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ĮŽANGA
2012 metų rudenį įkurtos Daugiavaikių šeimų asociacijos MES tikslas –
suburti darnias, visaverčiais žmonėmis vaikus auginančias gausias šeimas,
kurios savo kasdieniais darbais ir poelgiais iškalbingai liudija atsakingą
tėvystę.
MES nesiekiame tapti labdaros ir paramos organizacija – tai sėkmingai daro
kitos, jau ne vieną dešimtmetį veikiančios visuomeninės institucijos. MES
nekeliame sau tikslo žūtbūt išsireikalauti iš valstybės daugiau pinigų –
paliekame šį darbą tiems, kas geriau išmano teisinius ir finansinius reikalus.

MES balsiai sakome, kad šiandien daugiau negu tris vaikus auginantys tėvai
nepelnytai nuvertinami ir laikomi socialiai neatsakingais, neva šeimos
planavimo įgūdžių stokojančiais asmenimis. MES teigiame, kad auginti daug
vaikų yra tvirtas ir apgalvotas mūsų pasirinkimas, kuriam ryžomės ne
gviešdamiesi tariamos valdiškos naudos, o vedami savo širdies balso.
Tvirtiname, kad MES su dideliu džiaugsmu ir ne ką mažesne atsakomybe
atsiliepėme į naujos gyvybės kvietimą ir už tai buvome apdovanoti
privilegija tapti žmogaus Kūrėjais. MES esame laimingi, kad ši privilegija
mums buvo suteikta ne vieną kartą!
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VALDYMO ORGANAS
- Visuotinis asociacijos NARIŲ SUSIRINKIMAS:
2019 metų pabaigoje DSA MES buvo 120 aktyvių
narių.
- VADOVAS
Jurgita Pocienė
- REVIZORIUS
Jurgita Pocienė
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PAGRINDINĖS VEIKLOS
- Gausios šeimos įvaizdžio formavimas
- Renginių, skirtų gausioms šeimoms,
organizavimas
- Akcijų ir iniciatyvų , gerinančių gausių
šeimų padėti, organizavimas
- Paramos gausioms šeimoms iniciavimas
- Pilietinių iniciatyvų iniciavimas
- Savanorystės skatinimas ir
organizavimas

2019

- Nuolaidų ir privilegijų suteikimas
asociacijos nariams
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Visuotinis NARIŲ SUSIRINKIMAS
2019 m. sausio 19 d. DSA MES nariai susirinko pusiaukelėje tarp Vilniaus
ir Kauno - Bačkonių konferencijų centre. Dalyvavo 102 nariai (85 proc.)
Asociacijos vadovė J.Pocienė pristatė praeitų (2018 m.) asociacijos
veiklos rezultatus, bei aktualijas. Asociacijos nerė Skaidrė VainikauskaitėTomaševičienė (Versli mama) pravedė šeimų verslumo trenažą po visi
dalyviai buvo pakviesti apsiatšvaituoti kartu su #AkcijaBukMatomas.
Antroje renginio dalyje Asociacijos nariams buvo pristatyta šeimyninių
RENOULT

ir

DACIA

automobilių

linija

su

ypatingu

pasiūlymu

daugiavaikėms šeimoms – galimybe lengvatinėmis sąlygomis isigyti
automobilius

iš

automobilių

SOSTENA

autosalono.

O smagiausia renginio dalis be abejo buvo lauke - automobilių testdrive, bei karšti ARMYDAY pietūs.
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ĮVYKĘ RENGINIAI ASOCIACIJOS NARIAMS (2)
2019 02 20 „Apsikirpkime linksmai“ - gausių
šeimų vaikai buvo kerpami nemokamai,
suorganizuota šventė PC Mada šeimų grožio
salone „Bubble Bubble“. Dalyvavo net 70
vaikų, kurie buvo madingai apkirpti, sušukuoti
bei
apdovanoti
rėmėjų
prizais.
https://www.verslimama.lt/versli-mama-pakviete-nemokamai-apsikirpti-mazuosiusis-daugiavaikiu-seimu-fotogalerija/

2019 10 31 „Gausių šeimų kartingo varžybos“
bendradarbiaujant
su
vidaus
patalpų
kartodromais „Kartlandas“ Kaune, buvo
surengtos
varžybos,
kur
Varžybose
nemokamai sudalyvavo net 10 gausių šeimų.
https://www.kartlandas.lt/kartlandas-gausioms-seimoms-surenge-nemokamaskartingo-varzybas/
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RENGINIAI, SKIRTI GAUSIŲ ŠEIMŲ ĮVAIZDŽIO FORMAVIMUI (5)
2019 05 19 šeimų eisena „Mes už ŠEIMĄ“- nuo
Katedros iki Lukiškių a. šeimos žygiavo su balionais
ir muzika. Šia eisena norimas atkreipti visuomenės
dėmesys, jog pagrindinė žmonijos vertybė yra
ŠEIMA.
Dalyvavo
virs
500
dalyvių.
https://www.savaite.lt/panorama/lietuva/4020-sekmadieni-vilnius-klegejo-seimusventes-garsais.html?fbclid=IwAR2CYhKNYYF_wV6fHr3-3aMQsop0VZzIZx6cw4YNMJu3ES6I3PS9HNknzA

2019 05 19 metų šeimos rinkimai - jau šeštą kartą
renkama gausi šeima, kuri būtų pavyzdžiu visai
Lietuvai. Po ilgo atrankos bei FB sekėjų ir žiuri
balsavimų laimėjo Paulauskų, auginančių 6 vaikus
šeima iš Traksėdžių.
http://www.dsa-mes.lt/renginiai/sekmadieni-vilnius-klegejo-seimu-sventes-garsais/
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RENGINIAI, SKIRTI GAUSIŲ ŠEIMŲ ĮVAIZDŽIO FORMAVIMUI (5)
2019 05 19 „Šeimų teatro festivalis“- Tai pirmasis
Šeimų teatro festivalis Lietuvoje, įvykęs Šeimų šventės
metu Lukiškių aikštėje, po atviru dangumi. Čia
pasirodė labai skirtingi kolektyvai, kuriantys
ŠEIMOMS. Dalyvavę kolektyvai: “Tatriukas“, Vilniaus
naujasis teatras, Teatro trupė „Čia“ bei Širvintų
saviveiklos
teatras.
Dalyvavo
4
kolektyvai.
2019 05 19 parodos po atviru dangumi „Lietuvos
šeimų puokštė“ ir „Lietuvos kūdikių puokštė“.
Šventės šeimoms metu, Lukiškių a. buvo
eksponuojamos šeimų bei kūdikių fotografijos.
Kūdikių puokštė buvo rengta kartu su VšI „Kūdikėlis“,
palaikančia iniciatyvą „Visi naujagimiai lygūs“.

Projektas buvo dalinai finansuotas Vilniaus savivaldybės 1000 e. suma
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RENGINIAI, SKIRTI GAUSIŲ ŠEIMŲ ĮVAIZDŽIO
FORMAVIMUI (5)
Birželio 15–16 d. Valkininkuose, Varėnos rajone, stovyklavietėje šalia
Šalčios upės įvyko pirmasis „Gausių šeimų festivalis MES“. DSA MES
sukvietė šeimas, priklausančias įvairioms gausių šeimų organizacijoms. Į
renginį buvo mielai priimti ir tie, kurie dar neturi daugiavaikių statuso.
Festivalyje susirinkusios šeimos turėjo neeilinę progą išklausyti pirmą
kartą Lietuvoje surengtą konferenciją „Šeima – mano tvirtovė“. Ji buvo
finansuota pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
administruojamą NVO stiprinimo programą. Konferencijoje dalyvavo
psicjologė Ramunė Murauskienė, „Versli mama“ Skaidrė VainikauskaitėTomaševičienė, sportininkas ir sveikos gyvensenos treneris Alenas
Dzeranovas ir kt. Vakare šeimoms koncertavo talentinga jaunosios kartos
atlikėja Liepa Maknavičiūtė (Ofelija). Patiems ištvermingiausiems
naktinėtojams prodiuserinė kompanija Film Jam padovanojo naktinį kino
seansą – lietuviškąjį kultinio kūrinio „12 kėdžių“ pastatymą. Vaikams buvo
organizuotos meno bei molio dirbtuvės, kurioms vadovavo DSA MES nariai.
Bendrai renginuje dalyvavo virs 30 seimų, kitaip tariant apie 150 žmonių.
https://www.verslimama.lt/gausiu-seimu-festivalis-santuokos-tvirtove-statoma-ilgai-ir-kreipimasis-i-vagis/
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ŠEMOS KORTELĖ
• Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. Daugiavaikių
šeimų asociacija MES tapo oficialiais Šeimos
kortelės sklaidos ir viešinimo partneriai.
• Per 2019 metus buvo sudalyvauta 18
renginių, skirtų kortelės viešinimui ir
pristatymui visuomenei.
• Pritraukta 35 partneriai

Projekto biudžetas – 26688 Eurų

Finansuojama iš Socialines apsaugos ir darbo ministerijos lėšų
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BENDRADARBIAVIMAS
SU MAISTO BANKU
• Bendradarbiaujant su „Maisto
banku“ DSA MES nariai
savanoriškai dalyvauja kasmetinėse
MB akcijose pavasari ir rudeni,
kuomet paskirtose parduotuvėse
yra renkamos maisto atsargos tam,
kad vėliau būtų galima išdalinti
sunkiau besiverčiančioms gausioms
šeimoms.
• 2019 m. net 400 šeimų buvo
aprūpintos ilgo galiojimo maisto
produktais bei išdalinta virs 1000
kg vaisių bei daržovių.
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STOVYKLOS VAIKAMS
2019 m. buvo suorganizuotos 2 vasaros stovyklos vaikams „Svajonių
stovykla“:
1. Atgal į gamtą. Sodyba “Toli” Ignalinos raj. Kojotų kaime, šalia
Raibenių ežero. I pamaina 07 14 – 20; II pamaina 07 21 – 27. Ši
stovykla – tai laisvė mintims bei emocijoms. Tai abipusiai,
nevaržomi santykiai su gamta. Čia pamiršome kompiuterius,
planšetes ir išmaniuosius, patogias lovas, karštą vandenį vonioje
ar būtiniausiai televizorių. Dalyvavo 50 vaikų.

2. 7 dienų vaikų vasaros kūrybinė stovykla "Svajonės pildosi Karklėje“
Stovykla vyks prie Baltijos jūros, Karklės SOS vaikų poilsiavietėje.
08 16-12 dienomis. Dalyvavo 70 vaikų iš visos Lietuvos.
Stovyklos gavo 3000 eurų dalini finansavimą iš Vilniaus savivaldybės,
todėl DSA MES narių vaikams stovykla kainavo simboliškai.
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Akcija BŪK MATOMAS
Kiekvienais metais DSA MES organizuoja socialinę saugumo akciją „Būk
matomas“ Lietuvos mokyklose, kur asociacijos savanoriai specialiu
termo presu tvirtina atšvaitus ant mokinių drabužių.
Per 2019 metu aplankyta 28 mokyklos, apatšvaituota per 5000 vaikų.
Akcija vykdoma DSA MES iniciatyva. Savanoriškai.
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DYSLEXIA centras
2019 m. lapkričio 14 dieną Vilniuje, Lietuvos Aklųjų bibliotekoje (LAB) duris atvėrė įstaiga,
skirta žmonėms, turintiems disleksijos sutrikimą. Nuo šiol disleksijos diagnozę turintys vaikai
bei jų tėvai gaus kokybiškas paslaugas, pradedant sutrikimo atpažinimu ir baigiant

užsiėmimais vaikams bei pagalba ir rekomendacijomis tėvams. www.dyslexiacentras.lt
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FINANSINĖ ATASKAITA (1)
Asignavimai. Per 2019 buvo finansuojamos 5 DSA MES
organizuotos veiklos:
1.

Šeimos kortelės viešinimas, sklaida ir partnerių
pritraukimas

2.

Vaikų vasaros stovykla „Svajonių stovykla“

3.

Įrangos vasaros aktyvioms veikloms išlaidų
kompensavimas

4.

Šeimos stiprinimo projektas „Šeima – mano tvirtovė“

5.

Paroda „Lietuvos šeimų puokštė“ ir „Lietuvos kūdikių
puokštė“

Bendra asignavimo suma: 38298 Eurų
Visos lėšos panaudotos projektų įgyvendinimui
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FINANSINĖ ATASKAITA (2)
Paramos lėšos. Per 2019 buvo paaukota 32,795 Eurų.
- Lėšos iš įmonių - 17400 Eurų
- Lėšos iš fizinių asmenų - 15395 Eurų
Nario mokestis. Per 2019 buvo surinkta 2015 Eurų.
BENDRA SUMA: 34810 Eurų
Visos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
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FINANSINĖ ATASKAITA (3)
Išlaidos:
Vadovo atlyginimas – 3,914 Eur
Darbuotojų atlyginimai – 4,091 Eur
Finansuotų projektų įgyvendinimas - 38,298 Eur

Eksploatacinės išlaidos – 4,900 Eur
Stovyklų organizavimas – 14990 Eur
Komunikacija – 2000 Eur
Parama gausioms nepasiturinčioms šeimoms – 4900 Eur

_________________________________
Bendra suma: 73093 Eur
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