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Nuomonė  

Mes atlikome Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ (toliau – Organizacijos) 
finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir 
tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita bei aiškinamasis raštas, įskaitant 
reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. 

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai 
pateikia Organizacijos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių 
metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, 
reglamentuojančius pelno nesiekiančių įstaigų ir organizacijų buhalterinę apskaitą ir 
finansinių ataskaitų sudarymą. 

 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų 
atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje 
„Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo 
Organizacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Tarptautinį 
buhalterių profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo 
reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 
audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat 
laikėmės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 
audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra 
pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

 

Dalyko pabrėžimas  

Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabą Nr. 3.2, kurioje 
atskleidžiama, kad 2021 m. gruodžio 31 d. Organizacijos nuosavas kapitalas yra neigiamas 
– 70 tūkst. eurų. Vadovybės planai sumažinti nuosavo kapitalo trūkumą taip pat atskleisti 
šioje pastaboje. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė nėra modifikuojama.  

  

 
 

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 

 Rödl & Partner UAB 
Tilto g.1, LT-01101 Vilnius, Lietuva 

T +370 5 212 35 90 
vilnius@roedl.com 
 
KONTAKTINIS ASMUO 
Aleksas Jonika 
aleksas.jonika@roedl.com 
 

 
 
 
Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ nariams, vadovybei 
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Kita informacija, pateikta Organizacijos veiklos ataskaitoje  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Organizacijos 2021 m. veiklos ataskaitoje, 
tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra 
atsakinga už kitos informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes 
nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir 
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, 
arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. 
Jeigu remdamiesi atliktu darbu, mes pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, 
mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Organizacijos veiklos ataskaitoje pateikta finansinė 
informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar veiklos 
ataskaita buvo parengta laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta 
finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: 

 Organizacijos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių 
finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Organizacijos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos 
asociacijų įstatymo reikalavimų. 

 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 
Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pelno nesiekiančių 
įstaigų ir organizacijų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir tokią 
vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti 
be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. 

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Organizacijos gebėjimą tęsti 
veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo 
apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti 
Organizaciją ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma 
nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje 
pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o 
ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, 
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, 
laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti 
didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis 
finansinėmis ataskaitomis.  
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Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir 
laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės 
arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir 
surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. 
Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo 
iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, 
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių 
nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti 
konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume 
pareikšti nuomonę apie Organizacijas vidaus kontrolės veiksmingumą. 

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių 
vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą. 

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl 
to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs 
reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl 
Organizacijos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas 
neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į 
susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų 
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito 
įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar 
sąlygos gali lemti, kad Organizacija negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 
atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir 
įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 

 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie 
audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius 
vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu. 

 

 

Aleksas Jonika 
 
Auditorius 
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000577 
 
2022 m. balandžio 28 d. 
 
UAB „Rödl & Partner“ 
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001304 
 
Vilnius, Lietuvos Respublika  
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 m. gruodžio 31 d. (EUR) 

 

Eil. 
Nr. STRAIPSNIAI 

Pastabos 
Nr. 

Finansiniai 
metai 

Praėję 
finansiniai 

metai 
 TURTAS    
A. ILGALAIKIS TURTAS  41 936 62 123 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS  - - 
II. MATERIALUSIS TURTAS 3.3 40 801 62 123 
III. FINANSINIS TURTAS 3.5 - - 
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS  1 135 - 
B. TRUMPALAIKIS TURTAS  263 236 218 455 
I. ATSARGOS 3.4 1 118 14 134 
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 3.5 57 696 38 947 
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  - - 
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  204 422 165 374 
 TURTAS, IŠ VISO  305 172 280 578 
     
C. NUOSAVAS KAPITALAS 3.2 (70 164) (70 164) 
I. DALININKŲ KAPITALAS  - - 
II. REZERVAI  - - 
III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS  - - 
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS  (70 164) (70 164) 
D. FINANSAVIMO SUMOS 3.1 304 564 295 258 
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  70 772 55 484 
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  - - 
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 3.6 70 772 55 484 
 NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 
  

305 172 280 578 

 

 

Generalinė direktorė  Rasa Dičpetrienė    2022-04-28 
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA už 2021 m. gruodžio 31 d. 
pasibaigusius ataskaitinius metus (EUR) 

 

Eil. 
Nr. 

STRAIPSNIAI 
Pastabos 

Nr. 
Finansiniai 

metai 
Praėję 

finansiniai metai 

I. PAJAMOS  1 336 872 1 156 642 
1. PARDAVIMO PAJAMOS 3.7 1 906 130 
2. FINANSAVIMO PAJAMOS 3.1 1 334 966 1 156 512 
3. KITOS PAJAMOS  - - 
II. SĄNAUDOS  (1 336 872) (1 156 642) 
1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS 

PARDAVIMO SĄNAUDOS  - - 

2. VEIKLOS SĄNAUDOS 3.8 (1 336 492) (1 153 976) 
3. KITOS SĄNAUDOS 3.9 (380) (2 666) 
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  - - 
IV. PELNO MOKESTIS  - - 
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS  - - 

 

 

 

Generalinė direktorė  Rasa Dičpetrienė    2022-04-28 
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Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“  
Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6, Vilnius 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
(EURAIS jei nenurodyta kitaip) 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021 

 

1. BENDROJI DALIS 
 

1.1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys 
1991 m., palaikant aljanso „Save the Children“ idėjas, Lietuvoje buvo įkurta nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė vaikų teisių gynimo 
organizacija „Gelbėkit vaikus“ (toliau – Organizacija). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, 
Teisingumo ministerijoje 1996 m. kovo mėn. 5 d. Įsakymu Nr.59-V adresu Totorių 15, Vilniuje, įregistruota Lietuvos vaikų gynimo 
organizacija „Gelbėkit vaikus“. Juridinio asmens kodas – 190780953. 
 

2004 m. vasario mėn. 9 d. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijai „Gelbėkit vaikus“, Juridinių asmenų registro pranešimu, suteiktas 
Paramos gavėjo statusas. 
 

2006 m. lapkričio 16 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti organizacijos įstatai su pakeistu pavadinimu: Visuomeninė organizacija 
„Gelbėkit vaikus“, teisinė forma asociacija, juridinio asmens kodas 190780953. 
 
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit Vaikus“ yra vienintelis Viešosios įstaigos Kupiškio VDC juridinio asmens kodas: 300126087, 
adresas: Vilniaus g. 8, Kupiškis dalininkas. 
 

1.2. Informacija apie Organizacijos buveines 
Buveinės adresas: Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6, Vilnius LT-01119. 
 

1.3. Finansiniai metai 
Organizacijos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 
 

1.4. Organizacijos veikla 
Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veikla remiasi Įstatais, įregistruotais 2017 m. lapkričio 16 d. Organizacijos dėmesio 
centre, pirmiausia, yra vaikai, esantys ekstremaliose ir kitokiose sudėtingose situacijose. Todėl Visuomeninė organizacija „Gelbėkit 
vaikus“ vykdo programas, kurių tikslas: 

- Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas; 
- Švietimas vaiko teisių klausimais; 
- Vaiko socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas; 
- Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas. 

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ 2001 m. gegužės 2 d. Reikjavike pasirašė asocijuotos narystės sutartį su tarptautiniu aljansu „Save the 
Children“ ir tapo vienintele Šiaurės Rytų Europos organizacija, didžiausio pasaulinio judėjimo už vaiko teises – tarptautinio aljanso 
„Save the Children“, turinčio 27 šalis nares – tikrąja nare. 
 

1.5. Darbuotojų skaičius 
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 38 (2020 m. – 36). 
 

1.6. Informacija apie pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančią įmonę 
Finansinių ataskaitų sudarymo dieną ir per 2021 m. Organizacijai apskaitos paslaugas teikė Nordgain, UAB (įm. kodas 301539808) 
pagal 2014 m. spalio 1 d. sutartį ST-2014-278. 
 

1.7. Narių skaičius 
Organizacija „Gelbėkit vaikus“ 2021-12-31 turėjo 234 narius (2020-12-31 taip pat 234 narius). 
 

2. INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKĄ, TAIKYTĄ SUDARANT 
FINANSINES ATASKAITAS 
 

2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė  
Organizacija tvarkydama apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi:  

- pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimą ir 
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. 
gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 (Toliau – „Taisyklės), 

- bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, 
- LR buhalterinės apskaitos įstatymu,  
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Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“  
Visuomeninės organizacijos kodas 190780953, Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6, Vilnius 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 
(EURAIS jei nenurodyta kitaip) 

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021 

 

- jeigu Organizacijos finansinės ataskaitos, parengtos taikant bendruosius apskaitos principus ir Taisykles, teisingai neparodo 
Organizacijos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, Organizacija vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos 
standartais,  

- kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Organizacijos veiklą ir/ar susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu. 
 

2.2. Užsienio valiutų operacijos 
Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas, susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal 
Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.  

 

2.3. Ilgalaikis materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai 
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią Organizacija nusistato, 
atsižvelgdama į planuojamą konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudingo tarnavimo laiką. Nudėvimoji ilgalaikio 
materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo savikainos atimant nustatytą likvidacinę vertę. Likvidacinę vertę nustato 
Organizacija kiekvienam ilgalaikio turto vienetui.  
 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. 
Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos.  
 

Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama Organizacijos vadovo patvirtintu ilgalaikio materialiojo 
turto perdavimo naudoti aktu, kuriame taip pat nurodoma turto vieneto numatomas naudingo tarnavimo laikotarpis, likvidacinė vertė 
ir kita svarbi informacija.  
 

Turto naudingo tarnavimo laikas yra tikrinamas kiekvienais metais. Jeigu pastebėtas reikšmingas laukiamos iš to turto naudos 
pasikeitimas, jo naudingo tarnavimo laikas yra pakeičiamas taip, kad atitiktų pasikeitusią situaciją. 
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokį vidutinį naudingo tarnavimo laiką: 

- Pastatai ir statiniai     15 metų 
- Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  3 metai 
- Kitas materialusis turtas    3-6 metai 

 

Žemė yra neriboto naudojimo laiko turtas, todėl jos nusidėvėjimas neskaičiuojamas. 
 

2.4. Atsargų įkainojimo būdai 
Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos 
pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), atvežimo, paruošimo naudoti bei 
kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Parduotų atsargų savikaina yra apskaičiuojama FIFO metodu. 
 
Parama, gauta prekėmis, yra įvertinama paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų verte. Jeigu 
prekių vertė dokumente nenurodyta, gautų prekių įsigijimo savikainą nustato Organizacija, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę, jei 
tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, laikoma, kad neatlygintinai 
gautų prekių įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui.  
 

Organizacija neatlieka operacijų grynaisiais pinigais ir neturi kasos. Aukų dėžutėse esantys pinigai pripažįstami balanse tik juos 
inkasavus ir įnešus šiuos inkasuotus grynuosius pinigus į Organizacijos sąskaitą banke.  
 

2.5. Kiti taikyti standartai, nenumatyti Taisyklių nuostatuose  
Dotacijos susijusios su turtu 

Dotacijos susijusios su turtu atsiranda, Organizacijai neatlygintinai gavus ilgalaikio turto arba įsigijus ilgalaikio turto iš tikslinių įnašų. 
Dotacijos susijusios su turtu apskaitomos kaupimo principu, t. y. jos pripažįstamos panaudotomis, kai neatlygintinai gautas arba iš 
tikslinio finansavimo lėšų įsigytas turtas yra nudėvimas (amortizuojamas), nurašomas, perleidžiamas arba jo balansinė vertė kitaip 
mažinama. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.  
 
Turtu, kurio nusidėvėjimas neskaičiuojamas (pavyzdžiui, žemės), suteiktos dotacijos pripažįstamos panaudotomis įvykdžius nustatytas 
dotacijos gavimo sąlygas. 
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Dotacijos apskaitoje užregistruojamos nurodyta gauto turto verte arba tikrąja verte, jei šio turto vertė nebuvo nurodyta. Jei nurodyta 
gauto turto vertė reikšmingai viršija tikrąją jo vertę, gauta dotacija ir turto įsigijimo savikaina užregistruojama to turto tikrąja verte. 
Jeigu turto vertė nenurodyta ir jo tikrosios vertės nustatyti negalima, su turtu susijusios gautos dotacijos vertė yra nulis.  
 
 

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

3.1. Finansavimo sumos 
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA 
Lentelėje pateikiama per ataskaitinį laikotarpį gauta netikslinė parama, skirta veikloms numatytoms Organizacijos įstatuose įgyvendinti 
ir užtikrinti. Atskleidžiami paramos davėjai skyrę netikslinę paramą, kurios vertė lygi arba didesnė nei 1 000 EUR. 
 

  
Eilės 
Nr.  

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais Turto panauda 
Savanorių darbu 

(val.)  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys 

 11 543 - - 

1.1. 
Shift4 Payments 
Lithuania, UAB 

304341621, A. Goštauto g. 
40A, LT-03163 Vilnius 

3 000 - - 

1.2. 
Moller Auto Keturi 
žiedai, UAB 

224234070, Kirtimų g. 49-
107, LT-02244 Vilnius 

2 829 - - 

1.3. UK ONLINE GIVING  2 709 - - 

1.4. VERTEX, UAB 
120320756, Baltupio g. 14, 
LT-08304 Vilnius 

1 911 - - 

1.5. Žalgirio loto, UAB 
121744779, Švitrigailos g. 
11F, LT-03228 Vilnius 

1 000 - - 

1.6. 
Kiti Lietuvos juridiniai 
asmenys 

 94 - - 

2. 
Užsienio valstybių 
juridiniai asmenys 

 - - - 

3. 
Fiziniai asmenys ir 
anonimai 

 151 520 - 1 688 

4. 
Gyventojai, skyrę 
gyventojų pajamų 
mokesčio dalį 

 133 127 - - 

Viso 296 190 - 1 688 
 
 
GAUTOS NETIKSLINĖS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ 
LAIKOTARPĮ 
 

Eilės 
Nr. 

Paramos dalykas 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Pergrupavim
as ir kita 

Panaudota per 
ataskaitinį laikotarpį Likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje Iš viso 

Iš jų 
organizaci

jos 
tikslams 

1. Pinigai 39 145 296 190 38 532 (282 875) (282 875) 90 992 

2. Turtas, išskyrus pinigus - - - - - - 

3. 
Parama, panaudota 
neliečiamajam kapitalui 
formuoti 

- - - - - - 

Viso 39 145 296 190 38 532 (282 875) (282 875) 90 992 
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PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA PARAMA 

Eilės 
Nr. 

Suteiktos labdaros, paramos gavėjas Suteiktos labdaros, paramos dalykas 

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) Pinigais 
Turtu, 

išskyrus 
pinigus 

Paslaugomis 
Turto 

panauda 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Juridiniai asmenys      

1.1. 
Drauge linksmiau, VšĮ 
 

304889386, Daugėlių g. 82-
28, Kuršėnai, LT-81119 
Šiaulių r. 

742 258 - - 

1.2. 
Gelbėkit Vaikus 
Bagaslaviškio Vaikų 
Dienos Centras 

178318927, Zibalų g. 15-39, 
Širvintos 

1 890 129 - - 

1.3. 
Degučių vaikų dienos 
centras, VšĮ 

305089504, Ramutė Regina 
Lepšienė, direktorė 

2 382 633 - - 

1.4. 
Gelbėkit Vaikus 
Druskininkų Vaikų 
Dienos Centras 

152115567, V. Kudirkos g. 9, 
Druskininkai 

2 620 356 - - 

1.5. 
Zarasų rajono Samanių 
bendruomenė 
"Dvargantis" 

187936082, Samaniai, LT-
32291 Zarasų r. 

1 175 129 - - 

1.6. 
VšĮ "Gelbėkit vaikus" 
Akmenės vaikų dienos 
centras "Akmenėliai" 

193216534, Puškino g. 38-1, 
Akmenė 
 

2 100 5 986 - - 

1.7. Juventa, VŠĮ 
302486447, Žiogų tak. 42, 
Kaunas 

7 985 929 11 472 - 

1.8. 
VŠĮ Kazlų Rūdos 
Savivaldybės Vaikų 
Dienos Centras 

301492575, Maironio g. 28A, 
Kazlų Rūda 

3 125 386 - - 

1.9. 
Kupiškio vaikų dienos 
centras, VšĮ 

300126087, Vilniaus g. 8, LT-
40114 Kupiškis 

25 970 - - - 

1.10. Liberi, VšĮ 
304754851, Kauno g. 47-55, 
LT-91176 Klaipėda 

6 466 129 - - 

1.11. 

Lietuvos Vaikų Teisių 
Gynimo Organizacijos 
"Gelbėkit Vaikus" 
Mažeikių Padalinys 

167241461, Pavenčių g. 4, LT-
89189 Mažeikiai 

4 830 614 3 762 - 

1.12. 
Paparčių šv. Juozapo 
šeimos namai, VšĮ 
 

158963735, Dominikonų g. 
20, Paparčių k., Kaišiadorių r. 

505 634 696 - 

1.13. 
"Gelbėkit vaikus" 
Raguvėlės vaikų dienos 
centras, VšĮ 

154322760,  Rūtų g. 21, 
Raguvėlės k., LT-29176 
Anykščių r. 

3 455 447 - - 

1.14. 
Raudondvario kaimo 
bendruomenė, asociacija 

300971761, Jaunimo g. 4, 
Raudondvario k., Radviliškio 
r. 

2 670 356 - - 

1.15. 
Gelbėkit Vaikus 
Rokiškio Vaikų Dienos 
Centras 

173260548, J. Biliūno g. 2, 
Rokiškis 

900 515 - - 

1.16. 
Gelbėkit Vaikus 
Šnipiškių Vaikų Dienos 
Centras "Spindulys" 

124709541, Rolando 
Jankausko g. 17, Vilnius 

300 129 - - 

1.17. 
Šeimos idėjų centras, 
VšĮ 

304972120, Pakalnės g. 26B, 
Leliūnų k., LT-29362 
Anykščių r. 

7 397 129 - - 

1.18. 
Gelbėkit Vaikus Šiaulių 
Vaikų Dienos Centras 

145589426, P. Cvirkos g. 
65B-27, Šiauliai 

3 300 129 - - 

1.19. 
Širvintų vaikų dienos 
centras, VšĮ 
 

300155231, Kalnalaukio g. 9, 
LT-19107 Širvintos 

11 749 356 - - 
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1.20. 
Gelbėkit Vaikus 
Tauragės Vaikų Dienos 
Centras 

279720730, Respublikos g. 2, 
Tauragė 

370 339 - - 

1.21. 
Save the Children 
Norway 

941296459, Besøksadresse: 
Storgata 38, 0182 Oslo 

13 856 - - - 

1.22. 
Save the Children 
Sweden 

802002-8638, 
Gustavslundsvägen 141, 
Bromma, 107 88 Stockholm 

6 900 - - - 

1.23. 
VšĮ "Gelbėkit vaikus" 
Šakių vaikų dienos 
centras 

174443997, Bažnyčios g. 5. 3 309 128 - - 

1.24. 
"Gelbėkit vaikus" 
Ukmergės vaikų dienos 
centras, VšĮ 

183120313, Miškų g. 29. 7 456 129 - - 

1.25. Pilietinė medija VšĮ 
303747868, P. Vileišio g. 18A, 
LT-10306 Vilnius 

23 800 - - - 

1.26. 
Beižionių 
bendrmuomenė 

18163808, Bažnyčuis g.9, 
Beižionys LT-21320 

3 485 505 - - 

1.27. 
Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Draugija 

190679146, A. Juozapavičiaus 
g. 10A, LT-09311 Vilnius 

5 000 - - - 

1.28. 
Paramos centras 
"Spindulys" 

304835730, Gimnazijos g. 7-
21, LT-41141 Biržai 

2 380 - - - 

1.29. 
Vaiko gerovės ir globos 
centras 

305548441, Liepų g. 16, LT-
99184 Šilutė 

1 275 234 - - 

1.30. 
Kunigiškių 
bendruomenė, asociacija 

300551704, Liepų g. 20, 
Kunigiškiai, LT-82435 
Radviliškio r. 

1 531 - - - 

1.31. Menų agentūra Artscape 
302706893, Gedimino pr. 9A, 
LT-01103 Vilnius 

- 298 - - 

1.32. Galimybių laukas, VšĮ 
304402832, Eglės g. 41, Jonų 
k., LT-69316 Kalvarija 

- 444 - - 

1.33. 
Asociacija Kriūkų 
bendruomenės centras 

174820124, Mokyklos g. 2, 
Joginiškių k., Šakių r. 
 

- 128 - - 

1.34. 
Salininkų vaikų dienos 
centras "Šaltinis" 
 

125085080, Vaikų g. 10-19, 
Vilnius 

- 386 - - 

1.35. 

Pasvalio Lėvens 
pagrindinės mokyklos 
Žilpamūšio 
daugiafunkcis centras 

 
290615290, Kalno g. 34, LT-
39121 Pasvalys 
 

- 4 524 - - 

2. Fiziniai asmenys  15 274 47 605 45 395 - 
Viso  174 197 66 964 61 325 - 

 
 
TIKSLINIO FINANSAVIMO PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Eilės 
Nr. 

Tikslinio finansavimo 
sumų šaltinis 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota 
per ataskaitinį 

laikotarpį 

Gautinų sumų 
pasikeitimas ir 

kita 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1. Valstybės biudžetas - 325 767** (325 767) - - 
2. Savivaldybių biudžetai - 119 016*** (110 767) (8 249) - 
3. Kiti šaltiniai (gauta pinigais) 195 101 581 345**** (566 701) (36 714) 173 032 
4. Kiti šaltiniai (gauta daiktais) 413 26 139***** (26 551) - - 
Viso 195 514 1 052 267 (1 029 786)  (44 963) 173 032 
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 Organizacija 2021 m. įgyvendino 7 projektus finansuojamus iš valstybės biudžeto lėšų, iš kurių 163 600 EUR buvo skirti vaiko ir 
šeimos centro „Duok ranką“ šeimoms remti, o LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisidėjo prie 6 (šešių) Organizacijos vaikų 
dienos centrų išlaikymo bei veiklos užtikrinimo, bendrai skirta finansavimo suma sudarė 88 200 EUR. 

VAIKO IR ŠEIMOS CENTRAS „DUOK RANKĄ“ – kompleksines paslaugas šeimai Vilniaus miesto Fabijoniškių seniūnijoje 
teikiantis centras, padedantis spręsti sunkumų patiriančių šeimų problemas tam, kad šeimos išliktų vieningos, o vaikams augti jose būtų 
saugu ir gera. Veiklos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendra vertė sudarė 
198 100 EUR. 163 600 EUR iš valstybės biudžeto buvo skirta centro socialinių darbuotojų atlyginimams, o 34 500 EUR iš Vilniaus 
miesto savivaldybės biudžeto - koordinatoriaus, šeimos asistento, psichologo, kitų specialistų darbo užmokesčiui. Vaiko ir šeimos 
centras „Duok ranką“ paslaugomis pasinaudojo 147 šeimos bei jose augantys 158 vaikai. 

Pagal valstybės biudžeto lėšų panaudojimo sutartis 2021 m. akredituotiems vaikų dienos centrams iš valstybės biudžeto skirta: 

1. Alytaus vaikų dienos centrui „GALI“ skirtas 16 800 EUR finansavimas (panaudotas visas per 2021 m.). 
2. Vilniaus vaikų dienos centrui „Duok ranką“ skirtas 16 800 EUR finansavimas (panaudotas visas per 2021 m.). 
3. Utenos vaikų dienos centrui „Draugystė“ skirtas 16 800 EUR finansavimas (panaudotas visas per 2021 m.). 
4. Zarasų vaikų dienos centrui „Draugai“ skirtas 16 800 EUR finansavimas (panaudotas visas per 2021 m.). 
5. Pasvalio vaikų dienos centrui „Visada kartu“ skirtas 16 800 EUR finansavimas (panaudotas visas per 2021 m.). 
6. Akmenės vaikų dienos centro projektui skirtas 4 200 EUR finansavimas (panaudotas visas per 2021 m.). 

 

Be aukščiau išvardintų projektų, Organizacija 2021 m. dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtuose konkursuose ir 
gavo finansavimą šiai veiklai: 

1. NVO instituciniams gebėjimas stiprinti – 30 000 EUR. Gautas finansavimas buvo panaudotas lėšoms iš juridinių ir fizinių 
asmenų organizacijos įstatuose ir veiklos strategijoje numatytoms veikloms pritraukti bei stiprinti organizacijos gebėjimą 
kuo efektyviau ir skaidriau panaudotas surinktas lėšas. Pagrindinės veiklos - 1,2% GPM pritraukimas, interneto svetainės 
atnaujinimas su aukojimo funkcionalumo įdiegimu. 

2. NVO dalyvavimas valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas – 23 967 EUR. Už šias lėšas organizuotas vaikų užimtumas ir 
suteikta pagalba besilaukiančioms moterims migrantų stovyklose, organizuoti mokymai suaugusiems Naujininkų migrantų 
stovykloje (15 917 EUR). 8 050 EUR panaudota teikiant psichologinę pagalbą, siekiant sumažinti COVID-19 sukeltas 
neigiamas psichologines pasekmes šeimose. 

3. Pagalba NVO, pandemijos metu teikiančioms socialines paslaugas 20 000 EUR. Ši suma buvo skirta apsaugos priemonėms 
įsigyti ir dėl pandemijos išaugusio darbo krūvio socialinių darbuotojų atlyginiams kompensuoti.  

 

 Pagrindiniai Organizacijos projektai 2021 m. finansuoti iš savivaldybių biudžetų buvo: 

Organizacijos vaikų dienos centrų veiklos buvo papildomai finansuojamos iš savivaldybių biudžetų. Bendra finansavimo suma 
42 247,06 EUR: 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracija vaikų dienos centrui „GALI“ skyrė 7 782,50 EUR finansavimą (panaudotas visas 
per 2021 m.). 

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracija vaikų dienos centrui „Duok ranką“ skyrė 10 400 EUR EUR finansavimą 
(panaudotas visas per 2021 m.). 

3. Utenos rajono savivaldybės administracija vaikų dienos centrui „Draugystė“ skyrė 8 750 EUR EUR finansavimą (panaudotas 
visas per 2021 m.). 

4. Zarasų rajono savivaldybės administracija vaikų dienos centrui „Draugai“ skyrė 5 502,06 EUR finansavimą (panaudotas 
visas per 2021 m.). 

5. Pasvalio rajono savivaldybės administracija vaikų dienos centrui „Visada kartu“ skyrė 7 150 EUR finansavimą (panaudotas 
visas per 2021 m.). 

6. Akmenės rajono savivaldybės administracija vaikų dienos centro projektui skyrė 2 662,50 EUR finansavimas (panaudotas 
visas per 2021 m.). 
 

Kaip nurodyta aukščiau, VAIKO IR ŠEIMOS CENTRAS „DUOK RANKĄ“ iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gavo 34 500 
EUR finansavimą koordinatoriaus, šeimos asistento, psichologo, kitų specialistų darbo užmokesčiui.  

2021 m. Organizacija kartu su Zarasų rajono savivaldybe tęsė projektą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.4.1-
ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“. Projektas finansuojamas iš Europos 
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sąjungos struktūrinio fondo lėšų. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas projekte dalyvaujančioms Zarasų rajono šeimoms (asmenims) gauti 
kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą 
įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Per 2021 m. projektui įgyvendinti skirta 20 664,60 EUR: teiktos 
individualios konsultacijos šeimoms, mediacijos paslaugos, organizuoti pozityvios tėvystės mokymai. 

 

 Pagrindiniai 2021 m. Organizacijos projektai finansuoti iš kitų šaltinių: 
1. LNK KONCERTAS projektas vykdomas kiekvienais metais tiesioginės transliacijos per LNK televiziją metu renkant aukas 

trumpaisiais numeriais Lietuvos vaikams ir šeimoms patiriančioms sunkumus, vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimui bei 
pozityvios tėvystės programos įgyvendinimui. Pagrindinės LNK koncerto projekto programinės kryptys vaikų socialinio 
apleistumo, atskirties ir skurdo bei smurto prie vaikus mažinimas. 2021 m. koncerto metu per trumpuosius numerius buvo 
surinkta 143 636,04 EUR paramos. Pasiektus projekto rezultatus, už per trumpuosius numerius paaukotas lėšas, rasite 
projekto 2021 m. paramos akcijos ir koncerto „Už vaikystę“ ataskaitoje internetiniame puslapyje www.gelbekitvaikus.lt. 

2. 2021 m. mūsų organizacija tęsė bendradarbiavimą su VŠĮ „Geros valios projektai“ (aukojimo platforma aukok.lt). Lėšos 
buvo renkamas pažeidžiamų šeimų su nepilnamečiais vaikais poreikiams užtikrinti bei vaikų dienos centrų veiklai finansuoti. 
Projektui AUKOK UŽ VAIKYSTĘ 2021 (kurio tikslas - užtikrinti laimingą ir saugią vaikystę, suteikiant individualią paramą 
labiausiai pažeidžiamoms Lietuvos šeimoms) paaukota 13 485 EUR. Projektas tęsiamas ir 2022 m. 

3. 2021 m. Organizacijos vaikų dienos centrų veiklos buvo finansuojamos iš valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų, tačiau 
finansavimas sklandžiai ir kokybiškai vaikų dienos centrų veiklai neužtenkamas, todėl buvo papildomai finansuojamos iš 
fizinių ir juridinių asmenų surinktos paramos, kurios bendra vertė 139 398,09 EUR. Už šią sumą suteikta paslaugų 204 
vaikams. Dalis lėšų skirta vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimui (darbo užmokesčiui; komunalinėms išlaidoms; maisto, 
buities ir higienos prekėms, apskaitos paslaugoms ir pan.). Kita dalis lėšų užtikrino vaikų laisvalaikio veiklas (buvo 
organizuojami edukaciniai užsiėmimai ir vasaros stovyklos, įsigytos vaikų laisvalaikio organizavimui reikalingos prekės, 
meno būreliai ir kita).  

 
Tikslinio finansavimo kitų šaltinių atskleidimas pagal rėmėjus.  
Atskleidžiami paramos davėjai – Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniai asmenys - skyrę tikslinę paramą, kurios vertė lygi 
arba didesnė nei 3 000 EUR. Likusią kitų šaltinių dalį sudarė Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridinių asmenų, skyrusių tikslinę 
piniginę paramą iki 3 000 EUR, fizinių asmenų bei anonimų skirta, tikslinė parama. 
 

Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) 

Gauta 
parama 
Pinigais 
(EUR) 

PROJEKTAS 

1 2 3 4 5 
1 Juridiniai asmenys  351 230  

1.1. Geros valios projektai, VšĮ 
301678868, Vaidilutės g. 
57A, LT-10100 Vilnius 

54 648 Aukok už vaikystę, Antraktida, VDC 

1.2. Rimi Lietuva, UAB 
123715317,Spaudos g. 6-1, 
LT-05132 Vilnius 

47 771 
VDC: Pasvalys, Vilnius, Alytus, 
Kupiškis, Akmenė; Rimi parama 
vaikams 

1.3. ARIMEX, UAB 
123433467, Kirtimų g. 49-
107, LT-02244 Vilnius 

30 000 Arimex 2021 

1.4. LIDL Lietuva, UAB 
111791015, Viršuliškių skg. 
34-1, LT-05132 Vilnius 

29 203 VDC: Zarasai, Utena, Vilnius, Alytus 

1.5. EFTA FMO  28 800 APF projektas 

1.6. Bitė Lietuva, UAB 
110688998, Žemaitės g. 15, 
LT-03118 Vilnius 

27 903  LNK koncertas 

1.7. VERTEX, UAB 
120320756, Baltupio g. 14, 
LT-08304 Vilnius 

18 796 
PDEP, VDC: Kupiškis, Mažeikių, 
Beižionių, Akmenė, Liberi, Debeikių, 
Žilpamūšio; VŠC vaikų būreliai 

1.8. Tesonet assets, UAB 
304972031, Antakalnio g. 
17, LT-10312 Vilnius 

11 750 
VDC: Kupiškis, Akmenė, Liberi, 
Debeikių, Kazlų Rūdos, Žilpamūšio; 
VŠC vaikų būreliai 

1.9. Swedbank, AB 
112029651, Konstitucijos 
pr. 20A, LT-09321 Vilnius 
 

11 600 Swedbank vaikai 
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1.10.  Pepco Lithuania, UAB 
304488450, Viršuliškių skg. 
34-1, LT-05132 Vilnius 

8 700 VDC: Kupiškis, Alytus 

1.11. AVAD Baltic, UAB 
301060619, Raudondvario 
pl. 131B, LT-47191 Kaunas 

6 690 PDEP, VDC Zarasai 

1.12. Laisvalaikio dovanos, UAB 
300012393, Žygio g. 97A, 
LT-08236 Vilnius 

6 680 PDEP, VDC Zarasai 

1.13. 
American Chamber of 
Commerce, Asociacija 

223908210, Lukiškių g. 5-
204, LT-01108 Vilnius 

6 600 Parama VDC Alytus 

1.14. Būsto projektai, UAB 
303271636, A. Goštauto g. 
40A, LT-03163 Vilnius 

5 880 
Druskininkų VDC, Utenos VDC, 
Zarasų VDC 

1.15. Vilniaus Rotaract Klubas 
193275034, Šilo g. 19-25, 
LT-10317 Vilnius 

5 720 Ančiukų fondas projektas 

1.16. 
UAB „OBER-HAUS“ 
nekilnojamas turtas 

111645042, Geležinio 
Vilko g. 18A, LT-08104 
Vilnius 

5 305 VDC: Kupiškis, Debeikių 

1.17. „Moller Auto“ UAB 
110430994, Laisvės pr. 127, 
Vilnius 

7 171 Parama Mažeikių VDC, Liberi VDC 

1.18. Diamond Hands Inv, UAB 
301745822, Konstitucijos 
pr. 15-92, LT-09319 
Vilnius 

5 000 
VDC : Kupiškis, Debeikių, Žilpamūšio; 
VŠC vaikų būreliai 

1.19. 360 IT, UAB 
304368853, Saltoniškių g. 
10C, LT-08105 Vilnius 

3 746 
Parama VŠC Šeimoms, Mažeikių VDC, 
Beižionių VDC, Kupiškio VDC, PDED 

1.20 
Žemės ūkio kooperatyvas 
"Pienas LT" 

302291237, Kokybės g. 1, 
Biruliškės, LT-54469 
Kauno r. 

3 700 Parama šeimoms 

1.22 
Kiti juridiniai asmenys, 
skyrę tikslinę piniginę 
paramą iki 3 000 EUR 

 25 567  

2. 
Fiziniai asmenys ir 
anonimai 

 230 115  

Viso 581 345   
 

 Gautos paramos daiktais atskleidimas pagal juridinius asmenis, kurie skyrė paramą daiktais, kurios vertė lygi arba didesnė už 
1 000 EUR. 

Eilės 
Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Pavadinimas Kodas, buveinė (adresas) 

Parama 
turtu, 

išskyrus 
pinigus 

Paramos dalykas ir paskirtis 

1 2 3 4 5 

1. 
Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys 

 26 139  

1.1. Disco Products, UAB 
301403594, Žalgirio g. 92, 
LT-09303 Vilnius 

6 458 
Parama sąsiuviniais, skirti vaikų dienos 
centrus lankantiems vaikams 

1.2. Fabula ir partneriai, UAB 
124099127, Gedimino pr. 
10-5, LT-01103 Vilnius 

6 310 
Parama spragėsiais, filmų platformos 
prenumerata, garso kolonėlėmis, skirtos 
vaikų pramogoms. 

1.3. 
Gerosios Naujienos 
centras, VšĮ 

124543710, Pylimo g. 20-
10, LT-01118 Vilnius 

1 750 
500 vnt. žurnalų „Vakaro žvaigždelė“ 
globojamų šeimų ir vaikų dienos centrus 
lankantiems vaikams 

1.4. LIDL Lietuva, UAB 
111791015, Viršuliškių skg. 
34-1, LT-05132 Vilnius 

1 670 
3360 vnt sulčių, 24vnt natūralaus 
mineralinio vandens,skirtų vaikų dienos 
centrus lankantiems vaikams 

1.5. 
"Maisto Bankas", 
Labdaros ir Paramos 
Fondas 

192015172, Vytenio g. 54, 
LT-03229 Vilnius 

8 537 
Parama maisto produktais, skirta 
globojamoms šeimoms 

1.6. 

Kiti juridiniai vienetai 
skyrę paramą turtu, kurio 
vertė mažesnė nei 1 000 
EUR 

 1 414  
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BENDRAS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
 

Finansavimo šaltinis 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Gautinų sumų 
pasikeitimas ir 

kita 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

Tikslinis finansavimas 195 514 1 052 267 (1 029 786) (44 963) 173 032 
Netikslinis finansavimas 39 145 296 190 (282 875) 38 532 90 992 
Dotacijos susijusios su turtu 60 599 - (20 059) - 40 540 

Nario mokesčiai - 2 246 (2 246) - - 

Viso 295 258 1 350 703 (1 334 966)  (6 431) 304 564 
 
3.2. NUOSAVAS KAPITALAS 
Nuosavas kapitalas 2021 gruodžio 31 d. buvo neigiamas ir sudarė (70 164) EUR, 2020 m. gruodžio 31 d. – (70 164) EUR.  
 
Pagrindiniai Organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai yra tiksliniai ir netiksliniai, t. y. neapriboto naudojimo – skirti veikloms 
numatytoms Organizacijos įstatuose įgyvendinti ir užtikrinti. Atsižvelgiant į Organizacijos veiklos specifiką, praėjusių laikotarpių 
sukauptą nuostolį ir Save the Children tinklo strategiją visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovybė siekdama užtikrinti 
veiklos tęstinumą nuolat ieško įvairesnių finansavimo šaltinių ir ypatingai daug dėmesio skiria netikslinio finansavimo dalies didinimui 
ir diversifikavimui. 

3.3. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 

Rodikliai Žemė  

 
Kita 

įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Kitas 
materialusis 

turtas  
Iš viso Pastatai ir 

statiniai 

 
       
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 7 954 54 165 3 1 62 123 
      
a) Įsigijimo savikaina      
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 7 954 79 638 8 173 3 490 99 255 
  Finansinių metų pokyčiai:      
Įsigijimai - - - - - 
Nurašymai (-) (4 614) (21 708) - - (26 322) 
  Finansinių metų pabaigoje 3 340 57 930 8 173 3 490 72 933 
       
b) Perkainojimas      
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - - - - 
  Finansinių metų pokyčiai: - - - - - 
  Finansinių metų pabaigoje - - - - - 
       
c) Nusidėvėjimas      
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje - (25 473) (8 170) (3 489) (37 132) 
  Finansinių metų nusidėvėjimas - (4 937) - - (4 937) 
  Nurašyto turto nusidėvėjimas - 9 937 - - 9 937 
  Finansinių metų pabaigoje - (20 473) (8 170) (3 489) (32 132) 
       
d) Vertės sumažėjimas      
  Praėjusių finansinių metų pabaigoje - - - - - 
  Finansinių metų pokyčiai: - - - - - 
  Finansinių metų pabaigoje - - - - - 
       
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) 
- (c) - (d) 3 340 37 457 3 1 40 801 
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Žemė bei pastatai ir statiniai buvo įsigyti už tikslines lėšas konkretiems projektams įgyvendinti. Šiuo metu šis turtas yra organizacijos 
valdomas ir kontroliuojamas, tačiau ateityje planuojama, kad turo nuosavybė pereis projektų naudos gavėjams., šiems įvykdžius 
sutartas sąlygas. 
 
3.4. ATSARGOS 
 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 
praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
Gauta daiktais, dar neišdalinta, parama - 413 
Išankstiniai apmokėjimai 1 098 4 231 
Ateinančių laikotarpių sąnaudos 20 9 490 
Viso 1 118 14 134 

 
3.5. FINANSINIS TURTAS IR PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 
 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 
praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
Po vienerių metų kitos gautinos sumos - - 
Pirkėjų įsiskolinimas - - 
Per vienerius metus gautinas finansavimas 56 894 38 830 
Per vienerius metus kitos gautinos sumos 802 117 
Viso 57 696 38 947 

 

3.6. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

Sumos pagal rūšis 
Suma, EUR 

finansinių metų pabaigoje 

Suma, EUR 
praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 
Skolos tiekėjams 12 769 6 301 
Įsipareigojimai suteikti paramą - - 
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 50 065 42 523 
Sukauptos sąnaudos 7 785 6 655 
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 153 5 
Viso 70 772 55 484 

 

3.7. PARDAVIMO, PASLAUGŲ PAJAMOS 
 

Sumos pagal rūšis 
Pajamos, EUR 

per finansinius metus 

Pajamos, EUR 
per praėjusius finansinius 

metus 
Pajamos už suteiktas paslaugas 1 906 130 
Viso 1 906 130 
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3.8. VEIKLOS SĄNAUDOS  
 

Sumos pagal rūšis 
Sąnaudos, EUR 

per finansinius metus 

Sąnaudos, EUR 
per praėjusius finansinius 

metus 
Darbuotojų išlaikymo (723 939) (648 876) 
Suteiktos labdaros, paramos (302 486) (295 555) 
Renginių ir užsiėmimų vaikams sąnaudos (69 330) (43 576) 
Reklamos ir viešųjų ryšių paslaugos (46 826) (30 668) 
Profesinių paslaugų (81 594) (53 361) 
Audito paslaugų (8 360) (6 655) 
Patalpų išlaikymo (20 441) (7 245) 
Ryšių (12 035) (8 855) 
Transporto (5 482) (1 937) 
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (4 938) (4 488) 
IT ir telekomunikacijų sąnaudos (17 778) (2 004) 
Draudimo sąnaudos (2 151) (1 439) 
Kitos veiklos sąnaudos (41 132) (49 317) 
Viso (1 336 492)  (1 153 976)  

 
3.9. KITOS SĄNAUDOS  
 

Sumos pagal rūšis 
Sąnaudos, EUR 

per finansinius metus 

Sąnaudos, EUR 
per praėjusius finansinius 

metus 
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka 380 (2 666) 
Viso 380 (2 666) 

 
 
3.10. VADOVAMS IŠMOKĖTOS PINIGŲ SUMOS 

Per metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovei buvo priskaitytas 25 953 EUR 
(2020 m. – 16 968 EUR) darbo užmokestis. Abu ataskaitinius laikotarpius visuomeninėje organizacijoje „Gelbėkit vaikus“ dirbo vienas 
vadovas. Per laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2021 m. gruodžio 31 d. visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 
vadovei nebuvo neatlygintai perduoto turto ar suteiktų paskolų. 
 
 
3.11. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI 

Prasidėjus karui Ukrainoje 2022 m. vasario 24 d., Organizacija kreipėsi tiek į Lietuvos visuomenę, tiek į „Save the Children 
International“ dėl paramos Ukrainos vaikams. Tad 2022 m. planuojama surinkti ir suteikti daugiau paramos nei 2021 m. 2022 m. 
prognozuojama surinkti apie 2 mln. EUR daugiau paramos nei 2021 m. 

 
 
 
 
 
 

Generalinė direktorė  Rasa Dičpetrienė    2022-04-28 
 



2021 M. VEIKLOS    
     ATASKAITA



Rasa Dičpetrienė,
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 
generalinė direktorė

Mieli „Gelbėkit vaikus“ 
bendruomenės nariai,

2021-uosius sutikome vis dar pandemijos sąly-
gomis, bet ramesni, susitelkę, žinodami, ką galime 
ir turime daryti dėl Lietuvos vaikų, šeimų, kad 
pasikeitusios ir toliau kasdien kintančios gyveni- 
mo, darbo ir mokymosi sąlygos nebeišmuštų 
pagrindo iš po kojų. Jau išmokome, kaip be fizinio 
kontakto, laikantis privalomų atstumų, saugiai už-
tikrinti vaikų teisę į mokslą, pasirūpinti jų užimtu-
mu 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 dide-
lis, 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 at-
vykstančius migrantų vaikus ir besilaukiančias mo-
teris. 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 to-
liau 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 gimi-
mo 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 stip- 
resni pasitikome 2022-uosius!



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



Skatiname vaiko teisių 
pažinimą, rūpinamės 

šių teisių įgyvendinimu 
Lietuvoje.

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

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

„Gelbėkit vaikus“ dienos 
centruose suteikiame 

vaikams saugią erdvę augti 
ir vystytis.

Stipriname vaikus, 
gyvenančius Rytų Ukrainoje, 

ir, pagal poreikį, kitose 
pasaulio valstybėse.

Bendraudami individualiai 
su šeimomis, padedame 
tėvams užtikrinti vaikų 

poreikius.

Stipriname „Gelbėkit vaikus“ 
organizaciją tam, kad 

galėtume padėti dar daugiau 
Lietuvos ir pasaulio vaikų.

Visapusiškai stipriname 
sunkumų patiriančias 

šeimas.

Kasdien mes:



2022-aisiais:

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



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“.

  2021-aisiais 
         daugiausia veikėme 
šiose kryptyse:



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.

Karantino metu



Mažeikiai
Ukrinai

Šiauliai

Šakiai

Jankai

Joginiškiai

Bagotoji

Alytus

Druskininkai

Pagiriai

Salininkai
Vilnius

Širvintos

Bagaslaviškis

Utena

Zarasai

Samaniai

Beižionys

Raudonvaris

Neveronys
Kaunas

Domeikava

Pasvalys

Kupiškis
Rokiškis (2)

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.

Pagalbos teikimas 
per karantiną

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 
kuruojamus vaikų dienos centrus 
visoje Lietuvoje kasdien lanko apie 
1000 vaikų.



Dienos centrų 
      vadovių mintys

Karantinas tik patvirtino, koks svarbus vaikams ir jų šeimoms yra 
dienos centras. Nors dalį karantino buvome priversti dirbti nuoto-
liniu būdu, palaikėme nuolatinį ryšį su tėvais telefonu. Atlaisvi-
nus 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

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

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

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

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.

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 galimy-
bė 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 suor-
ganizuoti, 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. Karan-
tino metu išryškėjo kai kurių šeimų skurdi buitis, labai aiškiai buvo 
stebimas vaikų ryšys su tėvais, seneliais, artimaisiais, mokykla.



   Vaikų dienos 
centrų kasdienybė  
             ir šventės



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“

AKIMIRKOS



„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.



1. Individualios psichologinės konsultacijos pagal poreikį;

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 organizuo-
toje diskusijoje, tarptautinėje Lietuvos teismų bei Lietuvos 
socialinio emocinio ugdymo asociacijos organizuotose 
konferencijose.

651 h Iš viso suteikta: 651 
valandos psichologinės 
pagalbos

      2021 m. teikėme 
psichologinę ir emocinę    
     pagalbą



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.

„Pozityvus auklėjimas 
kiekvienai dienai“ tėvystės 
programa

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.



Daiva Urbonė, VO „Gelbėkit vaikus“ Akmenės ir VšĮ Ventos Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo parapijos vaikų dienos 
centrų vadovė

Kristina, tėvystės programos „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ 
mokymus baigusi mama 

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, kurio-
je 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.

Mokymai nuo pradžių iki pabaigos patiko. Visa informacija pateikiama 
labai aiškiai, vaizdžiai, suprantamai. Nemažai tėvelių dalyvavo moky- 
muose. Labiausiai įsiminė ir didžiausią poveikį padarė vaizdžiai papasako-
tos, 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.

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 pradė-
jau kitaip į juos žiūrėti: jei anksčiau daugiau reikalavau, dabar sten-
giuosi 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 sten- 
giuosi 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

Atsiliepimai 
      apie tėvystės      
  programą



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 aso- 
ciacija – organizavo mokymus būsimoms mamoms bei jau turin- 
čioms 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

1991 m. 
Lietuvoje įkurta 
organizacija 
„Gelbėkit vaikus“

1996 m. 
Įsteigėme pirmąjį 
vaikų dienos centrą 
– pradedame plėtoti 
„Gelbėkit vaikus“ vaikų 
dienos centrų tinklą.

2011-2015 m.
Reguliariai vykdėme 
misijas Zambijoje.

2016-2019 m.
Aktyviai įsitraukėme 
į Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės 
inicijuotą kampaniją 
„Už saugią Lietuvą“, 
skatinančią vaikų 
globos institucijų 
pertvarką.

2017 m.
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.

„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. 

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

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

2014 m. 

Tapome pilnateise 
tarptautinio „Save the 
Children“ tinklo nare.

2004 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. 

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.



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 sudėtin-
gomis 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, palai-
kantys 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.  

„Už gyvenimo tikslą kiekvienam 
Lietuvos vaikui!“: žygis į Pietų ašigalį

Vaikai ant „Gelbėkit vaikus“ vėlia-
vos 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.



Darius Vaičiulio 
žygis į Pietų ašigalį

AKIMIRKOS



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.
 
Viena jų – Daivos šeimos istorija. Šią šeimą „Gel-
bėkit 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 pa-
reikalavo remonto – prakiuro stogas, o Daiva dėl 
prastos sveikatos negalėjo papildomai dirbti.
 
Negalėjo Daiva pasirūpinti ir vyresniosios duk-
ters, pradėjusios studijuoti socialinį darbą, mokslų 
apmokėjimu. Kaip tik tuo metu organizacija su-
laukė skambučio iš virtuvės šefo Deivydo Pras-
paliausko, 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 

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

Parama „Gelbėkit vaikus“ globojamoms šeimoms. 
Išpildyta svajonė mokytis ir suremontuoti namai

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

N
uotraukų autorė: Rasa Linkaitė

Daivos namų stogas, prieš ir po remonto.



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.
 

J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

lrt.lt/tema/rasa-dicpetriene

http://lrt.lt/tema/rasa-dicpetriene


Organizacijos 
„Gelbėkit vaikus“ 
išlaidų pasiskirstymas 
2021 m.

84 %

10 %

6 %

Tiesioginė pagalba vaikams ir šeimoms 

Lėšų paieška

Organizacijos valdymas



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