Labdaros ir paramos fondas “Alfa-1”
2020 metų veiklos ataskaita
2021 m. gegužės mėn. 27 d.
Juridinio asmens įregistravimo data: labdaros ir paramos fondas „Alfa – 1“ įregistruotas 2005 m.
gruodžio 06 d.
Juridinio asmens kodas: 300514645.
Juridinio asmens veiklos laikotarpis: neribotas.
Buveinės adresas: Žiogų tak. 45, Kaunas.
Fondas turi paramos gavėjo statusą: Taip.
Juridinio asmens finansiniai metai: trunka 12 mėnesių – prasideda sausio mėn. 01 d. ir baigiasi gruodžio
mėn. 31 d.
Juridinio asmens apibūdinimas: veikia pagal LR įstatymuose įvardintas labdaros ir paramos fondo
apibrėžimus, yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą,
sąskaitas banke, antspaudą.
Labdaros ir paramos fondo „Alfa-1“ veiklos tikslas – teikti socialinę, dvasinę, humanitarinę
pagalbą socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms, jų vaikams, taip pat asmenims, esantiems laisvės
atėmimo vietose bei grįžusiems iš jų į visuomenę, šeimoms, turinčioms neįgalų narį, kitiems sunkumus
išgyvenantiems žmonėms. Šių tikslų siekiama remiantis krikščioniškomis vertybėmis bei vykdant šiuos
uždavinius:
1) VDC veiklos – popamokinis užimtumas 6 – 18 metų vaikams, kuriems teikiamos VDC paslaugos,
pedagoginis, psichologinis konsultavimas, socialinių įgūdžių, bendravimo, krikščioniškų vertybių
ugdymas, maitinimo, užsiėmimų pagal interesus, kultūrinių renginių, prasmingo laisvalaikio
organizavimo, vasaros stovyklų bei išvykų pravedimas;
2) Darbas su socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis bei jų vaikais. Tai individualus darbas su
kiekviena šeima, pastoviai lankantis namuose bei teikiant įvairiapusę pagalbą – nuo buitinių
problemų sprendimo iki atvirų pokalbių sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas,
konsultuojant, informuojant bei nukreipiant ir palydint į reikiamas įstaigas;
3) Darbas laisvės atėmimo vietose. Labdaros ir paramos fondas „Alfa-1“ pastoviai vykdo veiklas
Kauno NPN-TI (Technikos g. 12), Kauno TI (Mickevičiaus g. 11) ir Panevėžio PN (P. Puzino g.
12). Nuteistiesiems, kurie dalyvauja fondo projektuose teikiama dvasinė pagalba tiek grupėse, tiek

individualiai. Vedami anglų kalbos kursai, seminarai, bendravimo tobulinimo, konfliktų
sprendimų ir kitomis temomis, Biblijos studijos. Organizuojami susitikimai su įvairių sričių
specialistais – psichologais, teologais. Kalėdoms organizuojamas šventinis renginys bei dovanėlių
įteikimas visiems nuteistiesiems.
Labdaros ir paramos fondas „Alfa-1“ bendradarbiauja su kitomis NVO: LPF „Vaikų dienos
centrų asociacija“, VŠĮ „Šeimos santykių institutas“, tarptautine kalėjimų kapelionų organizacija „Good
News“ JAV, Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija, LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga,
Švedijos vieningųjų bažnyčių hunamitariniu komitetu.
Fondas dirba su visuomenės paraštėse atsidūrusiais žmonėmis. Tam yra suburta darbuotojų ir
savanorių komanda, užmegstos partnerystės su specialistais, bendradarbiaujama su rėmėjais. Fondas turi
sukaupęs nematerialios patirties dirbant su įvairiomis krizinėmis situacijomis. Fondo kolektyvas mato,
kad tokios pagalbos itin prireikia įvykus įvarioms tiek asmeninėms, tiek valstybinėms (ekonominės,
sveikatos ir kitos) krizėms. Šiuo metu yra dirbama su 10 šeimų, organizuojamos veiklos dviejuose vaikų
dienos centruose, dirbama nuotoliniu būdu (kol nebuvo apribota vyko gyvi susitikimai) trijose laisvės
atėmimo vietose. Veiklos specifika reikalauja tęstinumo ir nuoseklumo, kuris padeda:
•

Mažinti smurto artimoje aplinkoje (globojamose šeimose) atvejų skaičių;

•

Formuoti sveikos gyvensenos principus globojamose šeimose, skatinti jų narius atsisakyti
žalingų įpročių naudojant psichoaktyvias medžiagas;

•

Motyvuoti globotinius įsilieti į darbo rinką;

•

Stiprinti globojamų šeimų narius gyventi sveikiau, išmokti tinkamiau reaguoti į įvairias
situacijas.

Fondo veiklos rezultatai – matomi globotinių pokyčiai, kurie motyvuoja rėmėjus ir partnesius
prisidėtti prie fondo veiklų bei įgalina jų tęstinumą.
Labdaros ir paramos fondas „Alfa-1“ ir ateinančiais metais numato šias savo tikslų siekimui
būtinas veiklas:
•

Glaudžių ryšių su esamais partneriais bei rėmėjais palaikymas ir naujų paieška.

•

Nuolatinis darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos kėlimas tuo pačiu keliant teikiamų
paslaugų kokybę.

•

Veiklos organizavimo ir vykdomų veiklų atnaujinimą, darbinių atsakomybių
perskirstymą.

•

Viešinimo stiprinimą, internetinio puslapio atnaujinimą, informacijos socialiniuose
tinkluose sutvarkymą.

Labdaros paramos fondas „Alfa-1“ vykdo socialinius projektus, finansuojamus Kauno miesto
savivaldybės arba LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – du vaikų dienos centrų projektus:
•

VDC „Antrieji namai – Viltis“ Kauno mieste, finansuotą LR SADM (16.000,00 eur).

•

VDC „Šviesa vaikui“ Kauno rajone, finansuotą LR SADM (16.000,00 eur).

•

Paramos maisto produktais projektus, LR SADM (10.000,000 eur).

•

Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugų teikiamų
socialinę riziką patiriančioms šeimoms su vaikais namuose ir vaikų dienos centruose,
finansuotą Kauno miesto savivaldybės (10.428,50 eur).

2020 metais fondą rėmė:

Direktorius

•

LR evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga – 1090,00 eur.

•

Švedijos Ekumeninių bažnyčių asociacija – 5.244,71 eur.
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