaikų dienos 

centrui  
225 

Organizuoti edukaciniai užsiėmimai 

vaikams. 

Parama Šakių vaikų dienos 

centui  
1850 

Prisidėta lėšomis prie vaikų dienos 

centro remonto. Suteikta pagalba šeimai:  

nupirkti maisto produktai ir nuotoliniam 

mokymusi reikalinga orgtechnika vaikui. 

Projekto valdymo ir 

įgyvendinimo išlaidos 
36642,88 

Tiesioginės projekto valdymo ir 

palaikymo išlaidos: priemonės, degalai, 

telefono ryšio paslaugos, skirtos projekto 

įsipareigojimų įgyvendinimui, projekto 

komandos darbo užmokestis, projekto 

kontrolės ir kokybės užtikrinimo 

priemonės, finansinės apskaitos ir audito 

išlaidos, patalpų nuoma ir kt. 

Paramos koncerto „Už 

vaikystę“ organizavimo ir 

transliavimo paslaugos 
15027,20 

Paramos koncerto organizavimo, 

transliavimo, filmavimo ir kitos 

paslaugos bei prekės.  



 

 

TV laidos „Vaikystės langas“ 8229,68 

Lėšos skirtos TV laidų „Vaikystės 

langas“, kurių tikslas – skatinti socialinį 

jautrumą, atkreipti dėmesį į kitą žmogų, 

kuriam reikia pagalbos, kūrimui ir 

transliavimui. Laidos  transliuotos per 

televiziją ir internetu. 

Programa „Pozityvus 

auklėjimas kiekvienai dienai“ 
5000 

2021 m. organizuota 19 pozityvios 

tėvystės mokymų tėvams, pagal 

programą „Pozityvus auklėjimas 

kiekvienai dienai“. Juos baigė 113 tėvų iš 

įvairiausių Lietuvos regionų. Programos 

„Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ 

tėvystės kursai tėvams – tai 18 val. 

teoriniai ir praktiniai mokymai visiems, 

norintiems įgyti ar pagilinti turimas 

žinias apie pozityvų auklėjimą, grįstą 

fizinių bausmių vaikų auklėjime 

atsisakymu, suteikiant vaikui struktūrą 

per šilumą. Programa „Pozityvus 

auklėjimas kiekvienai dienai“ yra 

specialiai „Save the Children“ tinklui 

2007 m. sukurta pozityvaus auklėjimo 

programa, kurią sukūrė Mantobos 

universiteto profesorė Joan Durrant. 

Šiandien ši programa taikoma daugiau 

nei 30 šalių. 

Papildomos lėšos globojamų 

šeimų palaikymui 
4626,94 

Papildomos lėšos visų kuruojamų šeimų, 

šeimynų palaikymui buvo naudojamos 

draudimo paslaugoms, drabužiams,  

komunalinėms išlaidom ir pan. padengti.  

Vaiko ir šeimos centrui „Duok 

ranką“ 
1981,68 

Vaiko ir šeimos centras „Duok ranką“ 

teikia įvairią pagalba Fabijoniškių 

seniūnijos globojamoms šeimoms. Per 

metus paslaugas gavo 147 šeimos ir 157 

vaikai. 

Parama šeimai iš Panevėžio raj.  1153,82 
Įrengtas vonios kambarys, nuotekų 

valymas. 

Parama šeimai iš Utenos raj. 460 
Apmokėti gydomieji masažai ir 

kineziterapija vaikui su negalia.  

Parama šeimai iš Šiaulių raj. 415 
Apmokėtos odontologo paslaugos 

mamai, siekiant padėti sėkmingai 

integruotis į darbo rinką. 

Bendra panaudotos paramos 

suma: 
148636,04  



 

 

Ačiū jums, mūsų rėmėjai ir organizacijos „Gelbėkit vaikus“ darbų palaikytojai! 
Drauge mes kuriame pozityvų pokytį visuomenėje. 

 
 

Kilus klausimų prašome kreiptis:  
 

 

Generalinė direktorė  
Rasa Dičpetrienė                                                                
Tel. nr. +370 61510082 
El.paštas: rasa.dicpetriene@savethechildren.org  
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