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VšĮ „Saugi pradžia“ pelno nesiekianti organizacija, vykdanti
socialinius, kultūrinius ir edukacinius projektus, skatinanti socialiai 
atsakingą verslą ir savanorystę, jaunųjų visuomenės narių ugdymą. 

VIEŠOJI ĮSTAIGA „SAUGI PRADŽIA“ 
ĮSTEIGTA KAUNE                                 

2010 M. GRUODŽIO 27 D.

VŠĮ „SAUGI PRADŽIA“ DALININKAI YRA 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ SDG IR 

UAB SDG KODAS.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSTAIGOJE 
DIRBO 4 DARBUOTOJAI, VIENAS IŠ JŲ –

VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOSE.



VšĮ „Saugi pradžia“ veikla

◦ VšĮ Saugi pradžia turi 10 metų patirtį inicijuojant, organizuojant ir

administruojant įvairius projektus:

◦ darbingo amžiaus žmonėms („Saugok save darbe!“, protų mūšis „Būkime saugūs ir
sveiki darbe!“, „Mažiau sėdėk, daugiau judėk!“, Kultūrinis-bendruomeninis projektas
„Draugystės menas“),

◦ vaikams ir moksleiviams (Vaikų gynimo diena, „Apsaugokime mūsų ateitį!“, „Mokausi
būti saugus“, „Esame gamtos vaikai“, „Atsargiai su ugnimi“, „Išgirsk, pajausk, suvok“,
„Sveikas ir aktyvus moksleivis“, vaikų vasaros dienos stovykla „Saugučiai“),

◦ studentams („Savanorystė įkvepia!“, „Kelyje link svajonių profesijos“),

◦ socialinės rizikos vaikams („Kalėdinės vaikų svajonės“, „Kalėdinės dirbtuvėlės“,
„Neužmirštama vasara“).



VšĮ „Saugi pradžia“ turi paramos gavėjo statusą ir kviečia 
palaikyti vykdomą veiklą, skiriant 1,2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio (GPM)



VšĮ „Saugi pradžia“ 2020 m. projektai

Dėl 2020 m. kovo 16 d. paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, projektai 

buvo perorganizuojami į nuotolinį formatą.

▪ Vaikų vasaros dienos stovykla „Saugučiai“

▪ „Apsaugokime mūsų ateitį“

▪ Kultūrinis-bendruomeninis projektas „Draugystės menas“                                                 

(„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programos dalis)

▪ „Kalėdinės vaikų svajonės“ 

▪ SDG projektai 



VšĮ „Saugi pradžia“ ir SDG projektai (1)

◦ Protų mūšis „Būkime saugūs ir sveiki darbe bei namuose!“ 

VšĮ „Saugi pradžia“ organizavo interaktyvią pramogą 

balandžio 28-ąją – Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos 

dieną. Dėl pandeminės situacijos šalyje, 2020 m. turėjęs 

vykti protų mūšis vyko kitaip. Interaktyvus žaidimas 

perkeltas į socialinę erdvę ir jame galėjo dalyvauti 

individualiai visi norintieji. Saugaus darbo garantas

Facebook paskyroje buvo surengti 2 etapai po 15 klausimų. 

Pagrindinis prizas – momentinis fotoaparatas. Žaidime 

dalyvavo beveik 200 dalyvių.

https://www.facebook.com/SaugausDarboGarantas/?eid=ARCInlk7W736vDd1BUA_ugEKBVSIWJXIOckHYMmsN_6fRicPeo36ReluYnxYNE04ejAFiNO90BdZhXui


VšĮ „Saugi pradžia“ ir SDG projektai (2)

◦ Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

VšĮ „Saugi pradžia“ Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga surengė 

piešinių konkursą SDG įmonių grupės darbuotojų vaikams. Konkurso 

tema „Mamytės/tėvelio darbas SDG“.  Pagal vaikų piešinius buvo 

atspausdinti atvirlaiškiai ir padovanoti vaikams, kad jie galėtų 

parašyti žinutę, sveikinimą, linkėjimą savo artimiesiems ir draugams. 

Taip pat vaikai šios dienos proga buvo kalbinami nuotoliniu būdu 

apie mamytės/tėvelio darbą SDG ir apie Korona virusą. Sumontuotą 

pokalbį su vaikais galima pasižiūrėti: 

https://www.facebook.com/SaugausDarboGarantas/videos/530896

191127367

https://www.facebook.com/SaugausDarboGarantas/videos/530896191127367


VšĮ „Saugi pradžia“ ir SDG projektai (3)

◦ Nuotolinis Kauno maratonas 2020

SDG kartu su VšĮ „Saugi pradžia“ jau 7 metus dalyvauja Kauno 
maratone. Šiais metais siekiant apsaugoti dalyvius bei 
atsižvelgiant į Vyriausybės nurodymus dėl masinių renginių 
ribojimo, didžiausią Kauno bėgimo renginį nuspręsta daryti 
nuotolinį. Visą savaitę užsiregistravę dalyviai galėjo bėgti 
pasirinktą distanciją bet kurioje vietoje Lietuvoje.

SDG skatina sveiką gyvenimo būdą ir aktyvų laisvalaikį, todėl 
kasmet į komandą prisijungia vis daugiau darbuotojų ir jų 
šeimos narių. 2020 metais SDG tapo 5 km trasos rėmėju. SDG 
komandos dalyviams buvo padovanoti specialūs SDG sportiniai 
marškinėliai. 



Vaikų vasaros dienos stovykla 
„Saugučiai“

„Saugučiai“ – tai vaikų vasaros dienos stovykla, 
kurios metu dalyviai įgijo žinių, kaip saugoti save 
ir kitus įvairiose aplinkose ir situacijose. 

Stovyklos tikslas – supažindinti vaikus su sauga 
namuose, mokykloje, gatvėje, internete, viešose 
erdvėse, paplūdimyje, gaisro atveju, taip pat, kaip 
saugoti save gamtoje ir pačiam apsaugoti gamtą. 



▪Vaikų vasaros dienos stovykla „Saugučiai“ 
tikslinė grupė: 1-4 klasės mokiniai, 
gyvenantys Kaune ir vaikai iš Kauno 
savivaldybės vaikų globos namų 6-10 metų.

▪Stovykloje savanoriavo 7 paaugliai.

▪Stovykla vyko 5 dienas po 8 val.

▪2020 m. stovykla „Saugučiai“ organizuota 
pirmą kartą. 



▪ Pirma diena – susitikimas su Kauno m. priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos II-ąja komanda bei ekskursija įmonėje 
UAB "Gerovė" kuri papasakojo ir parodė, kaip gaminami 
patys įvairiausi maišeliai. 

▪ Antra diena – susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos
Bendruomenės pareigūne Rasa Zinkevičiene ir geriausiu
vaikų draugu Amsiu. Po pietų išvyka į KAUNAS AIRCRAFT 
MAINTENANCE SERVICES iš arti pamatyti lėktuvus, 
išbandyti lėktuvo kapitono kėdę bei susipažinti, kaip
tvarkomi lėktuvai.

▪ Trečia diena – išvyka į Kuro ir Ežerėlio girininkijas su 

girininkais Rimu Krasausku, Viktoru Sonda ir Pauliu

Vilkevičiumi. Aplankytas norų medis, vandens šaltinis, 

partizanų žeminė ir piknikas stovyklavietėje Barsukynė. 

Po pietų SDG įmonių grupės prezidentas Eduardas Jasas 

supažindino vaikus su bitininkystės amatu bei pavaišino

vaikus šviežiu medaus su koriu.



◦ Ketvirta diena – pamoka su SDG Mokymo deparatmento 

ekspertu apie gaisro gesinimą gesintuvu. Vėliau, išvyka į 

UAB Coca-Cola HBC Lietuva. Po pietų vyko kūrybinės 

dirbtuvėlės, kurių metu buvo kuriama „Įspūdžių knyga“.

◦ Penkta diena – išvyka į Girstučio baseiną su 4 ugniagesiais

gelbėtojais narais, kurie mokė vaikus atlikti dirbtinį

kvėpavimą, papasakojo, kaip elgtis prie vandens telkinių, ką

daryti, pamačius skęstantį žmogų, po trumpos paskaitos, 

ugniagesiai gelbėtojai narai vaikus mokė plaukti. Vėliau 

piknikas parke, o grįžus į stovyklos teritoriją vaikus pasitiko 

Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius, kuris vaikus 

mokė pavirsti zombiais. Dienos pabaigoje – stovyklos 

uždarymo šventė su vaikų darbelių paroda, apdovanojimais, 

šokiais, vaišėmis.



▪ Vaikų vasaros dienos stovykla „Saugučiai“ 
vienos pamainos rezultatai:

▪6 išvykos, 

▪4 kūrybinės dirbtuvės, 

▪5 susitikimai su kviestiniais svečiais,

▪4 rytinės mankštos su sporto treneriu.

▪ Projekto veikloms vykdyti skirta: 3712 Eur

▪ Kauno m. savivaldybė skyrė 1202 Eur

▪ Daugiau apie projektą: 
https://www.saugipradzia.lt/puslapis/vaiku-vasaros-
dienos-stovykla-sauguciai

https://www.saugipradzia.lt/puslapis/vaiku-vasaros-dienos-stovykla-sauguciai




„Apsaugokime mūsų 
ateitį“

▪ VšĮ „Saugi pradžia“ kartu su SDG įmonių 

grupės darbuotojais 13-us metus vykdo 

socialinį projektą „Apsaugokime mūsų ateitį“.

▪ Projekto tikslas – aprūpinti visus Lietuvos 

kaimo mokyklų pirmokus šviesą 

atspindinčiomis liemenėmis ir atšvaitais.



▪ 2020 metais aplankytos 167 
Lietuvos kaimų mokyklos.

▪ Prie projekto prisijungė 29 verslo 
įmonės.

▪ Pirmokams padovanota per 2600 
šviesą atspindinčių liemenių ir 
atšvaitų.



▪ Projektui vykdyti skirta: 10274 Eur

▪ Daugiau apie projektą: 
https://www.saugipradzia.lt/puslapis
/apsaugokime-musu-ateiti

https://www.saugipradzia.lt/puslapis/apsaugokime-musu-ateiti


Kultūrinis-bendruomeninis 
projektas „Draugystės menas“

▪ 2020 m. rugsėjo mėnesį VšĮ „Saugi pradžia“ kartu su 

Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 pradėjo 

įgyvendinti projektą „Draugystės menas“. Tai trejų metų 

kultūrinis projektas, orientuotas į bendruomenę, vietos 

tapatybę ir dalyvaujamąją kultūrą.

▪ Veiklos teritorija – pramonės ir gyvenamasis Kauno 

miesto rajonas su pagrindine ašimi – Draugystės gatve.

▪ 2020-ųjų metų veiklos skirtos vietos istorijai. Tikslas –

surinkti kuo daugiau istorinės medžiagos ir žmonių 

prisiminimų ekskursijų ir susitikimų metu su čia 

gyvenančiais/-usiais ir dirbančiais/-usiais žmonėmis.  



▪Projekto „Draugystės menas“ 2020 metų 

rezultatai: 

▪vaikų kurtų figūrėlių koliažo paroda „Berželio 
bibliotekoje“ Kaune,

▪4 ekskursijos apie šį rajoną, 3 susitikimai, 2 
fotopasivaikščiojimai,

▪atvirukų, interpretuojančių Kauno radijo 
gamyklos ir Dainavos mikrorajono dalies, 
vadinamos Bermudų trikampio, istoriją 
kolekcija, 

▪ tapybos kūrinys, sukurtas tiesioginės finalinio 
renginio transliacijos metu pagal rajono 
istoriją ir vietinių prisiminimus.





▪ Projektą „Draugystės menas“ įgyvendina: VšĮ „Saugi pradžia“

▪ Projektą pristato: Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022

▪ Pagrindinis rėmėjas: Uždaroji akcinė bendrovė „SDG“

▪ Informacinis partneris: Radijas TAU

▪ Veiklų partneriai: Ekskursas, No Name Studio, Gražinkime Kauną, Parakas, O kodėl ne pica?, 

Lietuvos kultūros taryba, Kauno m. Vinco Kudirkos viešoji biblioteka

▪ Projekto „Draugystės menas“ 2020 veiklas iliustruoja filmukas: 

https://www.youtube.com/watch?v=PMxFtUYqdOI

▪ Projekto veikloms vykdyti skirta: 10812 Eur

▪ Iš programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ skirta 6000 Eur

▪ Daugiau apie projektą: https://www.saugipradzia.lt/puslapis/draugystes-menas

https://www.youtube.com/watch?v=PMxFtUYqdOI
https://www.saugipradzia.lt/puslapis/draugystes-menas
https://kaunas2022.eu/
https://www.sdg.lt/
http://www.tau.lt/lt/apie-mus/brandbook.htm
https://ekskursas.lt/
https://www.facebook.com/No-Name-Studio-277407606257769/
https://www.kaunas.mvb.lt/


▪ Projektas vykdomas 11 metų.

▪ Projekto dalyviai – vaikai, esantys 
jautrioje socialinėje situacijoje. Tai 
vaikai iš globos namų ir lankantys 
vaikų dienos centrus ar kompleksinius 
paslaugų centrus. Daugelį metų 
projekte dalyvauja negalią turintys 
vaikai.

„Kalėdinės vaikų svajonės“  



▪ 2020 m. projekte „Kalėdinės vaikų 
svajonės“ dalyvavo 571 vaikas iš 28 
socialinių įstaigų: vaikų globos namų, 
dienos centrų, kompleksinių paslaugų 
centrų.

▪ Išpildyta 95 proc. vaikų svajonių.

▪ Projekto metu kuriamų atvirukų įsigijo 
25 verslo įmonės, 2 LR Seimo nariai, 8 
privatūs asmenys.



▪ 2020 m. projekte „Kalėdinės vaikų 
svajonės“ sukurta 2200 vnt. šventinių 
atvirukų.

▪ Jauniausia šių metų dalyvė – 1 m.  
metukų Urtė, vyriausia – 21 m. Vitalija.



▪ ,,Laukiau projekto, nes matydavau, kaip vyresni vaikai prieš 

Kalėdas piešia atvirutes. Daug piešiau, bandžiau. Labiausiai 

man patiko ir pavyko piešti eglutės žaisliukus - burbulus. 

Vieną darbelį padaryti užtrukau valandą. Labai laukiu 

svajonės išpildymo. Jei neišpildys, liūdėsiu ir daugiau 

nedalyvausiu.“ (8 metai).

▪ ,,Dalyvauju jau ne pirmą kartą. Labai patinka piešti, o paskui 

puošti atvirukus. Greit dirbu darbelius, per 20 minučių 

atvirutę padarau. Jei svajonė neišsipildys, tikėsiu ir lauksiu 

kitų metų.“ (14 metų).

▪ ,,Projekte dalyvauju ne pirmą kartą. Aš pasirinkau piešti 

Kalėdines atvirutes nauja technika. Nusprendžiau daryti 20 

atvirukų. Piešimas su kreidelėmis užtrukdavo po valandą, dvi. 

Man nesvarbu, ar mano svajonė išsipildys, nes kai dirbau 

atvirukus, turėjau veiklos.“ (18 metų).



▪2020 m. projekto metu suteikta parama 

vaikų globos namų auklėtiniams – 2171

Eur

▪Projekto „Kalėdinės vaikų svajonės“ 

metu veikloms vykdyti skirta –8238 Eur

▪Daugiau apie projektą: 

https://www.saugipradzia.lt/puslapis/kale

dines-vaiku-svajones1

https://www.saugipradzia.lt/puslapis/kaledines-vaiku-svajones1


„Kalėdinės vaikų svajonės“ 2020 
SDG nykštukai

https://www.youtube.com/watch?v=Mjz6lSnqA_8


VšĮ „Saugi pradžia“ socialiniuose
projektuose aktyviai savanoriauja SDG
įmonių grupės darbuotojai.
2021 m. bus tęsiamas pradėtas vykdyti
projektas „Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022“, taip pat numatyta ir toliau
rengti, administruoti bei vykdyti kitus
projektus, protų mūšius, organizuoti
mokymus, seminarus, konferencijas,
parodas, konkursus ir kitus įmonių
užsakomuosius renginius.

2020 m. VšĮ Saugi pradžia skirta 53705
Eur paramos, iš jų 7433 Eur – gyventojų
skirta 1,2 proc. GPM parama. Daugiausiai
paramos vykdomiems socialiniams
projektams suteikė Uždaroji akcinė
bendrovė SDG – 35000 Eur. Valstybės
subsidija už darbo vietų išsaugojimą dėl
COVID-19 sudarė 9073 eurų.

Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta 
informacija yra tiksli ir teisinga.

VšĮ Saugi pradžia direktorė

Rūta Jasienė



◦ Išsamiai apie VšĮ „Saugi pradžia“ projektus: https://www.saugipradzia.lt/

◦ VšĮ „Saugi pradžia“ Facebook paskyra: https://www.facebook.com/Saugi-prad%C5%BEia-

V%C5%A1%C4%AE-398493496843617

◦ VšĮ „Saugi pradžia“ el. paštas: saugipradzia@sdg.lt

◦ Kontaktinis tel.:  (8-37) 460066; mob. tel.: Erika +370 685 47680;  Austėja +370 614 16135

https://www.saugipradzia.lt/
https://www.facebook.com/Saugi-prad%C5%BEia-V%C5%A1%C4%AE-398493496843617
mailto:saugipradzia@sdg.lt
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