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2015 m. balandžio 21 d.

PROJEKTO „Paremkime Ukrainos pilietinę visuomenę“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Demokratijos ir vystymo paramos fondas
Įmonės kodas: 300604085

Telefonas:

El. pašto adresas:

Internetinė svetainė:

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 100000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 100000 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – surinktomis lėšomis paremti už demokratišką Ukrainos ateitį kovojančius
protestuotojus.
Projekto rezultatai:


Apmokėtas skrydis į Ukrainą septyniems žmonėms.



Sudalyvauta Kijevo gatvės muzikos dienoje bei Europos dienos paminėjime.



Nukentėjusių stovyklos įkūrimas (kvėpavimo takų reabilitacija, sportas, psichoterapija).



Nupirkta ir sėkmingai nugabenta tvarsčių, rūbų, batų, apatinių rūbų parama.



Iniciatyvines grupės kelionė į Kijevą perduoti paramą visuomeninėms organizacijoms

Projekto akimirkos:

1

2

3

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros ir paramos fondą „Demokratijos ir vystymo paramos fondas“ (toliau – Fondas,
aut.) įsteigė VšĮ „Rytų Europos studijų centras“. Fondas turi administratorių, tačiau darbuotojų
neturi.
Viena iš Fondo įgyvendintų akcijų buvo paramos rinkimas nukentėjusiems nuo karo
Gruzijoje. Taip pat Fondas teikia paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Parama buvo panaudota medicinos reikmenims įsigyti – tvarsčiams, vaistams ir pagalbinėms
priemonėms. Dauguma sužeistų protestuotojų vengia vykti į valstybines ligonines, bijodami būti
suimti, todėl tokie reikmenys yra labai reikalingi. Nemažai nukentujusiujų buvo atvežti ir gydomi
Lietuvoje. Fondas apmokėjo grįžimo namo kelionės išlaidas. Buvo važiuojama į Ukrainą, į
pabėgėlių stovyklas, jas aprūpinat maistu ir visomis būtiniausiomis priemonėmis.
Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
7 žmonių skraidinimas į Ukrainą
Paramos fondo First Found of
Lviv nukentėjusių stovyklos
įkūrimas (kvėpavimo takų
reabilitacija, sportas,
psichoterapija)
Pirkta ir vežta į Ukrainą
tvarsčiai, rūbai, batai, apatiniai
rūbai
III. Organizacinės išlaidos
GMD Kijeve ir Europos dienos
minėjimas
Iniciatyvinės grupės kelionė į
Kijevą perduoti paramą
visuomeninėms organizacijoms
IV. Kitos išlaidos
Vienkartinės išmokos Ukrainoje
sužeistiems asmenims
Mokestis už paramos lėšų
pervedimą ne į ES šalis1
Iš viso:

1

Planuota
išleisti, Lt
0

Išleista, Lt

4368,00

4368,00

Išankstinio apmokėjimo sąskaitos,
paramos sutartys

17264,00

17264,00

Paramos sutartys, mokėjimų pavedimų
kopijos, čekiai

25109,10

25109,10

Sąskaitos faktūros

26913,00

26913,00

Paramos sutartis,sąmata, sąskaitos,
čekiai

14500,00

14500,00

Sąskaitos, paramos sutartys

11365,90

11365,90

Sutartis, mokėjimo nurodymas

0

15000

99520

114520

Išlaidas įrodantys dokumentai

0

Mokestis už surinktą paramą taikomas, kai lėšos pervedamos ne į Europos Sąjungos šalis.
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PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos administratorius

Eglė Strolytė _____________ A.V.
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