
2021 M. VEIKLOS ATASKAITA



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. 

20201 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSTAIGOJE DIRBO
3 DARBUOTOJAI



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

gyventojų pajamų mokesčio (GPM)



SOCIALINĖS RIZIKOS VAIKAMS

VAIKAMS, MOKSLEIVIAMS
IR STUDENTAMS

DARBINGO AMŽIAUS
ŽMONĖMS

„Kalėdinės vaikų svajonės“, „Kalėdinės dirbtuvėlės“,
„Neužmirštama vasara“

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“, „Savanorystė įkvepia!“, „Kelyje link svajonių profesijos“

„Saugok save darbe!“, protų mūšis „Būkime saugūs
ir sveiki darbe!“, „Mažiau sėdėk, daugiau judėk!“,
Kultūrinis-bendruomeninis projektas „Draugystės
menas“
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VšĮ „Saugi pradžia“ 11 metų
inicijuoja, organizuoja ir

administruoja įvairius
projektus



Ilgalaikiai VšĮ „Saugi pradžia“
projektai

„APSAUGOKIME
MŪSŲ ATEITĮ“ 

„KALĖDINĖS
VAIKŲ

SVAJONĖS“ 

14 M. 12 M. 3 M.
KULTŪRINIS-

BENDRUOMENINIS
PROJEKTAS

„DRAUGYSTĖS MENAS“



PROJEKTO TIKSLAS

PROJEKTO REZULTATAI

PROJEKTO IŠLAIDOS

Projekto tikslas – aprūpinti visus Lietuvos kaimo
mokyklų pirmokus šviesą atspindinčiomis
liemenėmis ir atšvaitais.

Aplankyta 250 mokyklų;
Išdalinta 2700 šviesą atspindinčių liemenių ir atšvaitų pirmos klasės
mokiniams;
Prie projekto prisijungė 50 verslo įmonių ir organizacijų.

Projektui vykdyti skirta 16 197 eur.

Apsaugokime mūsų ateitį



Kalėdinės vaikų svajonės

PROJEKTO TIKSLAS

PROJEKTO REZULTATAI

PROJEKTO IŠLAIDOS

ugdyti vaikų kūrybiškumą ir savarankiškumą,
padrąsinti siekti užsibrėžtų tikslų, skatinti vaikų
savarankiškumą bei suvokimą, jog siekiant tikslo,
reikia įdėti pastangų.

Projekte dalyvavo 647 vaikai iš 34 socialinių įstaigų Lietuvoje. Sukurta
per 2500 atvirukų, kuriuos įsigijo 36 verslo įmonės bei organizacijos, taip
pat ir SDG įmonių grupės darbuotojai, svečiai ir klientai.
Išpildyta 99 proc. kalėdinių vaikų svajonių.

2021 m. projekto metu suteikta parama vaikų
globos namų auklėtiniams – 2198 Eur. 
Projekto „Kalėdinės vaikų svajonės“ metu veikloms
vykdyti skirta – 11 500 eur. 



Kultūrinis-bendruomeninis
projektas „Draugystės menas“

PROJEKTO TIKSLAS

PROJEKTO REZULTATAI

PROJEKTO FINANSAVIMAS

Įtraukti vietos gyventojus ir įmonių darbuotojus į
kultūrinį vyksmą pramonės rajone, kartu kuriant
bendruomeninį jausmą. 

2021 m. įvykdyta 20 renginių, dalyvavo 302 asmenys. 2021-aisiais
metais kaip tyrinėjimo priemonė pasitelktas garsas. 
Paskaitas bei užsiėmimus vedė 18 savo srities profesionalų. 
Per šiuos metus projekto „Draugystės menas“ partneriais tapo 24
vietos įmonės, organizacijos, bendruomenės.

Iš VšĮ „Kaunas 2022“ bendruomenių programos
„Visi kaip vienas“ skirta 8 000 Eur .



VšĮ „Saugi pradžia“ ir UAB „SDG“
projektai 

PROTŲ MŪŠIS
„BŪKIME

SAUGŪS IR
SVEIKI DARBE

BEI NAMUOSE!“

TARPTAUTINĖ
VAIKŲ GYNIMO

DIENA

8 M. 6 M. 9 M.
NUOTOLINIS KAUNO

MARATONAS 2021



RENGINIO
REZULTATAI

APIE RENGINĮ

Nuotoliniame protų mūšyje dalyvavo 32 komandos
iš įvairių Lietuvos įmonių. Prizus įsteigė Panevėžio
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, UAB SDG
kodas, UAB SDG.

Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos
proga suorganizuotas nuotolinis protų mūšis, kurį
sudarė 5 etapai po 10 klausimų, susijusių su darbo
sauga.
Taip pat SDG Saugaus darbo garantas facebook
paskyroje vyko žaidimas „Būkime saugūs ir sveiki
darbe bei namuose!“, kurį sudarė 20 klausimų.
Teisingai ir greičiausiai atsakę laimėjo puikių prizų.

Nuotolinis protų
mūšis „Būkime
saugūs ir sveiki

darbe bei namuose!“

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


RENGINIO
REZULTATAI

APIE RENGINĮ

Tarptautinę vaikų gynimo dieną šventė 73 SDG
darbuotojų vaikai.

SDG kartu su VšĮ Saugi pradžia birželio 1-ąją SDG
įmonių grupės darbuotojus su savo mažiausiomis
atžalomis kvietė apsilankyti didžiausiame Lietuvos
zoologijos sode Kaune, kuriame vaikų laukė
staigmenos – nemokama skanių ledų porcija,
nemokamos pramogos ant batutų, gyvūnų
pristatymai  ir kt.
Smagiai praleidę popietę zoologijos sode, vaikai
dalinosi nuotraukomis su labiausiai patikusiais
gyvūnais.

Tarptautinė
vaikų gynimo

diena



RENGINIO
REZULTATAI

APIE RENGINĮ

2021 m. bėgimas vyko 7 dienas. SDG komandą
sudarė 61 dalyvis. 

SDG nuo pat Kauno maratono pradžios yra vienas
pagrindinių rėmėjų. 2021 m - daugiausia bėgikų
pritraukusios 5 km trasos rėmėjas. SDG kartu su VšĮ
„Saugi pradžia“ renka SDG darbuotojų ir jų
artimųjų bėgikų komandą, organizuoja sirgalių
komandas bei  komandą vienijančią atributiką. 

Nuotolinis Kauno
maratonas 2021



VŠĮ „SAUGI PRADŽIA“  
IR SDG BENDRI 

PROJEKTAI 



VšĮ „Saugi pradžia“ socialiniuose
projektuose aktyviai savanoriauja SDG
įmonių grupės darbuotojai. 

2022 m. bus tęsiamas projektas
„Kaunas – Europos kultūros sostinė
2022“, taip pat kiti ilgalaikiai VšĮ
„Saugi pradžia“ projektai.

Numatyta organizuoti vaikų vasaros
stovyklą, protų mūšius, rengti ir
administruoti mokymus, seminarus,
konferencijas, parodas, konkursus ir
kitus įmonių užsakomuosius
renginius. 



2021 m. VšĮ „Saugi pradžia“ skirta 76 217 Eur
paramos, iš jų 9 439 Eur – gyventojų skirta
1,2 proc. GPM parama. 

Daugiausiai paramos vykdomiems
socialiniams projektams suteikė Uždaroji
akcinė bendrovė SDG – 50 000 Eur. 

TVIRTINU, KAD
ATASKAITOJE

PATEIKTA
INFORMACIJA YRA
TIKSLI IR TEISINGA.

VŠĮ „SAUGI PRADŽIA“
DIREKTORĖ 

RŪTA JASIENĖ



VšĮ Saugi pradžia

Saugi Pradžia, VšĮ

EL.PAŠTAS
saugipradzia@sdg.lt

INTERNETINĖ SVETAINĖ
www.saugipradzia.lt

KONTAKTAI
(8-37) 460066; 
mob. tel.: Erika +370 685 47680;
Austėja +370 614 16135
Rūta +37068875930

FACEBOOK

ADRESAS
Draugystės 8E, Kaunas

DARBO LAIKAS
I-IV: 8:00 - 17:00
V: 8:00 - 16:00

https://www.facebook.com/SaugiPradziaVsI

