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VŠĮ „SAUGI PRADŽIA“

 Viešoji įstaiga „Saugi pradžia“ (toliau – VšĮ „Saugi pradžia“) įsteigta 2010 m. gruodžio 27 d. Buveinės adresas: 

Draugystės g. 8E, 51264 Kaunas. 

 VšĮ „Saugi pradžia“ yra SDG įmonių grupės narė, įsteigta iš UAB „SDG“ ir UAB „SDG kodas“ lėšų lygiomis 

dalimis. Įstaigos dalininkų kapitalas 2018 m. pradžioje ir pabaigoje sudarė 58 Eur.

 Nuo 2010 m. gruodžio 27 d. įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

 2018 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 5 (penki) darbuotojai, du iš jų – vaiko priežiūros atostogose.



2018 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

VšĮ „Saugi pradžia“ yra pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis veiklos tikslas – propaguoti, skatinti, 

stiprinti, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, toleranciją, lyčių lygybę, moterų ir vyrų lygias galimybes, savanorystę, 

mentorystę, savarankiškumą, saviraišką, verslumą, užimtumą, integraciją į visuomenę, teikti socialines, kultūrines, 

psichologines paslaugas, kurti saugią ir sveiką gyvenimo, darbo aplinką, puoselėti gerąsias vertybes visų grupių 

asmenims (suinteresuotiesiems asmenims, vaikams, jaunimui, suaugusiems, socialiai pažeidžiamiems, socialinės 

rizikos asmenims ar jų grupėms ir pan.), bendradarbiauti, siekti partnerystės, dalintis gerąja patirtimi, nauda, 

inovatyviais sprendimais.

Veikla ir vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus

Saugok save darbe! Vaikų gynimo diena         Citadele Kauno maratonas     

Apsaugokime mūsų ateitį                Kalėdinės vaikų svajonės



SAUGOK SAVE DARBE!

SDG įmonių grupė jau 12-us metus

išskirtinai mini Pasaulinę darbuotojų saugos

ir sveikatos dieną, rengdami akciją „Saugok

save darbe!“ VšĮ „Saugi pradžia“ nuo 2011

m. perėmė jos organizavimą.

2018 m. Lietuva oficialiai įtraukė balandžio

28-ąją – Pasaulinę darbuotojų saugos ir

sveikatos dieną – į minėtinų dienų sąrašą.

Akcijos „Saugok save darbe“ tikslas –

užtikrinti saugią darbo dieną kiekvienam,

primenant, kad savimi turime rūpintis

patys.

Balandžio 26-ąją pagrindinėse miestų

gatvėse Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje,

Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje,

Alytuje, Utenoje, Tauragėje, Šakiuose,

Visagine, Mažeikiuose bei Latvijos ir

Estijos sostinėse VšĮ „Saugi pradžia“ ir

SDG grupės įmonių darbuotojai dovanojo

visiems praeiviams asmenines apsaugos

priemonę – darbo pirštines, skatindami

rūpintis savo ir kolegų sveikata bei

saugumu darbe.



PROTŲ MŪŠIS „BŪKIME SAUGŪS IR SVEIKI DARBE!“

 Akciją „Saugok save darbe!“ papildo tradicija tapęs VšĮ „Saugi pradžia“ organizuojamas renginys protų mūšis „Būkime saugūs ir
sveiki darbe!”, skirtas Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai.

 Protų mūšis rengiamas dviem etapais: I-asis protų mušio etapas surengtas 7-iuose Lietuvos miestuose, II-asis finalinis etapas –
Kaune, centriniame UAB „SDG“ biure.

 2018 m. protų mūšio kovoje susirungė 38 komandos, iš kurių 8 pateko į finalą balandžio 26 d. Kaune. Kiekvieną protų mūšio
etapą sudarė 50 užduočių, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata. Į klausimus pažiūrėta plačiai ir šmaikščiai – dalyviai skanavo
gurmaniškas daržoves – pastarnokus, užrištomis akimis lietė daiktus ir spėjo kas tai, tikrinosi matematines žinias, rinko dėliones,
išbandė savo klausą, pastabumą ir žinoma, pasitikrino žinias apie darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles, ženklų reikšmes,
prevencines priemones, naująjį darbo kodeksą.



SAUGOK SAVE DARBE!

 2018 m. išdalinta 5000 porų darbo pirštinių.

 Protų mūšiuose dalyvavo 38 komandos iš 7 

Lietuvos miestų

 Akcijos „Saugok save darbe!“ metu įvairioms 

veikloms vykdyti buvo skirta 8.498 Eur.



VAIKŲ GYNIMO DIENA

 Birželio 1-osios, Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga SDG grupė

surengė šventę darbuotojų vaikams bei anūkams. VšĮ „Saugi pradžia“

registravo atvyksiančius vaikus, organizavo užsiėmimus, rūpinosi

vaikais.

 Vaikai turėjo progą susipažinti su tėvelių darbo vieta ir jų kolegomis

bei smagiai praleisti laiką. Renginio metu skambėjo muzika, vaikai

žaidė, šokinėjo ant pripučiamų batutų, susirungė šachmatais su SDG

grupės prezidentu, vaikams buvo demonstruojama, kaip elgtis gaisro

atveju, kaip naudotis gesintuvu ir kiekvienas norintis galėjo išbandyti

gesintuvo veikimą. Vaikai buvo vaišinami picomis.

 VšĮ „Saugi pradžia“ tokias šventes pasiryžusi organizuoti visoms to

pageidaujančioms įmonėms.



CITADELE KAUNO MARATONAS

 SDG jau daugelį metų buria komandą ir remia Citadele Kauno maratoną, o VšĮ „Saugi pradžia“ darbuotojai

rūpinosi dalyvių registracija, marškinėlių gamyba, sirgalių punktais ir kitais organizaciniais reikalais. VšĮ „Saugi

pradžia“ taip pat rūpinosi vaikų dienos centro „Užuovėja“ auklėtiniais, kurie prisijungė prie komandos ir bėgo 5

km. Įveikus distanciją, vaikus vaišinome picomis.

 2018 m. SDG rėmė 10 km distanciją ir įsteigė prizus nugalėtojams. 2 SDG komandos nariai 10 km distancijos

bėgime užėmė prizines II-ąją vietą ir III-iąją vietas.

 Citadele Kauno maratonui SDG įmonių grupė subūrė 166 žmonių komandą ir laimėjo Mero taurę už daugiausia

nubėgtų kilometrų.



APSAUGOKIME MŪSŲ ATEITĮ!

 VŠĮ „Saugi pradžia“ socialinę akciją „Apsaugokime mūsų ateitį!“ organizuoja nuo 2011 metų.

 2018 m. rugsėjo pirmą savaitę VšĮ „Saugi pradžia“ ir kitų SDG grupės įmonių darbuotojai visoje Lietuvoje

keliavo į mokyklas, darželius, vaikų dienos centrus, vaikų globos namus ir SOS vaikų kaimą sveikinti vaikus ir

priminti apie saugų elgesį keliuose bei atšvaitų svarbą.



APSAUGOKIME MŪSŲ ATEITĮ!

 Šiais metais, kartu su 3000 atšvaitų vaikams išdalinta

100 šviesą atspindinčių liemenių, 10 mokyklinių

reikmenų rinkinių, 1300 pieštukų, 2300 spalvinimo,

užduočių knygelių, mokančių saugaus eismo taisyklių ir

lavinančių vaikų mąstymą. Daugiau kaip 3000 pradinukų

visoje Lietuvoje mokėsi, kaip teisingai nešioti atšvaitą,

kaip saugiai elgtis gatvėse ir keliuose.

 Nuo 2008 metų akcijos metu išdalinta daugiau kaip 40

000 sertifikuotų, EN 13356 standarto reikalavimus

atitinkančių atšvaitų.

 Veiklai vykdyti buvo skirta 5.704 Eur.



KALĖDINĖS VAIKŲ SVAJONĖS

 Socialinė akcija „Kalėdinės vaikų svajonės“ vykdoma 9

metus ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio

susidomėjimo. Originalūs vaikų kurti atvirukai, siuvinėti,

klijuoti, karpyti, tapyti, piešti, įvairiausiomis medžiagomis

dekoruoti, nustebina kiekvieną – tokių atvirukų negalima

pamatyti jokiame prekybos centre. Atvirukų autoriai – vaikai,

gyvenantys vaikų globos namuose, lankantys vaikų dienos

centrus ar kitas socialines įstaigas.

 2018 m. metais prie socialinės akcijos „Kalėdinės vaikų

svajonės“ prisijungė 21 įmonė ir 2 Kauno rajono seniūnijos.



KALĖDINĖS VAIKŲ SVAJONĖS

 Ši akcija vaikus įkvepia ir skatina atsakingai imtis veiklos, vaikai turi

apskaičiuoti, kiek atvirukų spės sukurti per tam tikrą laiką, peržiūrėti, ar

turi visų reikiamų medžiagų, kad realizuotų savo sumanymus. Vaikams

padeda ir pataria mokytojai, socialiniai pedagogai. Šių metų jauniausia

projekto dalyvė – vos 1-erių metukų Valentina, kuri sukūrė atviruką,

uždėdama savo rankos antspaudą.

 Motyvaciją stengtis vaikams suteikia piniginis atlygis, kurį gauna už

kiekvieną sukurtą atviruką, ir galimybė, kad viena jų svajonių bus

išpildyta. Vaikų svajonės, kurias gali pildyti kiekvienas, talpinamos

internetinėje svetainėje www.saugipradzia.lt/pildome_svajones.

http://www.saugipradzia.lt/pildome_svajones


KALĖDINĖS VAIKŲ SVAJONĖS

Kaune Vilijampolės vaikų dienos centre VšĮ „Saugi

pradžia“ kartu su Kūrybos kampas 360 organizavo

kalėdines dirbtuvėles vaikams. Dirbtuvėlių metu buvo

kalbama apie aplinkos saugojimą, apie šiuo metu labai

paplitusį vartotojiškumą. Padiskutavę vaikai ėmėsi

kūrybiškų darbų – kūrė atvirukus ir atšvaitus iš antrinių

žaliavų. Šių edukacinių užsiėmimų metu vaikai mokėsi

savo aplinkos daiktus prikelti antram gyvenimui.



KALĖDINĖS VAIKŲ SVAJONĖS

 2018 m. kalėdinėje akcijoje dalyvavo 475 vaikai iš 31 socialinės

įstaigos, išpildytos 294 vaikų svajonės, o tai yra 62% visų vaikų

svajonių. Vaikai sukūrė per 4000 atvirukų.

 2018 m. projekto metu suteikėme paramą vaikų globos namų 

auklėtiniams – 4.377 Eur.

 Akcijos „Kalėdinės vaikų svajonės“ metu veikloms vykdyti 

buvo skirta – 10.838,5 Eur.



 VšĮ „Saugi pradžia“ darbuotojų kvalifikacija leido atlikti įvairius vertimus anglų, rusų kalbomis, organizuoti veiklos pristatymus, 

kurti reklaminę medžiagą, dirbti ties tarptautiniais projektais šiomis kalbomis.

 2018 m. balandžio-gegužės mėnesiais praktiką VšĮ „Saugi pradžia“ atliko Kauno kolegijos Kultūrinės veiklos organizavimo 

studijų programos I kurso studentė.

 VšĮ „Saugi pradžia“socialiniuose projektuose aktyviai savanoriauja SDG įmonių grupės darbuotojai, taip įgydami naujų 

kompetencijų ir gebėjimų.

 Plečiant Įstaigos veiklą 2019 m. planuojama ir toliau rengti, administruoti ir vykdyti projektus, kurti mokymų programas, 

renginių scenarijus, protų mūšių kovas, organizuoti įvairių formų mokymus, seminarus, konferencijas, parodas, konkursus ir 

kitus įmonių renginius, informuoti ir viešinti savo veiklą, gauti ir teikti paramą, vykdyti leidybinę veiklą.

 2018 m. VšĮ „Saugi pradžia“ gavo 41.789 Eur paramos. Daugiausiai paramos vykdomiems socialiniams projektams suteikė 

Uždaroji akcinė bendrovė „SDG“ – 36.000 Eurų. 

Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

VšĮ Saugi pradžia direktorė Rūta Jasienė
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