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APIE AUKOK.LT
VšĮ Geros valios projektai
VšĮ Geros valios projektai – nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2008 m. balandžio 15 d.
Organizacijos steigėjas: Tadas Langaitis.
Organizacijos dalininkai: Tadas Langaitis, Inga Langaitė.

VšĮ Geros valios projektai valdyba
TADAS
LANGAITIS

ELVINAS
JAKIMOVAS

MINDAUGAS
REINIKIS

VLADAS
SAPRANAVIČIUS

Valdybos pirmininkas

„Ad Fingers” projektų
vadovas

Buvęs Pilietinės
Atsakomybės Fondo
direktorius

Webconsulting interneto
rinkodaros konsultantas

Vizija: bendruomeniška visuomenė, kurioje esame organizacijų partneriai ir piliečių patarėjai, priimant
tinkamus geros valios sprendimus.
Ilgalaikis tikslas – suburti atskirų sričių specialistus, kurie versle, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje įgytą
patirtį panaudotų socialiniams paramos projektams vystyti, valdyti ir įgyvendinti.
Organizacija administruoja ne tik pirmąjį aukojimo portalą aukok.lt, bet ir kitas „Gerumo tinklo“ iniciatyvas:
1
paramos daiktais tinklą Pagalbadaiktais.lt bei nemokamos socialinės reklamos sistemą Pagalbareklama.lt .
Organizacija globoja iniciatyvą „Baltosios pirštinės“.

Apie aukok.lt
aukok.lt – tai 2009 m. rugsėjo 14 d. startavusi pirmoji Lietuvoje aukojimo internetu svetainė, kuri suteikia
galimybę privatiems asmenims ir įmonėms aukoti patogiau.
Misija: skatinti bendruomeniškumą, padedant visuomenei priimti atsakingus aukojimo sprendimus ir
padedant visuomeninėms organizacijoms pritraukti reikiamų lėšų.
Tikslai:
 suteikti galimybę gyventojams ir įmonėms aukoti lengviau ir patogiau;
 sukurti galimybes paramos projektų vykdytojams pristatyti projektus ir surinkti reikiamas lėšas;
 užtikrinti skaidrią paaukotų lėšų atskaitomybę;
 konsultuoti projektų vykdytojus dėl veiklos tobulinimo.

1

Dėl finansavimo trūkumo projektas Pagalbareklama.lt laikinai sustabdytas.
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Aukotojams tai galimybė:
• greitai ir patogiai paaukoti, naudojantis internetine bankininkyste, PayPal ar trumpuoju numeriu
1405;
• per populiariausias Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas aukoti be jokių mokesčių – 100%
paaukotos sumos atitenka paramos gavėjui, aukok.lt paslaugos nemokamos;
• pasirinkti iš patikimų socialinių projektų, atrinktų ekspertų komisijos, sąrašo;
• gauti skaidrias ataskaitas apie paaukotų pinigų panaudojimą;
• paaukoti kito asmens vardu, sukuriant dovaną.
Aukotojams iš užsienio tai galimybė:
• susipažinti su lietuviškais labdaros projektais anglų kalba;
• paaukoti per pasaulyje populiarią PayPal mokėjimo sistemą.
Socialinio projekto vykdytojams tai:
• naujas kanalas greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis surinkti lėšų vykdomiems labdaros
projektams;
• naujas būdas pristatyti savo paramos projektus didesnei auditorijai be žymesnių išlaidų;
•

galimybė tobulinti savo socialinius projektus ir jų viešinimą, naudojantis profesionalios aukok.lt
komandos pagalba.

aukok.lt atrankos komisija
INGA
LANGAITĖ

TADAS
LANGAITIS

VAIDOTAS
ILGIUS

VILMA
JUŠKAITĖ

JUSTINAS
PAGIRYS

VšĮ Geros valios
projektai, komisijos
pirmininkė

VšĮ Geros valios
projektai

NVO sektoriaus
ekspertas

NVO sektoriaus
ekspertė

ISM dėstytojas
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Organizacijų atsiliepimai
LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos lėšų paieškos ir komunikacijos
specialistė Indrė Čepulytė
aukok.lt projekto dėka galime surinkti reikiamas lėšas vykdyti ir tęsti SOS vaikų kaimų
veiklas, o svarbiausia suteikti paramą vaikams, kuriems taip reikalingas visų mūsų
palaikymas. Dėkojame visam kolektyvui, kuris dirba operatyviai ir visada padeda ištikus
bėdai. Svarbiausia yra tai, kad bendradarbiaujame taip, kad visiems būtų patogu, greita
ir efektyvu.

Labdaros ir paramos fondo „Bėgimas Kartu” vadovas Ben Harvey
aukok.lt Lietuvos žmonėms suteikia greitą ir paprastą būdą, visų pirma, susipažinti su
įvairiais socialiniais projektais, antra, saugiai pervesti pinigus. Labai svarbu, kad aukok.lt
įvertina projektus, prieš juos paskelbdami. Tai užtikrina aukotojams, kad jų parama bus
panaudota patikimiems ir vertiems tikslams. Smagu, kad aukok.lt gali teikti savo
paslaugas nemokamai. Jungtinėje karalystėje įprasta, kad panašūs tinklapiai taiko 3-5%
mokestį nuo paaukotos sumos.

Labdaros ir paramos fondo „Jaunimo linija“ vadovas Paulius Skruibis
Labai džiaugiamės Aukok.lt žmonėms suteikiama galimybe remti „Jaunimo linijos" veiklą
bet kuriuo metu ir be jokių banko mokesčių! Aukok.lt surenkama parama padeda mūsų
organizacijai užtikrinti nenutrūkstamą nemokamos pagalbos teikimą, su įvairiais
gyvenimo sunkumais susiduriantiems jauniems žmonėms. Taip pat norime
pagirti aukok.lt komandą už jų aktyvų darbą gerinant NVO sektoriaus sąlygas Lietuvoje,
ieškant naujų ir patogesnių paramos būdų.

Asociacijos „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai" pirmininkė
Su aukok.lt komanda bendradarbiaujame jau antrus metus. Buvo laikotarpis, kai per
aukok.lt surinktos lėšos buvo pagrindinė mūsų organizacijos finansinė parama, kurios
dėka galėjome tęsti pradėtą veiklą toliau. Džiaugiamės galėdami dirbti su aukok.lt
darbuotojais ir savanoriais - žavimės jų profesionalumu, aktyvumu ir iniciatyvomis.
aukok.lt dėka yra stiprinamas NVO sektorius Lietuvoje bei skatinamos tokios vertybės
kaip inovatyvumas, skaidrumas ir bendradarbiavimas. Ačiū jums už tai!
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aukok.lt komanda
Komanda
Su savanorių pagalba veiklą vykdo aukok.lt komanda įsikūrusi Vilniuje, Gedimino pr. 21 esančiame „NVO
(nevyriausybinių organizacijų) Avilyje“.

TADAS
LANGAITIS

INGA
LANGAITĖ

ŽIVILĖ
PIKTURNAITĖ

IEVA
VAIČIŪNAITĖ

Valdybos pirmininkas ir
l.e.p. direktorius iki
2013-03-18

Direktorė
nuo 2013-03-18

Projektų vadovė

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros vadovė

Savanoriai
aukok.lt yra visuomeninis lietuvių projektas, prie kurio savo darbu be atlygio prisidėjo jau dešimtys pilietiškų
lietuvių. Dėkojame visiems savanoriams, prisidėjusiems prie aukok.lt vystymo:
Linai Jasaitei, Linai Barborytei, Rositai Rudvalytei, Egidijai Vailaitytei, Dominykui Petkevičiui, Ramunei
Širvinskienei, Dianai Smith, Gintarei Daukantaitei, Godai Mackevičiūtei, Rasai Vilnienei, Jolantai
Koroliovaitei, Justinai Vaitiekūnaitei, Dainiui Žiūrai, Evelinai Verčinskajai, Alinai Agarkovai, Tomui Avižiniui,
Dainius Biskiui ir Studijai Intrus, Simonai Legenytei ir Vilniaus kolegijos šokėjams, Justui Ramanauskui,
Gerdai Vaičiūnaitei, Indrei Stundžiaitei, Kotrynai Vapsvaitei, Konradui Kazlauskui, Vilmantui Grubiui, Kristinai
Selezniovai ir Erasmus Students Network nariams, Živilei Burokaitei, Eglei Žilinskaitei, Aurelijai Cikšaitei,
Redai Latušenkienei, Laurai Karpavičiūtei, Ritai Škutienei, Jekaterinai Gusevai, Ugnei Dvorkinaitei, Igoriui
Gubaidulinui, Justei Aurylaitei, Austėjai Malaiškienei, Urtei Sinkevičiūtei, Giedriui Nagielai, Juta Liutkevičiūtei,
Astai Mukienei, Bernadetai Vinčienei, Pauliui Kripaičiui, Egitai Dadašovai, Editai Lenkauskaitei, Jekaterinai
Romanovskajai, Ugnei Kontarei, Andriui Timofejevui ir daugeliui kitų.
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Rėmėjai
Pagrindiniai rėmėjai:

Atviros visuomenės instituto
Pagalbos fondas Lietuvoje

Informaciniai rėmėjai:

Kūrybiniai rėmėjai ir kiti draugai:
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VEIKLOS ATASKAITA
Pagrindiniai rodikliai
ORGANIZACIJOS
Aukota 47 organizacijų projektams

PROJEKTAI
Aukota 40 naujų, 24 ankstesniems projektams

47

64

PAAUKOTA SUMA
2011 – 928 314 Lt, 2012 – 745 485 Lt

AUKOJIMAI
2010 – 5 505, 2011 – 6 191, 2012 – 8 756

822 234 Lt

13 610

SRITYS
Daugiau nei pusė aukojimų atiteko vaikams

MOKĖJIMO KANALAI
Populiariausias kanalas sugeneravo 5% sumos

Aukojimo internetu rodikliai
GEROS VALIOS ŽMONĖS
Portale internetu paaukoję fiziniai asmenys

ŽMONIŲ IR VERSLO PAAUKOTA SUMA
Žmonės – 697 435 Lt, įmonės – 124 799 Lt

5 492
VIDUTINĖ SUMA
Fizinių asmenų paaukotos sumos vidurkis

69 Lt
ANONIMIŠKAI AUKOJA
Anonimai aukoja 29% didesnes sumas

DOVANOS
Vidutinė dovanos vertė – 145 Lt

35%

239
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DAŽNIAUSIAI AUKOJAMOS SUMOS
Žmonės dažniausiai renkasi „apvalias“ sumas

VYRAI IR MOTERYS
Moterys aukoja dažniau, vyrai – didesnes sumas

APSILANKYMAI
2010 – 152 876, 2011 – 123 186, 2012 – 103 690

ŽINOMUMAS
Žinomumas tarp suaugusių interneto vartotojų

95 246

56%

Pateikiama 2013 m. statistika, parengta remiantis:
- portale surinktos statistikos duomenimis;
- Google Analytics statistikos įrankiu;
- rinkos tyrimų kompanijos RAIT 2012 m. birželį atlikta reprezentatyvia gyventojų apklausa.
Paaukotos sumos priskiriamos laikotarpiui, kurio metu buvo atliktas aukotojo pervedimas.
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Ryškiausi momentai
aukok.lt viešinimas
aukok.lt komanda, bendradarbiaudama su aukok.lt
besiskelbiančiomis organizacijomis, nuolat vykdo
organizacijų projektų viešinimą. 2013 m.
organizacijoms išplatintos papildytos projektų
viešinimo gairės.
aukok.lt įrankiai ir kanalai:
 puslapis socialiniame tinkle FaceBook
facebook.com/aukok.lt, turintis daugiau nei
5 500 gerbėjų;



aukok.lt naujienlaiškis, siunčiamas daugiau nei
11 000 jį užsiprenumeravusių asmenų;
„Swedbank“ el. bankininkystės puslapyje
palaikoma „Erdvė geriems darbams“;

Organizacijų įrankiai ir kanalai:
 internetinės svetainės;
 puslapiai socialiniuose tinkluose;
 vidiniai ir išoriniai renginiai;
 naujienlaiškiai, laiškai bei kitos priemonės.
Universalūs komunikacijos kanalai:
 pranešimai žiniasklaidai;
 straipsniai ir viešinimas draugiškose
žiniasklaidos priemonėse;
 lauko reklamos stendai.

Ryškiausi 2013 m. momentai:
 2013 m. vasarą Aukok.lt kartu su
Pagalbadaiktais.lt dalyvavo keturiuose
festivaliuose (Bliuzo naktys, Galapagai, Karklė ir
Granatos Live), kuriuose skleidė gerumo virusą
ir ragino būti gerais ne tik per šventes, bet ir
visus metus.
 Nuo 2013 m. spalio mėn. tiesiogiai gali paaukoti
Medicinos, Citadele ir Šiaulių banko klientai.
 2013 m. lapkričio mėn. startavo aukojimo
galimybė trumpuoju numeriu 1405.
 2013 m. buvo atliktas Nevyriausybinių
organizacijų skaidrumo tyrimas.
 2013 m. lapkričio 7 d. vyko antroji VšĮ „Geros
valios projektai“ organizuojama konferencija „Ar
geram darbui reikia reklamos?“
 2013 m. gruodžio 11 d. VšĮ „Geros valios
projektai“ įkūrėja ir direktorė Inga Langaitė vedė
seminarą „Ar tikrai visada aukojame tiems, kam
labiausiai reikia?", kurio tiesioginę transliaciją
buvo galima stebėti webseminarai.lt.
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Telemaratonai
Televizijos labdaros maratonai keletą kartų per
metus pritraukia didelį visuomenės dėmesį ir
paramą labdaros organizacijoms. aukok.lt
bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis ir
televizijomis tapdamas jų patikimu partneriu.
aukok.lt – tai papildomos galimybės
telemaratonų žiūrovams:
 paaukoti neribotą sumą;
 paaukoti be jokių mokesčių mobiliojo ryšio
operatoriams;
 užsisakyti pinigų panaudojimo ataskaitą;
 paaukoti iš užsienio;
 paaukoti ne tik akcijos dieną;
 lengvai įsiminti internetinio puslapio adresą.
2013 m. telemaratonai:


TV3 | 2013.10.04 | Lietuvos zoologijos sodo
paramos akcija „PIRK DRAMBLĮ“



TV3 | 2013.12.24 | TV3 televizijos ir SEB banko
inicijuotas labdaros projektas „Išsipildymo
akcija 2013“;



LRT | 2013.12.04 | Maltos ordino pagalbos
tarnybos akcija „Maltiečių sriuba 2013“;



LRT | 2013.06.13 | „Misija Sibiras‘13“
palaikymo akcija – labdaros koncertas.



LNK | 2013.12.08 | Labdaros koncertas-akcija
projektui „Pasidalink” paremti;



LNK | 2013.10.19 | Paramos kampanija ir
koncertas „Už vaikystę”.
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Filantropijos rinkos tyrimai
2013 m. birželio mėnesį VšĮ Geros valios projektai užsakymu rinkos tyrimų bendrovė SPINTER tyrimai atliko
reprezentatyvią anketinę apklausą tiesioginio interviu būdu. Apklausti 1006 Lietuvoje gyvenančių 18-75 m.
respondentų.
AUKOJAMOS SUMOS

AUKOJANTYS ŽMONĖS

Per paskutinius 12 mėn. aukotos sumos

Vienokią ar kitokią sumą paaukoję žmonės

50%
VIDUTINĖ AUKOJAMA SUMA
Aukojamos sumos vidurkis

28 Lt
DAŽNIAUSIA AUKOJAMA SUMA
Daugiausia gyventojų teigia paaukoję 6-10 Lt sumą

6-10 Lt
AUKOJIMAS MAISTU, DAIKTAIS

KALBĖJIMASIS APIE AUKOJIMĄ

Per paskutinius 12 mėn. aukojo 44% žmonių

50% žmonių kalbasi apie aukojimą su:
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Projektai
Pateikiami visi projektai, kuriems 2013 m. buvo rinktos lėšos. Nurodoma 2013 m. surinkta suma. Pilkai
pažymėti projektai, kurie 2013 m. pabaigoje dar nebuvo užbaigti.

Kategorija/ Projektas/ Organizacija

Suma, Lt

VAIKAMS

292 122,48

Būkime su vaikais ir dėl vaikų 2013
Visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“

4 550,31

Išsaugokime dienos centrą vaikams (2012.12-2013.01)
VšĮ SOTAS

1 226,92

Išsipildymo akcija 2012
Labdaros fondas „Vienybė“

5 638,56

Kiekvienam vaikui – po Didįjį Draugą
Šv. Antano dienos centras

332,74

Padėkime vaikams ir šeimoms nukentėjusioms nuo taifūno Filipinuose
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

53 914,16

Padėkime Viliui ir jo likimo draugams
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

13 440,00

Papuoškime globos namuose gyvenančių vaikų kambarius jų nuotraukomis
VšĮ VLGN „Atsigręžk į vaikus“

1 600,00

Atsakytas skambutis - išsaugota gyvybė
VšĮ „Vaikų linija”

8 746,95

Bėkime kartu už Siera Leonės vaikus
Labdaros ir paramos fondas „Bėgimas Kartu”

4 924,75

Gydytojai klounai: juoko virusas sergantiems vaikams
Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“

11 922,11

Informatika gali pakeisti Tavo gyvenimą – „Bebras“
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

1 965,24

Išsaugokime dienos centrą
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

8 084,99

Išsipildymo akcija 2013
Labdaros fondas „Vienybė“

96 066,67

Jaukesnė aplinka vaikams
Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai

11 885,00

Padėkime migrantų vaikams lengviau prisitaikyti
VšĮ Paramos vaikams centras

3 450,40

Saugi mokykla
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

7 888,66

Sportinis lavinimas socialiai remtiniems vaikams
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui

874,44

Už vaikystę
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

49 544,66

VMG mokykla
VšĮ „Atsakingas verslas“

155,05

Zambija EveryOne
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

5 910,87
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SVEIKATAI, NEĮGALIESIEMS

238 752,42

„Šypsenų miestas“ – smėlio menas sergantiems vaikams
VšĮ „Kontoros projektai“

1 402,80

Dienos centras veža
Vilniaus neįgaliųjų dienos centras

9 048,53

Ištiesk gerumui ranką 2012
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

3 172,73

Negaliu pats – išmokyk pažinti džiaugsmą
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

5 000,00

Padėkime Gabrieliui išsaugoti akytę
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“

60 000,00

Padovanok vasarą vaikui su negalia
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“

22 478,69

Suteikime Adomėliui dar vieną viltį matyti
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“

60 000,00

Suteikime galimybę neįgaliems vaikams augti, sveikti ir lavėti!
VšĮ „Padėk užaugti“

15 000,00

Ištiesk gerumui ranką 2013
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

13 147,12

Pastatykime Šv. Pranciškaus onkologijos centrą kartu
VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras

49 502,55

SKURDUI MAŽINTI

120 661,31

Kviečiu į svečius 2013
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

45 000,00

Pasidalink 2012
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

2 165,7

Švaresnis gyvenimas
VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras

3 000,00

aukok.lt
VšĮ „Geros valios projektai“

12 081,92

Labdaros valgyklėlė
Labdaros ir paramos fondas „Ekklesia“

8 442,27

Maistas ant ratų
Maltos ordino pagalbos tarnyba

15 910,54

Padėkime vaikams pajusti namų jaukumą
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

260,00

PasiDalink
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

23 522,84

Vėsūs ratai „Maisto bankui"
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

10 278,04

JAUNIMUI IR ŠEIMAI

57 218,24

KITOKS jaunimo ugdymas
VšĮ „Kitas variantas“

3 726,85

Misija Sibiras '13
Labdaros ir paramos fondas ‚Jauniems“

13 123,38

Padėkime gausioms šeimoms nutraukti skurdo ratą
Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras

4 626,8
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Paremkime paramos grupę nusižudžiusiųjų artimiesiems
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

2 154,74

Stovykla šeimose globojamiems vaikams
Viešoji įstaiga „Pagalbos paaugliams iniciatyva“

2 500,00

„Jaunimo linija“ – tūkstančiai atsilieptų pagalbos skambučių
Paramos fondas „Jaunimo linija“

11 568,87

Daugiau galimybių kaimo jaunimui
VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras”

2 400,00

Kartu padėkime įveikti krizes
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

218,25

Padėti tam, kuris padeda
VšĮ SOTAS

1 392,63

Pagalba gimdyvėms
Prieraišiosios tėvystės centras

15506,72

GYVŪNAMS IR GAMTAI

69 397,14

Gyvybės vagonėliai – paskutinė pasmerktų gyvūnėlių viltis (2011.01-2013.03)
Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus sk.

4 973,68

Išgelbėkim kačiukus nuo beprasmės mirties
VšĮ „Lesė”

8 597,41

Pagalba beglobiams gyvūnams
VšĮ „SOS gyvūnai”

1 111,28

PIRK DRAMBLĮ
Lietuvos zoologijos sodas

16 842,00

Gyvybės vagonėliai – paskutinė pasmerktų gyvūnėlių viltis
Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus sk.

21 280,10

Išgelbėkim kačiukus
VšĮ „Lesė“

12 867,83

Prieglauda benamėms katėms
Viešoji įstaiga Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS“

3 724,84

PILIETIŠKUMUI UGDYTI

18 938,71

Manobalsas.lt
VšĮ „Ateities visuomenės institutas“

23,00

Padėkime rinkėjams pasiruošti rinkimams
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius

202,00

Skaidrius rinkimus užtikrink pats - prisidėk prie "Baltųjų pirštinių"
VšĮ „Mes darom“

4 900,00

Manoseimas.lt
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius

924,98

Užkirsk kelią perkamai demokratijai - prisidėk prie "Baltųjų pirštinių"
VšĮ „Geros valios projektai“

12 888,73

KITI

19 430, 20

Padėkime išgyvenusiems stichinę nelaimę Filipinuose
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

16 059,88

Išgirskime moteris, kurioms reikia pagalbos
Kauno moterų linija

3 370,32

Toliau kviečiame susipažinti su iki 2013 m. pabaigos įgyvendintų projektų rezultatais. Dalis organizacijų šios
metinės ataskaitos parengimo metu projektų ataskaitų dar nebuvo pateikę. Jas paskelbsime kitoje metinėje
ataskaitoje.
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Įgyvendintų projektų rezultatai
BŪKIME SU VAIKAIS IR DĖL VAIKŲ 2013

Atsakinga organizacija: Visuomeninė
„Vaikai-visuomenės dalis“ (asociacija)

organizacija

Paaukota: 4.550,31 Lt
Projekto tikslas – organizuoti vaikų stovyklas
pavasario, vasaros, rudens atostogų metu, kuriose
buvo siekiama lavinti vaikų kūrybinius ir meninius
įgūdžius, suteikti sveikos gyvensenos įgūdžių, ugdyti
bendradarbiavimo gebėjimus bei vertybines nuostatas,
sudaryti galimybę pažinti regiono, kuriame vyks
stovykla kultūros paveldo vertybes, formuoti teigiamą
požiūrį į aplinkosaugą.
Išsami ataskaita >>

IŠSAUGOKIME DIENOS CENTRĄ VAIKAMS (2012.12-2013.03)

Atsakinga organizacija: VšĮ SOTAS
Paaukota: 5.000 Lt
Projekto tikslas – teikti įvairiapusę ilgalaikę socialinę ir
psichologinę pagalbą dienos centrą lankantiems
socialinės rizikos šeimų vaikams. Projekto metu vaikų
dienos centre buvo organizuojama namų darbų ruoša,
vedami
įvairūs
užsiėmimai
(meno,
filmavimo,
fotografavimo, pasaulio pažinimo), keliaujama į išvykas,
vedamos kulinarijos
pamokėlės, mokoma kitų
savarankiškam gyvenimui reikalingų įgūdžių.
Išsami ataskaita >>
IŠSIPILDYMO AKCIJA 2012
Atsakinga organizacija: Labdaros fondas „Vienybė“
Paaukota: 240.554,34 Lt
Jubiliejinės 10 – osios “Išsipildymo akcijos” metu buvo
siekiama pagerinti vaikų globos namų buities sąlygas ir
sveikatingumą- įsigyti būtinųjų daiktų reikalingų vaikų
fiziniam ir kūrybiniam lavinimui, mokslo ir sveikatinimo
priemones. Taip pat dešimčiai labiausia likimo
nuskriaustų mažylių, buvo suteikiama finansinė parama.
Ne ką mažiau šiuo projektu buvo siekiama pristatyti ir
populiarinti gerosios valios iniciatyvą įmonėms, kurios
savo darbais ir aukomis nori prisidėti prie globos
namuose augančių vaikų ir ligoniukų gerovės.
Išssami ataskaita >>
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KIEKVIENAM VAIKUI PO DIDĮJĮ DRAUGĄ

Atsakinga organizacija: Šv. Antano dienos centras
Paaukota: 13.941 Lt
Projekto tikslas – profesionaliai prižiūrima suaugusio ir 714 metų vaiko draugystė, padedanti vaikui labiau
pasitikėti savimi, bendrauti su kitais draugiškai, išmokti
pasirūpinti savimi ir šalia esančiais. Projekto veiklos
padėjo jame dalyvavusiems vaikams integruotis į
socialinę aplinką, stiprinti bendravimo ir socialinius
įgūdžius, ugdyti vaiko savimonę. Projekto rėmuose
dėmesys buvo skiriamas ne tik pačio vaiko, tačiau ir jo
šeimos socializacijai.
Išsami ataskaita >>
PADĖKIME GABRIELIUI IŠSAUGOTI AKYTĘ

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos fondas
“Mamų unija”
Paaukota: 60.000 Lt
Projekto tikslas buvo surinkti lėšų berniuko Gabrieliaus
gydymui, kuriam diagnozuotas dešinės akies vėžys. Kad
išsaugoti vaiko akį berniuką privaloma gydyti Šveicarijos
klinikoje.
Projekto metu įvyko 6 vizitai į Šveicariją, kurių metu,
taikant gydymą, rezultatai pasirodė sėkmingi. Deja, ši liga
yra labai neprognozuojama: paskutinio vizito metu 2014
m. sausio mėn. berniukui buvo pastebėtas auglio
atsinaujinimas. Šiuo metu numatytos 3 tokios procedūros,
norint dar kartą įveikti auglį.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME VILIUI IR JO LIKIMO DRAUGAMS

Atsakinga organizacija: LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje
draugija“
Paaukota: 13.440 Lt
Projekto metu buvo siekiama suteikti reguliarias logopedo
konsultacijas 7 vaikams turintiems kalbėjimo, skaitymo ar
rašymo sutrikimų. Projekto metu buvo sukurtos
individualios programos kiekvienam vaikui atskirai,
skiriama erdvė vaikams tobulinti savo įgūdžius.
Pasibaigus projektui buvo pastebėti ženkliai pagerėję
vaikų gebėjimai.
Išsami ataskaita >>
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PADOVANOK VASARĄ VAIKUI SU NEGALIA

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos fondas
„Algojimas“
Paaukota: 22.478,69 Lt
Projektu buvo siekiama vykdyti neįgalaus vaiko ir jo
šeimos psichosocialinę reabilitaciją vasaros
stovyklų metu: skatinti neįgalių vaikų, jų tėvų ar globėjų
socialinę integraciją, didinti jų pasitikėjimą
ir orumą, sukurti palankias sąlygas saviraiškai bei
meniniams gebėjimams atsiskleisti. Projekto metu
psichosocialinės reabilitacijos stovyklose sudalyvavo 32
šeimos, auginančios vaikus su negalia. Iš viso projektas
sulaukė 502 šeimų, norinčių dalyvauti stovyklose,
paraiškų.
Išsami ataskaita >>
PAPUOŠKIME GLOBOS NAMUOSE GYVENANČIŲ VAIKŲ KAMBARIUS JŲ NUOTRAUKOMIS

Atsakinga organizacija: VšĮ Vaikų laikinosios globos
namai „Atsigręžk į vaikus“
Paaukota: 1.600 Lt
Projektu buvo siekiama papuošti vaikų laikinosios globos
namuose „Atsigręžk į vaikus“ augančių vaikų kambarius jų
nuotraukomis. Globos namuose viešėjo fotografai, kurie
padarė begalę gražių vaikų nuotraukų. Iš projektui
suaukotų lėšų buvo pagamintos 46 nuotraukos, kurios
papuošė vaikų kambarius, kas suteikė vaikams daugiau
teigiamų emocijų.
Išsami ataskaita >>
STOVYKLA ŠEIMOSE GLOBOJAMIEMS VAIKAMS

Atsakinga
iniciatyva“

organizacija:

VšĮ

„Pagalbos

paaugliams

Paaukota: 2.500 Lt
Projektu buvo siekiama aktyvinti visuomenę, skatinant
moralinę ir materialinę jos paramą globėjų šeimoms.
Projekto rėmuose buvo organizuojama stovykla, kurioje
dalyvavo 39 vaikai ir 7 auklėtojai- savanoriai. Skirtingų
socialinių statusų ir patirčių vaikai puikiai integravosi
grupėje, paneigdami visuomenėje gajų mitą, kad
globojami vaikai yra „kitokie“ ir vertėtų nuo jų saugoti savo
vaikus.
Išsami ataskaita >>
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SUTEIKIME ADOMĖLIUI DAR VIENĄ VILTĮ MATYTI

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos fondas
“Mamų unija”
Paaukota: 60.000 Lt
Projektu buvo siekiama surinkti lėšų berniuko Adomo
gydymui, kuriam diagnozuotas dešinės akies vėžys.
Berniukas buvo gydomas Vokietijoje, tačiau to neužteko
ligai įveikti, todėl, norint išsaugoti jo akytę, buvo
reikalingas gydymo pratęsimas Šveicarijoje. Projekto
metu berniukas reguliariai, kas 4-5 savaites vyko į
Šveicariją, kur buvo atliktas gydymas, laboratoriniai
tyrimai, regos aštrumo testai. 2013 m. gruodžio mėn.
medikai patikino, kad vaiko būklė stabilizavosi, bet
gydymas reikalingas ir toliau, tik ne toks intensyvus.
Išsami ataskaita >>

SUTEIKIME GALIMYBĘ NEĮGALIEMS VAIKAMS AUGTI, SVEIKTI IR LAVĖTI!

Atsakinga organizacija: VšĮ „Padėk užaugti“
Paaukota: 15.000 Lt
Projektu buvo siekiama suteikti efektyvų papildomą
specialųjį ugdymą raidos sutrikimų turintiems vaikams ir
skatinti jų šeimų socialinę reabilitaciją. Projekto metu
„Avevitus“ centre buvo teikiama kompleksinė biosocialinių
funkcijų atkūrimo programa 15 vaikų, turintiems
specialiųjų poreikių. Vaikų tėvams buvo teikiama
savitarpio pagalba, vaikų, turinčių specialiųjų poreikių,
ugdymo konsultavimas. Vaikams pagalbą teikė skirtingų
sričių specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas,
logopedas, masažistas.
Išsami ataskaita >>
DIENOS CENTRAS VEŽA

Atsakinga organizacija: Vilniaus neįgaliųjų dienos centras
Paaukota: 15.000 Lt
Projektu buvo siekiama spręsti Vilniaus apskrities neįgalių
asmenų judėjimo problemas. Įsigijus mikroautobusą, nuo
2014 metų transporto paslaugas teikiame 200 asmenų su
judėjimo negalia. Projekto metu surinkta suma padėjo
dalinai padengti mikroautobuso įsigijimo kaštus. Buvo
įsigytas 9 vietų mikroautobusas su keltuvu vežti žmones
su negalia.
Išsami ataskaita >>
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NEGALIU PATS – IŠMOKYK PAŽINTI DŽIAUGSMĄ

Atsakinga organizacija: Lietuvos
žmonių globos bendrija „Viltis“

sutrikusio

intelekto

Paaukota: 5.000 Lt
Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus
poilsio stovyklos sutrikusio intelekto asmenims Giruliuose
ir Šventojoje vyko labai sėkmingas- atliepiant visus
numatytus siekius ir veiklas. Sutrikusio intelekto asmenys
buvo skatinami integruotis į visuomenę: kiekvieną dieną
vyko užimtumo grupės, meninės veiklos, sporto šventės,
diskotekos, madų ir talentų šou vakarai, kur neįgalieji
turėjo galimybę išreikšti savo meninius sugebėjimus,
saviraiškos potencialą.
Išsami ataskaita >>
IŠTIESK GERUMUI RANKĄ 2012

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos fondas
„Algojimas“
Paaukota: 73.067,17 Lt
Projektu buvo siekiama tenkinti specialiuosius poreikius
šeimų, kuriose auga neįgalus vaikas ir kurių
nekompensuoja valstybė, rengiant viešą konkursą „Ko
vienas negaliu, kartu mes galim viską“ ir paskirstyti lėšas,
surinktas akcijos „Ištiesk gerumui ranką“ metu per
aukok.lt. Projekto metu buvo padėta 31 šeimai,
auginančiai vaikus su negalia. Pagal pateiktus prašymus,
lėšų skirstymo komisija skyrė mažąsias ir didžiąsias
labdaras. Mažoji - iki 800 litų, didžioji - suma neribojama.
Išsami ataskaita >>
PASIDALINK 2012

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas”
Paaukota: 40.509,54 Lt
„Maisto bankas“ 2012 metais pirmą kartą surengė kalėdinį
TV labdaros projektą „PasiDalink!“. Šio projekto tikslas
buvo surinkti lėšų nepasiturinčiųjų maitinimui 2013 m.
Labdaros koncertas buvo rodomas LNK eteryje gruodžio
9 d. Prieš renginį buvo demonstruojami renginio anonsai,
kviečiantys TV žiūrovus aukoti nepasiturintiems.
Specialus renginio akcentas - iš konservų statyta
rekordinė kalėdinė eglutė. Po renginio išmontavus šią
valgomą skulptūrą konservuoto maisto produktai buvo
išdalinti nepasiturintiesiems aštuoniuose miestuose.
Išsami ataskaita >>
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KVIEČIU Į SVEČIUS 2012

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos fondas
„Maisto bankas”
Paaukota: 30.590 Lt
„Kviečiu į svečius – dosnios vaišės tau, man ir kitam“
projektas yra bendra kulinarės ir TV laidų vedėjos Beatos
Nicholson ir „Maisto banko“ iniciatyva. Projekto tikslas –
suorganizuoti labdaringas vaišes, kurių metu kviesti gero
maisto mėgėjus aukoti lėšų nepasiturinčiųjų maitinimui.
Projekto metu vaišėse dalyvavo 1200 su meile pagaminto
maisto gerbėjų, o už surinktas lėšas „Maisto bankas“
skurdžiai gyvenantiems žmonėms galėjo patiekti 185
tūkst. porcijų maisto.
Išsami ataskaita >>
ŠVARESNIS GYVENIMAS

Atsakinga organizacija:
paramos centras

VšĮ

Visų

Šventųjų

šeimos

Paaukota: 3.000 Lt
Projektu buvo siekiama sudaryti galimybę šeimoms
gyventi švariau, įrengiant dušo kabiną ir pastatant
skalbimo mašiną dienos centre, kur šeimos neturinčios
komunalinių patogumų savo namuose galėtų nusiprausti
bei skalbti rūbus. Projekto dalyviai buvo skatinami
naudotis dušu, taip gerinant jų higienos įpročius, kas
savaime turi labai daug įtakos asmens savivertei ir
pasitikėjimo savimi gerinimui.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME IŠGYVENUSIEMS STICHINĘ NELAIMĘ FILIPINUOSE

Atsakinga organizacija: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugija
Paaukota: 16.059,88 Lt
Projektu buvo siekiama palengvinti Filipinuose stichinės
nelaimės paveiktų žmonių kančias, atliepiant esminius
taifūno Filipinuose paveiktų žmonių poreikius, t.y.
maistas, švarus vanduo, higienos priemonės, prieglobstis
nuo lietaus. Projekto metu buvo renkamos piniginės
lėšos, kurios bus pervestos Filipinų Raudonajam Kryžiui
tam, kad būtų galima nupirkti būtiniausių priemonių
paketų nukentėjusioms šeimoms. Pagrindinė projekto
tikslinė grupė – nuo taifūno nukentėjusios šeimos
Filipinuose, kurių šiuo metu yra apie 100 tūkstančių.
Išsami ataskaita >>
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GYVYBĖS VAGONĖLIAI - PASKUTINĖ PASMERKTŲ GYVŪNĖLIŲ VILTIS (2011.01-2013.03)

Atsakinga organizacija: Lietuvos gyvūnų globos draugijos
Vilniaus sk.
Paaukota: 49.000 Lt
LGGD Vilniaus skyrius vykdydamas šį projektą siekė
perimti į „gyvybės vagonėlius“ iš UAB „Grinda“ sanitarinės
tarnybos išduotus šeimininkų, susirgusius sanitarinėje
tarnyboje, niekam nebereikalingus, perėjusius tikrą
žmonių žiaurumo pragarą, keturkojus. Vagonėliuose
esančius gyvūnus mes gydome, sterilizuojame ir ieškome
jiems naujų šeimininkų. Taip pat stengiamės „ištraukti“
sužeistus gyvūnus, kuriuos gydome savo lėšomis,
apgyvendiname „Gyvybės“ vagonėliuose ir ieškome naujų
namų.
Išsami ataskaita >>
PAREMKIME PARAMOS GRUPĘ NUSIŽUDŽIUSIŲJŲ ARTIMIESIEMS

Atsakinga organizacija:
perspektyvos“

VšĮ

„Psichikos

sveikatos

Paaukota: 7.069 Lt
Projektu buvo siekiama tęsti jau aštuonerius metus
vykstančius paramos grupės nusižudžiusiųjų artimiesiems
susitikimus. Kas mėnesį, projekto rėmuose buvo
organizuojami grupiniai susitikimai, atnaujinta ir paviešinta
informacija apie grupės veiklą, įvykdytas visų paramos
grupės dalyvių bendras susitikimas, numatyti tolimesni
grupės vystymosi planai.
Išsami ataskaita >>
MISIJA SIBIRAS‘13

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos fondas
“Jauniems”
Paaukota: 13.123,38 Lt
Projektu siekiama puoselėti istorinę atmintį bei tautinį
patriotiškumą tarp jaunimo, skatinti kartų dialogą,
prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius
nuo sovietų okupacijos metais vykdytų represijų, susitikti
su gyvais Sibire gyvenančiais lietuvių tremtiniais,
sutvarkyti lietuvių tremtinių kapus. Projekto metu
ekspedicijos dalyviai aplankė 5 lietuvių tremtinių
palaidojimo vietas, pastatė 2 kryžius lietuvių tremtiniams
atminti, nutiesė 160 m. ilgio tvorą aplink kapinaites.
Išsami ataskaita >>
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SKAIDRIUS RINKIMUS UŽTIKRINK PATS- PRISIDĖK PRIE BALTŲJŲ PIRŠTINIŲ

Atsakinga organizacija: VšĮ “Mes Darom”
Paaukota: 4.900 Lt
Baltųjų pirštinių siekis yra sumažinti politinės korupcijos
galimybes,
visuomenėje
skleisti
nepakantumą
demokratiją žlugdantiems veiksniams, vykdyti prevencinę
veiklą, kuria buvo siekiama užtikrinti sąžiningus Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimus. Projekto įgyvendinimo metu
padidėjo visuomenės nepakantumas korupcijai rinkimų
metu, „Baltųjų pirštinių” savanoriai stebėjo rinkimus ¾
visų apylinkių ir sureagavo į netoleruotiną rinkimų
komisijos elgesį, dėl to pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Prezidentė metinėje ataskaitoje „Baltąsias pirštines”
minėjo, kaip pavyzdinį pilietinį judėjimą.
Išsami ataskaita >>
PAAUKOK KINUI PRIEŠ KORUPCIJĄ

Atsakinga organizacija:
Lietuvos skyrius

Transparency

International

Paaukota: 1.711,49 Lt
Projekto tikslas buvo per filmus parodyti žmonių
galimybes
priešintis
korupcijai,
įdomių,
kartais
šokiruojančių istorijų pagalba supažindinti su skirtingomis
korupcijos rizikomis, korupcinėmis veikomis ir jų
sukuriama žala. Šiuo filmų festivaliu siekiama pasiūlyti
Lietuvos gyventojams neformalų antikorupcinį švietimą.
Projekto metu, antikorupcinių filmų festivalyje „Drąsus
žodis“ buvo nemokamai rodomi penki filmai, surengta 15
seansų, o į filmų peržiūras susirinko 400 žmonių.
Išsami ataskaita >>
2013 m. surinkę paramą projektai, kurių ataskaitų dar laukiame: „Šypsenų miestas“ – smėlio menas
sergantiems vaikams“, „Išgelbėkim kačiukus nuo beprasmės mirties“, „Kviečiu į svečius 2013“,
„Manobalsas.lt“, „Padėkime gausioms šeimoms nutraukti skurdo ratą“, „Padėkime rinkėjams pasiruošti
rinkimams“, „Padėkime vaikams ir šeimoms nukentėjusioms nuo taifūno Filipinuose“, „Pagalba beglobiams
gyvūnams“, „PIRK DRAMBLĮ“, „Padėkime likimo nuskriaustiems vaikams“, „Įgalinkime vaikus ištrūkti iš
nelaimingo gyvenimo rato“.
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FINANSINĖ ATASKAITA
Skyriuje pateikiami VšĮ „Geros valios projektai“ finansiniai rodikliai.

2013 m. administravimo sąnaudos ir panaudota parama
Administravimo sąnaudų struktūra, Lt

Panaudotos paramos šaltiniai, Lt
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2013 m. finansinė veiklos rezultatų ataskaita
Ataskaita parengta remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis. Sumos nurodomos litais.
Nr.

Straipsniai
nr.

I.

Pastabų

2013

2012

PAJAMOS

436

829

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

436

829

2.

Kitos pajamos

-

-

II.

SĄNAUDOS

16 305

62 495

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

-

-

2.

Kitos sąnaudos

-

-

3.

Kompensuotos sąnaudos

(1 028 576)

(779 201)

4.

Veiklos sąnaudos

1 044 881

841 696

-

-

105 915

105 059

4.1.

Mokymai, seminarai, konferencijos

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

4.4.

Patalpų išlaikymo

4.5.

1

2

2 608

5 828

14 201

8 482

Ryšių, pašto paslaugos

9 985

6 439

4.6.

Transporto išlaikymo, kelionės

4 600

-

4.7.

Viešinimas, svetainių priegloba, programavimas, buhalterinės
paslaugos ir kita

72 829

55 982

4.8.

Kitos veiklos išlaidos

-

-

4.9.

Suteikta parama

834 743

659 906

4.10.

Valiutos keitimo nuostolis

-

-

(15 869)

(61 666)

-

-

(15 869)

(61 666)

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

IV.

PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

3

1 pastaba. Kompensuotos sąnaudos – per metus panaudotas finansavimas:
Paramos šaltiniai

2013

2012

Parama VšĮ „Geros valios projektai“

269 182

50 908

LR Vidaus reikalų ministerijos programos parama
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos parama
Šiaulių bankas, AB
VšĮ „OSFL projektai” parama
TEO, AB parama hostingo paslaugoms
Fizinių asmenų parama paslaugomis*
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama VšĮ „Geros valios
projektai” vystymui

125 464

-

105 415

-

3 000

-

26 660

10 000

0

6 118

-

27 200

8 643

7 590

Parama aukok.lt esantiems projektams

938 667

745 485

aukok.lt esantiems projektams fizinių ir juridinių asmenų skirta parama

938 667

745 485

1 207 849

796 393

Iš viso:
* - Savanoriškas fizinių asmenų darbas pradėtas fiksuoti apskaitoje nuo 2012 m.
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2 pastaba. 2013 m. organizacijoje dirbo 8 darbuotojai: projektų vadovė Rūta Makauskienė (dabar vaiko
priežiūros atostogose), Pagalbadaiktais.lt projekto vadovė Marija Šaraitė (nuo 2012 m. sausio 16 d.),
projektų vadovas Tadas Langaitis (nuo 2012 m. birželio 29 d.), rinkodaros ir viešųjų ryšių vadovė Ieva
Vaičiūnaitė (nuo 2013 m. gegužės 2 d.), projektų vadovė Živilė Pikturnaitė (nuo 2013 m. birželio 25 d.),
projekto veiklų koordinatorė Laura Garunkštytė (nuo 2013 m. liepos 1 d.), valdybos pirmininko padėjėja
Daina Gailiušaitė (nuo 2013 m. lapkričio 4 d.) ir direktorė Inga Langaitė (iki 2013-03-18 vaiko priežiūros
atostogose).
L.e.p. direktoriui Tadui Langaičiui darbo užmokestis 2013 m. sudarė 659,40 Lt. Kitos išmokos nebuvo
mokamos. Direktorei Ingai Langaitei darbo užmokestis 2013 m sudarė 14501,13 Lt. Kitos išmokos nebuvo
mokamos.
3 pastaba. Kiekvienų metų gruodžio 31 d. finansinėje ataskaitoje pateikta suteikta parama neatspindi visos
per metus aukok.lt esantiems projektams surinktos paramos, nes paramos pervedimai projektus
vykdančioms organizacijoms atliekami tik kartą per mėnesį už praėjusį laikotarpį, kai surinkta parama siekia
500 Lt. Taigi gruodį surinkta parama pervedama tik kitų metų sausio mėnesį. Taip pat yra projektų, kuriuos
vykdančioms organizacijoms parama pervedama ne kas mėnesį, o tik surinkus visą projektui reikiamą sumą.

2013 m. balansas
Balansas parengtas remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.
Pastabų nr.

2013

2012

4

3 194

3 112

-

-

MATERIALUSIS TURTAS

3 194

3 112

Kita įranga (kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys)
FINANSINIS TURTAS

3 194
-

3 112
-

525 468

462 970

870

270

870
82 143

270
34 990

Surinktos paramos įsiskolinimas

77 464

-

2.
III.

Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

4 679
-

34 990
-

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

442 455

427 710

TURTAS IŠ VISO:

528 662

466 082

2013

2012

(91 391)

(75 522)

20 000

20 000

Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

II.
5.
III.
B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

2.
II.

Išankstiniai apmokėjimai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

4 pastaba. 2013 m. organizacija įsigijo išmanųjį telefoną.

Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabų nr.

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.

KAPITALAS

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

-

-

III.

KITI REZERVAI

-

-

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

5

(111 391)

(95 522)

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

(15 869)

(61 666)

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

(95 522)

(33 856)

81 957

40 078

D.

FINANSAVIMAS
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4.

Kitas finansavimas

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.

Skolos tiekėjams

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI,
IŠ VISO:

6

7

81 957

40 078

538 096

501 526

-

-

538 096

501 526

7 670

234

15 428

138

514 998

501 154

528 662

501 154

5 pastaba. 2013 m dalininkai įnašų nedarė.
6 pastaba. Finansavimo likutis – nepanaudota parama – ataskaitinių metų pabaigoje:
Paramos šaltiniai

2013

2012

81 957

5 088

3 088

5 088

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos parama

20 025

-

LR Vidaus reikalų ministerijos programos parama

58 844

-

Parama aukok.lt esantiems projektams

514 354

410 430

aukok.lt esantiems projektams fizinių ir juridinių asmenų skirta parama*

514 354

410 430

Iš viso:

596 311

415 518

Parama VšĮ „Geros valios projektai vystymui ir administravimui
VšĮ „OSFL projektai” parama aukok.lt plėtrai

*Parama, kurią pervesime organizacijoms kitais metais.
7 pastaba. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ apima aukok.lt projektams surinktą, bet dar nepervestą sumą
(žr. pastabą 3) bei dalininkų paskolas. 2013 m. paskolos nebuvo suteiktos.
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