Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1078
2012 m. sausio 23 d.

PROJEKTO „DOVANOKIME „SENELIO JONO PASAKAS“
ONKOLIGONIUKAMS“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Vytauto Kernagio fondas
Įmonės kodas: 301675441

Telefonas: 8 656 28992

El. pašto adresas: fondas@kernagis.lt

Internetinė svetainė: www.kernagis.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 10 500 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 3 012 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – išleisti kompaktinę plokštelę su Jono Kavaliausko įskaitytomis pasakomis.
Projekto rezultatai:
•
•
•
•

Išleista kompaktinė plokštelė „Senelio Jono pasakos“, iš viso 3000 vnt.
1200 vnt. išsiųsta paštu į visas ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei vaikų ligonines.
Apie 100 vnt. išdalinta vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis.
Likusios kompaktinės plokštelės atiduotos platinimui. Gautos pajamos bus skirtos gamybos
kaštams padengti bei Onkohematologijos centro mažųjų ligoniukų vaistams.

Keletas projekto akimirkų

1

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vytauto Kernagio fondas įkurtas siekiant sujungti begalę iniciatyvų, atsiradusių po maestro Vytauto
Kernagio mirties 2008 m. balandį. Šiuo metu savo veiklą fondas skirsto į tris grupes: Vytauto
Kernagio atminimo išsaugojimas, maestro idėjų ir kūrybos sklaida bei pagalba sergantiems
onkologinėmis ligomis.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Vilniaus universiteto vaikų ligoninės onkohematologijos centre vykstančio projekto „Gėrio menas“
tikslas – su profesionalių menininkų pagalba organizuoti ilgalaikes menines dirbtuves vaikams,
sergantiems onkologinėmis ligomis. Bendradarbiaudamas su profesionaliais menininkais fondas
per metus vaikams surengė 36 susitikimus, kurių metu vyko dainavimo, fotografavimo, piešimo,
grojimo bei literatūros pamokos. Mažiesiems įkurtos meninės dirbtuvės orientuotos į jų galimybes
bei norus. Viename iš projekto „Gėrio menas“ etapų buvo išleista kompaktinė plokštelė „Senelio
Jono pasakos“.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

1800

-

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Garso suvedimas
Muzikos kūrimas

8700

3012

Iš viso:

10500

3012

2011.05.16 autorinė sutartis Nr.
VKF201105-1, 2011.05.30 kūrinio
perdavimo – priėmimo aktas (iš viso
3138,76 Lt)

Kitos patirtos išlaidos (tiekėjas, išlaidų rūšis ir suma):
VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija – fonograma, suma 495,87 + PVM Lt;
UAB BOD Group – CD leidyba, suma 2250 Lt + PVM;
Asociacija GS1 Lietuva – prekių numerių registravimas, suma 350 Lt + PVM, suma 30 Lt + PVM;
UAB Mylidos reklama – popierius ir pjaustymo paslaugos, suma 90,08 Lt + PVM.

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

Vytautas Kernagis _____________ A.V.
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