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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 vaikus su negalia.



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. Visi šie asmenys dirba neatlygintinai.
Administruojantį ir vadybinį darbą atlieka pagrindinėje fondo būstinėje Vilniuje atlieka du
asmenys, vienas darbuotojas dirba Kauno mieste. Fondo steigėjai: Aušra Stančikienė ir Mindaugas
Ramoška.

3. Vykdyti projektai:


Informacinė konferencija Anykščiuose „Paslapties uždangą atskleidus: kiti sveikatinimo ir
pagalbos sveikatai būdai „



Finansinės paramos-labdaros konkursas „Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“.



Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, vasaros psichosocialinės reabilitacijos stovyklos
„Spalvota vasara sodybose“.



Labdaros renginių ciklas „Ištiesk gerumui ranką“, skirtas Tarptautinei Neįgaliųjų dienai:


neįgalių vaikų Kalėdinių svajonių pildymas.



Šermukšnių gatvės šventė.



Kalėdinė NVO labdaros mugė Prezidentūros kiemelyje.



V.V.Landsbergio viešnagė Apuolės specialiojoje mokykloje, Kaune.

www.algojimas.lt
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Kovo mėn. 09 d. Anykščiuose vykusioje konferencijoje, pranešimus skaitė:
- R.Girčienė „Neuropsichologinis Sensomotorinis Lavinimas”
- A.Darinskas „Ląstelių terapijos tipai pagal ląsteles“
- K.Šmigelskas „Domano metodika“
- M.Drukteinis „Judėjimo pagalbos priemonės“
- E.Dučinskienė "Elgesio terapija - veiksminga pagalba vaikui su autizmu ir šeimai".

Daugiau nuotraukų:
http://www.algojimas.lt/nuveikta/galerija/nggallery/albumas/konferencija-anyksciuose-2013

www.algojimas.lt
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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 – 73.067,17 lt (pinigai suaukoti 2012 m. akcijos „Ištiesk
gerumui ranką“ metu).
Tikslinė grupė: šeimos, auginančios negalią turinčius vaikus.
Pagrindinė veikla: labdaros konkursas.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2013 m. vasario mėn. – birželio mėn.
Projekto vykdymo eiga: labdaros konkursui prašymus ir dokumentus pateikė 56 šeimos.
Nepriklausomų ekspertų komisija atrinko 31 šeimą ir, įvertinant vaiko poreikius ir turimus
finansinius resursus, skyrė labdarą.
Išsamiau galite paskaityti:
https://www.aukok.lt/Projektai/Istiesk-gerumui-ranka-2012

Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, vasaros
psichosocialinės reabilitacijos stovyklos „Spalvota vasara sodybose“

Projekto tikslas – neįgalaus vaiko ir jo šeimos narių psichosocialinė reabilitacija per meninę veiklą.
Tikslinė grupė: neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai. Stovyklose ilsėjosi 32 šeimos.
Pagrindinė veikla: psichosocialinė reabilitacija per meninę veiklą.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2013 m. birželio mėn. – liepos mėn.
Projekto vykdymo vietos: Kaimo turizmo sodybos „Kernavės bajorynė“, „Senosios gegužinės
ūkis“, G.Sadkauskaitės sodyba Trakų rajone.
Projektas finansuojamas: verslo įmonių bei privačių rėmėjų lėšomis, surinktomis portale aukok.lt
Buvo surinkta: 22.478,69 lt.
Išsamiau:
https://www.aukok.lt/Projektai/Padovanok-vasara-vaikui-su-negalia

Daugiau nuotraukų:
http://www.algojimas.lt/nuveikta/galerija/nggallery/albumas/spalvota-vasara-sodybose-2013

www.algojimas.lt
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Tradicinis fondo labdaros renginių ciklas
„Ištiesk gerumui ranką“
Projekto tikslas – požiūrio į negalią keitimas ir lėšų rinkimas neįgalaus vaiko sveikatinimo ir
ugdymo reikmių tenkinimui, kurių nefinansuoja valstybė.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2013 m. spalio mėn. – 2014 m. sausio mėn.
Projekto įgyvendinimas ir rezultatai: penktoji “Ištiesk gerumui ranką” akcija prasidėjo 2013 m.
spalio 24 d. kvietimu šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, užpildyti svajonių anketas.
Gautos 441 anketos. Anketos formoje šeimoms yra apibrėžta, kad prašomas daiktas ar paslauga
negali viršyti 250 Lt sumos. Jei suma didesnė, rekomenduoajame dalyvauti labdaros konkurse.
Liko neišpildytos 35 svajonės, kuriose išreikšti norai: skaitmeninės kameros, konkretūs telefonų
modeliai ir pan. Šiais metais itin aktyvios buvo D.Britanijoje gyvenančios lietuvių emigrantų
šeimos. Taip pat daug svajonių išpildė tarptautinės konferencijos „Build Stuff“ dalyviai. Nuoširdžiai
dėkojame visiems.
Pasitikdami Adventą, lapkričio 29 d., pakvietėme Vilniaus Šermukšnių gatvėje, kurioje įskūręs
pagrindinis fondo biuras, kaimynus. Mūsų kaimynystėje įsikūrę VMI, FNTT, Easy fly, darželis
„Mėnulio vaikai“, domininkonų ordino vienuoliai noriai prisijungė ir aktyviai dalyvavo puošiant
gatvę. Tikime, kad užsimezgusi kaimyniška bendrystė ateityje virs dar svaresniais projektais
miestui.

Daugiau nuotraukų:
http://www.algojimas.lt/nuveikta/galerija/nggallery/albumas/sermuksniu-gatves-svente-2013

Gruodžio 08 d. dalyvavome tradicinėje kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų mugėje
Prezidentūroje, kurioje pristatėme mamų, auginančių neįgalius vaikus gaminius su linų sėmenimis.

www.algojimas.lt
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Gruodžio 11 d. V.V. Landsbergis apsilankė Kauno m. Apuolės pensionate
pristatydamas CD su pasakomis. Šį CD fondo globojamoms šeimoms, padovanojo autorius ir
leidykla “Dominicus Lituanus”.

Gruodžio 20 d. su projekto partneriais beta.lt ir lrytas.lt startavome paramos rinkimą
penkioms šeimoms.
Lėšos buvo renkamos (iki 2014 m. sausio pabaigos) Matui, Urtei, Kristupui, Aurimui ir Ugniui.
Viso paaukota ir vaikams skirta labdara sudaro 62743,80 Lt

4. Advokacinė lobistinė veikla
VASARIS
- įvyko susitikimas su Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” atstovais: pirmininke
A.Jašinskiene, valdybos nare K.Krupavičiene, ESF projekto koordinatore J.Meškauskiene.
Pagrindinis iškeltas ir diskutuotas klausimas – neįgaliųjų vaikų priežiūros ir slaugos
pensijos, kad jos būtų suvienodintos ir abiems sritims būtų suteiktas socialinis draudimas.
Kalbėta apie neįgaliųjų vaikų mamų įdarbinimo galimybes į socialines įmones.
- fondo atstovai apsilankė LR SAM, Visuomenės sveikatos departamente, susitiko su
departamento vadovu A.Ščeponavičiumi ir jo kolegomis. Susitikimo tikslas – projekto
pristatymas, kad reikalingas mokymų rengimas Lietuvos apskrityse tėvams auginantiems
negalią turinčius vaikus. Susitikime su LR ŠMM viceministre E.Tamošiūnaite aptarta
neįgalių vaikų vasaros poilsio galimybės bei galimybė ministerijoje įkurti inkliuzinio
ugdymo skyrių.
KOVAS
- fondo vadovė A.Stančikienė apsilankė Šiaulių kūdikių namuose, kuriuose susitiko su jų
vadove bei Šiaulių miesto vadovais. Susitikimo metu aptartos bendradarbiavimo galimybės.
www.algojimas.lt
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- 26 d. įvyko susitikimas Vaiko teisių ir apsaugos tarnyboje. Pokalbio
metu su direktoriaus pavaduotoja S.Bronušiene ir R.Lincevičiene. Aptartos galimos
bendradarbiavimo sritys bei veiklos.
BALANDIS
- fondo vadovė buvo pakviesta dalyvauti darbo grupėje dėl deinstitucionalizacijos strategijos
parengimo.
- Balandžio 24 d. fondo atstovai seimo narės R.Šalaševičiūtės kvietimu dalyvavo apskritojo
stalo diskusijoje dėl neįgalių vaikų ugdymo organizavimo ir situacijos Lietuvoje. Fondo
vadovė A.Stančikienė skaitė pranešimą, kuriame detaliai išdėstyti trūkumai beti siūlomi
sprendimo būdai. Pranešimus skaitė ir savo mintis išsakė ir kiti dalyviai : seimo narės
R.Baškienė, R.Šalaševičiūtė, ”Vilties” vadovė D.Migaliova, Šiaulių kūdikių namų vadovė
A.Kardašienė, Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė G.Paliušienė, Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos vadovas Z.Skvarciany bei kiti.
GEGUŽĖ
- fondo vadovė A.Stančikienė aktyviai dalyvavo darbo grupės, rengiančios neįgaliųjų ir vaikų
globos namų deinstitucionalizacijos programos projektą, posėdžiuose, kuriuose teikė
siūlymus dėl neįgalių vaikų.
- projektų vadovė L.Zagurskaitė dalyvavo Kauno miesto Šeimų Tarybos posėdyje, kuriame
buvo svarstoma tarybos veiklos principai.
- fondo darbuotojai dalyvavo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje K.Miškinienės
kvietimu. A.Stančikienė skaitė pranešimą “Negalią turinčio vaiko ir jam palankios aplinkos
kūrimo klausimai”: apibūdinta esama padėtis bei pateikti sisteminiai siūlymai.
- fondo darbuotojai dalyvavo Tarptautinei Šeimos dienai skirtame renginyje, organizuotame
LR Socialinių reikalų ir darbo komiteto, kuriame A.Stančikienė skaitė pranešimą.
BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS
- fondo vadovė A.Stančikienė ir toliau dalyvavo darbo grupės, rengiančios neįgaliųjų ir vaikų
globos namų deinstitucionalizacijos programos projektą, posėdžiuose, kuriuose teikė
siūlymus dėl neįgalių vaikų.
- fondo darbuotojai dirbo psichosocialinės reabilitacijos stovykloje “Spalvota vasara
sodybose” šeimoms, auginančioms neįgalius vaikučius,
RUGSĖJIS
- fondo vadovė A.Stančikienė ir toliau dalyvavo darbo grupės, rengiančios neįgaliųjų ir vaikų
globos namų deinstitucionalizacijos programos projektą, posėdžiuose, kuriuose teikė
siūlymus dėl neįgalių vaikų.
- fondas persikraustė į naujas patalpas, apsvarstytas paslaugų teikimas šeimoms.
- projektų vadovė L.Zagurskaitė dalyvavo Kauno miesto Šeimų Tarybos posėdyje, kuriame
svarstoma darželių situacija Kauno mieste ir kokie galimi sprendimo būdai.
SPALIS
- įvairiose savivaldybėse pateikėme projektą “2014 socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems
bendruomenėje”.
LAPKRITIS
- fondo vadovė A.Stančikienė ir toliau dalyvavo darbo grupės, rengiančios neįgaliųjų ir vaikų
globos namų deinstitucionalizacijos programos projektą, posėdžiuose, kuriuose teikė siūlymus dėl
neįgalių vaikų.
- projektų vadovė L.Zagurskaitė dalyvavo Kauno miesto Šeimų Tarybos posėdyje, kuriame
svarstoma darželių situacija Kauno mieste ir kokie galimi sprendimo būdai.
GRUODIS
- 03- Tarptautinę neįgalių žmonių dieną fondo vadovė A.Stančikienė dalyvavo spaudos
konferencijoje LR Seime. Išsamiau:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=142816&p_k=1

www.algojimas.lt
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5. Žiniasklaida apie mus
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/ipup-projektas/projekto-veiklos/baigesi-programosankstyvoji-intervencija-vaikysteje-mokymai/14088
http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/bendros-naujienos/kompleksiskai-teikiamospagalbos-seimai-modelis-pagalba-cia-ir-dabar/14548
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4463&p_d=136885&p_k=1

6. Finansinė ataskaita
Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.
Nejudinamo kapitalo suma – 30.000,00 Lt
Gautos lėšos

Lėšų panaudojimas

Parama:
Pavadinimas

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

Suma (Lt)

Išlaidų rūšis

Suma (Lt)

252346 LPF Algojimas veiklai
1738 Darbo užmokestis ir mokesčiai

46286
50269

260828 Komisiniai už lėšų surinkimą
4564 Projektas „Stovyklos“
519476 Labdara pinigais
Labdara paslaugom ir daiktais
7320

31466
34668
273237
89973

526796

Iš viso panaudota:

525899

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













UAB Omnitel
UAB Mediafonas
UAB Bitė Lietuva
UAB Tele2
AB Teo Lt
TV Production Team
VšĮ Geros valios projektai
UAB Daisena
AB Panevėžio energija
AB Panevėžio keliai
Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondas „Gintarinė žara“

www.algojimas.lt
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AB Lietuvos Geležinkeliai“

UAB Traidenis
UAB Transkela
UAB Diagnostinės sistemos
UAB Privačių detektyvų biuras
UAB Transport DSV
UAB Endemik diagnostika
UAB Ardetas
UAB Sanitas Familia
Dzūkijos Lions klubas
UAB TM Finance
UAB Alkesta
UAB Grindalita
Dzūkijos regiono bendruomenė
UAB Berlin Chemie Menarin Baltic
Santen OY atstovybė
UAB Maristika
UAB Meifas
UAB Lankava
UAB Algraižė
UAB Novogaming Vilnius
UAB Trys lelijos
UAB Medinė sija
UAB Farmahelis
UAB Lrytas
UAB Cherry Media

8. Rekvizitai
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“
Įmonės kodas 301768582
Registracijos adresas: J. Basanavičiaus 26c, LT – 35174 Panevėžys
Buveinės adresas: Šermukšnių g.1-12, LT - 01106 Vilnius
Banko sąskaita LT437300010109032714
Swedbank
Banko kodas 73000
SWIFT kodas: HABALT22
El.p. algojimas@gmail.com
Web adresas www.algojimas.lt

www.algojimas.lt

