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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: Inga Langaitė.

VšĮ Geros valios projektai valdyba
ELVINAS
JAKIMOVAS

MINDAUGAS
KUBILIUS

ARIJUS
ŽAKAS

AUDRIUS
ŽIUGŽDA

„Ad Fingers” strategas

„Cezaris“ įkūrėjas ir
vadovas

„Socialus marketingas“
įkūrėjas ir direktorius

„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 „Aukok tinklo“ iniciatyvas.
Aukok tinklas – tai skaidrus ir atviras būdas internetu aukoti pinigus, dovanoti daiktus ar skirti savo laiką
tiems, kam reikia pagalbos. Aukok tinklas atveria daugiau galimybių padėti ir daryti gerus darbus. Rinkis,
kaip nori padėti – aukoti pinigus, dovanoti daiktus ar skirti savo laiką. O mes padėsime rasti tuos, kuriems
šiandien labiausiai reikia Tavo gerumo.

Apie Aukok.lt
Aukok.lt - tai 2009 m. startavusi didžiausia Lietuvoje aukojimo internetu svetainė, kuri suteikia galimybę
privatiems asmenims ir įmonėms aukoti patogiau.
Aukok.lt atlieka tarpininko ir padėjėjo funkciją: kviečia organizacijas rinkti lėšas Aukok.lt, įvertina ir atrenka jų
parengtus aukų rinkimo projektus bei skelbia juos portale Aukok.lt, kur padėti norintys geradariai gali
paprastai ir greitai paaukoti pasirinktą pinigų sumą vienu mygtuko spustelėjimu. Paaukoti pinigai
organizacijas pasiekia greitai ir patogiai. Įgyvendinus projektus, organizacijos teikia ataskaitas, su kuriomis
susipažinti gali kiekvienas projekto aukotojas ir portalo lankytojas.
Misija: skatinti bendruomeniškumą, padedant visuomenei priimti atsakingus aukojimo sprendimus ir
padedant visuomeninėms organizacijoms pritraukti reikiamų lėšų.
|3|

Aukotojams tai galimybė:
• greitai ir patogiai paaukoti, naudojantis internetine bankininkyste, PayPal, TransferGo, trumpuoju
numeriu 1405;
• 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;
• 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

VAIDOTAS
ILGIUS

GIEDRĖ ŠOPAITĖŠILINSKIENĖ

RŪTA
MAKAUSKIENĖ

VšĮ Geros valios
projektai, komisijos
pirmininkė

NVO sektoriaus
ekspertas

NVO sektoriaus
ekspertė

VšĮ Geros valios
projektai,NVO
sektoriaus ekspertė
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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“.

INGA
LANGAITĖ

ŽIVILĖ
PIKTURNAITĖ

POVILAS
MIŠKINIS

RŪTA
MAKAUSKIENĖ

Direktorė

Projektų vadovė

Projektų vadovo
asistentas

Projektų vadovė
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Rėmėjai ir partneriai
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Partnerystė su verslu
Aukok.lt portalo komanda siūlo verslo įmonėms konsultacijas, kaip ir kam aukoti, analizuoja, kuria ir
įgyvendina rėmimo strategijas bei kartu su verslais įgyvendina modernius aukojimo sprendimus.

„Swedbank“ bendradarbiaudamas su Aukok.lt komanda vykdo e.
taškų akciją, kurios metu „Swedbank“ klientai gali panaudoti savo
sukauptus taškus paaukodami Aukok.lt esantiems projektams.
Įvykdytos jau 9 akcijos, kurių metu skirtingiems projektams iš viso
surinkta daugiau nei 100 tūkst. eurų.
„Swedbank“ interneto banko skyrelyje „Erdvė geriems darbams“
pristatomi įvairūs visuomeniniai projektai ir sudaromos sąlygos
interneto banke aukoti paprastai ir saugiai.

Aukojimą kasdiene praktika siekia paversti vienu ypu už asmenines ir
komunalines paslaugas atsiskaityti siūlanti įmonė „Viena sąskaita“.
Jos internetiniame puslapyje nuo gruodžio mėnesio veikia speciali
aukojimo funkcija, kuri mokesčius mokantiems vartotojams leidžia
suapvalinti mokėtiną sumą ir skirti ją Aukok.lt projektams. Paaukoti
sumokant mokesčius galima visus metus, ne tik per šventes.

Atėjus didžiosioms metų šventėms DNB banko klientai pirmieji
Lietuvoje galėjo išbandyti visiškai naują ir unikalų paramos būdą.
Grynindami pinigus bankomate ir pasirinkę mygtuką „Aukok“, šio
banko klientai skyrė vieną, tris ar penkis eurus. O pasirinkę „Kita
suma“ galėjo paaukoti savo numatytą sumą. Ši banko darbuotojų
sugalvota idėja žymiai sutrumpino pinigų skyrimo įvairioms
socialinėms iniciatyvoms kelią.

Šimtas automobilių, papuoštų ryškiais lipdukais, išriedėjo į Vilniaus
gatves pasakoti apie tikrus herojus – žmones, kurie nuolat prisideda
prie gerų darbų. Tai komunikacijos kampanijos „Aš esu herojus“
savanoriai, pavertę savo automobilius socialinės iniciatyvos dalimi ir
taip kvietę visus per šventes nepamiršti dalintis gerumu su
aplinkiniais. Kampanijos partneris - masinės komunikacijos media
kanalas „Wowtto“ – suteikė galimybę šiems savanoriams išbandyti
jokių pastangų nereikalaujantį savanorystės būdą.
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2016 M. VEIKLOS ATASKAITA
Pagrindiniai rodikliai
ORGANIZACIJOS
Aukota 67 organizacijų projektams

PROJEKTAI
Aukota 42 naujiems, 46 ankstesniems projektams

67

88

PAAUKOTA SUMA
2014 – 396 148 €, 2015 – 337 673 €

AUKOJIMAI
2014 – 23 083, 2015 – 15 150

354 200 €

16 928

SRITYS
Pusė sumos atiteko vaikų ir šeimos projektams

AUKOJIMO KANALAI
Populiariausias el. kanalas sugeneravo 46% sumos

PARTNERIŲ AKCIJOS
Partnerių akcijų metu paaukota suma

63 251 €
APSILANKYMAI
2014 – 147 922, 2015 – 97 378

ŽINOMUMAS
Žinomumas tarp suaugusių interneto vartotojų

106 614

56%

Aukojimo telefonu rodikliai
GEROS VALIOS ŽMONĖS
Unikalūs telefono numeriai

PAAUKOTA SUMA
Telefonu paaukota 4 % metinės sumos

5 709

11 327 €
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Aukojimo internetu rodikliai
GEROS VALIOS ŽMONĖS
Portale internetu paaukoję fiziniai asmenys

ŽMONIŲ IR VERSLO PAAUKOTA SUMA PORTALE
Žmonės – 232 467 €, įmonės – 47 156 €

4 340
VIDUTINĖ SUMA
Fizinių asmenų paaukotos sumos vidurkis

24 €
ANONIMIŠKAI AUKOJA
Anonimai aukoja 22% mažesnes sumas

32 %
DAŽNIAUSIAI AUKOJAMOS SUMOS
Žmonės dažniausiai renkasi „apvalias“ sumas

DOVANOS
Vidutinė dovanos vertė – 37 €

354
VYRAI IR MOTERYS
Moterys aukoja dažniau, vyrai – didesnes sumas

Pateikiama 2016 m. statistika, parengta remiantis: portale surinktos statistikos duomenimis; Google Analytics
statistikos įrankiu. Paaukotos sumos priskiriamos laikotarpiui, kurio metu buvo atliktas aukotojo pervedimas.
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Ryškiausi 2016 m. momentai
 Balandžio 1 d. įvyko paskutinis NVO lėšų
pritraukimo projekto renginys - organizacijų
atstovus mokėme efektyviai valdyti organizaciją!
Šis renginys - tai beveik metus vykusio projekto,
kurio tikslas didinti Lietuvos NVO gebėjimus
pritraukti ir diversifikuoti finansavimo šaltinius
įgyvendinant
finansavimo
pritraukimo
strategijas, dalis.
 Balandžio 18 d. startavo Prezidentės Dalios
Grybauskaitės inicijuota ilgalaikė nacionalinė
Kampanija „Už saugią Lietuvą“. Labai
džiaugiamės ir didžiuojamės galėdami prisidėti
prie šios puikios iniciatyvos.
 Birželio 1 d. nuotaikingai pasitikome Tarptautinę
vaikų gynimo dieną ir išleidome vaikiškų
džemperių
seriją,
kurią
dovanojame
geradariams, prisidėjusiems prie Aukok.lt
palaikymo.
 Liepos 8-10 d. dalyvavome Pasaulio lietuvių
jaunimo
susitikime,
kuriame
kvietėme
dalyvauti herojų dirbtuvėse, daryti gerus darbus,
dovanojome savo džemperius ir dalijomės savo
veikla bei kasdienybe su Pasaulio lietuviais
 Rugpjūčio 31 d. startavome su su atnaujintu ir
mūsų
vartotojams
patogesniu
bei
patrauklesniu dizainu.
 Rugsėjo 5 d. visuomenei pristatėme Aukok
tinklą, kuris atveria daugiau galimybių daryti
gerus darbus ir rinktis, kam ir kaip norima
padėti: aukoti pinigus (aukok.lt), dovanoti
daiktus (aukokdaiktus.lt) ar skirti savo laiką
(aukoklaiką.lt).
 Gruodžio mėn. pasiūlėme naują savanorystės
būdą – dalyvavimą masinėje komunikacijos
kampanijoje „Aš esu herojus”, kurioje savanoriai
skleidė žinią važinėdami automobiliais Vilniaus
mieste.
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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.

2016 m. telemaratonai:
 LNK | 2016.03.04 | „Gelbėkit vaikus“
paramos kampanija ir koncertas „Už
vaikystę”.
 LNK | 2016.11.18 | Labdaros koncertasakcija
projektui
„PasiDalink
2016”
paremti.
 TV3 | 2016.11.26 | Didžiausias televizijos
paramos projektas Lietuvoje „Išsipildymo
akcija 2016“.
 LRT | 2016.12.23 | Maltos ordino pagalbos
tarnybos akcija „Maltiečių sriuba 2016“.
 LNK | 2016.12.23 | Speciali „KK2
Penktadienis“
laida,
skirta
projektui
„Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę“.
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Projektai
Pateikiami visi projektai, kuriems 2016 m. buvo rinktos lėšos. Nurodoma 2016 m. surinkta suma. Pilkai
pažymėti projektai, kurie 2016 m. pabaigoje dar nebuvo užbaigti.
Kategorija/ Projektas/ Organizacija
VAIKAMS IR ŠEIMAI

Suma, €
177 743,44

Atkurkime Ebolos našlaičių gyvenimą
Labdaros ir paramos fondas „Bėgimas Kartu”

419,19

Globokime vaikus padėdami šeimai 2015
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

702,60

Justina ir kiti nepritekliuje gyvenantys LIETUVOS vaikai prašo Jūsų pagalbos
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Kad randai nežalotų vaikų gyvenimo
Vaikų ligoninės paramos fondas
Padėkime Nojai girdėti
Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacija
Padovanok vaikui vasarą
VšĮ Geros valios projektai

10 200,00

30,00

2 365,00

12 428,64

Padovanokime mažiesiems viltį
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“

4 549,00

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

2 150,00

Sveika pradžia - mamos pieno laše
Asociacija „Padedu augti“

2 552,28

Tėvų palikti vaikai prašo pagalbos išmokti rašyti ir kalbėti 2015
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”

1 060,79

Už vaikystę 2016
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
Vilnius Social Club – futbolo mokykla 2014-2016
VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“

16 139,57

481,20

Auginanti ir gydanti draugystės galia
Paramos vaikams centras

1 690,72

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

4 573,74

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

14 558,12
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Globokime vaikus padėdami šeimai
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

2 882,25

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

5 987,93

Išklausytas vaikas – laimingas vaikas
VšĮ „Vaikų linija“

3 156,25

Išsipildymo akcija 2016
Labdaros fondas „Vienybė”

33 560,37

Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę
VšĮ Geros valios projektai

29 791,72

Padėk vaikams pabėgėliams
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”

3 779,31

Padėkime gabiems ir talentingiems Lietuvos vaikams
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija"

5 200,78

Padėkime vaikams pajusti namų jaukumą
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius

1 386,10

Padėkime vaikams pasveikti nuo vaikystės
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas

4 578,91

Tėvų palikti vaikai prašo pagalbos išmokti rašyti ir kalbėti
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Šeimos skyrybų krizės įveikimo grupės
Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“
Sukurkime vaikystės erdvę patiems mažiausiems!
Vilniaus arkivyskupijos Carito Socialinė tarnyba

10 258,23

534,74

1 688,51

Už vaikystę 2017
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

110,00

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

927,49

SVEIKATAI IR NEĮGALIESIEMS
Draugystė veža
VšĮ „Baltijos ugdymo centras"

80 490,70
194,53

Dovanok atokvėpį šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto asmenis
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

2 073,04

Ištiesk gerumui ranką: padėk negalią turintiems vaikams
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

4 217,93
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Padėkime Maksymilianui įveikti akytės vėžį
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“
Padovanok neužmirštamą vasarą patiems silpniausiems!
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”
Pakeiskite jaunuolių su negalia gyvenimą!
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Praskaidrinkime onkologinėmis ligomis sergančių vaikučių kasdienybę
VšĮ „Vytauto Kernagio fondas”

10 942,00

374,38

1 080,15

15 631,93

Hospisas – namai, kuriuose yra meilė ir viltis
VšĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas

6 445,59

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

9 050,99

Kartu sveikti lengviau
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)
Kurkime padėsiančius sveikti Šeimos Namučius
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“
Padėkime Justukui pasveikti
Justo paramos fondas

977,26

3 220,78

19 824,50

PARAŠTĖS - pastaboms, o ne žmonėms su psichikos ar proto negalia
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos"

982,41

Socialinis taksi
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

660,94

Sukurk stebuklą
Rimanto Kaukėno paramos grupė

946,05

Suteikime galimybę neįgaliems vaikams sveikti, augti ir lavėti
Všį „Padėk užaugti“
EDUKCIJA IR SOCIALINĖ GEROVĖ
Aukok.lt 2013-2016
VšĮ Geros valios projektai
Kartu padėkime įveikti krizes
VšĮ „Krizių įveikimo centras“

3 868,22
63 848,92
3 830,28

274,13

Kviečiu į svečius 2016
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

4 784,97

Labdaros valgyklėlė 2015
Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras"

3 469,88
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Maistas ant ratų 2015
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Misija Sibiras'15
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“

4 044,60

103,40

Padėk kitam – padės ir tau
Sedos bendruomenė

1 554,84

Padėkime skurstantiems patiems pasirūpinti savimi
VšĮ „SOPA“

2 357,84

Pagalbadaiktais.lt
VšĮ „Geros valios projektai“
PasiDalink 2015
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

76,00

2 218,34

Sukurk jaunuoliams saugią erdvę
VšĮ SOTAS

559,41

Už skaidrius ir sąžiningus Seimo rinkimus
Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“

669,22

www.atvirasteismas.lt
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius
„Atrodė, kad niekam nerūpi – gyva aš ar ne“
Paramos fondas „Jaunimo linija“
„Darbo paieškos laboratorija“: įgalinkime bedarbius
VšĮ „SOPA“
„Naktinė reforma“
Kauno apskrities liberalaus jaunimo organizacija
„Ne imti, bet duoti“
Lietuvos Gamtos Mokslų Olimpiadų Asociacija
Aukok.lt
VšĮ Geros valios projektai

25,00

5 586,08

146,50

48,50

306,27

7 188,28

CIVITAS: viešos diskusijos Lietuvos regionuose
VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas”

408,04

Darbo su jaunimu gatvėje programa Sofkė
VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras

890,93

Labdaros valgyklėlė
Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras"

1 070,80

Maistas ant ratų
Maltos ordino pagalbos tarnyba

4 887,13
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Misija Sibiras'16
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“

7 768,99

Orus mirties laukimas
VšĮ „Kauno hospiso namai“

3 022,98

Padėk kitiems padėti - savanorystė augina!
VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

377,24

Padovanokime pagalbą, kai jos labiausiai reikia
VšĮ Krizių įveikimo centras

415,21

Pagalbos moterims linija
Asociacija „Kauno moterų linija"

740,54

PasiDalink
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
Pažink kultūrą – augink save!
VšĮ „Meno genas“
„Sidabrinė linija“: prikelk senolius naujam gyvenimui
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas
Suteikime galimybę iškalbėti sielos skausmą!
VšĮ Telšių krizių centras
GYVŪNAMS IR GAMTAI

2 748,04

141,71

4 038,77

95,00
24 993,39

Gyvybės vagonėliai – paskutinė pasmerktų gyvūnėlių viltis
VšĮ „Beglobis“

1 004,66

Padėkime pasveikti mūsų Penktoms kojoms
VšĮ Penkta koja

4 178,70

Išgelbėkim kačiukus
VšĮ „Lesė“

1 720,45

Pastatykime „SOS vilties apartamentus”
VšĮ „SOS gyvūnai”

9 564,13

Pranešk apie skriaudžiamą gamtą
Baltijos aplinkos forumas

483,72

Sušildyk penktakojo širdelę
VšĮ Penkta koja

4 953,39

Sveikos kanopos – naudingas žirgas
Žirgų globos asociacija

1 200,40

Šiaulių letenėlė – fenikso kelias užmirštiems beglobiams
VšĮ Šiaulių letenėlė

1 887,94
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KITI
Emocinė pagalba Ukrainos vaikams, gyvenantiems pabėgėlių centruose
Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai"
Padėkime vaikams ir šeimoms, nukentėjusioms nuo karinio konflikto Ukrainoje
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”

7 123,25
49,09

824,38

Noriu džemperio!
VšĮ „Geros valios projektai”

3 834,89

Padėkime nuo karo nukentėjusioms šeimoms
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

2 414,89

Toliau kviečiame susipažinti su iki 2016 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
„VIVA CHEMIJA!“

Atsakinga organizacija: VšĮ „Valdorfo mokykla“
Paaukota: 935,09 EUR
Projekto metu buvo šiuolaikiškai įrengtas, saugus,
atitinkantis higienos bei technologinius reikalavimus
chemijos kabinetas. Valdorfo mokykloje chemijos
mokomasi nuo 7 iki 12 klasės (128 mokiniai). Šią mokyklą
kuria patys mokytojai, vaikai ir tėvai, iš Valstybės gaudami
tik mokinio krepšelį.
Išsami ataskaita >>
„PADOVANOKIME MAŽIESIEMS VILTĮ“

Atsakinga organizacija: LPF „Rugutė“.
Paaukota: 16 000 EUR
Projekto metu surinktos lėšos padėjo įsigyti tuos būtinus
medikamentus ir medicinines bei slaugos priemones,
kurių dėl finansinių priežasčių ar teisinio reglamentavimo
spragų jiems nesuteikia gydymo įstaigos arba kuriuos turi
įsigyti pacientų tėvai, tačiau neišgali to padaryti dėl
sunkios finansinės padėties.
Išsami ataskaita >>

„FREEDOM DRIVE – SUTEIKTI NEGALIAI ORUMO“

Atsakinga organizacija: Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų
forumas“.
Paaukota: 312,15 EUR
Surinkta parama padėjo padengti dalį kelionės išlaidų į
Briuselyje vykusias neįgaliųjų „Freedom Drive“ eitynes bei
kitus renginius. Lietuvos atstovai taip pat susitiko su
Europos parlamento nariais bei dalyvavo tarpautinėje
konferencijoje
skirtoje aptarti neįgalios
politikos
klausimams.
Išsami ataskaita >>
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„TĖVŲ PALIKTI VAIKAI PRAŠO PAGALBOS IŠMOKTI RAŠYTI IR KALBĖTI“

Atsakinga organizacija: LPF „SOS vaikų kaimų draugija
Lietuvoje“.
Paaukota: 10 535 EUR
Daliai SOS vaikų kaimo globojamų vaikų buvo nustatytas
poreikis lankytis pas konkrečius specialistus. Surinktos
paramos dėka 24 vaikams buvo suteikta logopedo ar
spec. pedagogo pagalba. Vaikai, turintys dideles
gyvenimo traumas ir netinkamą vaikystės ugdymą, su
specialistų pagalba išmoksta taisyklingai kalbėti, rašyti ir
skaityti, lengviau įveikia mokymosi ir bendravimo
sunkumus.
Išsami ataskaita >>

„LABDAROS VALGYKLĖLĖ 2015“

Atsakinga organizacija: LPF„Vilties centras".
Paaukota: 10 000 EUR
Projekto tikslas – visokeriopai neatlygintinai padėti
vargstantiems ir kenčiantiems nepriteklių, dėl įvairių
priežasčių patekusiems į sunkias gyvenimo sąlygas. Už
surinktas lėšas buvo nupirktas automobilis VW „Caddy”
maisto transportavimui bei padengtos šešių mėnesių
maisto transportavimo (pervežta apie 148560 kg maisto
produktų), penkių mėnesių komunalinės išlaidos ir
šešiolikos mėnesių arendos išlaidos.
Išsami ataskaita >>

„PADĖK KITAM – PADĖS IR TAU“

Atsakinga organizacija: Sedos bendruomenė.
Paaukota: 4 159,73 EUR
Jasų šeimos namus pasiglemžė gaisras. Sedos
bendruomenė iniciatyva buvo pradėtos rinkti lėšos
naujam būstui įsirengti. Už paaukotus pinigus buvo
nupirkta statybinių medžiagų, šildymo ir vandens
sistemoms reikalingų prekių, stogo danga ir kt.
Išsami ataskaita >>

| 19 |

„SVEIKA PRADŽIA – MAMOS PIENO LAŠE“

Atsakinga organizacija: Asociacija „Padedu augti“.
Paaukota: 2 552,28 EUR
Projekto metu buvo siekiama pagerinti anksčiau laiko
gimusių ir sunkiai sergančių naujagimių priežiūrą. Už
surinktas lėšas buvo vykdomas projekto viešinimas
atkreipiant dėmesį į priešlaikinio gimdymo problematiką,
įtrauktos socialiai atsakingos įmonės bei garsūs žmonės.
Už gautą paramą taip pat buvo nupirktas ir LSMUL
klinikoms padovanotas šaldiklis.
Išsami ataskaita >>
„KIEK VAIKŲ ŠIEMET MOKYKLOSE SĖDĖS ALKANI?“

Atsakinga organizacija: Maltos ordino pagalbos tarnyba.
Paaukota: 699,15 EUR
Projekto surinktų lėšų dėka Viekšnių ir Tauragės vaikų
dienos centruose buvo tiekiamas maistas nuo 2015 metų
gruodžio iki 2016 metų kovo mėn. Šie centrai globoja
vaikus iš socialiai remtinų ir rizikos šeimų.
Išsami ataskaita >>

„LEDAUNYČIOS - TERMO DĖŽĖS SAUGIAM MAISTUI“

Atsakinga

organizacija:

LPF

„Maisto

bankas“.

Paaukota: 4 682,00 EUR
Projekto „Ledaunyčios - termo dėžės saugiam maistui“
dėka „Maisto bankas“ įsigijo 144 termodėžes bei
atnaujino 45 % darbo priemonių, suteikiančių galimybę
mėsos, žuvies ir pieno produktus transportuoti saugiai,
palaikant
tinkamą
temperatūrinį
režimą
bei
nepasiturintiems
asmenims
perduoti aukščiausios
kokybės ir tinkamus vartoti maisto produktus.
Išsami ataskaita >>
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„PARAMA MAISTU – NEIŠMETAME, ATIDUODAME SKURSTANTIEMS KAUNO REGIONE“

Atsakinga organizacija: LPF „Maisto bankas“.
Paaukota: 2 900 EUR
Projekto metu (2015 m. sausis – spalis) reguliariai dalino
paramą maistu vykdydamas „Europos pagalbos fondo“
programą. Ilgo galiojimo maisto paketai buvo dalinami 5
kartus kas 2 mėnesius 25 Kauno rajono seniūnijose. Šių
dalinimų metu skurstantiesiems suteikta daugiau nei 115
tonų paramos maistu.
Išsami ataskaita >>
„NĖ TRUPINIO PRO ŠALĮ“

Atsakinga

organizacija:

LPF

„Maisto

bankas“.

Paaukota: 584,90 EUR
Projekto metu surinktos lėšos buvo skirtos įrengti vaizdo
stebėjimo sistemą Kauno „Maisto banko“ regioninio
padalinio sandėlyje. Projektui pasibaigus Kauno „Maisto
banko“ sandėlyje buvo įrengta pilnavertė vaizdo stebėjimo
sistemą, kurią sudarė 4 video kameros bei vaizdą
įrašantis įrenginys, išsaugantis sukauptus įrašus ne
mažiau nei 2 savaites.
Išsami ataskaita >>

„KVIEČIU Į SVEČIUS 2016“

Atsakinga organizacija: LPF „Maisto bankas“.
Paaukota: 4 784,97 EUR
Projekto metu buvo surengtos 40 labdaringų vaišių, kurių
metu buvo surinkta ir „Maisto bankui“ perduota 4784,97
Eurų suma. Už kiekvieną paaukotą Eurą „Maisto bankas“
gali suorganizuoti 15 porcijų (0,5 kg) maisto, tad šios
lėšos leis nepasiturintiems patiekti daugiau nei 66,5
tūkstančio porcijų valgio.
Išsami ataskaita >>

| 21 |

„PASIDALINK 2015“

Atsakinga organizacija: LPF „Maisto bankas“.
Paaukota: 12 413,08 EUR
Geradarių paaukotos lėšos buvo naudojamos daugiausia
paramos maistu geografijos plėtrai. Projekto „PasiDalink“
surinktų aukų dėka 2016 metais „Maisto bankas“ turėjo
galimybę išplėsti savo paramos teikimo tinklą bei pradėjo
teikti kasdienę paramą prekybos tinklų dovanojamais
šviežiais maisto produktais 8 miestuose ir miesteliuose,
kuriuose nedirbo iki tol.
Išsami ataskaita >>
„PADĖKIME VAIKAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO NEPALE“

Atsakinga
organizacija:
„Gelbėkit vaikus“.

Visuomeninė

organizacija

Paaukota: 10 866,67 EUR
2015 m. balandžio 25 d. Nepale įvyko žemės drebėjimas,
kuris palietė 6,2 mln. žmonių, iš jų apie 2 mln. buvo
vaikai. Katastrofos metu buvo sugriauti gyvenamieji
namai, ligoninės, mokyklos. Be pastogės likusiems
žmonėms, sužeistiesiems buvo reikalinga skubi gausi
humanitarinė pagalba. Reaguodama į „Save the Children
International“ paskelbtą humanitarinę misiją ir būdama jos
tikrąja nare, organizacija „Gelbėkit vaikus“ rinko aukas
šiai misijai.
Išsami ataskaita >>
„PADĖKIME ANKSTUKAMS UŽAUGTI“

Atsakinga organizacija: Neišnešiotų naujagimių
asociacija „Neišnešiotukas“.
Paaukota: 5 000 EUR
Surinktų lėšų dėka buvo išleista pirmoji lietuvių autorių
knyga apie neišnešiotus naujagimius. Joje smulkmeniškai
aprašoma apie per anksti gimusius vaikučius,
detalizuojama jų būklė, slauga, galimos ligos, pavojai.
Pristatomi neonatologijos mokslo atradimai ir jų
taikomumo būtinybė šiandien auginant ankstukus.
Išsami ataskaita >>
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„UŽ SKAIDRIUS IR SĄŽININGUS SEIMO RINKIMUS“

Atsakinga organizacija:
„Baltosios pirštinės“.

Visuomeninė organizacija

Paaukota: 669,22 EUR
Surinktų pinigų dėka, „Baltųjų pirštinių” savanoriai
regionuose galėjo laisvai keliauti stebėti rinkimų, buvo
organizuojami papildomi stebėtojų ekipažai, kurie vyko
stebėti rinkimų probleminėse savivaldybėse. Dalis
surinktų lėšų padėjo įgyvendinti organizacinius ir
administracinius darbus – komunikacija savanorių
pritraukimui ir visuomenės informavimui, tinklalapio
palaikymas, stebėtojų pažymėjimų siuntimas, dalomosios
medžiagos leidyba.
Išsami ataskaita >>

„PAKEISKITE JAUNUOLIŲ SU NEGALIA GYVENIMĄ!

Atsakinga organizacija: Maltos ordino pagalbos tarnyba.
Paaukota: 1 080,15 EUR
Pagal šį projektą 7 neįgalūs jaunuoliai išvyko į Maltos
ordino organizuojamą tarptautinę vasaros stovyklą, skirtą
neįgaliam jaunimui iš viso pasaulio. Stovykla vyko
Lenkijoje rugpjūčio 13–20 dienomis. Jaunuolius kelionės
metu ir visą stovyklos laiką lydėjo pagalbininkai
savanoriai.
Išsami ataskaita >>

„SOCIALINIS TAKSI“

Atsakinga organizacija:
integracijos institutas“.

VĮ

„Nacionalinis

socialinės

Paaukota: 5 292,65 EUR
Projekto metu svarbiausias darbas atliktas buvo įsigytas
tinkamas automobilis Klaipėdoje Socialinio taksi
paslaugoms teikti ir visa kita papildoma įranga reikalinga.
2016 m. rugsėjo mėn. sugedus Socialinio taksi
automobiliui buvo įsigytas išperkamosios nuomos būdu
naujas automobilis ir visa reikalinga įranga Socialinio taksi
paslaugomis. Taip pat suremontuoti kiti Socialinio taksi
automobiliai, tai pagerino Socialinio taksi kokybę.
Išsami ataskaita >>
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„PADOVANOK NEUŽMIRŠTAMĄ VASARĄ PATIEMS SILPNIAUSIEMS!“

Atsakinga organizacija: LPF „Algojimas”.
Paaukota: 374,38 EUR
Projekto
veikloje
dalyvavo
sunkiai
materialiai
besiverčiančios šeimos ir jose augantys negalią turintys
vaikai. Stovykloje buvo sudarytos sąlygos neįgalių vaikų ir
šeimų tarpusavio bendravimui. Vaikai įgijo naujas
socialines kompetencijas, jų šeimos išvyko pailsėjusios,
sukaupusios naujų žinių apie skirtingų negalių savitumus
ir skirtumus, priežiūros subtilumus.
Išsami ataskaita >>
PRASKAIDRINKIME ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲ VAIKŲ KASDIENYBĘ 2015

Atsakinga organizacija: Vytauto Kernagio labdaros ir
paramos fondas.
Paaukota: 18 600 EUR
Vilniaus vaikų onkohematologijos centre, kartą per
savaitę vykdavo įvairūs susitkimai ar edukacinės veiklos.
Kauno vaikų onkologijos ir hematologijos sektoriuje
susitikimai vykdavo 2-3 kartus per savaitę. Susitikimų
metu įvairiose veiklose dalyvavo virš 350 vaikų.
Renginiuose, kurie vyko svetingumo komplekse „Monte
Pacis“ bei Santariškių pediatrijos korpuso vidiniame
kieme dalyvavo virš 850 vaikų.
Išsami ataskaita >>

„SPORTINIS LAVINIMAS SOCIALIAI REMTINIEMS VAIKAMS“

Atsakinga organizacija: VšĮ „Vilniaus policijos klubas
vaikams ir jaunimui”.
Paaukota: 1 548,40 EUR
Projekto lėšos padėjo tęsti sporto būrelio veiklą skirtą
vaikams ir jaunuoliams iš socialiai remtinų, rizikos ir
įgūdžių stokojančių šeimų. Už surinktas lėšas buvo
įvykdyti trys projekto etapai, kurių metų įvairūs specialistai
dalijosi žiniomis bei praktiniais užsiėmimais apie sportą,
sveiką gyvenseną, higieną bei mitybą.
Išsami ataskaita >>
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„ATKURKIME EBOLOS VIRUSO NAŠLAIČIŲ GYVENIMĄ"

Atsakinga organizacija: LPF „Bėkime kartu“
Paaukota: 2 497.47 EUR
Per „aukok.lt“ surinktos lėšos buvo pervestos su Ebolos
virusu kovojančiai organizacijai „Street Child“. Ši
organizacija suteikė paramą daugiau nei 11000 našlaičių
Siera Leonėje. „Street Child“ taip pat suteikė galimybę
5580 dėl Ebolos viruso našlaičiais likusių vaikų sugrįžti į
mokyklas.
Išsami ataskaita >>
„GLOBOKIME VAIKUS PADĖDAMI ŠEIMAI“

Atsakinga organizacija: VšĮ „Motinos Teresės šeimų
namai“.
Paaukota: 5 000 EUR
Projekto metu surinktos lėšos buvo panaudotos patalpų
įrengimui krizinės motinystės programai vykdyti, sukurtos
naujagimio, kūdikio ir vaiko raidai tinkanti aplinką,
suteiktos laikino apgyvendinimo ir priežiūros paslaugos
mamoms su kūdikiais ir vaikais bei p agaminti du
virtuviniai baldų komplektai, įsigyti mamų kambariuose
langų ruletai, apyvokos daiktai.
Išsami ataskaita >>

„SUKURK JAUNUOLIAMS SAUGIĄ ERDVĘ“

Atsakinga organizacija: VšĮ „SOTAS“.
Paaukota: 1 002,03 EUR
Projekto metu buvo siekiama suteikti jauniems žmonėms
galimybę turiningai leisti savo laisvalaikį. Už surinktas
lėšas buvo įrengtos pagal jaunimo poreikius pritaikytos
erdvios patalpos. Sukurtas uždaras „facebook“ puslapis
bei sukurta darbo vieta specialistei darbui su jaunimu.
Išsami ataskaita >>
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„UŽ VAIKYSTĘ 2016“

Atsakinga organizacija:
„Gelbėkit vaikus“.

Visuomeninė

organizacija

Paaukota: 35 705,85 EUR
Dėka „Aukok.lt“ portale paaukojusių žmonių, organizacija
„Gelbėkit vaikus“ galėjo padėti trims konkrečioms
šeimoms, kurios buvo pristatytos paramos koncerto metu
iš anksto paruoštuose reportažuose. Taip pat buvo galima
padėti įkurti Alytaus „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrą.
Išsami ataskaita >>

„IŠTIESK GERUMUI RANKĄ: PADĖK NEGALIĄ TURINTIEMS VAIKAMS“

Atsakinga organizacija: LPF „Algojimas“.
Paaukota: 20 693,58 EUR
Projekto metu vyko psichosocialinės reabilitacijos
stovykla šeimoms, auginančioms negalią ir specialiuosius
poreikius turinčius vaikus. Suteiktos paslaugos padėjo
sėkmingai integruotis į visuomenę. Vaikams buvo
suteiktas kompleksinis pojūčių lavinimas meno,
ergoterapijos, judesio ir kitų sričių terapijų bei
daugiafunkcinės multisensorinės įrangos pagalba.
Lavinami socialiniai įgūdžiai, savarankiškumas ir
kūrybiškumas.
Išsami ataskaita >>

„MAISTAS ANT RATŲ 2015“

Atsakinga organizacija: Maltos ordino pagalbos tarnyba.
Paaukota: 10 473,42 EUR
Ignalinoje,
Didžiasalyje,
Kaune,
Klaipėdoje,
Marijampolėje, Tauragėje ir Vilkaviškyje ištisus metus
organizuojamas šilto maisto pristatymas į namus
(paprastai sriuba, kartais papildomai antras patiekalas)
tiems senjorams, kurie dėl finansinių sunkumų ir / arba
silpnos sveikatos nebegalipatys pasiruošti šilto maisto.
Aukok.lt surinkti pinigai padėjo šiuose miestuose
projektus vykdyti be sustojimo. Surinkta parama buvo
naudojama padengti kovo, balandžio, gegužės ir dalies
birželio išlaidas maisto ruošimui ir degalams.
Išsami ataskaita >>
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„PADĖKIME ŠIKNOSPARNIAMS SULAUKTI PAVASARIO!”

Atsakinga organizacija: Lietuvos gamtos fondas
Paaukota: 1 075,00 EUR
Projekto metu surinktomis lėšomis sustiprinus vienos
gausiausių Lietuvoje šikšnosparnių žiemavietės apsaugą
ir taip apsaugant šikšnosparnius nuo trikdymo žiemojimo
metu,
sumažinta
grėsmė
čia
žiemojantiems
šikšnosparniams. Aktyviai įtraukiant ir informuojant
visuomenę apie vykdomas projekto veiklas, skatintas
visuomenės gamtosauginis sąmoningumas – informuoti
piliečiai vengs trikdyti žiemojančius šikšnosparnius bei
perspės kitus žmones, kad nedera trikdyti šikšnosparnių
žiemojimo metu.
Išsami ataskaita >>

„GYVYBĖS VAGONĖLIAI – PASKUTINĖ PASMERKTŲ GYVŪNĖLIŲ VILTIS“

Atsakinga organizacija: Lietuvos gyvunu globos draugija,
Vilniaus skyrius
Paaukota: 14 193,57 EUR
Per visą vykdomą projektą nauji namai buvo surasti 1559
gyvybės vagonėlių globotiniams, paimtiems iš sanitarinės
tarnybos gyvūnams. Vykdomo projekto dėka išgydyta
(ligos, traumos) 900 gyvūnų, sterilizuota, kastruota 450
gyvūnų.
Išsami ataskaita >>

„PADĖKIME SKURSTANTIEMS PATIEMS PASIRŪPINTI SAVIMI“

Atsakinga organizacija: VšĮ „SOPA“
Paaukota: 5 000 EUR
Į projekto veiklas įtrauktas 81 darbo ieškantis asmuo
(neįgalieji, socialinių pašalpų gavėjai, ilgalaikiai bedarbiai,
jaunimas, ieškantis darbo pirmą kartą ir kt.) Individualias
vienkartines konsultacijas darbo paieškos klausimais
gavo 21 asmuo: 12-ai bedarbių konsultuota individualių
susitikimų metu, 5-iems teiktos konsultacijos telefonu, 4iems internetu. Projekto lėšomis įdarbinimo su parama
paslaugos teiktos 60 asmenų: 9 gavo paramą išsilaikant
darbo vietose (5 sėkmingai įsitvirtino darbe arba surado
naują, 4 nukreipti į kitus VšĮ „SOPA“ projektus).
Išsami ataskaita >>
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„PADOVANOK VAIKUI VASARĄ“

Atsakinga organizacija: VšĮ „Geros valios projektai“
Paaukota: 12 428,64 EUR
Projekto rezultatai: beveik 100 vaikų iš vaikų dienos
centrų ir globos namų iškeliavo į vasaros stovyklas.
Daugelis iš jų pirmąkart gyvenime išvydo išsvajotąją jūrą
ir džiaugėsi vasaros stovyklų teikiamais džiaugsmais.
Šiuo metu vis dar vykdomi užsiėmimai VO „Gelbėkit
vaikus“ ir Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos
centruose.
Išsami ataskaita >>
„KAD RANDAI NEŽALOTŲ VAIKŲ GYVENIMO“

Atsakinga organizacija: Vaikų ligoninės paramos fondas
Paaukota: 6 784,61 EUR
Dėka surinktų lėšų vaikų ligoninės turimam lazeriui įsigyta
SurgiTouch 30ST sistema. Ją naudodami kartu su kitais
randų
gydymo
metodais,
gydytojai
ortopedaitraumatologai suminkština ir suplokština randus, taip
pagerindami paciento judesius ir rando estetinį vaizdą.
Sistema padės apie šimtui pacientų per metus, kuriems
reikia gydymo nuo randų.
Išsami ataskaita >>

„PASIRŪPINKIME MAŽYLIAIS KŪDIKIŲ NAMUOSE“

Atsakinga organizacija: VšĮ „Geros valios projektai“
Paaukota: 5 000 EUR
Projekto metu, 2016 m. vasarį ir spalį į Vilniaus
sutrikusios vystymosi kūdkių namus iš viso buvo
pristatytos 7-ios euro paletės sauskelnių mažyliams. Tai –
beveik 54 tūkstančiai vienetų sauskelnių! Tokio kiekio
sauskelnių Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams
turėtų užtekti apie 8 mėnesius.
Išsami ataskaita >>
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„MISIJA SIBIRAS‘15“

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos fondas
„Jauniems“
Paaukota: 5 000 EUR
Projekto pagrindiniai siekiai buvo puoselėti istorinę atmintį
bei ugdyti jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo jausmą,
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 palaidojimo
vietas (kapines). Projekto metu surinktos lėšos buvo
panaudotos dalinai padengti ekspedijos išlaidas, tiek
organizuojant, tiek viešinant projekto rezultatus bei
rengiant įvairias parodas ir susitikimus.
Išsami ataskaita >>
2016 m. surinkę paramą projektai, kurių ataskaitų dar laukiame: Šviesi vaikystė, VMG mokykla,
Nedelsk, Mama – Tu NE viena!, Neužmirštuolė, Vienybės ir paramos projektas nukentėjusiems Ukrainos
žmonėms, „Sužydėjusi viltis“, „Padėkime Kotrynai įveikti vėžį“, „Prieglauda benamėms katėms“, „Vaidos
Valskytės dalyvavimui Pasaulio bokso čempionate paremti“, Justina ir kiti nepritekliuje gyvenantys
LIETUVOS vaikai prašo Jūsų pagalbos, Padėkime Nojai girdėti, Vilnius Social Club – futbolo mokykla 20142016, Draugystė veža, Dovanok atokvėpį šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto asmenis, Padėkime
Maksymilianui įveikti akytės vėžį, Kartu padėkime įveikti krizes, Pagalbadaiktais.lt, www.atvirasteismas.lt,
Padėkime pasveikti mūsų Penktoms kojoms, Emocinė pagalba Ukrainos vaikams, gyvenantiems pabėgėlių
centruose, Padėkime vaikams ir šeimoms, nukentėjusioms nuo karinio konflikto Ukrainoje.

| 29 |

2016 M. FINANSINĖ ATASKAITA
Skyriuje pateikiami VšĮ „Geros valios projektai“ finansiniai rodikliai.

2016 m. administravimo sąnaudos ir panaudota parama
Administravimo sąnaudų struktūra, EUR

Paramos šaltiniai, EUR
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2016 m. finansinė veiklos rezultatų ataskaita
Ataskaita ir balansas parengti remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.
Sumos nurodomos eurais.
Finansinės ataskaitos už 2016 m. yra audituotos. Auditą atliko UAB „Auditorių biuras“,
nepriklausomo auditoriaus išvada pateikta 2017 m. vasario 27 d.
Pastabų nr.

Nr.

Straipsniai

2016

2015

I.

PAJAMOS

112 195

92 795

1.
2.

2.2.
3.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos

25 674
67 118

21 574
70 671

-

-

67 118
19 403

70 671
550

II.

SĄNAUDOS

112 195

92 795

1.
2.
3.

3 861
108 334

2 169
90 626

19 449

3 343

45 478
196
2 225
1 054
-

27 986
216
2 084
2 187
521
-

16 474

51 785

3.9.
3.10.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimų (interneto puslapio kūrimo, dizaino, reklamos,
lėšų pritraukimo)
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymo, kelionės
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos sąnaudos (projektų vykdymo, pašto,
hostingo, buhalterijos, audito ir kt. išlaidos)
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

21 648
1 810

977
1 527

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

0

0

IV.

PELNO MOKESTIS

-

-

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

0

0

2.1.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

1

2-7
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1 pastaba. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai
Iš viso:

Likutis
(2016-0101)

Gauta:

Panaudota:

Likutis
(2016-1231):

19 386,50

91 167,15

67 118,46

43 435,19

11 018,56

10 513,27

505,29

1 907,65
4 517,69
1 634,27
0
4 000
7 000

1 907,65
2 431,50
2 318,89
5 792,40
1 000
7 000

0
2 086,19
1 634,27
0
3 000
0

5 957,38

12 047,11

0

209,41

209,41

0

11 539,46

3 724,94

8 000

1 162,37

1 162,37

0

12 428,64

12 428,64

0

0

5 000

0

29 791,72

1 582,28

28 209,44

Surinkta parama Aukok.lt palaikymui (per
0
Aukok.lt)
Surinkta parama Aukokdaiktus.lt palaikymui
0
Projektas „Noriu džemperio!”
0
Aukų dėžutės (AB Šiaulių bankas)
2 318,89
„Western Union Foundation“ parama
5 792,40
AB „Swedbank“ parama
0
Juridinio asmens parama
0
2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo
projektas
6 089,73
nr. EEE-NVO-PDP1-PP-01-S01
Kitas finansavimas
0
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama VšĮ
185,48
„Geros valios projektai” vystymui
Finansavimas neatlygintinai gautomis prekėmis
0
Administruoti projektai
Projektas „Padovanok vaikui vasarą“
0
Projektas „Pasirūpinkime mažyliais kūdikių
5 000
namuose“
Projektas „Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę“
0

Per 2016 m. VšĮ „Geros valios projektai“ kaip tarpininkas surinko 296 997 EUR paramos lėšų ir 253 427 EUR jų
pervedė kitiems paramos gavėjams. Likusi dalis bus pervesta per 2017 metus.

2 pastaba. 2016 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 5 darbuotojai.
3 pastaba. 2016 m. sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 14 378 EUR.
4 pastaba. Direktorei Ingai Langaitei darbo užmokestis 2016 m. sudarė 10 340 EUR. Kitos
išmokos nebuvo mokamos.
5 pastaba. 2016 m. parama savanorių darbu gauta nebuvo.
6 pastaba. Išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
organų narių išmokoms 2016 m. nebuvo patirta.
7 pastaba. Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims 2016 m.
nebuvo patirta.
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2016 m. balansas
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
II.
5.
III.

NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
FINANSINIS TURTAS

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Pastabų nr.

2016

2015

8

195

391

195
195
124
124

391
391
78
344

746

244

579
167
18 682
112
18 570
104
696
124
319

244
2 088
2 088
76
012
78
735

1.
2.
II.
1
2.
III.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Surinktos paramos įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

I.

TURTAS IŠ VISO:

Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.
IV.
1.
2.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas

D.

FINANSAVIMAS

4.

Kitas finansavimas

Pastabų nr.

9

1

2016

2015

23 057

23 057

5 792
17 265
0
17 265

5 792
17 265
0
17 265

43 435

19 387

43 435

19 387

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

57 827

36 291

I.
II.
3.
5.
6.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skolos tiekėjams
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO:

57 827
464
5 832
51 531

36 291
617
5 683
29 991

124 319

78 735

10
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8 pastaba. 2016 m. organizacija neįsigijo ir neperleido jokio turto.
9 pastaba. 2016 m dalininkai įnašų nedarė. Ankstesni įnašai sudarė 5 792,40 EUR.
10 pastaba. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ apima Aukok.lt projektams surinktą, bet dar
nepervestą sumą.
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