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Mieli „Gelbėkit vaikus“
bendruomenės nariai,
2021-uosius sutikome vis dar pandemijos sąlygomis, bet ramesni, susitelkę, žinodami, ką galime
ir turime daryti dėl Lietuvos vaikų, šeimų, kad
pasikeitusios ir toliau kasdien kintančios gyvenimo, darbo ir mokymosi sąlygos nebeišmuštų
pagrindo iš po kojų. Jau išmokome, kaip be fizinio
kontakto, laikantis privalomų atstumų, saugiai užtikrinti vaikų teisę į mokslą, pasirūpinti jų užimtumu ir socialiniais ryšiais net ir tais atvejais, kai dėl
susirgimų artimoje aplinkoje tenka likti namuose
ar uždaryti dienos centrą.
Vis tik, praėjusių metų negaliu vadinti ramesniais.
Nors, priešingai nei pandemija, migrantų krizė
nepalietė viso pasaulio ir net ne visą Lietuvą,
mums, „Gelbėkit vaikus“, tai buvo dar vienas didelis, beprecedentis išbandymas. Kartu su kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis buvome tie,
kurie patys pirmieji privalėjo rasti būdų, resursų ir
jėgų pasirūpinti į Lietuvą atvykstančiais nelegaliais
migrantais.
Susitelkus taip vadinamiems nevyriausybininkams,
„Gelbėkit vaikus“ teko atsakomybė už į Lietuvą atvykstančius migrantų vaikus ir besilaukiančias moteris. Ir taip neeilinėje situacijoje, kai turėjome ne
tik veikti, bet tuo pačiu mokytis veikti, susidūrėme,
kad dar ne visi vaikai Lietuvoje yra laukiami, ne
visiems žmonėms vienodai norima padėti.

Apžvelgdama praėjusius metus, noriu tai daryti su
teigiamu nusiteikimu ir tikėjimu, kad į Lietuvą toliau atvykstantys migrantai taip pat prisideda prie
mūsų, kaip šalies, kaip tautos, brandos – tampame
dar supratingesni, atviresni, stipresni. Tik brandi
visuomenė sugeba suprasti, kaip sąlygos, kuriomis
gimė ir augo vaikas, lemia jo dabartį.
Šis suvokimas svarbus kalbant apie kiekvieną
vaiką ir kiekvieną suaugusį. Tik gebėdami suprasti,
jog ne kiekvienas vaikas auga apsuptas šilumos ir
meilės, ne kiekvienas vaikas nuo pat pirmos gimimo akimirkos patiria jam būtiną besąlygišką meilę,
ne kiekvienas vaikas turi į ką lygiuotis ir atsiremti,
esame pajėgūs suprasti šalia savęs esantį, matyti
jo elgesio motyvus, galiausiai, tiesiog priimti jį tokį,
koks yra, be išankstinių nuostatų, be pasmerkimo.
Dėkoju kiekvienam, kuris praėjusiais metais
būtent taip žvelgė į kiekvieną vaiką, į kiekvieną
žmogų – Lietuvos ar atvykusį – ir atėjo mums į
pagalbą, kai to reikėjo labiausiai. Ačiū, kad buvote
kartu visus metus. Ačiū, kad dar brandesni ir stipresni pasitikome 2022-uosius!

Rasa Dičpetrienė,
organizacijos „Gelbėkit vaikus“
generalinė direktorė

Siekiame sukurti pasaulį,
kuriame kiekvienam vaikui
būtų suteikta teisė į
išlikimą, apsaugą, vystymąsi
ir pilnavertį gyvenimą.

Kasdien mes:

Skatiname vaiko teisių
pažinimą, rūpinamės
šių teisių įgyvendinimu
Lietuvoje.

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

„Gelbėkit vaikus“ dienos
centruose suteikiame
vaikams saugią erdvę augti
ir vystytis.

Bendraudami individualiai
su šeimomis, padedame
tėvams užtikrinti vaikų
poreikius.

Visapusiškai stipriname
sunkumų patiriančias
šeimas.

Rūpinamės pabėgėlių iš Irako,
Irano, Sirijos ir kitų Artimųjų
Rytų, Afrikos ir Azijos šalių
vaikais migrantų centruose.

Stipriname vaikus,
gyvenančius Rytų Ukrainoje,
ir, pagal poreikį, kitose
pasaulio valstybėse.

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

2022-aisiais:

Tęsime veiklas visose organizacijos veiklos kryptyse,
įskaitant vaikų įsitraukimą į visuomenės procesus, jų
nuomonės išklausimą.
„Gelbėkit vaikus“ dienos centruose sudarysime sąlygas lankytis tiek su sunkumais susiduriančių Lietuvos
šeimų, tiek vaikams iš kitų šalių: rūpinsimės jų būtiniausių poreikių užtikrinimu, užimtumu, integravimu.
Tęsime pozityvios tėvystės „Pozityvus auklėjimas
kiekvienai dienai“ programą – stiprinsime sunkumų
patiriančių šeimų tėvystės įgūdžius.

2021-aisiais
daugiausia veikėme
šiose kryptyse:
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.
Rūpinomės pabėgėlių vaikų svarbiausių poreikių
užtikrinimu ir užimtumu Lietuvoje.
Organizavome ir teikėme paramą pasaulio vaikams.
Stiprinome organizaciją „Gelbėkit vaikus“.

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 – maisto poreikis
karantino metu išaugo maždaug trigubai.
Karantino sąlygomis veikė visi „Gelbėkit
vaikus“ dienos centrai. Su apsaugos
priemonėmis, ribojant vaikų skaičių, dienos
centrai pagal galimybes veikė ir teikė vaikams
kaip niekada reikalingą socialinę ir emocinę
pagalbą.

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“
kuruojamus vaikų dienos centrus
visoje Lietuvoje kasdien lanko apie
1000 vaikų.
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Pagalbos teikimas
per karantiną
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.
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Dienos centrų
vadovių mintys
Iššūkiai darbe bei kasdieniniame gyvenime prasidėjo nuo pačio pirmo
karantino paskelbimo dienos. Teko greitai persiorientuoti ir išmokti dirbti
nuotoliniu, ne kontaktiniu būdu. Sunkumų buvo nemažai, tačiau darbas
komandoje, organizacijos palaikymas suteikė stiprybės, motyvacijos ir
didelio noro eiti pirmyn ir dirbti vaikams, ir dėl vaikų.

Karantinas tik patvirtino, koks svarbus vaikams ir jų šeimoms yra
dienos centras. Nors dalį karantino buvome priversti dirbti nuotoliniu būdu, palaikėme nuolatinį ryšį su tėvais telefonu. Atlaisvinus karantino sąlygas, vėl dirbome kontaktiniu būdu ir vaikai taip
pat gausiai, kaip iki pandemijos suvaržymų, lankė dienos centrą.
Nepatyrėme didesnių sunkumų, nes jaučiamės kaip viena didelė
šeima, kuri noriai bendrauja, domisi ir padeda vieni kitiems.
Laimutė Gliebienė,
Alytaus vaikų dienos centro „Gali“ Alytuje socialinė darbuotoja

Ina Orlovskaja ir Judita Padvaiskienė,
Zarasų vaikų dienos centro „Draugai“ socialinės darbuotojos

Prasidėjus covidui mes su kolege Julija dirbome iš namų. Mūsų darbas
buvo siuntinėti laiškus įmonėms, registruoti vaikų dienos centro šeimų
poreikius, tokius kaip maisto produktai, ir juos įgyvendinti. Taip pat
dirbome su vaikais nuotoliniu būdu: padėjome vaikams ruošiant namų
darbus, atlikome įvairias užduotis, kalbėjomės. Kai buvo duota galimybė dirbti kontaktiniu būdu grupėse po penkis vaikus, jie džiaugėsi, labai
norėjo lankyti, pasiilgo draugų. Mums pačioms buvo labai keista turėti tik
po penkis vaikus grupėje. Grupėmis dirbome iki tol kol buvo panaikinti
ribojimai.

Prasidėjus karantinui, didžiausias iššūkis buvo nuotoliniai užsiėmimai
su vaikais. Ne visi vaikai namuose turėjo internetinį ryšį ir nuotoliniam
užsiėmimui reikalingas priemones. Reikėjo per trumpą laiką suorganizuoti, kad visi vaikai būtų pasiekiami. Labai padėjo organizacija,
aprūpindama vaikus reikiama įranga, internetiniu ryšiu. Vaikų dienos
centro darbuotojos lankėsi vaikų šeimose padėdamos prisijungti
įrangą, pristatė šeimoms į namus maisto paketus, konsultavo tėvus
telefonu, padėjo vaikams ruošti pamokas nuotoliniu būdu. Kiekvieną
dieną vaikai turėjo galimybę jungtis į bendrus užsiėmimus po pamokų,
dalyvavo viktorinose, žaidė žaidimus, piešė, skaitė, bendravo. Karantino metu išryškėjo kai kurių šeimų skurdi buitis, labai aiškiai buvo
stebimas vaikų ryšys su tėvais, seneliais, artimaisiais, mokykla.

Loreta Vasilevičiūtė,
Utenos vaikų dienos centro „Draugystė“ socialinė darbuotoja

Edita Murauskienė,
Pasvalio vaikų dienos centras „Visada kartu“ socialinė darbuotoja

Vaikų dienos
centrų kasdienybė
ir šventės

AKIMIRKOS

Kalėdinis renginys
su „Paulig“ ir
„Green Genius“ –
žaislų gamyba iš
kavos tirščių

AKIMIRKOS

Pasvalio VDC
medžių sodinimas
kartu su įmone
„Idavang“ Svalios
parke

AKIMIRKOS

Utenos VDC
„Draugystė“ vykdytas
VšĮ „Saugi pradžia“
projektas „Kalėdinės
vaikų svajonės“

AKIMIRKOS

Zarasų VDC
„Draugai“
dalyvavimas Maisto
banko akcijoje

AKIMIRKOS

„Circle K“
apsilankymas
Zarasų VDC
„Draugai“

„Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių
vaiko ir šeimos centras 2021 m.

Suteikė pagalbą 147 sunkumų
patiriančioms šeimoms, t.y.
penktadaliu didesniam skaičiui
nei 2020 metais.

Pagalbos sulaukusiose
šeimose auga 157 vaikai.

Centras šeimoms teikė informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo,
atstovavimo, apgyvendinimo, socialinės
priežiūros įstaigose, socialinių įgūdžių
ugdymo, atkūrimo, palaikymo paslaugas
ir psichosocialinę pagalbą.

2021 m. teikėme
psichologinę ir emocinę
pagalbą
1. Individualios psichologinės konsultacijos pagal poreikį;

651 h

Iš viso suteikta: 651
valandos psichologinės
pagalbos

2. Supervizijos ir nuolatinis emocinis palaikymas vaikų dienos
centrų darbuotojams karantino metu;
3. Nuolatinės konsultacijos darbuotojams karantino metu;
4. Pranešimai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos bei globos centrų Vaikų gynimo dieną organizuotoje diskusijoje, tarptautinėje Lietuvos teismų bei Lietuvos
socialinio emocinio ugdymo asociacijos organizuotose
konferencijose.

„Pozityvus auklėjimas
kiekvienai dienai“ tėvystės
programa
Ši programa yra specialiai „Save the Children“ tinklui 2007 m.
sukurta pozityvaus auklėjimo programa. Ją sukūrė Mantobos
universiteto profesorė Joan Durrant ir šiandien ši programa
taikoma daugiau kaip 30 šalių.
Lietuvoje, įgyvendindami EEE finansinio mechanizmo lėšomis
finansuojamo Aktyvių piliečių fondo projektą „Pozityvios
tėvystės įgūdžių stiprinimas regionuose“, šią programą plėtojame
apmokydami programos mokytojus, kurie pozityvios tėvystės
idėjas skleidžia tarp „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus
lankančių vaikų tėvų, taip pat – atitinkamų miestų ir miestelių
tėvų, auginančių vaikus.

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.

„Pozityvus auklėjimas
kiekvienai dienai“: tėvystės
programos įgyvendinimas

2019 m.

adaptavome Lietuvai tarptautinio
tinklo „Save the Children“ programą
„Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“.
Dvi „Gelbėkit vaikus“ atstovės baigė
programos vadovų mokymus. Vesti
mokymai 4 pilotinėms tėvų grupėms.

2020 m.

programos mokymus sėkmingai
baigė 3 tėvų grupės, iš viso – 23
tėvai ir globėjai.

2021 m.

įvyko 19 programos mokymų
tėvams, kuriuos iš viso baigė
113 tėvų iš įvairiausių Lietuvos
regionų.

Atsiliepimai
apie tėvystės
programą
Mokymai labai patiko. Organizatoriams sakiau, kad kai bus dar kartą
organizuojami, norėsiu kartoti – turėčiau dar vieną galimybę į įvairias
situacijas pasižiūrėti, jas įvertinti iš kitos pusės. Juk kai dalyvauja kiti
žmonės, jų kitokios mintys, kitokios patirtys. Tad, tikrai patiktų dar
kartą pasimokyti.
Po mokymų pasikeitė – pagerėjo santykiai su dukra. Aš pats pradėjau kitaip į juos žiūrėti: jei anksčiau daugiau reikalavau, dabar stengiuosi vertinti iš vaiko perspektyvos – daugeliu atveju ji teisingai
nori. Mes tėvai dažniausiai būname labai kategoriški, net neieškome
kompromisų, o juk reikia kalbėtis, tartis. Ir mažajam dėmesio stengiuosi dabar daugiau skirti, kad ateityje jis savyje neužsidarytų. Taigi,
mokymai tikrai buvo naudingi – davė platesnį supratimą, žinių. Juk
per darbus dažnai pamirštame, kad yra kitų, santykiams su vaikais,
svarbių dalykų.
Edmundas, tėvystės programos „Pozityvus auklėjimas kiekvienai
dienai“ mokymus baigęs tėtis

Pozityvios tėvystės mokymų programa – labai aiški ir paprasta. Ji remiasi
vaiko augimo tarpsnių supratimu, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatybes,
suteikiant vaikui struktūrą per šilumą. Į mokymus aš ėjau su tikslu įkvėpti
tėvus, kad jie nebijotų klysti. Ir iš begalinio noro dienos centrus, kuriems
vadovauju, paversti ne tik vaikų pasibuvimo vieta, o bendruomene, kurioje saugūs jaustųsi ir vaikai, ir jų tėvai. Siekiu būti ne tik mokytoja, o vedliu,
palydovu tiems, kam trūksta įgūdžių išspręsti vieną ar kitą situaciją.
Svarbiausias tikslas – pasiekti tėvų širdis ne mokant ar auklėjant, o einant
per sunkumus drauge. Todėl kai girdžiu, kad drauge besimokę tėveliai nori
kai kurias paskaitas pasikartoti, arba, kai į mokymus atėjusi mama savo
entuziazmu užkrečia ir tėtį, kuris net darbus ima derinti prie pozityvios
tėvystės mokymų, man tai didelis įvertinimas.
Daiva Urbonė, VO „Gelbėkit vaikus“ Akmenės ir VšĮ Ventos Švč.
Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo parapijos vaikų dienos
centrų vadovė

Mokymai nuo pradžių iki pabaigos patiko. Visa informacija pateikiama
labai aiškiai, vaizdžiai, suprantamai. Nemažai tėvelių dalyvavo mokymuose. Labiausiai įsiminė ir didžiausią poveikį padarė vaizdžiai papasakotos, realiai pristatytos situacijos. Po mokymų jaučiu, jog pasikeitė mano
požiūris. Apie vaikų fizines bausmes niekada net kalbos mūsų šeimoje
nebuvo, tačiau dabar suprantu, kad ir barimas ne visada tinkamas būdas
spręsti sunkumus. Vaikams turime skirti daugiau laiko, daugiau bendrauti.
Kartais tikrai per mažai tiesiog būname su vaikais. Rekomenduočiau šiuos
mokymus visiems tėvams – jie tikrai praktiški ir naudingi.
Kristina, tėvystės programos „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“
mokymus baigusi mama

Beprecedentė situacija
dėl migrantų Lietuvoje.
Ką darėme?
Vėlyvą 2021 m. pavasarį Baltarusijos-Lietuvos sieną kertančių
nelegalių migrantų skaičius išaugo keliolika kartų, lyginant
su ankstesniais metais. Beprecedentė situacija reikalavo
neatidėliotinos reakcijos – veiksmų nedelsiant ėmėsi
nevyriausybinės organizacijos. „Gelbėkit vaikus“ prisiėmė
atsakomybę pasirūpinti į Lietuvą atvykstančiais vaikais ir
besilaukiančiomis moterimis.
• Vilniuje, Naujininkuose nuo 2021 spalio 15 d., tik pradėjus
veikti pabėgėlių priėmimo centro stovyklai, joje rūpinomės
pabėgėlių vaikų užimtumu ir teikėme pagalbą nėščiosioms.
• Stovykloje 3 organizacijos darbuotojai du kartus per savaitę

organizavo įvairias užimtumo veiklas migrantų vaikams. Iki metų
pabaigos iš viso organizuota 18 užsiėmimų su vaikais.
• Iki metų pabaigos organizacija surinko ir į Lietuvą atvykusioms
besilaukiančioms migrantėms moterims pristatė 30 kūdikių
kraitelių su būtiniausiais daiktais.
• „Gelbėkit vaikus“ su partneriais – Lietuvos medicinos studentų asociacija – organizavo mokymus būsimoms mamoms bei jau turinčioms kūdikius, taip pat – mamoms apie peršalimo ligų prevenciją.
• Kūdikių kraitelius organizacija pristatė ir į kitas penkias Lietuvoje
veikusias migrantų stovyklas. Keliose stovyklose taip pat dirbo bei
savanoriavo „Gelbėkit vaikus“ darbuotojai.

2021-aisiais organizacija
minėjo savo veiklos
Lietuvoje 30-etį

Mūsų ir privataus rėmėjo
iniciatyva Mikutos kaime
Zambijoje pastatyta ir duris vietos
vaikams atvėrė mokykla.

„Gelbėkit vaikus“ iniciatyva:
•

Lietuvoje ratifikuota Jungtinių
Tautų Vaiko teisių konvencija.

•

sukurta Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga.

•

LR Seime įkurta Šeimos ir vaiko
reikalų komisija.

1995 m.

Per šiuos metus nuveikta daug jėgų, susitelkimo ir žinių
pareikalavusių darbų bei pasiekti reikšmingi pokyčiai
vaikų teisių, jų gerovės užtikrinimo srityse, taip pat –
pasiektas ženklus pokytis visuomenės požiūryje į šiuos
klausimus ir bendrai vaikus, jų auginimą ir globą.

Tapome pilnateise
tarptautinio „Save the
Children“ tinklo nare.

Pradėjome organizuoti
„Solidarumo bėgimą“, siekiant
ugdyti Lietuvos vaikų socialinę
atsakomybę. „Solidarumo
bėgimas“ Lietuvos ugdymo
įstaigose vykdomas kiekvienais
metais.

2004 m.

2014 m.

„Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos
centrų tinklas išsiplėtė iki 49
centrų ir tapo didžiausiu, vienos
organizacijos kuruojamų vaikų
dienos centrų, tinklu Lietuvoje.
Nacionaliniu mastu pradėjome
įgyvendinti „Pozityvus auklėjimas
kiekvienai dienai“ programą.

2019 m.

1991 m.

1996 m.

2011-2015 m.

2016-2019 m.

2017 m.

Lietuvoje įkurta
organizacija
„Gelbėkit vaikus“

Įsteigėme pirmąjį
vaikų dienos centrą
– pradedame plėtoti
„Gelbėkit vaikus“ vaikų
dienos centrų tinklą.

Reguliariai vykdėme
misijas Zambijoje.

Aktyviai įsitraukėme
į Prezidentės Dalios
Grybauskaitės
inicijuotą kampaniją
„Už saugią Lietuvą“,
skatinančią vaikų
globos institucijų
pertvarką.

Po aktyvių „Gelbėkit vaikus“advokacijos
veiksmų, Lietuvoje priimtas visų rūšių
prieš vaikus draudžiantis įstatymas.

2018 m.
pradėjome teikti paramą Rytų Ukrainos
teritorijose gyvenantiems Ukrainos
vaikams.

„Už gyvenimo tikslą kiekvienam
Lietuvos vaikui!“: žygis į Pietų ašigalį
Ekstremalaus sporto mėgėjo, orientavimosi sporto
profesionalo ir Dakaro ralio šturmano Dariaus
Vaičiulio ir jo komandos iniciatyva „Gelbėkit
vaikus“ 30 m. veiklos jubiliejus buvo paminėtas
išskirtiniu, daugiau nei 600 km, žygiu į Pietų ašigalį.

Siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingomis sąlygomis gyvenančių vaikų kasdienybę ir
savo pavyzdžiu įkvėpti vaikus siekti tikslų, prieš
žygį D. Vaičiulis susitiko su „Gelbėkit vaikus“
dienos centro Alytuje vaikais, kuriems papasakojo
apie suplanuotą ekspediciją. Vaikai ant „Gelbėkit
vaikus“ vėliavos surašė savo tikslus ir svajones – ją
Darius pažadėjo nunešti ir iškelti Pietų Ašigalyje.

Nuo pat žygio organizavimo pradžios visi, palaikantys D. Vaičiulio siekį ir vaikų svajones, portale
„Aukok“ buvo kviečiami aukoti organizacijai
„Gelbėkit vaikus“ – jos dienos centrų veiklai.
Jau prasidėjus Dariaus žygiui, prie jo prisijungė
ir „Gelbėkit vaikus“ socialiniais partneriais
tapo sporto ir laisvalaikio drabužių gamintoja
„Audimas“. Perkant jos merino vilnos gaminius, 3
eurai nuo kiekvieno jų viso D. Vaičiulio žygio metu
buvo aukojami organizacijai „Gelbėkit vaikus“.
Kelionę link tikslo Darius pradėjo 2021 m.
lapkričio 11 d. Čilėje, tarpinėje stotelėje, praleidęs
daugiau nei savaitę, lapkričio 21 d. Darius
nusileido Antarktidoje. Po 33 dienų žygio su
ne vienu iššūkiu, netikėtu posūkiu, neplanuotu
laukimu ir pokyčiais komandoje Pietų Ašigalį
Darius pasiekė ir „Gelbėkit vaikus“ vėliavą iškėlė
jau 2022 m. sausio 1 d.
Iki metų pabaigos portale „Aukok.lt“ paaukota
30919,63 eur.
Kompanija „Audimas“ už jų parduotus merino
vilnos gaminius surinko bei organizacijai „Gelbėkit
vaikus“ ateinančiais metais perves 16 575 eur.

Vaikai ant „Gelbėkit vaikus“ vėliavos surašė savo tikslus ir svajones
– ją Darius pažadėjo nunešti ir
iškelti Pietų Ašigalyje.
Įveikęs maršrutą, kuriuo prieš 110 metų keliavo
pirmasis Pietų ašigalį pasiekęs žmogus – norvegų
poliarinių sričių tyrinėtojas Roalis Amundsenas,
2022 metais Darius Vaičiulis planuoja vėl susitikti
su „Gelbėkit vaikus“ dienos centro Alytuje vaikais
ir su jais leistis į žygį Lietuvoje.

AKIMIRKOS

Darius Vaičiulio
žygis į Pietų ašigalį

Parama „Gelbėkit vaikus“ globojamoms šeimoms.
Išpildyta svajonė mokytis ir suremontuoti namai
2021 m. paramos akcijos ir koncerto „Už vaikystę“
metu gautos paramos lėšos „Gelbėkit vaikus“
suteikė galimybę padėti ne vienai organizacijos
globojamai Lietuvos šeimai. Jų dešimtys ir jų
istorijos iš dalies panašios: šeimoms trūksta lėšų
pasirūpinti būtiniausiais buities poreikiais, tokiais
kaip vandentiekio įvedimas, namo remontas ar
vien vėjo perpučiamų langų pakeitimas.

mokslams, bet ir stogui. Didžiąją dalį lėšų už jo
pakeitimą organizacija skyrė iš paramos akcijos ir
koncerto „Už vaikystę“ metu surinktų lėšų.

Negalėjo Daiva pasirūpinti ir vyresniosios dukters, pradėjusios studijuoti socialinį darbą, mokslų
apmokėjimu. Kaip tik tuo metu organizacija sulaukė skambučio iš virtuvės šefo Deivydo Praspaliausko, kuris ieškojo, kam galėtų skirti lėšas,
surinktas už jo parduodamas restorane naudotas
lėkštes. Specialiai surengtais pietumis pristatyto
aukciono metu pavyko surinkti lėšų ne tik dukters

Nuotraukų autorė: Rasa Linkaitė

Viena jų – Daivos šeimos istorija. Šią šeimą „Gelbėkit vaikus“ globoja nuo 2013 metų, kai moteris
su keturiais vaikais pabėgo nuo smurtaujančio
vyro. Tuo metu organizacijai pavyko rasti ir Daivą
su vaikais iš jos pačios neviltyje susirastos lūšnos
vienkiemyje perkraustyti į saugų, patogioje vietoje
stovintį namą. Praėjusiais metais jau ir jis pareikalavo remonto – prakiuro stogas, o Daiva dėl
prastos sveikatos negalėjo papildomai dirbti.

Deivydas Praspaliauskas
Daivos namų stogas, prieš ir po remonto.

Virtuvės šefas, restorano „Amandus “ įkūrėjas,
skyręs lėkščių aukciono lėšas Daivos šeimai.

Saugus solidarumo
bėgimas
Antrus metus iš eilės COVID-19 pandemijos sąlygomis vykęs
solidarumo bėgimas visose dalyvavusiose mokyklose ir darželiuose
buvo labai laukiamas. Tai buvo reta galimybė vėl susitikti su klasės,
grupės draugais, bendraminčiais.
Kviečiant mokyklas ir darželius jungtis, akcentavome, jog
pirmiausia būtina užtikrinti, kad renginys vyktų laikantis visų
saugumo reikalavimų. Šiuo tikslu:
• paruošėme rekomendacijas, skirtas saugumui užtikrinti
• pratęsėme bėgimo organizavimo laikotarpį: jei ankstesniais
metais jis vykdavo mokslo metų pradžioje, rugsėjo-spalio
mėnesiais, 2021-aisiais bėgimai vyko iki pat gruodžio.

8-ajame Solidarumo bėgime iš viso dalyvavo:
• 58535 moksleiviai ir darželinukai iš 350 ugdymo įstaigų arba
• penktadaliu daugiau nei 2020-aisiais, kai prie akcijos prisijungė 294
mokymo įstaigos.
Už nubėgtus dalyvių kilometrus surinktos lėšos – 42478,78 eur – skirti:
• pozityvios tėvystės programai „Pozityvus auklėjimas kiekvienai
dienai“ Lietuvoje įgyvendinimui;
• negalią turinčių vaikų, gyvenančių Rytų Ukrainos teritorijose,
mobilumui didinti: nupirkti vežimėliai, įtvarai ir kitos šiems vaikams
reikalingos priemonės.

„Gelbėkit vaikus“
pozicija Lietuvos radijo
eteryje
Organizacijos vadovė Rasa Dičpetrienė 2021
metais reguliariai, viso – 21 kartą, LRT radijui rengė
komentarus ir dalinosi savo įžvalgomis, mintimis bei
nuomone įvairiomis Lietuvai, jos vaikams, šeimoms ir
šalyje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms
svarbiomis temomis.

lrt.lt/tema/rasa-dicpetriene
J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Organizacijos
„Gelbėkit vaikus“
išlaidų pasiskirstymas
2021 m.

6%
10 %

Tiesioginė pagalba vaikams ir šeimoms
Lėšų paieška
Organizacijos valdymas

84 %

2021 m. gruodžio 31 d.
duomenimis,organizacija
„Gelbėkit vaikus“ turėjo
44 darbuotojus ir
234 narius
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