METINĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA
UŽ 2014 METUS

Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“
Juridinio asmens kodas 301768582
Adresas Šermukšnių g. 1-12, Vilnius

1. Misija, vizija, tikslai

Misija – visuomenės požiūrio į negalią keitimas, siekiant sėkmingos neįgalaus vaiko ir
jo šeimos integracijos į visuomenę.
Vizija – tolerantiška visuomenė ir sėkmingai veikiančios kompleksiškos paslaugos.
Tikslai:





Įvairiapusiškai padėti šeimoms auginančioms neįgalius vaikus.
Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis
organizacijomis, atsakingomis valdžios institucijomis
Formuoti ir įgyvendinti naujas socialines kompleksines paslaugas.
Teikti metodines rekomendacijas

2. Organizacijos struktūra
Fondas vykdo veiklą visoje Lietuvoje. Savivaldybėse fondą atstovauja mamos,
auginančios neįgalius vaikus. Į vykdomą veiklą įsitraukia ir užsienio lietuviai. Todėl turime savo
atstovus ir užsienyje – Prancūzijoje, Anglijoje, JAV.
Administruojantį ir vadybinį darbą atlieka pagrindinėje fondo būstinėje Vilniuje atlieka
du asmenys.

3. 2014 m. vykdyti projektai

 Finansinės paramos - labdaros konkursas „Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“.
 „2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“ Vilniaus
mieste.
 „Šeimos, ugdančios negalią turintį vaiką, savarankiškumo ir gyvybingumo galimybių
didinimas“.
 Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, vasaros bei rudens psichosocialinės
reabilitacijos stovykla „Stovyklauk su Švelniuku“.
 Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, vasaros bei rudens psichosocialinės
reabilitacijos stovykla „Auk, stiprėk, tobulėk“.
 Ukrainos šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, vasaros psichosocialinės
reabilitacijos stovykla „Pagalba Ukrainos šeimoms“
 Neįgalių vaikų Kalėdinių svajonių pildymas.
 Labdaros telemaratonas LRT ir renginių ciklas „Ištiesk gerumui ranką“.

4. 2014 m. vykdytų projektų apibendrinimas
Labdaros konkursas „Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“
Projekto tikslas – konkurso būdu atrinkti ir paremti šeimas, kuriose auga negalią turintis vaikas,
apmokant valstybės nekompensuojamas sveikatinimo, ugdymo paslaugas.
Konkursui lėšos surinktos aukok.lt portale ir 2013 m. akcijos „Ištiesk gerumui ranką“ metu –
36.854,84 lt.
Tikslinė grupė: šeimos, auginančios negalią turinčius vaikus.
Pagrindinė veikla: labdaros konkursas.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014 m. sausio mėn – birželio mėn.
Projekto vykdymo eiga: labdaros konkursui prašymus ir dokumentus pateikė 48 šeimos.
Nepriklausomų ekspertų komisija atrinko 21 šeimą ir, įvertinant vaiko poreikius ir turimus
finansinius resursus, skyrė labdarą.

„ 2014 m. Socialinės paslaugos neįgaliesiems Vilniaus mieste“
Projekto tikslas – teikiant projekte numatytas paslaugas, sudaryti sąlygas šeimai, auginančiai
neįgalų vaiką, tapti pilnaverčiais visuomenės nariais.
Tikslinė grupė – šeimos, gyvenančios Vilniuje ir auginančios vaikus su negalia.
Pagrindinė veikla: konsultavimas – informavimas, socialinė meno praktika.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014 m. sausio mėn. 01 d. – gruodžio mėn. 31 d.
Projektas finansuojamas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, psichosocialinės reabilitacijos stovykla
„Stovyklauk su Švelniuku“
2009 m. fondas vasarą pradėjo vykdyti ir vykdo kiekvienais metais šį projektą, kurio tikslas šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, psichosocialinė reabilitacija per meninę veiklą.
Didžiausią dėmesį skiriame mamų/tėčių psichosocialinei reabilitacijai ir informavimui bei
neįgalaus vaiko sveikatinimo programoms. Teikiamos paslaugos: psichologo individuali ir
grupinė terapija, meno terapijos, kineziterapeuto ir negalios specialistų konsultacijos.
Projekto tikslas – neįgalaus vaiko ir jo šeimos narių psichosocialinė reabilitacija per meninę
veiklą.
Tikslinė grupė: neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai. 2014 m. stovyklose ilsėjosi 137 šeimos.
Pagrindinė veikla: psichosocialinė reabilitacija per meninę veiklą.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014 m. birželio mėn. – 2015 m. gegužės mėn.
Projekto vykdymo vietos: Kaimo turizmo sodybos „Kernavės bajorynė“, Kernavė, Širvintų r.
Projektas finansuojamas: Švietimo mainų paramos fondo, verslo įmonių bei privačių rėmėjų
lėšomis, surinktomis portale aukok.lt.
Projektui Švietimo mainų paramos fondo buvo skirtas finansavimas (2014–2015 m) 156.000,00
Lt
Rezultatai:
 Suteikiamos žinios apie skirtingų negalių savitumus ir skirtumus, priežiūros
subtilumus;
 Per šešerius metus stovyklose poilsiavo virš 600 šeimų;
 Sudaromos sąlygos šeimų bendravimui, užsimezga šeimų, auginančių tos pačios
negalios vaikus tarpusavio ryšiai, šeimos dalinasi patirtimi;
 Meno terapijos dėka vaikai, turintys negalią, įgavo pozityvaus savęs vertinimo,
ugdomas jų savarankiškumas ir saviraiška.

Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, psichosocialinės reabilitacijos stovykla
„Auk, stiprėk, tobulėk“

2014 m. fondas rudenį pradėjo vykdyti šį projektą, kurio tikslas - šeimų, auginančių
negalią turinčius vaikus, psichosocialinė reabilitacija per meninę veiklą. Ši stovykla tikslais,
dalyviais, užimtumu yra analogiška psichosocialinės reabilitacijos stovyklai, kuri vyksta vasaros
laikotarpiu.
Tikslinė grupė: neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai. 2014 m. stovyklose ilsėjosi 97 šeimos.
Pagrindinė veikla: psichosocialinė reabilitacija per meninę veiklą.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014 m. spalio mėn. – 2015 m. gegužės mėn.

Projekto vykdymo vieta: „Šatijų dvaras“, Kauno raj. Lapių seniūnija, Šatijai.Projektas
finansuojamas: Švietimo mainų paramos fondo, verslo įmonių bei privačių rėmėjų lėšomis,
surinktomis portale aukok.lt.
Projektui Švietimo mainų paramos fondo buvo skirtas finansavimas (2014–2015m) 149.500,00
Lt.

„Šeimos, ugdančios negalią turintį vaiką, savarankiškumo ir gyvybingumo galimybių
didinimas“

Projekto tikslas - didinti šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, savarankiškumo,
gyvybingumo ir vidinės darnos galimybes, tokiu būdu stiprinant šeimas, jų savivertę ir aktyvumą
visuomenės gyvenime bei mažinant šeimų stigmatizaciją ir socialinę atskirtį.
Dalyviams buvo teikiama pagalba:





psichologinė;
socialinė;
teisinė;
konsultacijos telefonu.

Projekto dalyviai įgijo žinių, atstovavimo savo vaiko advokacijos įgūdžių, susipažino
su naujais, iki tol šeimoms nežinomais galimais savipagalbos paslaugų modeliais, susivienijo
atstovavimui savo gyvenamose savivaldybėse.
Projektas finansuojamas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projektui buvo skirtas finansavimas: 9000 Lt.

Neįgalių vaikų Kalėdinių svajonių pildymas

Kalėdines svajones pateikė daugiau nei 370 šeimų iš visos Lietuvos.
Buvo išpildytos 210 neįgalių vaikų Kalėdinių svajonių.

Parama šeimoms
Gruodžio mėn. su projekto partneriais beta.lt pradėjome paramos rinkimą keturioms
šeimoms. Lėšos buvo renkamos iki 2015 m. sausio mėn. Viso paaukota ir vaikams skirta labdara
sudaro 7302 Lt. Labdara skirta Jokūbui, Edvinui, Matui ir Mildutei.

5. Lobistinė veikla 2014 metais
VASARIS
-

projektų vadovė L.Zagurskaitė dalyvavo Kauno Šeimų Tarybos posėdyje, kuriame buvo
aptarti 2014 m. veiklos prioritetai.
Seime įvykusioje tarptautinėje konferencijoje “Vaiko teisių apsauga: ar valstybė perims
tėvų vaidmenį?”, pranešimą skaitė fondo vadovė Aušra Stančikienė.
http://www.youtube.com/watch?v=6-5AFsbtP-A

KOVAS
-

įvyko susitikimas su Kauno m. J.Laužiko specialiosios mokyklos pedagogais ir tėvais.
Buvo svarstomas miesto savivaldybės nutarimas dėl pailgintos dienos grupės.

BALANDIS
-

A.Stančikienė dalyvavo Socialinio verslo koncepcijos darbo grupės susitikime Ūkio
ministerijoje.
L.Zagurskaitė dalyvavo Šeimos tarybos posėdyje.
A.Stančikienė dalyvavo seminare ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenėje
teikiamų paslaugų, įgyvendinant 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą” , kurį organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

GEGUŽĖ

– 12 d. dalyvavome Visuotinės veiksmo savaitės 2014 forume Kaune: ” Kai laimi visi:
vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą diagnostika, paslaugos, pagalba, integracija į
ugdymo įstaigas ir visuomenę. Realijos ir galimybės”. Fondo vadovė A.Stančikienė
skaitė pranešimą “Negalią turinčio vaiko ir jo šeimos situacijos paveikslas”. Šis forumas
– tai Visuotinės veiksmo savaitės dalis, kurios veiklas koordinuoja Lietuvos švietimo ir
mokslo ministerija.
– 22 d. dalyvavome LR Seime vykusioje konferencijoje “Šeima ir vaikai ateities
Lietuvoje”, kuriame fondo vadovė A.Stančikienė skaitė pranešimą “Kaip vetybinis
neutralumas atsiliepia šeimai, auginančiai neįgalų vaiką”.
– 22 d. vakarą fondo biure įvyko organizacijų, atstovaujančių vaikus su negalia, atstovų
susitikimas. Šiame susitikime buvo nuspręsta jungtis bendrystei.
– 23 d. 11 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko pasitarimas dėl specialiųjų
ugdymo (si) poreikių ir negalią turinčių vaikų skiriamų lėšų skyrimo, administravimo,
panaudojimo ir efektyvumo. Susitikimui vadovavo viceministras A.Šešelgis. Šis
susitikimas buvo inicijuotos rašto dėl tarpžinybinės darbo grupės steigimo, kurio
iniciatorius buvo fondas, o tam pritarė ir kitos organizacijos, atstovaujančios vaikus su
negalia. Susitikimo rezultatas: atstovavimas Stebėsenos ir Vaiko gerovės komisijose.
BIRŽELIS-LIEPA-RUGPJŪTIS
– darbas su šeimomis psichosocialinės reabilitacijos stovyklose.
RUGSĖJIS – SPALIS – LAPKRITIS
– Algojimas, o tuo pačiu ir Lietuva, pirmasis iš Rytų Europos šalių, tapo EACH
– sergančių ir negalią turinčių vaikų ir jų šeimų teises atstovaujančios organizacijos
narys. EACH – European Association for Children in Hospital jungia ir atstovauja
sergančių ir negalią turinčių vaikų teises. EACH organizacija vadovaujasi JT Vaiko teisių
konvencija, ypatingą dėmesį skiriant toms konvencijos sritims, kurios susijusios su
specialiųjų poreikių vaikų ir jų šeimų teisių užtikrinimu.
Daugiau informacijos čia: http://www.each-for-sick-children.org/
GRUODIS
Gruodžio mėn. dalyvavome tradicinėje Kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų mugėje
Prezidentūroje, kurioje pristatėme mamų, auginančių neįgalius vaikus gaminius su linų
sėmenimis, Gyčio Sarapino (neįgalaus paauglio) paveikslus.

6. Finansai ir ataskaitos

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų
rūšis.
Gautos lėšos

Lėšų panaudojimas

Parama:
Pavadinimas

Suma (Lt)

Juridinių asmenų pinigais
Juridinių asmenų maisto produktais ir
leidiniais
Fizinių asmenų pinigais
Fizinių asmenų daiktais
Iš viso paramos:
Pardavimo pajamos:
Iš viso gauta lėšų:

Išlaidų rūšis

Suma (Lt)

416911 LPF Algojimas veiklai
18417 Darbo užmokestis ir mokesčiai

113445
43915

250412 Komisiniai už lėšų surinkimą
Projektas „Stovyklos“
685740 Parama pinigais fiz asmenims
Parama pinigais jur asmenims
Paramamat. vertybėm

1595
152699
257178
6883
56128

685740

Iš viso panaudota:

Informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.
Įstaiga ilgalaikio turto per ataskaitinius finansinius metus neįsigijo. Ilgalaikį turtą
sudaro automobilis, kurio likutinė vertė metų pabaigai sudarė 3471 Lt ir biuro įranga
(orgtechnika), kurios likutinė vertė metų pabaigai 1549 Lt.

Sąnaudos per finansinius metus, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui.
Sąnaudų rūšis
LPF Algojimas veiklai
Darbo užmokestis ir mokesčiai
Komisiniai už lėšų surinkimą
Projektas „Stovyklos“
Parama pinigais fiz asmenims
Parama pinigais jur asmenims
Parama mat. vertybėm
Iš viso sąnaudų:

Suma (Lt)
113445
43915
1595
152699
257178
6883
56128
631843

Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje

Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Darbuotojų
skaičius
(žm.)
3

631843

Per ataskaitinį laikotarpį priimta
Per ataskaitinį laikotarpį atleista
Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2
2
3

Duomenys apie vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms vadovo išmokoms.
LPF „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė
Išlaidų pavadinimas
Darbo užmokestis
VSD įmokos
Garantinis fondas
Iš viso:

Suma (Lt)
15600,00
4832,88
31,20
20464,08

7. Rėmėjai
Dėkojame visiems juridiniams bei fiziniams rėmėjams ir partneriams. Jūsų dėka mes galėjome
pasiekti tokių rezultatų.






























UAB Omnitel
UAB Mediafonas
UAB BitėLietuva
UAB Tele2
AB TeoLt
TV Production Team
VšĮ Geros valios projektai
UAB Daisena
UAB Grindalita
Santen OY atstovybė
UAB Lrytas
UAB Cherry Media
UAB Sanitex
UAB Malsena plius
UAB Papyrus Lietuva
UAB Amber pasta
UAB Galinta ir partneriai
VšĮ Kauno kolegija
UAB Scope Baltija
UAB Mažoji Ragainė
UAB Aurika
UAB Vaisingumo klinika
UAB Raben Lietuva
UAB Motivate
UAB Žaliuzių pasaulis
UAB Green Wood Products
UAB Fix management
VšĮ Mums rūpi!

