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2010 m. įsikūrusi pelno nesiekianti 
organizacija, kurios pagrindiniai 

veiklos principai –socialiai atsakingo verslo ir savanorystės skatinimas, atsakingų jaunųjų visuomenės narių 
ugdymas. Pagrindinės veiklos kryptys:  socialinė ir edukacinė (moksleiviai, vaikų globos namai), kultūrinė, 

sauga (darbo, aplinkos, eismo, kasdienė, gaisrinė).

2010 m. įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija,

kurios pagrindiniai veiklos principai – socialiai

atsakingo verslo ir savanorystės skatinimas,atsakingų jaunųjų visuomenės narių ugdymas.Pagrindinės veiklos kryptys: socialinė, kultūrinė iredukacinė (darbo, sveikatos, aplinkos, eismo,kasdienė, gaisrinė sauga).Viešoji įstaiga Saugi pradžia įsteigta 2010 m.gruodžio 27 d.VšĮ Saugi pradžia dalininkai yra Uždaroji akcinėbendrovė SDG ir UAB SDG kodas.

2019 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 4

darbuotojai, vienas iš jų – vaiko priežiūros
atostogose.

VšĮ Saugi pradžia turi 9 metų patirtį, inicijuojant ir

administruojant įvairius projektus: darbingo amžiausžmonėms („Saugok save darbe!“, protų mūšis „Būkimesaugūs ir sveiki darbe!“, „Mažiau sėdėk, daugiaujudėk!“), 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“), studentams: „Savanorystė įkvepia!“,„Kelyje link svajonių profesijos“), socialinės rizikos

vaikams („Kalėdinės vaikų svajonės“, „Kalėdinėsdirbtuvėlės“, „Neužmirštama vasara“).
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VšĮ Saugi pradžia kartu su Uždarąją akcine bendrove SDG originaliai pažymi Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną.

SAUGOK SAVE DARBE!

Per trylika akcijos metų išdalinta per 60 tūkst. darbo pirštinių.
2019 m. projekto tikslas susietas su 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros 2018–2019 m. kampanijos, skirtos efektyviam pavojingų medžiagų valdymui darbo vietoje, 
tikslais.

Pirštinių dalijimo akcija siekiama atkreipti visuomenės dėmesį, kad tik kartu galime kurti įmonėse saugaus darbo kultūrą ir kiekvieno požiūris lemia, ar darbo vietose būsime saugūs 
ir sveiki.

3



Socialinį projektą „Saugok save darbe“  šešerius metus  papildoVšĮ Saugi pradžia  organizuojamasprotų mūšis „Būkime saugūs ir sveiki darbe!“

Protų mūšis 
„Būkime saugūs ir sveiki darbe“

Protų mūšiai vyko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje.
I-ajame etape 2019 m. dalyvavo 47 komandos iš įvairių Lietuvos įmonių.

Protų mūšį sudaro du etapai. Pirmojo etapo nugalėtojų komandos vyksta į Kaune vykstantį antrąjį-finalinį etapą ir rungiasi dėl pagrindinio prizo. 

Protų mūšių klausimai – muzikiniai, vaizdiniai, galvosūkiai, susiję su darbuotojų sauga ir sveikata.
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Socialinio projekto „Saugok save darbe!“ veiklas organizavo VšĮ Saugi pradžia, o finansavo – Uždaroji akcinė bendrovė SDG. 
Veikloms vykdyti skirta 6 205 Eur.
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Vaikų gynimo dienos proga SDG įmonių grupės darbuotojų vaikams organizuota šventė su įdomiais užsiėmimais ir skaniomis vaišėmis.

TARPTAUTINĖ VAIKŲ 
GYNIMO DIENA

Renginio metu vaikai susipažįsta su tėvelių bei senelių darbo vieta, jų 
kolegomis. 

Veiklos: užsakyti 4 skirtingų dydžių ir formų batutai, surengta diskoteka pievoje, paruošti įvairūs stalo žaidimai bei sveiki ir sotūs pietūs.
2019 m. vaikams biure surengtas Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Knygų personažai atgyja“, palikęs ir vaikams, ir tėveliams nepamirštamų įspūdžių.

6



Tarptautinės vaikų gynimo dienos veiklas organizavo VšĮ Saugi pradžia. 7



Jau dvyliktus metus Rugsėjo 1-ąją organizuojamos išvykos į mokyklas. Važiuodami sveikinti pirmokų su mokslo metų pradžia, skleidžia žinią, kaip svarbu būti 
matomam kelyje , taip pat mokiniams  dovanojamos  šviesą atspindinčias priemonės.

APSAUGOKIME MŪSŲ ATEITĮ

VšĮ Saugi pradžia kartu su Uždarosios akcinės bendrovės SDG darbuotojais aplankė 165 ugdymo įstaigas visoje 
Lietuvoje.

Išdalinta daugiau kaip 3000 šviesą atspindinčių liemenių ir atšvaitų.

Prie vykdomos socialinės akcijos prisijungė 38 įmonės iš visos Lietuvos.

Pirmąją rugsėjo savaitę VšĮ Saugi pradžia ir SDG įmonių grupės darbuotojai nemokamai dalino šviesą atspindinčias liemenes ir atšvaitus visiems Lietuvos kaimų mokyklų pirmokams. Taip pat pirmokų klasėse buvo vedamos žaismingos saugaus eismo pamokėlės.
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APSAUGOKIME MŪSŲ ATEITĮ
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Veiklai vykdyti skirta 14 620 Eur.10



VšĮ Saugi pradžia kartu su 
SDG dalyvavo 

respublikiniame konkurse „Būk saugus“, skirtame 5–12 klasių moksleiviams. 

Konkursas „BŪK SAUGUS“
Konkurse dalyvavo 34 komandos iš įvairių Lietuvos mokyklų.Vaikams paruoštos užduotys apie darbų saugą: vieni turėjo parinkti 
privalomas asmenines 

apsaugos priemones 

suvirintojo profesijai, o  

kiti – tinkamai užsidėti apraišus ir šalmą. 
Mokytojai taip pat nebuvo palikti be užduočių. Jie turėjo atsakyti į klausimus, 

susijusius su asmens duomenų apsauga. 

Konkursą „BŪK SAUGUS“organizavo VšĮ Saugi pradžia,  
finansavo UAB SDG. 
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Vaikai iš vaikų globos namų, socialinių dienos centrų ir vaikų šeimų kuria originalius kalėdinius atvirukus. Ši 10 metus vykstanti akcija skatina vaikų kūrybiškumą, ugdo atsakingumą ir verslumą. Taip pat šios akcijos metu pildomos projekte dalyvaujančių vaikų svajonės.

KALĖDINĖS VAIKŲ SVAJONĖS

2019 m. vaikai pradėjo kurti ir kalėdinius žaisliukus.
2019 m. metais prie socialinės akcijos 
„Kalėdinės vaikų svajonės“ prisijungė              
24 įmonės ir 3 Kauno rajono seniūnijos.

Sukurta daugiau kaip 3000 vnt. atvirukų.
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KALĖDINĖS VAIKŲ SVAJONĖS
http://www.saugipradzia.lt/pildome_svajones

Sukurtame svajonių registre galima išpildyti projekte dalyvaujančių vaikų svajones. 2019 metais išpildytos 274 svajonės (t.y. 62 proc.).
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Akcijos „Kalėdinės vaikų svajonės“ metu 
veikloms vykdyti skirta – 13 113 Eur.

2019 m. projekte dalyvavo 444 vaikai iš 26 socialinių įstaigų visoje Lietuvoje.
2019 m. projekto metu suteikta parama vaikų 
globos namų auklėtiniams – 3 683 Eur.
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VšĮ Saugi pradžia socialiniuose projektuose aktyviai savanoriauja SDG įmonių
grupės darbuotojai, taip įgydami naujų kompetencijų ir gebėjimų.

2019 m. pateikta paraiška 3 metams projektui „Kaunas – Europos kultūros sostinė
2022“, taip pat numatyta ir toliau rengti, administruoti bei vykdyti kitus

socialinius, edukacinius, kultūrinius projektus, kurti mokymų programas,

renginių scenarijus, protų mūšių kovas, organizuoti įvairių formų mokymus,

seminarus, konferencijas, parodas, konkursus ir kitus įmonių renginius.

2019 m. VšĮ Saugi pradžia gavo 53 494 Eur paramos, iš jų 6 066 Eur – gyventojų
skirta 2 proc. GPM parama. Daugiausiai paramos vykdomiems socialiniams

projektams suteikė Uždaroji akcinė bendrovė SDG – 33 000 Eurų.

Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta 

informacija yra tiksli ir teisinga.

VšĮ Saugi pradžia direktorė
Rūta Jasienė
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