Projektas įvykdytas pagal 2017 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. GVP-02
2019 m. kovo 22 d.

PROJEKTO PADOVANOK LIETUVOS VĖLIAVĄ
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ „Geros valios projektai“
Įmonės kodas: 301678868

Telefonas: +370 602 31001

El. pašto adresas: info@aukok.lt

Internetinė svetainė: www.aukok.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 1514,64 €

APIE PROJEKTĄ
2018-aisiais, Lietuvai švenčiant atkurtos valstybės šimtmečio jubiliejų, Lietuvos žmonės buvo pakviesti
prisiminti ir pagerbti mūsų šalies istoriją, jos pamatus stačiusius ir dėl jų kovojusius tautiečius ir iškelti
trispalvę kiekvienuose namuose. Plevėsuojančios vėliavos – simbolis stiprios ir vieningos tautos,
besididžiuojančios savo šalimi. Tačiau ne visos bendruomenės (ypač gyvenančios kaimiškosiose vietovėse) ir
sunkiau besiverčiančios šeimos išgali turėti savo namuose valstybės vėliavą. Todėl iniciatyvos „Padovanok
Lietuvos vėliavą“ siekis – pakviesti visus lietuvius parodyti savo širdyje esantį tautiškumą ir dovanoti
lietuvybę ir meilę puoselėjančioms šeimoms po Lietuvos vėliavą.
Lietuvos žmonės buvo kviečiami prisidėti prie akcijos „Padovanok Lietuvos vėliavą“ pirmiausia iškeliant
trispalvę savo namuose ne tik valstybinių švenčių proga. Iniciatyvos metu buvo raginama padovanoti
Lietuvos vėliavą darnioms šeimoms ir tiems, kurie prisideda prie pilietiškumo ugdymo. Parama, surinkta
Aukok.lt portale, buvo skirta įsigyti Lietuvos trispalves, kurios buvo padovanotos bendruomenėms,
vykdančioms socialinius projektus ir globojančioms sunkiau besiverčiančias šeimas.
Iniciatorius: Ministras Pirmininkas S. Skvernelis. Daugiau informacijos apie akciją.
Projekto tikslas: padovanoti Lietuvos vėliavą bendruomenėms, vykdančioms socialinius projektus ir
globojančioms sunkiau besiverčiančias šeimas.

Projekto rezultatai: 2017-2019 metais už surinktą paramą įsigyta ir išdalintos 167 vėliavos (100 vėliavų
2017-aisiais, 59 vėliavos – 2018-aisiais ir 8 vėliavos – 2019-aisiais)

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE INICIATYVOS ĮGYVENDINIMĄ
Iniciatyva „Padovanok Lietuvos vėliavą“ buvo vykdoma 2017-2019 metais. Lėšas administravo ir vėliavas įsigijo VšĮ
„Geros valios projektai“, kurie perdavė 100 vnt. trispalvių Molėtų švietimo centrui ir 67 vnt. - Lietuvos Caritui.
Organizacijos pagal paramos sutartį įsipareigojo vėliavas perduoti lietuvybę puoselėjančioms šeimoms ir
bendruomenėms.
2017 m. liepos 6 d., per Mindaugo Karūnavimo dienos minėjimą, 100 Lietuvos vėliavų buvo padovanota Molėtų raj.
Balninkų seniūnijos bendruomenės nariams.
Lietuvos Caritas vėliavas dalino 2018 metų pabaigoje – 2019 metų pradžioje. Trispalvės buvo išdalintos vyskupijose
esantiems Caritas centrams, kurie yra arčiausiai šeimų ir geriausiai žino tuos bendruomenės narius, kuriems tokia
dovana – džiaugsmas, įkvėpimas ir jų atsidavimo Lietuvai simbolis. Vėliavos buvo padalintos:
 Kauno arkivyskupijai – 26 vnt.
 Vilniaus arkivyskupijai – 6 vnt.
 Telšių vyskupijai – 8 vnt.
 Šiaulių vyskupijai – 5 vnt.
 Vilkaviškio vyskupijai – 10 vnt.
10 vėliavų buvo perduota LR Vyriausybės kanceliarijai, kuri trispalves padovanojo iniciatyvos interneto svetainės
lankytojams, nominuotiems jų bendruomenių narių. Vėliavos buvo padovanotos:
 Šiaulių r. Šakynos mokyklos vaikams
 Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro vaikams
 Vilniaus Pilaitės Gimnazijos moksleiviams
 Lentvario parapijos Caritas Vaikų dienos centro „Akimirka“ bendruomenei
 Ukmergės 1002-osios šaulių kuopai
 Lietuvos kariui ir savanorių pajėgų atstovei
 Ramunei Šerpenskienei, puošiančiai šeimos sodybą patriotiškumo dirbiniais
 Mokytojams Audriui Danilevičiui ir Laimutei Pakalniškienei
Lietuvos Caritas centrinis biuras per 2019-uosius 2 vėliavas padovanos šeimoms, kurias nominuos jų bendruomenių
nariai. Kai kuriose vyskupijose vėliavų dalinimas vis dar vyksta – planuojama tai padaryti Liepos 6 d. proga arba
apdovanojant šeimas joms įsimintinų sukakčių proga.

Projekto biudžetas
Išleista, €
II. Materialių daiktų įsigijimas
100 vnt. Lietuvos vėliavų
59 vnt. Lietuvos vėliavų
8 vnt. Lietuvos vėliavų
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

847,00
499,73
66,55

Išlaidas įrodantys dokumentai
2017-06-27 PVM s.f. Nr. KPHF052, UAB SRS servisas
2018-11-27 PVM s.f. Nr. KPIK086, UAB SRS servisas
2019-02-04 PVM s.f. Nr. KPJB018, UAB SRS servisas

101,36
1514,64

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

Giedrė Šopaitė-Šilinskienė

_____________
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