Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1077
2012 m. balandžio 24 d.

PROJEKTO „LABDAROS VALGYKLĖLĖ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas „Ekklesia“
Įmonės kodas: 192029688

Telefonas: +370 647 44062; + 370 656 12934

El. pašto adresas: ekklesia.fondas@gmail.com Internetinė svetainė: www.ekklesia-fondas.lt
Per www.aukok.lt planuota surinkti: 10 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 10 000 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – visokeriopai neatlygintinai padėti vargstantiems ir kenčiantiems nepriteklių, dėl
įvairių priežasčių patekusiems į sunkias gyvenimo sąlygas.

Projekto rezultatai:
•

•

Po remonto darbų Liepkalnio gatvėje atidaryta labdaros valgykla. Atnaujintose patalpose
kasdien nemokamus pietus gaus 300 socialiai remtinų asmenų. 2011 m. spalio mėn.
Gerovės g. 29 atidarytoje valgykloje maitinami daugiau nei 200 žmonių.
Surinktų lėšų dėka padengtos trijų mėnesių maisto transportavimo (pervežta apie 20 900 kg
maisto produktų) ir patalpų šildymo bei kitos komunalinės išlaidos.

Keletas projekto akimirkų

Po remonto darbų Liepkalnio gatvėje atidaryta labdaros valgykla.
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Vaizdo įrašo nuoroda: http://www.youtube.com/watch?v=Gm2CeUiJ3cE

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
1997 m. įregistruoto labdaros fondo „Ekklesia“ tikslas – teikti visokeriopą pagalbą žmonėms,
esantiems prie skurdo ribos ar net už jos. Vilniuje, Liepkalnio gatvėje fondo narių pastangomis
įrengtas paramos centras, kuriame nuolat veikia labdaros valgykla. Centro lankytojai gali
nemokamai pasinaudoti skalbimo mašina bei dušo kabina, sulaukti teisinės bei kitos būtinos
pagalbos. Per trylika veiklos metų fondas gavo ir nemokamai išdalijo daugiau nei 1 300 tonų
krovinių, kuriuos sudarė maisto produktai, medicinos įranga, medikamentai, drabužiai, avalynė,
žaislai, buitinė technika ir kt.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projektas skirtas tiek suaugusiems, tiek vaikams iš rizikos grupės šeimų, gyvenantiems arba
laikinai esantiems Vilniuje. Paslaugos teikiamos, įrengus dvi fondo „EKKLESIA“ labdaros
valgyklas, kuriose kasdien pietus gauna 500 skurstančių, vargingiausiai gyvenančių žmonių. Šiuo
metu valgykloje, esančioje Liepkalnio g. 26a, darbuotojai ir savanoriai, dirbdami keturiomis
pamainomis, kasdien pamaitina daugiau nei 300 skurstančių žmonių, o 2011 m. spalio mėn.
Gerovės g. 29 atidarytoje valgykloje maitinami dar daugiau nei 200 žmonių. Šalia įvairiapusės
pagalbos suaugusiems fondas „Ekklesia“ teikia pagalbą vaikų dienos centrui „Mūsų nameliai“, kuris
neturi valstybinio finansavimo, todėl vaikams yra sudaryta galimybė ateiti į valgyklą ir gauti karštus
pietus. Surinktų lėšų dėka padengtos transporto ir šildymo bei kitos komunalinės išlaidos.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, Lt
-

Išleista,
Lt
-

Išlaidas įrodantys dokumentai

II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Maisto transportavimo
išlaidos

5 000

5 000

Patalpų nuoma ir
komunaliniai mokesčiai
(patalpų nuoma mums visgi
nekainavo)

5 000

5 000

-

-

10 000

10 000

IV. Kitos išlaidos
Iš viso:

Fakt. Serija ERV Nr. 093755
Fakt. Serija ERV Nr. 093829
Fakt. Serija ERV Nr. 093903
(iš viso 5 010,65 Lt)
Fakt. Serija NVP Nr. 5643
Fakt. Serija PD 10-20 Nr. 0001105
Fakt. Serija VAS Nr. 00417575
Fakt. Serija I1112 Nr. 5603
Fakt. Serija I1201Nr. 5588
Fakt. Serija PD-SF-PB Nr. PPB12010522
(iš viso 5 006,28 Lt)

Projekto rezultatai
Įrengtose 150 vietų labdaros valgyklose kasdien pietus gauna daugiau nei 500 skurstančių,
vargingiausiai gyvenančių žmonių. Surinktų lėšų dėka padengtos trijų mėnesių maisto
transportavimo (pervežta apie 20900 kg maisto produktų) ir komunalinės išlaidos.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Jelena Gordejeva ____________ A.V.
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