VIEŠOJI ĮSTAIGA „VAIKŲ POILSIS“

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDRA INFORMACIJA
Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“ (toliau – Įstaiga) turi buveinę: Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius ir
struktūrinius padalinius. 2015 metais Įstaiga vykdė savo veiklą struktūriniuose padaliniuose:
1.1. Moksleivių poilsio stovykloje „Pasaka“, Klaipėdos r., Kukuliškių kaimas;
1.2. Moksleivių poilsio stovykla „Dzūkijos šilas“, Varėnos raj., Burokraistėlės kaimas;
1.3. Moksleivių poilsio stovykla „Trimitas“, Panevėžio r., Tiltagalių kaimas;
1.4. Moksleivių poilsio stovykla „Jaunasis automobilininkas“, Elektrėnų savivaldybė, Pylimų kaimas,
Trakų g. 1;
1.5. Moksleivių poilsio stovykla „Raganė“, Palanga, Monciškės g. 28A;
1.6. Poilsio namai „Salduvė“, Palanga, Mokyklos g. 18;
1.7. Poilsio namai „Granitas“, Palanga, Žemaičių g. 17;
1.8. Poilsio namai „Zunda“, Palanga, Vytauto g.150/Bangų g. 2.
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II. VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR KRYPTYS


Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, organizuojant vaikų poilsį ir
laisvalaikį, įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas.



Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – vaikų poilsio stovyklų organizavimas. Kita veiklos sritis – neformalusis
vaikų ir suaugusiųjų švietimas.



Įstaigos veiklos pagrindinės kryptys – vykdyti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas,
sudaryti geras poilsiautojų apgyvendinimo ir maitinimo, saugias priežiūros sąlygas bei kultūringą ir
kūrybingą aptarnavimą,.
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
3.1. ĮSTAIGOS VALDYMAS

Įstaiga turi vienintelį savininką – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministeriją. Įstaiga pavaldi švietimo
ir mokslo ministrui ir vykdo savininko sprendimus. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir
vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas.
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
3.2. ĮSTAIGOS VEIKLA 2015 METAIS

Įstaiga uždirba pajamas tik vasaros sezono metu. Ne sezono metu atliekami poilsiaviečių
remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo tikslu, rašomos įvairios programos konkursams, vykdoma
naujų klientų, partnerių paieška, personalo mokymai.
Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstini. Kiekvienais metais siekiama tobulinti veiklą,
aptarnavimo paslaugų kokybę.
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo daugelio faktorių:


Lietuvos Respublikos vidaus politikos (mokesčių politikos, programų finansavimo prioritetų, mokslo metų
pabaigos terminų ir t. t);



Gyventojų perkamosios galios;



Vasaros sezono meteorologinių sąlygų;



Galimybių suburti (parinkti) tinkamą kolektyvą sezoniniam darbui;



Poilsiaviečių komfortabilumo lygio ir kt.
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
2015 metais dalyvaudami Europos Sąjungos finansuojamų edukacinių vaikų vasaros poilsio
programų konkursuose laimėjome 39772 eurus, kurie panaudoti Lietuvos ir užsienio lietuvių vaikų daliniam
kelialapių kainos padengimui ir socialiai remiamų vaikų pilnam poilsio apmokėjimui.
Europos Sąjungos finansuojamos edukacinės vaikų vasaros poilsio programas 2015 metais
buvo vykdomos stovyklose „Pasaka“, „Raganė“ ir „Trimitas“.
Gautas finansavimas iš ES
struktūrinių fondų,

(tūkst. eurų)

Dalyvavo vaikų su

Dalyvavo vaikų

daliniu apmokėjimu

nemokamai

2013 metai

46,5

662

68

2014 metai

36,9

576

64

2015 metai

39,8

616

68
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
2015 metais Įstaiga parengė:
1) Edukacinė neformaliojo švietimo programa „ Pažinkim Teatro pasaka kartu...“;
2) Edukacinė neformaliojo švietimo programa šokėjams „Užteks sėdėti-metas judėti“;
3) Gamtos pažinimo neformaliojo švietimo programa „Gamta mūsų namai“;
4) Socialinės atskirties grupių vaikų vasaros edukacinė programa „Nebūk abejingas. Rytoj gali būti vėlu“;
5) Edukacinė programa neįgaliems vaikams „Turėti gerą draugą = būti geru draugu“;
6) Neformaliojo švietimo programa „Sportas –sveikata“.
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
2015 metais įvykdytos neformaliojo švietimo programos
Eil.

Programos pavadinimas

Vykdymo vieta

Pastabos

Nr.
1.

“ Pažinkim Teatro pasaka kartu...“;

4 pamainos stovykloje „Pasaka“
1 pamaina stovykloje „Raganė“
1 pamaina stovykloje „Trimitas“

Programa buvo tiražuojama trijose stovyklose
nes dalyvavo skirtingi vaikai ir buvo daugiau
galimybių paruošti gerai programą, vadovus ir
tobulinti jos vykdymą.

2.

„Nebūk abejingas. Rytoj gali būti vėlu“

Stovykla „Dzūkijos šilas“

3.

„Sportas –sveikata“

Stovykla „Pasaka“

4.

„Turėti gerą draugą = būti geru draugu“.

Stovykla „Pasaka“

Partneriai -Lietuvos individualios
psichologinės pagalbos draugija.
Partneriai Klaipėdos ledo ritulio klubas „HC
KLAIPĖDA“.
Partneriai Maltos ordino pagalbos tarnyba
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
2015 metais įvykdyti bendri projektai pagal užsakovų paruoštas neformaliojo švietimo programas
Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Vykdymo vieta

2.

„Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus Stovykla „Pasaka“
poilsio stovykloje sutrikusio intelekto asmenims bei jų
šeimos nariams.“
Kūno kultūra ir sportas
3 pamainos stovykloje „Raganė“

3.

Anglų kalbos mokymosi programa „Discovery“.

2 pamainos stovykloje „Dzūkijos šilas“

4.

Anglų kalbos mokymosi programa

Poilsio namai „Zunda“

5.

Sveikatinimo ir komandinių žaidinių programos

Stovykla „Pasaka“

1.

7.

Stovykla „Raganė“
„Albatrosai“ krikščioniška stovykla vaikams, paaugliams 2 pamainos Stovykla „Trimitas“
ir jaunuoliams.
„Sakalų žiniatinklis“
Stovykla „Pasaka“

8.

Stovyklos neįgaliam jaunimui

9.

“Sniego gniūžtės“

6.

Stovykla „Pasaka“
Stovykla „Dzūkijos šilas“
Stovykla „Trimitas“

Pastabos
Bendras projektas su Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
Bendras projektas su Lietuvos kyokushin karate
federacija.
Dalyviai – Labdaros ir paramos fondas
„Romumas“.
Partneriai - UAB „AMES kalbų akademija“.
Dalyviai: Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės ir
triatlono federacija, kyokushin sporto klubai
„Danas“ ir „Shodan“, Taekvando klubas
„Cunamis“, Kauno klubas „Čiuožimas, LT“,
Kėdainių sporto klubai
Bendras projektas su sporto klubu „Budora“.
Partneriai – krikščioniška bendrija
Partneriai – Lietuvos sakaliukų sąjunga
Partneriai – Maltos ordino pagalbos tarnyba
Partneriai - Lietuvos krikščioniškojo jaunimo
blaivybės sąjunga (LKJBS) „Žingsnis“
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
2015 metais suorganizuoti neformaliojo švietimo renginiai
Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Vykdymo vieta

Dalyviai

1.

Akcija-renginys „Švarūs Baltijos krantai“

Stovykla „Raganė“

UAB „Mecro technikon“ darbuotojų šeimos su
vaikais (birželio mėn.).

2.

Stovyklų mugė „Menu pieva“. Stovyklų pristatymas.

Vilniuje prie Baltojo tilto

Dalyvavo vaikai, jų tėvai
(birželis).

3.

Tarptautiniai jaunųjų profsąjungos organizacijų lyderių mokymai

Poilsio namai „Zunda“

4.

Dviračių žygis „Palanga- Lietuvos kurortas“ (pažintinė ekskursija).

Poilsio namai „Zunda“

Rėmėjai- F. Eberto fondas, dalyviai- jaunimas iš
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Čekijos, Gruzijos,
birželis mėn.
Dalyviai -Paparčių Šv. Juozapo globos namų
auklėtiniai, liepa.
Lentvario Versmės gimnazija, Vievio vaikų dienos
centras, liepos-rugpjūčio mėn.

5.

6.

7.

8.

Ekskursijos: Pramogų parkas -"Malūnų kaimas". Nuotykių parkas- Poilsio namai „Zunda“
"Lūšių takas. Po ekskursijų vaikai dalyvavo piešinių konkurse kur turėjo
atsispindėti jų įspūdžiai.
Teatralizuotas renginys „Išsaugokime pasaką“

Stovykla „Pasaka“

5-tos pamainos vaikai, švietimo ir mokslo ministre
bei ŠMM viceministrai, svečiai, rugpjūčio mėn.

Vakaronė –pamokėlė „Kastinys- žemaičių gudrybės jį gaminant“;
Žemaičių kultūros pristatymas, dalyvaujant Palangos folkloro
ansambliui „Mėguva“

Poilsio namai „Salduvė“

Visagino atominės jėgainės darbuotojų šeimos su
vaikais, rugpjūčio mėn.

Pirmakursių stovyklą Studentų Fabrikas ,,STEP UP‘‘
“Fuksų stovykla”
“Didžiausias vasaros nuotykis”

Stovykla „Jaunasis automobilininkas“

M. Romerio studentai,
VU SA teisės fakulteto,
Vytauto Didžiojo SA,
KTU SA liepa –rugpjūtis.
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
STOVYKLOSE PRIIMTŲ IR APTARNAUTŲ VAIKŲ SKAIČIUS

4986
5778

5217

6837

2015

2014

2013

2012
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
STOVYKLAUTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA
Priimta vaikų 2015
metais

Priimta vaikų
2014 metais

Skirtumas
+/-

2

3

4

„Pasaka“, Klaipėdos raj., Kukuliškių kaimas

1927

2438

-511

„Raganė“, Palanga, Miško takas 4a, Palanga

1766

1936

-170

„Trimitas“, Panevėžio raj. Tiltagalių kaimas

478

1037

-559

„Jaunasis automobilininkas“ Trakų raj., Pylimų km.

417

675

-258

„Dzūkijos šilas“, Varėnos r., Burokaraistėlės kaimas.

629

751

-122

Iš viso:

5217

6837

-1620

Moksleivių poilsio stovyklų pavadinimas
1
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III . 2015 METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS
STOVYKLAUTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA

Faktiškai suteiktų paslaugų skaičius

2015 metai

2014 metai

(lovadieniai)

Skirtumas
(+,-)

Moksleivių poilsio stovyklose

36919

41524

-4605

Poilsio namuose

10517

12900

-2383

Iš viso:

47436

54424

-6988
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IV. ĮSTAIGOS DALININKAI
2009 m. birželio 3 d. Įstaigos steigėjo teises ir pareigas perėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministerija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 46 „ Dėl
nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį“ Įstaigai perduoti į panaudą naudojami veikloje
pastatai ir statiniai. Panaudos laikotarpis – 10 metų.

Per ataskaitinius metus įstaigos dalininkas ir jo įnašo dydis nepasikeitė.




2015 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kapitalas – 537,9 tūkst. eurų, kurį sudaro:
19,9 tūkst. eurų - ilgalaikis turtas (likutinė vertė);
518,0 tūkst. eurų - apyvartinės lėšos ( atsargos, piniginės lėšos ir kt.).
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V. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS
Per ataskaitinį laikotarpį gauta lėšų (eurais):

Pajamų pavadinimas

2015
metai

Realizavimo pajamos nuo parduotų
kelialapių, suteiktų paslaugų
ES struktūrinių fondų lėšos

Finansinės veiklos pajamos
Paslaugų perleidimo pajamos
(darbuotojų ryšių paslaugas,
energija)
Kitos pajamos
Iš viso gauta pajamų:

el.

2014
metai

Nukrypimai
(+, –)

672622

743870

-71248

39772

36903

+2869

90

184

-94

7715

9906

-2191

362

1052

-690

720561

791915

-71354
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VI. ĮSTAIGOS INVESTICIJOS
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga investavo 58,4 tūkst. eurų ( be PVM), iš jų:
48,9 tūkst. eurų pastatų, gautų į panaudą remontui;
9,5 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimui.
Ataskaitiniais metais investuota į pastatų remontą 48,9 tūkst. eurų, tame skaičiuje:

poilsio namuose „Salduvė“ atliktas pirmo etapo gaisrinės signalizacijos įrengimas;

stovyklos „Pasaka“ vandentiekio remontas;

stovyklos „Dzūkijos šilas“ 3-jų namelių stogų keitimas;

stovykloje „Raganė“ langų keitimas;

kitas einamas patalpų remontas.
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VII. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS
Patirta sąnaudų pajamoms uždirbti 2015 metais (eurais):

Rodiklių pavadinimas

Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų –
išlaidos darbo užmokesčiui

Kitos veiklos sąnaudos

Nuostoliai dėl turto nurašymo

Iš viso patirta sąnaudų:

2015 metais

2014 metai

Nukrypimai
(+, –)

610144

659424

-49280

321594

335334

-13740

7715

6559

+1156

8

397

-389

617867

666380

-48513
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VII. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS
Sąnaudų paskirstymas 2015 metais

7%
3%
7%

Darbuotojų išlaikymas
Komunalinės išlaidos
Vaikų maitinimas
53%

21%

Mokesčiai
Transp.išl. Ir nuoma
Kitos išlaidos

9%
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VII. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS
Veiklos rezultatai (pajamos – išlaidos Eurais):

2013 metais

2014 metais

2015 metais

127020

125535

102694

Bendrų sąnaudų sumažėjimas 2015 metais, lyginant su 2014 metais sudarė -7,3 procento.
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VIII. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI


Įvertinant darbo sezoniškumą, Įstaigoje 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 21 darbuotojas. Skirtingais metų
laikotarpiais, priklausomai nuo vykdomų darbų, pasiruošimui vasaros sezonui ir vasaros sezono metu
priimami darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis ir sezoniniai darbuotojai.



Per ataskaitinius metus priimta ir atleista 213 darbuotojų, atliekančių laikinus darbus pagal terminuotas
darbo sutartis. Ataskaitiniais metais praktikavome pritraukti darbui su vaikais savanorius, dėl to
sumažėjo priimtų būrių vadovų skaičius. Tokių būdų buvo sutaupytos darbuotojų išlaikymo lėšos.

Įstaiga dalyvauja darbo biržų organizuojamuose konkursuose. 2015 metais Įstaigoje per metus (ne tik per pasiruošimo
ir vasaros sezoną) dirbo 21 žmogus Klaipėdos, Palangos ir Panevėžio savivaldybėse. Darbo biržos ir vietos
savivaldybės padengia iki 100% darbo sąnaudų. Gauta lėšų – 18041 euras darbuotojų išlaikymo sąnaudų
kompensavimui. Tuo metu, 2014 metais buvo įdarbinta 14 darbo biržoje registruotų asmenų ir gauta 13786 eurų
darbuotojų išlaikymui.
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VIII. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI
Rodiklių pavadinimas

2014 metai
1

2015 metai

Skirtumas +,-

2

3

4

Priimtų sezoninių darbuotojų bendras skaičius per metus

213

183

-30

Atleistų darbuotojų bendras skaičius per metus

213

182

-19

Darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius per metus

44

41

-3

Nuolat dirbančių darbuotojų vidutinis sąrašinis skaičius

18

21

+3

Vidutinis mėnesinis vieno dirbančiojo atlygis (eurais)

495

515

+20

Vidutinis mėnesinis vieno nuolatinio darbuotojo atlygis (eurais)

589

685

+96
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IX. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ

Įstaigos vadovas – Galina Andrejevskaja, pareigas einanti nuo 2009-07-29.
Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per 2015 metus – 24010 eurų.
Kitos išmokos -225 eurai, komandiruočių išlaidos.
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X. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS



Įstaiga kolegialių organų neturi.

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

XI. IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALININKŲ SUSIJUSIEMS ASMENIMS



Išlaidų išmokoms su Įstaigos dalininkais susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo.

