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1. LPF „Algojimas“ vadovės Aušros Stančikienės padėka
„Sūnaus gimimo laukiau kaip pačios didžiausios dovanos šioj žemėj... Jis
atėjo, bet buvo kitoks nei tikėjausi, kitoks nei kiti... Šiandien aš jau išmokau džiaugtis
ir suprasti, kad dovaną gavau su kaupu. Esu laiminga ir tuo dalinuosi su kitais – su
tais, kurie bijo, kurie nežino, kurie nedrįsta..
Dėkoju prisidedantiems ir palaikantiems mus – auginančius ‚“kitokius“
vaikus, priimančius juos lygiaverčiais mūsų Valstybės piliečiais ir suprantančiais,
kad be jūsų pagalbos mes liktume atskirtyje“.
Fondo steigėja Aušra Stančikienė, auginanti 7erių metų neįgalų sūnų Algiuką

Bandau įsivaizduoti Dievą, duodantį nurodymus angelams, besižymintiems pastabas didžiuliame
žurnale:
— Armstrongas, Betas, sūnus. Globėjas – šv. Matas.
— Meidžor, Filomena, duktė. Globėja – šv. Cecilija.
— Rudolfas ir Karlas, dvyniai. Globėjas… tebus šv.Gerardas. Jis pripratęs prie nelabai religingų.
Galiausiai, rodydamas angelui užrašytą vardą, šypteli:
— Šitai padovanosime neįgalų kūdikį.
Nustebęs angelas pakelia akis:
— Kodėl jai? Ji atrodo tokia laiminga.
— Teisingai, – šypsodamasis sako Dievas. – Ar galėčiau padovanoti neįgalų vaiką moteriai, kuri
nežino, kas yra džiaugsmas? Būtų žiauru.
— Ar jai pakaks kantrybės? – teiraujasi angelas.
— Nenoriu, kad būtų pernelyg kantri, nes paskęs sielograužoje ir skausme. Kai įveiks pirmąjį
šoką ir nusivylimą, ji sugebės atlikti visa, ko reikia.
— Bet, Viešpatie, man regis, toji moteris nėra giliai tikinti.
Dievas ir vėl šypsosi.
— Nesvarbu. Viskas bus gerai. Ta moteris – tobula. Ir apdovanota pakankamu kiekiu egoizmo.
Angelas lieka be žado.
— Egoizmo? Ar tai dorybė?
Dievas linkteli galvą:
— Jei ji nesugebėtų nei minutės atsitraukti nuo savo vaiko, neišgyventų. Taip, tai moteris, kurią
palaiminsiu netobulu kūdikiu. Ji apie tai nenutuokia, tačiau jai bus ko pavydėti.
Ji niekada nebus tikra, ar teisingai nugirdo ištartą žodį. Jai niekada neatrodys, kad žengti
žingsnį – įprasta ir lengva. Kai vaikas pirmą kartą ištars „mama“, ji suvoks, jog tapo stebuklo
liudininke. Kai aklam vaikui bandys nupasakoti medį arba saulėlydį, pati regės mano kūriniją
kaip retas kitas asmuo.
Jai leisiu aiškiai matyti tai, ką matau aš – nežinojimą, žiaurumą, išankstines nuostatas – ir
išmokysiu ją virš viso šito pakilti. Ji niekada nesijaus vieniša. Kiekvieną jos gyvenimo dieną,
kiekvieną akimirką aš būsiu šalia, nes ji be klaidų atliks mano darbą taip, lyg pati stovėtų prie
mano šono.
— O kurį šventąjį paskirsim globėju? – klausia angelas, iškėlęs rašale pamirkytą plunksną.
Dievas šypsosi:
— Pakaks ir veidrodžio.
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2. Misija, vizija, tikslai
MISIJA - keisti visuomenės požiūrį į negalią, vaiko ir šeimos integracija į visuomenę,
socialinių paslaugų tobulinimas bei prieinamumas. Visokeriopa pagalba šeimoms, auginančioms
vaikus su negalia.
TIKSLAI


Suteikti šeimai, kurioje gimė/auga neįgalus vaikas, žinių ir informacijos




Skatinti šeimų tarpusavio atvirumą ir bendradarbiavimą
Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis,
atsakingomis valdžios institucijomis
Parengti socialinių paslaugų, skirtų šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, paketo modelį
Atlikti tiriamąjį ekspertinį darbą ir rengti metodines rekomendacijas




3. Organizacijos struktūra
Fondas vykdo veiklą visoje Lietuvoje. Šiuo metu turime atstovus 12-oje savivaldybių. Į
vykdomą veiklą įsitraukia ir užsienio lietuviai. Todėl turime savo atstovus ir užsienyje –
Prancūzijoje, Anglijoje, JAV. Visi šie asmenys dirba neatlygintinai.
Administruojantį ir vadybinį darbą atlieka pagrindinėje fondo raštinėje Panevėžyje keturi
asmenys.

4. Organizacijos pagrindiniai faktai, pasiekimai
2008 m. birželio 28d. įregistruotas labdaros ir paramos fondas „Algojimas“.
( prieduose: registracijos pažymėjimo kopija, įstatai, labdaros gavėjo statuso kopija)
2009 metai
Sausis
 28d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM tarybos posėdyje pristatyta Labdaros ir
paramos fondo „Algojimas“ programa „Šeimos, auginančios neįgalų vaiką integravimas:
nuo idėjos prie veiksmo“. ( Priedas Nr. 2)


Sveikatos apsaugos ministerijoje aptarta fondo programa.



aptartos bendradarbiavimo galimybės su Vytauto Didžiojo universitetu.



Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM ir
Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ atstovų susitikime išsakytos mintys apie tai, kad
neįgalų vaiką auginančiai šeimai trūksta ne vien didesnės visuomenės tolerancijos,
supratimo, bet ir konkretaus valstybės atsižvelgimo į jų specifines problemas, pristatyta
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fondo programa.


pasirašyta nuolatinė bendradarbiavimo su Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

Vasaris
 susitikimas su premjero patarėja socialiniais klausimais Skirma Anna Kodratas ;
 susitikimas Lietuvos darbo biržoje – konferencija „Neįgalių asmenų integravimo į darbo
rinką galimybių didinimas“;
Balandis
 fondo vadovė viešėjo Vokietijoje, kur buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės su
labdaros fondu „Baerenherz“;




fondo vadovė skaitė pranešimą mokslinėje praktinėje konferencijoje „Etika
neonatologijoje“;

Gegužė
Fondo iniciatyva įvyko trijų komitetų – LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo, Švietimo,
mokslo ir kultūros bei Sveikatos reikalų komitetų bendras posėdis – kur buvo aptartos
šeimų, auginačių neįgalius vaikus problemos.
Rugpjūtis



įvykdytas projektas „Ištiesk gerumui ranką“ - neįgalių vaikų ir jų šeimos narių vasaros
stovykla Bistrampolio dvare. ( Priedas Nr. 3)

Spalis
 susitikimas prezidentūroje su Prezidentės švietimo, mokslo, kultūros ir nevyriausybinių
organizacijų grupės vyriausiąja patarėja , patarėjo pavaduotoja ir Ekonominės ir socialinės
politikos grupės patarėja;


fondo atstovai dalyvavo konferencijoje „Reabilitacijos metodų priemonių efektyvumas“,
kur vadovė skaitė pranešimą

Gruodis
 Įvykdyta Kalėdinė akcija “Ištiesk gerumui ranką“.
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5. Organizacijos veikla, projektai
Per 2009 metus buvo parašyta 14 projektų:
1. Paraiška dalyvauti Panevėžio rajono jaunimo reikalų tarnybos 2008 metais finansuojamų
programų konkurse. PAPOGRAMĖ – Kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio
užimtum, programa „Jaunimas kaimui“. PROJEKTAS - „Informacijos apie galimybes
jaunoms šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, sklaida Panevėžio rajone“
2. Anykščių rajono savivaldybė Paraiška finansavimui gauti iš Anykščių rajono savivaldybės ir
nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programos lėšų. PROJEKTAS „Informacijos sklaida Anykščių rajone šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus“
3. Paraiška - projektas dėl dalyvavimo Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos
konkurse 2008 – 11 – 20 PROJEKTAS - „Pagalba mamoms, besilaukiančioms neįgalaus
kūdikio ir šeimoms, kuriose gimė neįgalus vaikas“
4. Kultūros ir meno projektų finansavimo paraiška. PROJEKTAS - „Pirmasis žingsnis“
5. Paraiškos dalyvauti Profesinės reabilitacijos paslaugų infrastruktūros plėtros projektų
atrankos ir įtraukimo į valstybės projektų sąrašą konkurse. PROJEKTAS - „Reabilitacijos ir
mokymų centras neįgaliems vaikams“
6. ir kt.
Iš jų finansuoti ir įvykdyti yra du:


Vaikų socializacijos projektas – „Ištiesk ranką gerumui“ – vasaros poilsis neįgaliam vaikui
ir jo šeimai Bistrampolio dvare 2009 m. rugpjūčio mėn. Projektui iš savivaldybės biudžeto
skirta 2000 Lt (iš prašytų 25 tūkst.)



Neįgaliųjų reabilitacijos programa (socialinės paramos įgyvendinimo programa) –
„Informacijos apie galimybes šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, sklaida Panevėžio
mieste“. Projektui iš savivaldybės biudžeto skirta 1000 Lt.

Mūsų siekiamybių projektas yra „Reabilitacijos, abilitacijos, paliatyvios slaugos ir

mokymų centras“ (Anykščiuose).
1. Trumpalaikė ir ilgalaikė reabilitacija ir abilitacija neįgaliems vaikams.
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Tuo metu, kol vaikams bus teikiamos sveikatinimo ir kitos paslaugos, jo
šeimos nariai (tėvai, sesės, broliai) irgi bus užimti - gaus psichologo, socialinio darbuotojo ir t.t.
konsultacijas, bus mokomi

kaip elgtis su vaiko "kitoniškumu". Grupes planuojame rinkti pagal ligos pobūdį - pvz. sergantys
VCP, ar diabetu, ar autizmu. Tuomet būtų galima kviestis tos srities žymų specialistą iš užsienio,
kuris vestų užsiėmimus ne tik tėvams, bet ir mūsų medikams.
2. Neįgalių vaikų profesino rengimo centras.
Čia vyktų ilgalaikės ( iki 3 mėn.) profesinio rengimo programos ( nustatant vaiko gebėjimus,
polinkius, įvertinant galimybes ir pan.)
3. Trumpalaikės ir ilgalaikės paliatyvios slaugos vaikams paslaugos.
Atskiri namukai šeimoms, kurių vaikams reikalinga ilgalaikė paliatyvi slauga ir įvairios programos
tėvams ir kitiems šeimos nariams, padėsiančios pasiruošti vaiko netekimui.
Taip pat planuojame tumpalaikę pagalbą, kad tėvai paliatyvios slaugos reikalaujantį vaiką galėtų
palikti šeimos atokvėpio dienomis.
4. Mokymų centras.
Jame vykdysime įvairius mokymus negalios tolerancijai ugdyti ( pvz.: seminarai verslininkams,
moksleiviams, kultūros darbuotojams, netgi medikams. Nes iki šiol Lietuvoje neįgalumas
„GYDOMAS“ !!!
5. Netradicinių gydymo būdų ir metodų centras.
Čia planuojame kviesti įvairius savo metodikų propaguotojus. Dažnai šeimos vyksta į užsienį ir
moka didžiulius pinigus. Kviečiant tą patį specialistą čia, kaina krenta dešimteriopai (pvz.: dviejų
savaičių reabilitacijos programa Slovakijoje, naudojant "Adeli" metodiką, kainuoja apie 16000 Lt.
Simferopolyje taikoma VCP gydymo metodika mineralizuotame šiltame smėlyje dar brangesnė ir
t.t.)
6. Mokamos specialistų konsultacijos.
Planuojame kviesti iškiliausius Europos ( ir ne tik) specialistus - medikus mokamoms
konsultacijoms. Taip pat planuojame naujo Lietuvoje modelio tyrėjas – medikas – pacientas
sklaidą.
7. Leidybos centras.
Leisime metodinę literatūrą, populiariai pritaikytą šeimoms.
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6. Finansinė dalis
Paramos suteikimo sutartys:
9. su TEO LT, AB. Perduota naudota kompiuterinė įranga (monitoriai, procesoriai,
klaviatūros, pelės).
10. Lietuvos darbo biržos finansuojamos darbo vietos pagal subsidijuojamas darbo vietas apie
39.200 Lt
11. Paramos sutartis su UAB “Eckes-Granini Lietuva“ ( neatlygintinai perduota įvairių sulčių
stovykloms, kitiems renginiams)
12. Informacinių paslaugų teikimo sutartis su UAB “BNS“ ( nemokamas naudojimasis BNS
informacijos sklaidai)
13. Paramos sutartis su UAB ABOVITA – 5 insulino pompos, kurių vertė 17.277 Lt
14. UAB “Papyrus Lietuva“ - 1350 lapų, kurių vertė 784 Lt
15. Paramos sutartis su AB „Lietuvos geležinkeliai“. Skirta 30.000 Lt
16. UAB „Daisena“ – 2.000 Lt ( konkretaus vaiko paramai)
17. UAB “Ekotėja“ - 3.000 Lt
18. 2 proc. – 9.400 Lt
19. Vienkatrinės paramos sutartys paslaugomis ar produktais ( Kultūros centras „Garsas“,
Teatras „Menas“, Lėlių vežimo teatras, J.Miltinio dramos teatras, picerija „Kakadū“ ir kt)
20. Panevėžio savivaldybė – 1000 Lt
21. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija – 2000 Lt
22. Aušros ( steigėjos) privačios lėšos – 15.456 Lt
IŠLAIDOS:
Darbuotojų algos – 39. 200 Lt
Savanoriško darbo išlaidų padengimas – 14.000 Lt
Darbuotojų socialinis draudimas – 12.540 Lt
Ryšio paslaugos (telefonas, internetas) – 4.176 Lt
Pašto išlaidos – 16.000 Lt
Kanceliarinės prekės – 1.300 Lt
Ofiso nuoma – 1.400 Lt
Vasaros stovykla – 5.000 Lt
Transportas, kuras – 2.880 Lt

Kitos išlaidos - 7.300 Lt
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7. Rėmėjai, partneriai




































Omnitel
Mediafonas
Bitė
Tele2
Teo
aukok.lt
adFingers
Amalkeros leidyba
FK“Ekranas“
Ukmergės raj. laikraštis „Gimtoji žemė“
Viešbutis „Europa Stay“
Indigo Print
Kūrybinės raiškos centras
Lietuvos paštas
Lietuvos savivaldybių asociacija
Lietuvos televizija LTV
Panevėžio kolegija
Papyrus
Reval hotel Lietuva
SARMA
Širvintų kraštas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
IĮ “Šokolado pasaulis“
Star1 airlines
TIESA.com
UAB “Sartų žirgynas“
„Vandens parkas „Vichy“
Vakaro žvaigždelė“
Ukmergės naujienų dienraštis Vilkmerge.lt
ABOVITA
Abbot Diabetes Care
ARVI kalakutai
AVENA
Horse market
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8. Kontaktai
LPF „Algojimas“ vadovė Ausšra Stančikienė 8- 682 50858

9. Rekvizitai
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“
Įmonės kodas 301768582
Registracijos adresas: J. Basanavičiaus 26c, LT – 35174 Panevėžys
Buveinės adresas: Respublikos g. 37, Panevėžys
Tel./Fax. 8(45) 46 24 67
Banko sąskaita LT437300010109032714
Swedbank
Banko kodas 73000
SWIFT kodas: HABALT22
El.p. algojimas@gmail.com
Web adresas www.algojimas.lt

