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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

Valdybos
pirmininkas

ELVINAS
JAKIMOVAS

„Ad Fingers”
projektų vadovas

MINDAUGAS
KUBILIUS

„Cezaris“ įkūrėjas ir
vadovas

ARIJUS
ŽAKAS

„Socialus
marketingas“
įkūrėjas ir direktorius

AUDRIUS
ŽIUGŽDA

„Enercom Capital“
valdybos narys ir
viceprezidentas

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:
paramos daiktais tinklą Pagalbadaiktais.lt bei jo vystymo iniciatyvą Pagalbadarbais.lt, jungiančią tuos,
kuriems reikalinga pagalba darbais ir tuos, kurie gali tą pagalbą suteikti. Organizacija iki 2015 m. pradžios
globojo 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.
Aukotojams tai galimybė:
• greitai ir patogiai paaukoti, naudojantis internetine bankininkyste, PayPal, TransferGo, trumpuoju
numeriu 1405 arba mobiliąja pinigine skenuojant QR kodą;
• per populiariausias Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas aukoti be jokių mokesčių;
• pasirinkti iš patikimų socialinių projektų, atrinktų ekspertų komisijos, sąrašo;
• gauti skaidrias ataskaitas apie paaukotų pinigų panaudojimą;
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•

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;
• atsiskaityti užsienio debetinėmis kortelėmis nemokamai, naudojantis TransferGo.
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.

Organizacijoms (projektų vykdytojams), renkančioms lėšas portale www.aukok.lt, nuo 2014 m. lapkričio 1 d.
yra taikomas paramos rinkimo paslaugos mokestis – 7 proc. nuo faktiškai surinktų lėšų.

aukok.lt atrankos komisija
INGA
LANGAITĖ

VšĮ Geros valios
projektai, komisijos
pirmininkė

TADAS
LANGAITIS

VšĮ Geros valios
projektai

VAIDOTAS
ILGIUS

NVO sektoriaus
ekspertas

VILMA
JUŠKAITĖ

NVO sektoriaus
ekspertė

JUSTINAS
PAGIRYS

ISM dėstytojas
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Organizacijų atsiliepimai
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ 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.

VšĮ „Atsakingas verslas“ socialinės atsakomybės projektų vadovė Rima
Olberkytė-Stankus
Mes labai pasitikime aukok.lt komanda ir labai vertiname jų darbą. Kažkada
novatoriškas aukojimo būdas, aukok.lt dėka šiandien Lietuvoje tapo vienu lengviausių
aukojimo įrankių, kuris suteikia galimybę paaukoti ir užsienyje esantiems geradariams.
Profesionalus filantropijos puoselėjimas Lietuvoje ir pasaulyje, šviečiamieji seminarai
NVO, skaidrumo ataskaitų reikalavimas iš aukos gavėjų ir ataskaitų teikimas aukos
davėjams – šios vertybės atitinka ir mūsų įmonės kasdienes vertybes. Aukok.lt yra labai
svarbus mūsų įmonės vykdomų projektų partneris, su jais mes augame. Ačiū, kad esate!

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 Indrė Vileitė
Su aukok.lt komanda bendradarbiaujame jau ketverius 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

Valdybos pirmininkas ir
projektų vadovas

INGA
LANGAITĖ

Direktorė

ŽIVILĖ
PIKTURNAITĖ

Projektų vadovė

IEVA
VAIČIŪNAITĖ

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros vadovė (iki
2014-08-06)

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:
Eglei Maldžiūnaitei, Gretai Domaninienei, 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, Justui Ramanauskui, Gerdai Vaičiūnaitei, Indrei Stundžiaitei,
Kotrynai Vapsvaitei, Konradui Kazlauskui, Vilmantui Grubiui, 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:

Informaciniai rėmėjai:

Kūrybiniai rėmėjai:

Aukok.lt draugai:

Kalbos ir komunikacijos centras
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2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
Pagrindiniai rodikliai
ORGANIZACIJOS
Aukota 55 organizacijų projektams

PROJEKTAI
Aukota 43 naujiems, 32 ankstesniems projektams

55

75

PAAUKOTA SUMA
2012 – 215 907 €, 2013 – 238 135 €

AUKOJIMAI
2011 – 6 191, 2012 – 8 756, 2013 – 13 610

396 148 €

23 083

SRITYS
Trečdalis aukojimų atiteko vaikų kategorijai

AUKOJIMO KANALAI
Populiariausias kanalas sugeneravo 43% sumos

APSILANKYMAI
2011 – 123 186, 2012 – 103 690, 2013 – 95 246

ŽINOMUMAS
Žinomumas tarp suaugusių interneto vartotojų

147 922

56%

Aukojimo telefonu rodikliai
GEROS VALIOS ŽMONĖS
Unikalūs telefono numeriai

PAAUKOTA SUMA
Telefonu paaukota 5% metinės sumos

4 753

18 019 €
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Aukojimo internetu rodikliai
GEROS VALIOS ŽMONĖS
Portale internetu paaukoję fiziniai asmenys

ŽMONIŲ IR VERSLO PAAUKOTA SUMA
Žmonės – 313 307 €, įmonės – 64 823 €

10 763
VIDUTINĖ SUMA
Fizinių asmenų paaukotos sumos vidurkis

29 €
ANONIMIŠKAI AUKOJA
Anonimai aukoja 17% didesnes sumas

DOVANOS
Vidutinė dovanos vertė – 24 €

31%

552

DAŽNIAUSIAI AUKOJAMOS SUMOS
Žmonės dažniausiai renkasi „apvalias“ sumas

VYRAI IR MOTERYS
Moterys aukoja dažniau, vyrai – didesnes sumas

Pateikiama 2014 m. statistika, parengta remiantis: portale surinktos statistikos duomenimis; Google Analytics
statistikos įrankiu; rinkos tyrimų kompanijos RAIT 2013 m. sausį 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.
aukok.lt įrankiai ir kanalai:
 puslapis socialiniame tinkle FaceBook
facebook.com/aukok.lt, turintis daugiau nei
6 100 gerbėjų;
aukok.lt naujienlaiškis, siunčiamas daugiau nei
13 000 jį užsiprenumeravusių asmenų;
 „Swedbank“ el. bankininkystės puslapyje
palaikoma „Erdvė geriems darbams“ ir E.taškų
akcija, kurioje sukauptus e-taškus galima
panaudoti paaukojant aukok.lt esantiems
projektams.
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 2014 m. momentai:
 2014 m. balandžio 4 d. vyko trečioji VšĮ „Geros valios
projektai“ organizuojama konferencija „Ar geram
darbui reikia pinigų?“
 2014 m. gegužės mėn. startavo aukojimo galimybė
šmaniuoju telefonu, naudojantis Worapay sistema.
 2014 m. gegužės 23 d. sukurta savitarna, kurioje
galima stebėti savo aukojimus, tapti pasirinktų
projektų ambasadoriais ir padėti jiems surinkti
reikiamas lėšas.
 2014 m. liepos 23 d. aukok.lt pradėjo
bendradarbiavimą su Šiaulių banku - net 66-iuose
Šiaulių banko skyriuose įrengtos aukojimų dėžutės.
 2014 m. vasarą aukok.lt kartu su Pagalbadaiktais.lt
dalyvavo trijuose festivaliuose (Bliuzo naktys,
Galapagai, Karklė), kuriuose kvietė išpažinti gerus
darbus bei atlikti naujus. Festivalių akimirkos.
 2014 m. rugsėjo 14 d. aukok.lt minėjo penkerių metų
gimtadienį!
 2014 m. rugsėjo 24 d. vyko konferencija „NVO
standartas: paramos rinkimo praktika“.

 2014 m. lapkričio 1 d. įvestas paramos rinkimo
paslaugos mokestis (7 proc. nuo surinktų lėšų)
organizacijoms, renkančioms lėšas aukok.lt portale.
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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.

2014 m. telemaratonai:


LRT | 2014.01.05 | penktąjį kartą vyko paramos
akcija „Ištiesk gerumui ranką 2013“.



LNK | 2014.03.29 | Paramos kampanija ir
koncertas „Už vaikystę”.



LNK | 2014.05.03 | LPF „SOS vaikų kaimų
Lietuvoje draugija“ paramos koncertas
„Padėkite turėti mamą“.



TV3 | 2014.09.26 | Lietuvos zoologijos sodo
paramos akcija „Pirk dramblį 2014“



LRT | 2014.11.28 | Maltos ordino pagalbos
tarnybos akcija „Maltiečių sriuba 2014“;



LNK | 2014.11.28 | Labdaros koncertas-akcija
projektui „PasiDalink 2014” paremti;



TV3 | 2014.11.29 | TV3 televizijos ir SEB banko
inicijuotas labdaros projektas „Išsipildymo
akcija 2014“;



LRT | 2014.12.15 | „Vienybės ir paramos
projekto nukentėjusiems Ukrainos
žmonėms“ koncertas LDK Valdovų rūmuose.
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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

Neaukoja

48%

1 - 5 Lt.

11%

50%
VIDUTINĖ AUKOJAMA SUMA
Aukojamos sumos vidurkis

6 - 10 Lt.

15%

11 - 20 Lt.

7%

21 - 50 Lt.

13%

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

51 -100 Lt.
Virš 100 Lt.

3%
1%

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 2014 m. buvo rinktos lėšos. Nurodoma 2014 m. surinkta suma. Pilkai
pažymėti projektai, kurie 2014 m. pabaigoje dar nebuvo užbaigti.
Kategorija/ Projektas/ Organizacija
VAIKAMS
Atsakytas skambutis – išsaugota gyvybė
VšĮ „Vaikų linija”
Bėkime kartu už Siera Leonės vaikus
Labdaros ir paramos fondas „Bėgimas Kartu”
Informatika gali pakeisti Tavo gyvenimą – „Bebras“
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

Suma, €
129 163,08

2 822,04

3,48

988,75

Iniciatyva „Mums rūpi“
VšĮ „Geros valios projektai“

6 260,92

Išsaugokime dienos centrą
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

2 002,71

Išsipildymo akcija 2013
Labdaros fondas „Vienybė“

9 868,09

Jaukesnė aplinka vaikams
Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai
Padėkite vaikams mokytis!
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

902,16

3 664,30

Saugi mokykla
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

159,29

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

905,24

Už vaikystę
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

18 566,61

Zambija EveryOne
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

2,90

Atkurkime Ebolos našlaičių gyvenimą
Labdaros ir paramos fondas „Bėgimas Kartu”
Gydytojai klounai: juoko virusas sergantiems vaikams
Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“

871,14

6 800,81
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Išsipildymo akcija 2014
Labdaros fondas „Vienybė“

55 499,51

Padėkite turėti mamą!
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“

13 279,23

Susikibkime rankomis
Jurbarko esperanto klubas „Horizontas“

580,85

Šviesi vaikystė
Lietuvos asociacija „Jaunimas – pirmyn“

1 797,94

Vilnius Social Club – futbolo mokykla
VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“

1 043,81

VIVA Chemija!
VšĮ Vilniaus Valdorfo mokykla
VMG mokykla
VšĮ „Atsakingas verslas“
SVEIKATAI, NEĮGALIESIEMS

865,09

2 278,21
79 729,81

Arčiau vieni kitų - čia negalės nėra!
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

1 120,69

Ištiesk gerumui ranką 2013
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

6 877,11

Padėkime Kotrynai įveikti vėžį
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“

19 086,65

Padovanok vasarą vaikui su negalia 2014
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

4 156,55

„Sužydėjusi viltis“
Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija

1 095,67

Šilčiau jaukiau
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kauno Viltis“

1 003,69

Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams 2014
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

4 798,37

Kurkime padėsiančius sveikti Šeimos Namučius
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“

8 827,89

Nedelsk
VšĮ „Nedelsk“

1 587,70
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Padėk man pasveikti
Vaikų ligoninės paramos fondas
Pastatykime Šv. Pranciškaus onkologijos centrą kartu
VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras

5 338,32

15 224,49

Socialinis taksi
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

821,34

Sukurk stebuklą
Rimanto Kaukėno paramos grupė

675,62

Suteikime galimybę neįgaliems vaikams augti, sveikti ir lavėti 2014
Všį „Padėk užaugti“

9 115,72

SKURDUI MAŽINTI

78 071,27

Kviečiu į svečius 2014
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

11 727,16

PasiDalink
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

2 160,35

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

2 158,94

aukok.lt
VšĮ „Geros valios projektai“

20 239,10

Labdaros valgyklėlė
Labdaros ir paramos fondas „Ekklesia“

3 659,06

Ledaunyčios - termo dėžės saugiam maistui
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

1 919,26

Maistas ant ratų
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Padėk įkurti medžio dirbtuves Laikinųjų namų gyventojams
Vilniaus arkivyskupijos Caritas Laikinieji namai
Padėkime skurstantiems patiems pasirūpinti savimi
VšĮ „SOPA“
Padėkime vaikams pajusti namų jaukumą
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius
Pagalbadaiktais.lt
VšĮ „Geros valios projektai“

14 061,31

1 448,73

988,45

5 252,30

871,07

| 15 |

PasiDalink 2014
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

13 585,99

JAUNIMUI IR ŠEIMAI

33 226,40

Daugiau galimybių kaimo jaunimui
VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras”

608,20

„Jaunimo linija“ – padeda įveikti sunkiausius gyvenimo etapus
Paramos fondas „Jaunimo linija“

457,29

Misija Sibiras'14
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“

994,79

Padėti tam, kuris padeda
VšĮ SOTAS

5 243,85

VAROM! summer fest‘14
VŠĮ „Blaivios pramogos“

317,61

Baimės laboratorija
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“
Globokime vaikus padėdami šeimai
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

1 098,63

667,64

Išgelbėk naujo žmogaus gyvybę padėdamas nėščiajai
VšĮ „Krizinio nėštumo centras“

9 104,95

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

7 362,76

Kartu padėkime įveikti krizes
VšĮ „Krizių įveikimo centras“

1 081,18

Padėkime ankstukams užaugti
Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“
Pagalba gimdyvėms
Prieraišiosios tėvystės centras
Skatinkime jaunimo verslumą (Lietuvos Junior Achievement)
VšĮ „Lietuvos Junior Achievement”
GYVŪNAMS IR GAMTAI
PIRK DRAMBLĮ
Lietuvos zoologijos sodas

1 950,15

3 498,13

841,22
20 227,67

43,44
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Pirk dramblį 2014
Lietuvos zoologijos sodas
Prieglauda benamėms katėms
Viešoji įstaiga Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS“
Gyvybės vagonėliai – paskutinė pasmerktų gyvūnėlių viltis
VšĮ „Beglobis“
Išgelbėkim kačiukus
VšĮ „Lesė“
Pranešk apie skriaudžiamą gamtą
Baltijos aplinkos forumas
PILIETIŠKUMUI UGDYTI
Manoseimas.lt
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius

2 857,22

73,85

12 001,86

4 835,12

416,18
1 099,82
98,59

Skaidrius 2015 m. rinkimus užtikrink pats - prisidėk prie "Baltųjų pirštinių"
VšĮ „Geros valios projektai“

670,71

www.atvirasteismas.lt
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius

330,52

KITI

54 629,63

Išgirskime moteris, kurioms reikia pagalbos
Kauno moterų linija

43,44

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

65,17

Paremkime Ukrainos pilietinę visuomenę
Demokratijos ir vystymo paramos fondas
Vaidos Valskytės dalyvavimui Pasaulio bokso čempionate paremti
Labdaros ir paramos fondas „Talentų DNR“
Padėkime vaikams ir šeimoms, nukentėjusioms nuo karinio konflikto Ukrainoje
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”
Vienybės ir paramos projektas nukentėjusiems Ukrainos žmonėms
Asociacija „Ars Libera“

28 963,27

1 857,83

8 480,48

15 219,44

Toliau kviečiame susipažinti su iki 2014 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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Įgyvendinti projektai

JAUNIMO LINIJA – PADEDA ĮVEIKTI SUNKIAUSIUS GYVENIMO ETAPUS

Atsakinga organizacija:
Paramos fondas „Jaunimo linija“
Paaukota: 457,29 EUR
Projekto tikslas – pakviesti Vilniaus maratono bėgikus bėgti
už „Jaunimo liniją“ ir visus savo artimuosius pakviesti
palaikyti juos paaukojant „Jaunimo linijos“ teikiamai
pagalbai. Projekto metu paaukojo 38 žmonės (internetu ir
telefonu) ir 20 žmonių prisijungė prie bėgikų komandos,
skatinančios aukoti „Jaunimo linijai“.
Išsami ataskaita >>
KVIEČIU Į SVEČIUS 2013

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
Paaukota: 8 964,87 EUR
Projektas „Kviečiu į svečius“ tai bendra kulinarinių laidų
vedėjos bei knygų autorės Beatos Nicholson ir „Maisto
banko“ iniciatyva, kurios tikslas skatinti žmones svečiuotis,
vaišinti, o kartu surinkti lėšų nepasiturinčių žmonių
maitinimui. Projekto metu vaišės vyko ir bendruomenėse,
socialinėse įstaigoje, savivaldybėse, valstybinėse įstaigose,
mokyklose, universitetuose, kolegijose visoje Lietuvoje.
Išsami ataskaita >>
PADĖKIME RINKĖJAMS PASIRUOŠTI RINKIMAMS

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius
Paaukota: 2 656,11 EUR
Projekto tikslas – suteikti Lietuvos gyventojams lengvą ir
prieinamą būdą suprasti, kaip balsavo 2008-2012 m.
kadencijos Seimas svarbiausiais šaliai klausimais.
Sukurtas www.manoseimas.lt tinklapis, kuris suteikia
galimybę atlikti 10 klausimų testą. Atlikus testą, įrankis
parodo procentalų lankytojo ir Seimo frakcijų ar Seimo
narių balsavimų pozicijų atitikimo rodiklį.
Išsami ataskaita >>
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ARČIAU VIENI KITŲ – ČIA NEGALĖS NĖRA

Atsakinga organizacija:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
"Viltis"
Paaukota: 1 120,69 EUR
Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir skatinti sutrikusio
intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų socialinę integraciją.
Giruliuose ir Šventojoje buvo surengtos savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklos. Jų
metu buvo sėkmingai ir efektyviai įgyvendinta numatyta
programa.
Išsami ataskaita >>

ATSAKYTAS SKAMBUTIS – IŠSAUGOTA GYVYBĖ

Atsakinga organizacija: VšĮ Vaikų Linija
Paaukota: 8 689,43 EUR
Projekto metu surinkta parama užtikrino 1000 val. (60.000
minučių) Vaikų linijos darbo. Per 1000 darbo valandų atsiliepta
į 15.000 skambučių. Projekto metu surinkta parama taip pat
buvo naudojama Vaikų linijos pagalbos telefonu užtikrinimui,
todėl vaikai ir paaugliai iš visos Lietuvos galėjo skambinti
nemokamu telefono numeriu 116111 kiekvieną dieną nuo 11
iki 21 val. dėl jiems iškylančių sunkumų.
Išsami ataskaita >>

BĖKIME KARTU UŽ SIERA LEONĖS VAIKUS

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Bėgimas Kartu”
Paaukota: 6 125,57 EUR
Projekto tikslas – pastatyti nuolatinę pradinę mokyklą atokioje
Siera Leonės gyvenvietėje, suteikiant vaikams pirmąją
galimybę įgyti išsilavinimą. Dėka sėkmingai įgyvendinto
projekto 2014 metais Siera Leonės Kortor kaime buvo
pastatyta pradinė mokykla su trimis klasių kambariais, kurią
lanko per 100 vaikų.
Išsami ataskaita >>
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DAUGIAU GALIMYBIŲ KAIMO JAUNIMUI

Atsakinga organizacija:
Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras
Paaukota: 1 303,28 EUR
Projekto tikslas – Organizuoti patirtinius žygius gamtoje kaimo
jaunimui, taip padedant jiems tobulėti, mokytis dirbti
komandoje, įveikti asmenines baimes ir įgauti daugiau
pasitikėjimo savimi. Projekto metu buvo nupirkta būtina įranga
bei surinkti 5 žygiai, kurių metų jaunimas iš kaimo regionų
turėjo galimybę išbandyti savo jėgas ir tobulėti. Taip pat buvo
sudarytos galimybės iš įmonių skolintis žygių įrangą kaimo
regionuose veikiančios organizacijoms.
Išsami ataskaita >>

INFORMATIKA GALI PAKEISTI TAVO GYVENIMĄ – „BEBRAS“

Atsakinga organizacija:
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS)
Paaukota: 1 557,91 EUR
Projekto tikslas –
atnaujinti „Bebro“ varžybų ir veiklos
platformą (lt.bebras.lt). Projekto metu buvo surengtas
tarptautinis uždavinių kūrybinis seminaras, sutvarkyta ir
atnaujinta svetainė bebras.lt.
Išssami ataskaita >>

IŠGIRSKIME MOTERIS, KURIOMS REIKIA PAGALBOS

Atsakinga organizacija:
Asociacija „Kauno moterų linija“
Paaukota: 1 998,84 EUR
Projekto dėka nuo 2012 spalio pradžios prailgintas „Pagalbos
moterims linijos“ laikas, linija veikia ne tik darbo dienomis, bet
ir savaitgaliais ir švenčių dienomis Šiuo metu linija veikia nuo
10.00 iki 21.00 kasdien, 22 val. per savaitę. Dalis surinktos
paramos taip pat skirta visuomenės informavimui bei 11 naujų
savanorių paruošimui.
Išsami ataskaita >>
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IŠSIPILDYMO AKCIJA 2013

Atsakinga organizacija: Labdaros fondas „Vienybė”
Paaukota: 37 690,43 EUR
Projekto tikslas – suteikti visapusišką pagalbą labiausiai
likimo nuskriaustiems mažiesiems, sunkiai sergantiems
ligoniukams, kuriems gydyti ar slaugyti reikalinga speciali
pagalba. Visos portale aukok.lt suaukotos lėšos panaudotos
„Išsipildymo akcijos“ sunkių ligoniukų sveikatinimui – Vaikų
ligoninei nupirkta reikalinga med. įranga: pulsinis dažų lazeris
Candela VBEAM Perfecta Lazer.
Išsami ataskaita >>
IŠTIESK GERUMUI RANKĄ 2013

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”
Paaukota: 10 684,77 EUR
Projekto tikslas – tenkinti specialiuosius poreikius šeimų,
kuriose auga neįgalus vaikas ir kurių nekompensuoja valstybė,
rengiant viešą konkursą „Ko vienas negaliu, kartu mes galim
viską“. Iš surinktų lėšų paramos sulaukė 21 šeima, auginanti
vaikus su negalia.
Išsami ataskaita >>

MANOSEIMAS.LT

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius
Paaukota: 366,48 EUR
Projekto tikslas – suteikti Lietuvos gyventojams lengvą ir
prieinamą būdą suprasti, kaip balsuoja LR Seimas kiekvieno
vykstančio balsavimo metu. Už gautą paramą buvo sukurtas
www.manoseimas.lt tinklapis ir įskiepis, kurio pagalba
žurnalistai, tinklaraštininkai ir kt. gali nesudėtingai įdiegti
konkretaus balsavimo vizualų skydelį į savo straipsnį,
papildant jį vizualizuotais duomenimis apie realius frakcijų ir
Seimo narių balsavimus.
Išsami ataskaita >>

| 21 |

PADĖKIME MIGRANTŲ VAIKAMS LENGVIAU PRISITAIKYTI

Atsakinga organizacija:
VšĮ Paramos vaikams centras
Paaukota: 1 268,31 EUR
Projekto tikslas – suteikti pagalbą vaikams, išgyvenantiems
adaptacinę krizę dėl emigracijos ar imigracijos. Projekto dėka
26 vaikams, kurie turi migracinės patirties, buvo suteikta
reikalinga psichologinė pagalba ir savanorių palaikymas
adaptuojantis prie naujų gyvenimo sąlygų.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME VAIKAMS IR ŠEIMOMS NUKENTĖJUSIOMS NUO TAIFŪNO FILIPINUOSE

Atsakinga organizacija:
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”
Paaukota: 15 693,31 EUR
Projekto tikslas – surinkti kuo daugiau lėšų vaikams ir jų
šeimoms, nukentėjusioms nuo taifūno Filipinuose. Per 1
metus pagalba buvo suteikta 800 000 vaikų ir suaugusių:
maistu, vandeniu, medikamentais, pinigais naujo
gyvenimo pradžiai, įrankiais ir statybinėmis medžiagomis,
atnaujintomis mokyklomis, sveikatos stotimis, įkurtomis
saugiomis erdvėmis mokymuisi ir žaidimams.
Išsami ataskaita >>

PADĖKITE VAIKAMS MOKYTIS!

Atsakinga organizacija:
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Paaukota: 3 664,30 EUR
Projekto tikslas – socialinės integracijos bei kitų sutrikimų
turintiems vaikams suteikti galimybę gauti pagalbos iš
psichologų, logopedų bei papildomo ugdymo pedagogų. Už
gautą paramą vaikams buvo suteiktos 148 individualios
psichologų konsultacijos bei 94 papildomos ugdymo veiklos.
Išsami ataskaita >>
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PADOVANOK VASARĄ VAIKUI SU NEGALIA 2014

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”
Paaukota: 4 156,55 EUR
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 >>

PASIDALINK 2014

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“
Paaukota: 8 973,21 EUR
Projekto tikslas – plėsti paramos maistu tinklą ir didinti šios
paramos prieinamumą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir
ateinančiais metais užtikrinti stabilų paramos tiekimą mažas
pajamas gaunantiems Lietuvos žmonėms. Gautos lėšos ne tik
buvo panaudotos pamaitinti nepasiturinčius, tačiau taip pat
buvo inicijuota aktyvi veikla užmegzti santykiams su
prekybininkais, gamintojais ir logistais ir tokiu būdu užtikrinti
didesnius maisto kiekius skurdžiai gyvenantiems žmonėms.
Išsami ataskaita >>

PIRK DRAMBLĮ

Atsakinga organizacija:
Lietuvos zoologijos sodas
Paaukota: 4 921,36 EUR
Projekto tikslas – supažindinti visuomenę su opiausiomis
zoologijos sodo kasdienio gyvūnų gyvenimo problemomis ir
paprašyti padėti jas išspręsti.
Surinkta parama buvo
panaudota rekonstruoti ir atnaujinti anubių ir juodagalvių
kapucinų voljerams.
Išsami ataskaita >>
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SAUGI MOKYKLA

Atsakinga organizacija:
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”
Paaukota: 2 444,01 EUR
Projekto tikslas – sėkmingai spręsti patyčių prieš vaikus ir tarp
vaikų problemą ir kurti saugią mokyklos aplinką, užtikrinant,
kad visa mokyklos bendruomenė prisiims atsakomybę ir vengs
nuslėpti rizikingas situacijas, neigiamai veikiančias vaiko
gyvenimo kokybę. Suorganizuota tris dienas trukusi edukacinė
stovykla Vėtrungės poilsiavietėje Kintuose, Šilutės rajone.
Edukacinė stovykla vyko 2014 m. birželio 19-21 dienomis.
Išsami ataskaita >>

SPORTINIS LAVINIMAS SOCIALIAI REMTINIEMS VAIKAMS

Atsakinga organizacija:
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
Paaukota: 1 158,50 EUR
Projekto tikslas – ugdyti vaikų ir jaunuolių sveikatingumą ir
sportinius įgūdžius, vykdant žalingų įpročių prevenciją socialiai
remtinų ir rizikos vaikų ir jaunuolių grupėje. Projekte dalyvavę
vaikai įgavo daugiau atsakomybės, pradėjo daugiau dėmesio
skirti aktyviam sportui bei dalyvaudami įvairiuose sportiniuose
turnyruose užėmė antrą vietą Vilniaus miesto savivaldybės
sveikatos biuro organizuojamme krepšinio turnyre.
Išsami ataskaita >>

VAROM! SUMMER FEST‘14

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Blaivios pramogos“
Paaukota: 317,61 EUR
Projekto tikslas – suorganizuoti blaivų festivalį orientuotą į
jaunimą bei jaunas šeimas. Už gautą paramą buvo surengtas
„blaivus“ festivalis sulaukęs daug teigiamų atsiliepimų.
Renginio metu dalyviai galėjo mokytis ir save išbandyti
skirtingose veiklose, kurių priskaičiuojama per šimtą.
Festivalyje dalyvius linksmino žinomi Lietuvos ir Europos
muzikos atlikėjai.
Išsami ataskaita >>
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VĖSŪS RATAI „MAISTO BANKUI“

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
Paaukota: 6082,20 EUR
Projekto tikslas – įsigyti transporto priemonę su šaldymo
įranga greitai gendantiems, šviežiems maisto produktams
transportuoti nepasiturinčiųjų maitinimui. Gauta parama padėjo
įsigyti transporto priemonę „Ford Transit“ su joje įmontuota
šaldymo įranga.
Išsami ataskaita >>

UŽKIRSK KELIĄ PERKAMAI DEMOKRATIJAI – PRISIDĖK PRIE BALTŲJŲ PIRŠTINIŲ

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Geros valios projektai“
Paaukota: 3 732,84 EUR
Projekto tikslas – įkvėpti piliečius prisiimti atsakomybę už
skaidrius ir sąžiningus rinkimus; įgalinti visuomenės narius
efektyviai stebėti, fiksuoti ir pranešti apie galimus korupcijos
atvejus rinkimų periodu. Gauta parama padėjo suformuoti
„Baltųjų pirštinių“ savanorių tinklą, sukurti internetinę
pažeidimų fiksavimo platformą www.baltosiospirstines.lt bei
pradėta partnerystė su LR vyriausiaja rinkimų komisija ir
Lietuvos policija.
Išsami ataskaita >>

PAGALBA GIMDYVĖMS

Atsakinga organizacija: Dulų asociacija
Paaukota: 7 989,07 EUR
Projekto tikslas – sukurti galimybę Lietuvos gimdyvėms prieš
gimdymą, gimdymo metu ir pogimdyviniu laikotarpiu gauti
emocinę, psichologinę ir fizinę pagalbą iš specialiai tam
parengtų dulų (gimdyvių padėjėjų). Už gautą paramą buvo
surengta dulų mokymo Lietuvoje programa, sukurta svetainė
www.dula.lt ir įsteigta dulų asociacija, kuri paruošė 26 dulas
galinčias teikti pagalbą gimdyvėms.
Išsami ataskaita >>
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VAIKŲ SAUGUMAS – KIEKVIENO RŪPESTIS

Atsakinga organizacija:
LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija
Paaukota: 1 760,86 EUR
Projekto tikslas – sukurti saugią tiek fizinę, tiek psichologinę
aplinka vaikams šeimoje ir dieno centre. Projekto metu vaikų
dienos centruose sukurta saugesnė aplinka, vaikams suteikti
pagrindiniai saviugdos įgūdžiai bei sustiprėjo jų savisaugos ir
socialiniai įgūdžiai.
Išsami ataskaita >>

MANOBALSAS.LT

Atsakinga organizacija:
VšĮ „Ateities visuomenės institutas“
Paaukota: 262,88 EUR
Projekto tikslas – pilietinės visuomenės raštingumo ugdymas
bei atsakingo balsavimo tradicijos kūrimas. Už gautas lėšas
buvo atlikti portalo viešinimo darbai, suorganizuota projekto
partnerių darbo grupė tolimesniam projekto tęstinumui aptarti
bei prisidėta prie portalo metodikos formavimo.
Išsami ataskaita >>

JAUKESNĖ APLINKA VAIKAMS

Atsakinga organizacija:
Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai
Paaukota: 4 344,30 EUR
Projekto tikslas – pagerinti gyvenimo sqlygas vaikams,
rekonstruojant gyvenampias patalpas ir keičiant baldus bei
irangą.
Projekto metu įrengtos higienos reikalavimus
atitinkančios patalpos, sukurta sveika ir jauki aplinka skirtingų
lyčių ir skirtingo amžiaus vaikams (privačios erdvės, pritaikytas
interjeras, gyvenimo sąlygos savarankiškumo įgūdžiams
ugdyti). Sutelkti visuomenes nariai aktyviai pagalbai likimo
nuskriaustiems vaikams konkrečiais darbais.
Išsami ataskaita >>
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NAUJAGIMIŲ GEROVĖ – MŪSŲ RANKOSE

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondas „Parama naujagimiui“
Paaukota: 4 344,30 EUR
Projekto tikslas – Įgyvendinti LSMUL KK neonatologijos
klinikos medikų, norinčių savo pacientams suteikti geriausią
pagalbą, svajonę – nupirkti funkcinę dvynių lovelę.
Neonatologijos klinika pagaliau turi funkcinę lovelę dvyniams,
kurioje gali tilpti trynukai.
Išsami ataskaita >>

ZAMBIJA EVERYONE

Atsakinga organizacija:
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”
Paaukota: 1 714,79 EUR
Projekto tikslas – teikti humanitarinę paramą Zambijos
kaimelių bendruomenėms, sudarant sąlygas vaikams mokytis,
apsaugoti vaikus ir šeimas nuo bado, ligų ir užtikrinant
sveikatos savanorių paruošimą būtinosios pagalbos teikimui.
Sumažintas Zambijos kaimo vietovėse gyvenančių šeimų ir
vaikų skurdas, vaikų iki 5 metų mirtingumas. Mažinama kaimo
vietovėse gyvenančių žmonių atskirtis, užtikrinant galimybę
mokytis.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME LIKIMO NUSKRIAUSTIEMS VAIKAMS

Atsakinga organizacija:
Labdaros ir paramos fondo Gargždų vaikų globos
agentūra
Paaukota: 4 285,22 EUR
Šio projekto dėka stiprėjo vaikų ir paauglių aktyvumas,
pasitikėjimas savimi, užimtumas. Projektas padėjo artimiau
tėvams bendrauti su savo vaikais ir bendruomenės nariais.
Nagrinėjant šeimyninių konfliktų priežastis, teisinis švietimas
padėjo padidintos rizikos šeimoms integruotis į visuomenę.
Visos organizuojamos priemonės ugdė vaikų kultūrinį akiratį,
kūrybingumą, vykdė ankstyvąją prevenciją.
Išsami ataskaita >>
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PARAMA UKRAINOS PILIETINEI VISUOMENEI

Atsakinga organizacija:
Demokratijos ir vystymo paramos fondas
Paaukota: 28 963,27 EUR
Projekto tikslas – surinktomis lėšomis paremti už demokratišką
Ukrainos ateitį kovojantys protestuotojai. Už gautą paramą
buvo nupirkta ir sėkmingai nugabenta tvarsčių, rūbų, batų,
apatinių rūbų parama.
Išsami ataskaita >>

2014 m. surinkę paramą projektai, kurių ataskaitų dar laukiame: „Šypsenų miestas“ – smėlio menas
sergantiems vaikams“, „Išgelbėkim kačiukus nuo beprasmės mirties“, „Padėkime gausioms šeimoms
nutraukti skurdo ratą“, „Pagalba beglobiams gyvūnams“, „Padėkime likimo nuskriaustiems vaikams“,
„Įgalinkime vaikus ištrūkti iš nelaimingo gyvenimo rato“, „Sužydėjusi viltis“, Iniciatyva „Mums rūpi“, „Kviečiu į
svečius 2014“, „Misija Sibiras‘14“, „Padėkime Kotrynai įveikti vėžį“, „Pirk dramblį 2014“, „Prieglauda
benamėms katėms“, „Šilčiau jaukiau“, „Vaidos Valskytės dalyvavimui Pasaulio bokso čempionate paremti“.
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FINANSINĖ ATASKAITA
Skyriuje pateikiami VšĮ „Geros valios projektai“ finansiniai rodikliai.

2014 m. administravimo sąnaudos ir panaudota parama
Administravimo sąnaudų struktūra, Lt
157 tūkst.

Darbuotojų išlaikymas
84 tūkst.

Renginių organizavimas
Atlyginimas valdybai

56 tūkst.
52 tūkst.

Projektų administravimas
Svetainės kūrimas ir palaikymas

31 tūkst.

Buhalterija, biuro išlaidos,
konsultacijos

29 tūkst.

Patalpų išlaikymas

18 tūkst.

Ryšio, pašto paslaugos

13 tūkst.

Transporto išlaikymo, kelionės
Nusidevėjimas

12 tūkst.
1 tūkst.

Kita

57 tūkst.

Panaudotos paramos šaltiniai, Lt

2 proc. GPM
40,3 tūkst.

UAB „ŽVB-2“
5 tūkst.

AB „Swedbank“
8 tūkst.

LR Vidaus
reikalų
ministerijos
programos
parama
126,5 tūkst.

UAB Finansinės
konsultacijos
Lietuvos ir
90 tūkst.
Šveicarijos
bendradarbiavi
mo programos
parama
67,5 tūkst.
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2014 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.

PAJAMOS

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

2.

Pastabų

2014

2013

369 416

160 286

45 481

436

Finansavimo pajamos

323 911

159 850

2.1.
2.2.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos

323 911
-

159 850
-

3.

Kitos pajamos

24

-

II.

SĄNAUDOS

323 911

171 423

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

-

-

2.

Kitos sąnaudos

-

-

3.

Kompensuotos sąnaudos

4.

Veiklos sąnaudos

1

(1 805 261)

(864 940)

2 129 172

1 036 363

55 650

-

156 588

105 915

4.1.

Atlyginimas valdybai

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

1 099

2 608

4.4.

Patalpų išlaikymo

17 863

14 106

4.5.

Ryšių paslaugos

12 510

4 986

4.6.

Transporto išlaikymo, kelionės

11 623

4 600

4.7.

Biuro išlaidos, buhalterinės paslaugos, konsultacijos, kt.

29 309

13 310

4.8.

Svetainės kūrimo ir palaikymo išlaidos

31 386

22 695

4.9.

Projektų administravimo išlaidos

52 304

6 534

4.10.

Renginių organizavimo išlaidos

84 014

12 584

4.11.

Kitos veiklos (projektų vykdymo) išlaidos

4.12.

Suteiktos labdaros, paramos

4.13.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

IV.

PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

2

3

56 741

14 282

1 620 085

834 743

-

-

45 505

(11 137)

-

-

45 505

(11 137)

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

2014

2013

Parama VšĮ „Geros valios projektai“

337 276

269 182

LR Vidaus reikalų ministerijos programos parama
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos parama
Šiaulių bankas, AB
VšĮ „OSFL projektai” parama
UAB Finansinės konsultacijos parama
UAB „ŽVB-2“
AB „Swedbank“

126 468

125 464

67 508

105 415

0

3 000

0

26 660

90 000

0

5 000

0

8 000

0

40 300

8 643

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama VšĮ „Geros valios
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projektai” vystymui
Parama aukok.lt esantiems projektams

1 367 821

938 667

aukok.lt esantiems projektams fizinių ir juridinių asmenų skirta parama

1 367 821

938 667

Iš viso:

1 705 097

1 207 849

2 pastaba. 2014 m. organizacijoje dirbo 12 darbuotojų: projektų vadovė Rūta Makauskienė (dabar vaiko
priežiūros atostogose), Pagalbadaiktais.lt projekto vadovė Marija Šaraitė (nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2014
m. spalio 31 d.), projektų vadovas Tadas Langaitis (nuo 2012 m. birželio 29 d.), rinkodaros ir viešųjų ryšių
vadovė Ieva Vaičiūnaitė (nuo 2013 m. gegužės 2 d. iki 2014 m. rugpjūčio 7 d.), projektų vadovė Živilė
Pikturnaitė (nuo 2013 m. birželio 25 d.), projekto veiklų koordinatorė Laura Garunkštytė (nuo 2013 m. liepos
1 d. iki 2014 m. kovo 31 d), valdybos pirmininko padėjėja Daina Gailiušaitė (nuo 2013 m. lapkričio 4 d. iki
2014 m. sausio 15 d.), savanorių paieškos ir atrankos specialistė Neringa Kuolalytė (nuo 2014 m. kovo 5 d.
iki 2014 m. birželio 1 d.), koordinatorių tinklo atstovas Simas Simanauskas (nuo 2014 m. kovo 5 d. iki 2014
m. birželio 1 d.), projekto veiklų koordinatorius Vincas Gurevičius (nuo 2014 m. balandžio 10 d. iki 2014 m.
gegužės 19 d.), projektų veiklų koordinatorius Vytautas Ratkūnas (nuo 2014 m. birželio 2 d. iki 2014 m.
rugpjūčio 6 d.) ir direktorė Inga Langaitė. Direktorei Ingai Langaitei darbo užmokestis 2014 m. sudarė 40
185,47 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.

2014 m. balansas
Balansas parengtas remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.
Pastabų nr.

Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

-

-

II.

MATERIALUSIS TURTAS

2 095

3 194

5.
III.

Kita įranga (kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys)
FINANSINIS TURTAS

2 095
-

3 194
-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

154 473

517 628

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

350

870

2.
II.

Išankstiniai apmokėjimai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

350
32 085

870
82 143

Surinktos paramos įsiskolinimas

5 237

-

2.
III.

Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

26 848
-

82 143
-

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

122 038

434 615

TURTAS IŠ VISO:

156 568

520 822

Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.

KAPITALAS

Pastabų nr.

5

2014

2013

2 095

3 194

2014

2013

(16 471)

(61 976)

20 000

20 000
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II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

-

-

III.

KITI REZERVAI

-

-

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

(36 471)

(81 976)

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

45 505

(11 137)

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

(81 976)

(70 839)

8 713

56 561

8 713

56 561

164 326

526 237

-

-

164 326

526 237

3 334

7 665

-

15 428

160 992

503 144

156 568

520 822

D.
4.

FINANSAVIMAS
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

5 pastaba. 2014 m. dalininkai įnašų nedarė.
6 pastaba. Finansavimo likutis – nepanaudota parama – ataskaitinių metų pabaigoje:
Paramos šaltiniai

2014

2013

Parama VšĮ „Geros valios projektai“ vystymui ir administravimui

8 713

81 957

VšĮ „OSFL projektai” parama aukok.lt plėtrai

0

3 088

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos parama

0

20 025

LR Vidaus reikalų ministerijos programos parama

0

58 844

Pagalbadaiktais.lt finansavimo likutis

4 540

-

Aukok.lt projekto vystymo finansavimo likutis

4 173

-

Parama aukok.lt esantiems projektams

75 043

514 354

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

75 043

514 354

Iš viso:

83 756

596 311

*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. 2014 m. buvo gauta ir tiek pat grąžinta paskolų: Tadas Langaitis ( 1
500 Lt), Inga Langaitė (700 Lt), Tomas Langaitis (15 000 Lt).

| 32 |

