Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1197
2018 m. balandţio 30 d.

PROJEKTO
„PRANEŠK APIE SKRIAUDŢIAMĄ GAMTĄ”
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Baltijos aplinkos forumas
Įmonės kodas: 110090837

Telefonas: : +370 5 255 9145

El. pašto adresas: info@bef.lt

Internetinė svetainė: http://www.bef.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 5 000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 2126,13 €

SANTRAUKA

Projekto tikslas – švarinti Lietuvos gamtą, didinti visuomenės įsitraukimą į
gamtosauginių problemų sprendimą, rūpintis, kad iškilusios gamtosauginės problemos
būtų išspręstos kaip galima greičiau, kai ţala gamtai sąlyginai yra maţiausia.
Visi Lietuvos gyventojai raginami nebūti abejingais skriaudţiamai gamtai,
virtualiame ţemėlapyje fiksuoti pastebėtus paţeidimus ir drauge su iniciatyvos
operatoriumi rūpintis problemos sprendimu. Iniciatyvos operatorius – tarpininkas tarp
valstybės institucijų ir pranešėjų, aktyviai palaikantis ryšį su abejomis pusėmis,
uţtikrinantis pranešėjo tapatybės apsaugą, konfrontacijos tikimybę ir nuolatinį rūpestį
problemos sprendimu.
Nuo 2008 m veikusia iniciatyva siekta uţtikrinti, jog nelegalūs šiukšlynai pamiškėse
ar pakelėse ne tik būtų pašalinti, bet ir daugiau nebeatsikurtų, jog atliekos būtų
utilizuojamos tvarkingai, o visos gamtosauginės problemos būtų sprendţiamos
bendradarbiaujant valstybės institucijoms ir atsakingiems piliečiams.
Galutinis siekis – gyventi švarioje, sveikoje aplinkoje, kur kiekvienas pilietis ja
rūpinasi. Bandant tai įgyvendinti, iniciatyva ragina burtis atsakingus piliečius ne tik
pranešant apie skriaudţiamos gamtos atvejus, bet ir padedant juos spręsti (kai problema
nėra didelė, siūloma ją spręsti savarankiškai, be valstybės institucijų pagalbos).

Projekto rezultatai:
 Iniciatyvos koordinatorius nuo 2014-11-01 iki 2017-02-09 ėmėsi spręsti 1025
pranešimų, 127 problemas pavyko galutinai išspręsti.
 Internetinį iniciatyvos ţemėlapį maps.lt platformoje papildėme nauju įskiepiu –
paţymėjome stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles, pateikėme apie jas
papildomą informaciją.
 Vyko informacijos apie galimybę remti iniciatyvą skaida. Išleisti 2 pranešimai
spaudai, pasirodę 6 ţiniasklaidos priemonėse, informacija dalintasi tiek Baltijos
aplinkos forumo, tiek partnerių el. puslapiuose, socialinėje medijoje.
 Surengtos diskusijos su Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos, Gamintojų ir
importuotojų asociacijos, akcijos „Darom” atstovais dėl bendradarbiavimo
sprenčiant atliekų utilizavimo ir atsinaujinančių šiukšlynų problemos.
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Keletas projekto akimirkų
Surengta speciali fotosesija iniciatyvai populiarinti

Naujas įskiepis „Pranešk apie skriaudţiamą gamtą“ platformoje – stambiagabaričių atliekų
surinkimo aikštelių ţymės, raginimas skirti iniciatyvai paramą.
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Surengta diskusija su Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos atstovais

Apie iniciatyvą ţiniasklaidoje
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija,
vykdanti veiklą aplinkos apsaugos srityje. Dirbdami kaip nevyriausybinė organizacija, mes
siekiame, kad visuomenė gyventų švarioje ir sveikoje aplinkoje, gamtiniai ištekliai būtų
tinkamai naudojami, o turtinga gamtinė įvairovė būtų uţtikrinta ateities kartoms. Tikime,
kad mūsų planetą būtina saugoti ne nuo ţmonių, bet drauge su jais.
Baltijos aplinkos forumas buvo įkurtas 1995 m. kaip techninės pagalbos projektas,
kurį finansavo Baltijos šalių aplinkos ministerijos, Vokietijos, Suomijos, Švedijos
vyriausybės bei Europos Komisija. Tuomet pagrindinis organizacijos tikslas buvo stiprinti
Baltijos šalių valstybės institucijų bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje rengiantis
stojimui į Europos Sąjungą. Savo veikla Baltijos aplinkos forumas prisidėjo prie šalių
integracijos proceso, organizuodamas patirties sklaidos seminarus bei mokomuosius
vizitus valstybės institucijų specialistams.
Pasibaigus projektui, 2003 m. buvo įsteigtas aplinkosauginių NVO tinklas
pavadinimu Baltijos aplinkos forumo grupė (Baltic Environmental Forum Group) su
biurais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Vokietijoje. 2005 m. prie grupės prisijungė Sankt
Peterburgo Tarpvalstybinis bendradarbiavimo centras.
Šiandien svarbiausios mūsų veiklos sritys – aplinkosaugos politikos formavimas,
ryšiai su įvairiomis visuomenės grupėmis, institucinių gebėjimų stiprinimas, mokymai,
visuomenės švietimas ir įvairios savanoriškos iniciatyvos. Bendradarbiaujame su įvairiomis
organizacijomis, kurioms nesvetimos mūsų vertybės ir tikėjimas tuo, kad ţmonės turi ir gali
gyventi santarvėje su gamta.
Pagrindiniai mūsų veiklos principai – konstruktyvus dialogas, bendradarbiavimas,
skaidrumas bei visuomenės informavimas. Bendradarbiaujame su įvairiomis su aplinkos
apsauga susijusiomis valstybės institucijomis, verslo įmonėmis, mokslo įstaigomis ir
kitomis organizacijomis Lietuvoje ir uţsienyje, dalyvaujme NVO forumuose, nacionalinėse
darbo grupėse.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Planuota, jog projekto veiklos vyks metus laiko (nuo 2014-11-01 iki 2015-11-01).
Visgi, projektas buvo pratęstas dvigubai ilgesniam laikotarpiui (iki 2017-02-09).
Visą laikotarpį vyko iniciatyvos palaikymas, iniciatyvos operatorius ir savanoriai
rūpinosi gamtosauginių problemų sprendimu, vyko bendravimas su pranešėjais ir
atsakingomis institucijomis, papildomų finansinių išteklių paieška. Siekiant spręsti gamtos
teršimo atliekomis bei atsinaujinančių šiukšlynų problemą, rengti susitikimai su
suinteresuotomis organizacijomis.
Apie iniciatyvą, galimybę ją remti ir sėkmės istoriją, buvo išleisti 2 pranešimai
ţiniasklaidai. 2015 m. iniciatyvos ţemėlapis buvo papildytas stambiagabaričių atliekų
surinkimo aikštelių ţymomis ir informacija apie tinkamą atliekų utilizavimą. Nors projekto
pradţioje buvo planuota organizuoti iniciatyvos pristatymus mokyklose, joms siųsti
plakatus, tačiau dėl surinkto maţesnio nei planuota paramos kiekio, šios veiklos
atsisakyta.
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Visą projekto veiklos etapą galima suskirstyti į keletą etapų ir išskirti keletą
komunikaciškai aktyvesnių laikotarpių, kai didesnis dėmesys buvo skiriamas iniciatyvos
viešinimui:
1 etapas (2014 m. pabaiga ir 2015 m. pradţia) – paramos rinkimo pradţia Šiuo etapu
buvo intensyviai viešinama informacija apie galimybę remti iniciatyvą Aukok.lt protale,
išleistas primasis pranešimas spaudai, kreiptasi į įvairius partnerius dėl šios informacijos
viešinimo.
2 etapas (2015 metai) – iniciatyvos „Pranešk apie skriaudţiamą gamtą“ palaikymas
(pranešimų registravimas, sprendimas), susitikimai su partneriais, keletas ţinučių,
primenančių apie galimybę remti iniciatyvą Baltijos aplinkos forumo kanaluose.
3 etapas (2015 m. gruodis) – pasirodė naujas įskiepis iniciatyvoje „Pranešk apie
skriaudţiamą gamtą“ – informacija apie stambiagabaričių atliekų aikšteles, atliekų
utilizavimą. Išleistas pranešimas spaudai, ši informacija skelbiama įvairiuose kanaluose.
4 etapas (nuo 2016 m. sausio iki 2017 vasario) - iniciatyvos „Pranešk apie skriaudţiamą
gamtą“ palaikymas (pranešimų registravimas, sprendimas), sėkmės istorijų rengimas,
išorinių šaltinių ieškojimas iniciatyvos palaikymui, sistemos atkūrimas virusų sunaikintame
puslapyje www.gamtoje.org.
Projekto biudţetas

I. Personalo kaštai
Iniciatyvos operatorių
darbo kaštai

Planuota
Išleista, €
išleisti, €
4 650,14 1 977,30
4 650,14

1 977,30

349,86

148,83

5 000

2 126,13

Išlaidas įrodantys dokumentai
Personalo kaštų pažyma Nr.1 (darbo
projekte apskaitos žiniaraščiai,
Įkainio paskaičiavimo pažymos,
banko išrašų kopijos)

II. Materialių daiktų
įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos

IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Per aukok.lt portalą buvo surinkta 2 126,13 eurų parama. Likusią projekto išlaidų
dalį organizaciją padengė iš kitų resursų.
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Projekto rezultatai
Iniciatyvos koordinatorius nuo 2014-11-01 iki 2017-02-09 ėmėsi spręsti 1025
pranešimų, 127 problemas pavyko galutinai išspręsti. Iš viso buvo išsiųsta 288 raštų
įvairioms atsakingoms institucijoms bei 212 raginimų, priminimų ar informacijos tikslinimų.
165 pranešimai buvo patikrinti ir atmesti (pvz., dėl to, kad problemos nurodytoje vietoje
nebebuvo, nebuvo pateika pakankamai informacijos apie problemą ir pan.). Detalesnė
statistika pateikiama 1 lentelėje ir 1 diagramoje.

Gautas pranešimas uţregistruotas sistemoje
Pranešimas perduotas atsakingai institucijai
Pranešimas ir/arba problemos sprendimo eiga
tikslinami
Gautas pranešimas, kad problema išspręsta
Problemos išspręsti nepavyko
Problema nurodytoje vietoje neaptikta
Pranešime nepakanka informacijos problemai
uţregistruoti
Problema patikrinta vietoje, paţeidimas nenustatytas
Pranešimas įvertintas ir atmestas
Problemos sprendimas atidėtas
Pranešimas vertinamas
Problema išspręsta ir patikrinta vietoje

225
288
212
47
0
9
87
13
56
8
0
80

1 lentelė. Iniciatyvos „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ statistika nuo 2014-11-01 iki
2017-02-09
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1 diagrama. Iniciatyvos „Pranešk apie skriaudžiamą gamtą“ statistika pagal problemos
statusą nuo 2014-11-01 iki 2017-02-09
Prasidedant iniciatyvai buvo surengta speciali fotosesija projektui populiarinti.
Per 2015 m. įvyko net keletas susitikimų su Gamintojų ir importuotojų asociacija
diskutuojant apie atliekų utilizavimo problemą, atsinaujinančius šiukšlynus ir galimus
sprendimo bųdus.
2015-01-15 surengta diskusija su Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos atstovais
dėl bendradarbiavimo tarp iniciatyvos „Pranešk apie skriaudţiamą gamtą“ ir galimybės
pranešti apie skriaudţiamos gamtos atvejus bendruoju pagalbos telefonu 112. Diskutuota
apie atinaujinančių šiukšlynų problemą.
2015-03-30 surengtas susitikimas su iniciatyva „Darom”, diskutuota dėl „Pranešk
apie skriaudţiamą gamtą” taškų įtraukimą į „Darom” akciją, iniciatyvos tęstinumo,
atsikuriančių šiukšlynų.
2015 m. gruodţio pabaigoje internetinį iniciatyvos ţemėlapį maps.lt platformoje
papildėme nauju įskiepiu – paţymėjome stambiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles,
pateikėme apie jas papildomą informaciją. Apie naująjį įskiepį informavo iniciatyvos
partneriai (maps.lt, Gamintojų ir importuotojų asociacija), buvo išleistas pranešimas
spaudai, pasirodė naujienos 3 portaluose.
Apie galimybę paremti iniciatyvą buvo išleistas pranešimas spaudai, pasirodęs 3
naujienų portaluose, informuota vienoje populiariausių portalų maps.lt, Baltijos aplinkos
forumo veiklos ataskaitose, šios organizacijos darbuotojų elektroninių laiškų parašuose,
socialinėse medijose. Šia informaciją savo el. puslapiuose ir socialinėse medijose dalinosi
ir 6 kitos idėjai prijaučiančios organizacijos.
Apie iniciatyvos sėkmės istorijas ir galimybę skirti iniciatyvai paramą parengtos 8
naujienos iniciatyvos el. psl. www.gamtoje.org.
Ţemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie būdus, kuriais numatėme
kviesti ir kvietėme aukotojus remti iniciatyvą šiam projektui
Viešinimas
Naujienos organizacijos
svetainėje www.bef.lt

Sutartyje numatyta trukmė,
daţnis
Lėšų rinkimo pradžioje,
pasirodžius sėkmės istorijai.

Naujienos organizacijos
svetainėje www.gamtoje.org

Lėšų rinkimo pradžioje,
pasirodžius sėkmės istorijai.

Naujienos partnerių svetainėje
www.mesrusiuojam.lt
Naujiena partnerių svetainėje
www.maps.lt
Skelbimai mokyklose

Lėšų rinkimo pradžioje,
pasirodžius sėkmės istorijai.
Lėšų rinkimo pradžioje
Nuo 2014-09-01 likusį lėšų
rinkimo laikotarpį.

Realizuota trukmė, daţnis
Lėšų rinkimo pradžioje,
atsiradus galimybei iniciatyvą
remti „Swedbank” platformoje.
Viso: 2 naujienos.
Lėšų rinkimo pradžioje,
pasirodžius sėkmės
istorijoms. Viso: 8 naujienos.
Pasirodžius sėkmės istorijai.
Viso: 1 naujiena.
Pasirodžius sėkmės istorijai.
Viso: 1 naujiena, baneris.
Nerealizuota dėl lėšų stygiaus
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Pranešimai spaudai apie
sėkmės istorijas
Baneris organizacijos
svetainės www. bef.lt
tituliniame puslapyje.
Skrajutės parodoje
„Ekologika“(Baltijos aplinkos
forumas – pagrindinis
partneris)
Tekstinė informacija su
nuoroda organizacijos
svetainės www.bef.lt skiltyje
„Parama“.
Kvietimas paaukoti
organizacijos „FaceBook“
puslapyje.
Kvietimas paaukoti iniciatyvos
„Mes rūšiuojam“ „FaceBook“
puslapyje.
Paaukoti kviečianti žinutė su
nuoroda iniciatyvos
operatoriaus laiškų apačioje
(angl. signature).
Pranešimas žiniasklaidai apie
planuojamą projektą ir
galimybes paaukoti portale
aukok.lt.
Kvietimas paaukoti siunčiant
kalėdines dovanėles
organizacijos partneriams

Visą lėšų rinkimo laikotarpį.
Visą lėšų rinkimo laikotarpį.

Visą lėšų rinkimo laikotarpį.
Viso: 2 pranešimais spaudai.
Visą lėšų rinkimo laikotarpį.

Parodos metu

Parodos metu

Visą lėšų rinkimo laikotarpį.

Visą lėšų rinkimo laikotarpį.

Lėšų rinkimo pradžioje,
pasirodžius sėkmės istorijai.

Lėšų rinkimo pradžioje,
pasirodžius sėkmės istorijai.
Viso: 8 įrašai.
Pasirodžius sėkmės istorijai.
Viso: 3 įrašai.

Kartą per mėnesį
Visą lėšų rinkimo laikotarpį.

Visą lėšų rinkimo laikotarpį.

Lėšų rinkimo pradžioje.

Lėšų rinkimo pradžioje.

Vienkartinis

Vienkartinis

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

Organizacijos vadovas

Ţymantas Morkvėnas ____________ A.V.
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