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Dešimt metų veikianti asociacija „Mentor Lietuva“ padėjo šimtams vaikų ir paauglių gyventi sveikai, išmokė megzti darnius, pagarba bei pasitikėjimu pagrįstus
santykius. Šiandien galėčiau kalbėti apie statistiką, liudijančią mūsų veiklos naudą
ir reikalingumą, tačiau su visa šia statistika Jūs susipažinsite mūsų veiklos ataskaitoje. Šiandien norėčiau pakalbėti apie ką kitą – apie žinių, patirčių ir išminties
perdavimo iš kartos į kartą svarbą.
Nuo pirmųjų dantiraščių molio ir papirusų iki petabaitus talpinančių serverių,
nuo pirmųjų antikinių mokyklų iki online kursų siūlančių dabarties universitetų –
žmonija sukūrė daugybė būdų kaip formalizuoti ir sutvarkyti žinių perdavimą ateinančioms kartoms. Sukūrė ir nesiliauja tobulinti, ieškoti, ginčytis, kas svarbiau –
faktų žinojimas ar jų interpretacija, kūrybiškumas ar pedantiška analizė.
Yra ir dar vienas būdas, kurį sunku formalizuoti į taisyklių rinkinį ir kuriuo perduotos žinios nereikalauja diplomų. Tai yra pats paprasčiausias bendravimas. Vyresnio su jaunesniu. Padariusio klaidas ir iš jų pasimokiusio ir to, kuriam jo klaidos
dar tik prieš akis. Tokių bendravimo įgūdžių lavinimas yra būtinas. Visas žmogaus
buvimas šioje planetoje yra neįmanomas be bendravimo su kitais. Be nuolatinio
keitimosi idėjomis, patirtimis ir emocijomis, be bendraminčių ieškojimo ir džiaugsmo juos atradus.
Man norisi tikėti, kad visa mūsų veikla asociacijoje „Mentor Lietuva“, nesvarbu, ar tai būtų seminarai organizuojami tėvams, specialios pamokos mokykloms,
ar tiesiog mentoriaus draugystė su globotiniu - visa tai daroma tam, kad mūsų gyvenime bendravimo būtų kuo daugiau. O save kituose atradęs žmogus visuomet
užaugs sveikesnis, visuomet sieks kurti sveikesnę visuomenę. Būtent to – toliau
skatinti žmonių tarpusavio bendravimą – ir linkėčiau asociacijai „Mentor Lietuva“
jos kelyje.
Aivaras Čičelis,
asociacijos „Mentor Lietuva“ valdybos pirmininkas

Jungtinių Tautų Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba teigia, kad
1 doleris investuotas į narkotikų
prevenciją mokykloje sutaupo 4,25
dolerius, o investuotas į prevenciją šeimoje – 9,60 dolerius, skirtus
narkotikų vartojimo sukeltai žalai
mažinti.
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KAS
MES
ESAME?
Asociacija „Mentor Lietuva“ yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti kaip
tarptautinės organizacijos „Mentor International“ atstovybė, siekianti bendros
misijos – apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo piktnaudžiavimo tabaku, alkoholiu ir
narkotikais bei skatinti juos sveikai gyventi.
„Mentor International“ narkotinių medžiagų prevencijos srityje dirba jau daugiau negu 20 metų. Tarptautinei organizacijai, kuriai priklauso nacionalinės atstovybės Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, JAV,
Kolumbijoje ir Arabijos regione, jungiančiame 22 šalis, vadovauja Jos Didenybė
Švedijos Karalienė Silvija.

Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) duomenimis, 2013 metais
Lietuva pagal absoliutaus (100
proc.) alkoholio suvartojimą
vienam 15 metų ir vyresniam
šalies gyventojui užima trečią
vietą pasaulyje (tirtos 194 šalys,
priklausiančios PSO).

Per metus vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai suvartojo 15,4
litro absoliutaus alkoholio, kai tuo
tarpu PSO valstybėms rekomenduojama saugi suvartojamo alkoholio
riba yra 6 litrai.
„Global status report on alcohol and health 2014“,
Pasaulio sveikatos organizacija.
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KĄ
MES
VEIKIAME?
- Padedame vaikams ir jaunimui ugdyti gyvenimo įgūdžius, reikalingus sveikai
gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų.
- Sudarome sąlygas mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams tobulinti kompetenciją prevencijos srityje.
- Padedame tėvams ir globėjams ugdyti įgūdžius, būtinus norint apsaugoti vaikus nuo tabako, alkoholio ir narkotikų.
- Skatiname verslo įmonių socialinę atsakomybę, sudarome sąlygas darbuotojų
savanoriškai veiklai.
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2013 m. UNICEF atlikta vaikų gerovės 29 turtingose šalyse lyginamoji
analizė atskleidė, kad Lietuvos
vaikai pagal bendrą gerovės lygį
atsiduria 27 vietoje (blogesnius
rodiklius turi Latvija bei Rumunija).
Ypač didelį susirūpinimą kelią išskirta
elgesio ir rizikos faktorių dimensija,
pagal kurią Lietuvos vaikai atsidūrė
paskutinėje vietoje.

13 % tyrime dalyvavusių 11, 13 bei
15 metų Lietuvos vaikų nurodė, kad
rūko bent kartą į savaitę, virš 25 %
to paties amžiaus vaikų nurodė, kad
bent 2 kartus yra buvę girti (kai
tuo tarpu tik Amerikoje, Islandijoje
bei Olandijoje šis procentas yra 4-5
kartų mažesnis).
„Child well-being in rich countries. A comparative
overview 2013“.
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MENTORYSTĖS
PROGRAMA
Mentorystės programa – tai sąmoninga dviejų žmonių – suaugusiojo (mentoriaus)
ir paauglio – draugystė, kurios tikslas – savo pavyzdžiu, sukaupta gyvenimiška
patirtimi ir žiniomis įkvėpti paauglį prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir ateitį
bei paskatinti jį atsiriboti nuo žalingų įpročių. Vienus metus trunkanti draugystė
padeda paaugliui ugdyti kritinį mąstymą, didina pasitikėjimą savimi ir atsparumą
neigiamai aplinkos įtakai.

KAS ĮVYKO
- 124 vaikai ir mentoriai dalyvavo Mentorystės programoje.
- Įvyko dveji mokymai naujoms mentorių grupėms, buvo suorganizuoti du susipažinimo ir keturi įsivertinimo renginiai. Programoje savanoriaujantiems mentoriams vyko 12 supervizijos susitikimų, kuriose buvo aptariami bendravimo su
vaikais iššūkiai ir pasiekimai.

Pradžioje jaučiausi nedrąsiai, tačiau , dalyvaudama
mentorystės programoje,
sužinojau, kad turiu jausmų,
apie kuriuos net nežinojau.
Mentorystės programa man
suteikė vilties, kad žmonės
nėra tokie blogi.
13 metų mergina

Programa man suteikė
kitokios gyvenimiškos patirties, galimybę pažinti
paauglį būnant jo draugu. Po metų mentorystės
programoje supratau,
kad girdėti ir išgirsti yra
du skirtingi dalykai ir kad
tikrai ne visi suaugusieji

žino, ko reikia jų vaikams.
Ir pats išmokau vertingą
dalyką – bendraujant su
paaugliu atsiriboti nuo
globojimo ir auklėjimo
ir būti tiesiog to jauno
žmogaus draugu.
Mentorius
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TĖVYSTĖS
ĮGŪDŽIŲ
MOKYMAS
Tėvystės įgūdžių mokymo renginių tikslas – padėti tėvams tobulinti vaikų auginimo įgūdžius, suteikti informacijos apie šeimos vaidmenį siekiant apsaugoti vaikus
nuo piktnaudžiavimo tabaku, alkoholiu ir narkotikais.

KAS ĮVYKO
- 112 mamų ir tėčių dalyvavo asociacijos „Mentor Lietuva“ organizuotuose tėvystės renginiuose.
- Įvyko penki mokymo kursai paauglių tėvams ir penki seminarai ikimokyklinio
amžiaus vaikų tėvams.

Dėkoju už šį seminarą.
Privertė susimąstyti apie
tai, kokią didelę įtaką
mano elgesys turi sūnaus
likimui. Supratau, kad
kiekvienam tėvui ir mamai
reikia nuolatos mokytis
tėvystės, o šiandieniniame informacijos sraute
labai svarbu atsirinkti
patikimus žinių šaltinius.

Dar kartą tariu „ačiū“ ir
prašau informuoti apie
kitus seminarus ir mokymus.
Tėvystės kursų dalyvė

Gavau žinių apie komunikaciją su paaugliais, paauglių savivertę, sužinojau,
kas apskritai yra paauglystė. Šie kursai padėjo
suprasti, kad tai, ką tėvai
vadina vaiko problema,
dažnai yra vis dėlto tėvų
problema, o paauglystė –
ne tik vaiko raidos dalis,

bet ir tėvų santykio su vaiku krizė. Nes vaikas auga,
o tėvų požiūris į vaiką –
ne. Atsakiau sau į klausimus, apie kuriuos nebuvau susimąsčiusi anksčiau:
bendravimas su paaugliu
prilygsta bendravimui
su suaugusiu žmogumi.
Visos išdėstytos bendra-

vimo su paaugliais technikos yra universalios,
taikomos ir namuose, ir
darbe, ir bet kur bendraujant su žmonėmis (aktyvus
klausymasis, išankstinio
nusistatymo neturėjimas
ir pan.).
Tėvystės kursų dalyvė
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PROGRAMA
„GYVAI“
Programa „Gyvai“ yra mokyklinė psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa, kurios pagrindinis tikslas – suteikti vaikams gyvenimo įgūdžių,
reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų. Šeštų–septintų klasių moksleiviai dalyvauja 12-oje pamokų, kuriose mokosi bendrauti, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, apginti savo nuomonę, atpažinti bendraamžių
įtaką, susipažįsta su alkoholio, tabako ir narkotikų žala.
2014 metais organizacijos „Mentor Lietuva“ ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (toliau – SPPC) atstovai pasirašė sutartį dėl psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo Lietuvos mokyklose.
SPPC akredituota programa „Gyvai“ – viena iš nedaugelio Lietuvoje įgyvendinamų prevencinių programų, kurios efektyvumas buvo nustatytas atliekant tyrimą. Programa „Gyvai“ įgyvendinama projekto „Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-005), kurį vykdo SPPC, lėšomis. Projektas
finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

KAS ĮVYKO
- 5546 moksleiviai dalyvavo 12 – oje pamokų.

- 207 pedagogai iš 102 mokyklų dalyvavo programos mokymuose.

- Programa buvo įgyvendinama

25-iose Lietuvos savivaldybėse (Ukmergės r.,

Utenos r., Širvintų r., Tauragės r., Jurbarko r., Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnų sav.,
Radviliškio r., Pakruojo r., Kauno m., Jonavos r., Kėdainių r., Kauno r., Klaipėdos
m., Šilalės r., Pagėgių, Plungės r., Šilutės r., Panevėžio m., Pasvalio r., Alytaus m.,
Raseinių r., Prienų r., Kretingos r.).
- Mokyklos, kurios nusprendė į prevencinę veiklą įtraukti ir moksleivių tėvus,
buvo kviečiamos dalyvauti papildomuose mokymuose. 2014 m. vyko dveji mokymai, juose dalyvavo 30 socialinių pedagogų, psichologų.

Programa „Gyvai“ turi
aiškią struktūrą, yra
nuosekli, turi ilgalaikę
įtaką ir yra metodiškai
gerai parengta. Jos
efektyvumo vertimo
tyrimas atskleidė, kad
programoje „Gyvai“
dalyvavę vaikai rečiau

ir mažiau rūkė cigaretes
ir vartojo alkoholinius
gėrimus, palyginti su
vaikais, nedalyvavusiais
joje. Programa „Gyvai“
išsiskiria tuo, kad ji apima bendraamžių santykius, įtraukia ir vaikus,
ir pedagogus, ir tėvus

– visą vaiko aplinką.
Būdama tokios sudėties, programa padeda
spręsti konkrečią problemą, o tai užtikrina
didesnį efektyvumą.
SPPC psichologė
Kristina Ignatavičienė
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PREVENCINĖ
STOVYKLA
„ATRADIMŲ
SALA“
Prevencinių stovyklų tikslas – ugdyti vaikų gyvenimo įgūdžius, sudominti stovyklų
dalyvius įvairiomis sporto šakomis, supažindinti su prasmingais laisvalaikio praleidimo būdais. Naudojant neformalaus ugdymo metodus vaikai yra skatinami
labiau pasitikėti savimi, bendrauti ir bendradarbiauti. Stovyklose kviečiami dalyvauti vaikai iš mažiau galimybių turinčių šeimų. Stovyklose savanoriais dirba ir
„Mentor Lietuva“ partnerių įmonių darbuotojai.

KAS ĮVYKO
- 41 vaikas dalyvavo prevencinėje stovykloje.
- Į stovyklą vaikai buvo kviečiami bendradarbiaujant su Molėtų savivaldybės socialinių paslaugų centru, Vilniaus ir Kauno mokyklų socialiniais pedagogais.

Sūnus grįžo labai patenkintas stovykla. Parsivežė
daug įspūdžių, daug gerų
emocijų. Ypač patiko
kurti elektroninę muziką,
eiti į naktinį žygį ir pinti

draugystės apyrankes.
Didžiavosi, kad galėjo būti
diskotekos vedėju ir už tai
gavo daug gerų įvertinimų
iš stovyklos draugų!
Stovyklautojo mama

Dukra iš stovyklos grįžo
labai pakilios nuotaikos,
su gražiais įspūdžiais.
Pasikeitė ir jos elgesys:
pasidarė daug ramesnė,
prieš ką nors darydama
dar pagalvoja, pradėjo
daugiau savimi pasitikėti,
laisviau bendrauja, norėtų
vėl grįžti į stovyklą.

Prieš stovyklą jaučiausi
sunerimusi, nes bijojau,
kad nesusirasiu draugų.
Bet dabar, kai stovykla
baigiasi, atrodo, kad čia
visas mano gyvenimas,
nes čia visi draugai. Per
tokį trumpą laiką aš išmokau dirbti komandoje.
Stovykla buvo nereali!

Stovyklautojos mama

Stovyklos dalyvė, 13 m.
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KITI
PROJEKTAI
IR RENGINIAI
1.
2.

2014 - ieji buvo Teatro metai. Šiuos metus mums padėjo
paminėti SEB bankas, dova-

3.

Kartu su bendrove „Adform“
inicijavome projektą „Adform
elementorius“, kuriame daly-

nojęs galimybę mentorystės

vaujantys jaunuoliai mokosi in-

programos dalyviams lankytis

ternetinio raštingumo. Šį pro-

teatruose.

jektą tęsime ir kitais metais.

Kartu su „Viči“ grupe inicijavome simbolinę Mentorių dieną.
„La Crepe“ kavinėse Vilniuje ir
Kaune mentoriai ir vaikai buvo
vaišinami specialiu dienos gėrimu (pienišku kokteiliu arba
kava). Šia dienos akcija pasinaudoti galėjo visi asociacijos
„Mentor Lietuva“ įgyvendinamos mentorystės programos

Andrius Mamontovas

dalyviai. Tikimės, kad ši diena
taps tradicine, o prie jos prisijungs ir kitos įmonės.

Po audros žmogus
mėtė atgal į jūrą išmestas jūros žvaigždes.
Ant kranto jų gulėjo
tūkstančiai ir kažkam iš
šalies stebint tai atrodė
kaip beprasmis energijos eikvojimas, bet
kiekvienai į jūrą grąžintai žvaigždei tai buvo
lemtingas momentas,
dovanojantis gyvenimą
ir keičiantis pasaulį.

4.

„Alma litteroje“ vyko susitikimas su Andriumi Mamontovu,
kurio metu kalbėjomės apie
savanorišką veiklą, socialinę atsakomybę ir kaip kiekvienas iš
mūsų galime keisti pasaulį.
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5.

Per Kalėdas mus svetingai priėmė Kulinarijos studija. Čia
veikė pačios tikriausios meduolių gamybos ir dekoravimo
dirbtuvės.

6.

Tradicinio

Padėkos

vakaro

metu sakėme AČIŪ visiems
savanoriams, mentoriams, rėmėjams ir bendraminčiams, o
renginio svečias Aidas Giniotis
dalijosi savo patirtimi ir nuostabiomis dainomis.

Aš visko kaip ir turiu,
bet norėčiau, kad mane
ir toliau lydėtų bendravimas. Manau, kad
šiandieniniame pasaulyje bendravimas yra
didžiausia dovana.
Aidas Giniotis
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ASOCIACIJOS
„MENTOR LIETUVA“
STRUKTŪRA
VALDYBA:

DARBUOTOJAI:

Aivaras Čičelis, pirmininkas

Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, generalinė sekretorė

Arturas Feiferas

Bernadeta Lažauninkaitė, programos „Gyvai“ koordinatorė

Arvydas Andrijauskas

Eglė Kuraitė, Mentorystės programos koordinatorė

Dr. Virginijus Lepeška

Giedrė Kisielė, projektų koordinatorė

Julijus Niedvaras

Veronika Lakis, Mentorystės programos koordinatorė Kaune

Rolandas Valiūnas
Visvaldas Matijošaitis

ASOCIACIJOS
„MENTOR LIETUVA“
RĖMĖJAI IR PARTNERIAI
Nariai ir pagrindiniai rėmėjai:

Partneriai:

Draugai:
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FINANSINĖ
ATASKAITA

NEPRIKLAUSOMO
AUDITORIAUS IŠVADA
UAB „AUDATA“
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

FINANSAVIMAS

ASOCIACIJAI „MENTOR LIETUVA“ STEIGĖJAMS IR ADMINISTRACIJAI

PARAMA

paramos

paslau-

STRAIPSNIAI

IŠ VISO

Steigėjai

davėjai

gomis

ES
LĖŠOS
PROJEKTAMS

Likutis ataskaitinių metų pradžiai

74, 000

65,827

0

0

8,173

Pripažintas finansavimas

189,907

150,000

34,907

5000

0

Panaudotas finansavimas

210,902

170,995

34,907

5000

0

Likutis ataskaitinių metų pabaigoje

53,005

44,832

0

0

8,173

Kiti

Parama

VEIKLOS SĄNAUDOS

Mes atlikome čia pridedamo asociacijos „Mentor Lietuva“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro
2014 m. gruodžio 31 d. balansas, 2014 metų veiklos rezultatų ataskaita bei aiškinamasis raštas auditą.
Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius asociacijų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę
ir LR finansų ministro įsakymą Nr. 1K-372 “Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, ir
tokią vidaus kontrolę, kuria, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Auditoriaus atsakomybė

13,070

1,836

123

2,755

19,219

5000

5,800

3,900

Mūsų atsakomybė – apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome
auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos
reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą apie tai, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų.
Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų
ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių
ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimo. Vertindamas šią riziką, auditorius
atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės
vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės
atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti.
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Komandiruočių sąnaudos

2,560

2,326

234

0

0

Darbo užmokesčio sąnaudos

118,130

31,303

28,674

34,223

11,847

12,083

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia asociacijos „Mentor
Lietuva“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatus pagal LR
finansų ministro įsakymą Nr. 1K-372 “Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.
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