
VšĮ Geros valios projektai

VEIKLOS ATASKAITA 2020



APIE

Nuo 2020 metų VšĮ „Geros valios projektai“ žengia dar vieną žingsnį padedant 

Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms kurti tvarias lėšų pritraukimo 

kampanijas. Iniciatyva FUNDRAISING.LT skirta sukurti lėšų pritraukimo 

profesiją šalyje ir auginti NVO gebėjimus skaidriai ir efektyviai telkti paramą 

socialinių projektų įgyvendinimui.

Viešoji įstaiga „Geros valios projektai“ – 2008 metais įkurta nevyriausybinė 

organizacija (NVO), kurios misija – skatinti aukojimo kultūrą Lietuvoje ir padėti 

organizacijoms pritraukti reikiamų lėšų teigiamiems pokyčiams socialinėje, 

švietimo, kultūros, aplinkosaugos srityse.

2009-aisiais organizacija įkūrė ir iki šiol administruoja pirmąjį aukojimo internetu 

portalą AUKOK.LT, kuris suteikia galimybę privatiems asmenims ir įmonėms 

aukoti patogiau.

AUKOK.LT atlieka tarpininko ir padėjėjo funkciją: kviečia organizacijas teikti 

paramos projektus, kruopščiai įvertina ir atrenka parengtas projektų idėjas ir 

siūlomus socialinių problemų sprendimo būdus. Projektai skelbiami portale, kur 

padėti norintys geradariai vienu mygtuko spustelėjimu gali paprastai ir greitai 

paaukoti pasirinktą pinigų sumą.

Per daugiau nei 11 aktyvios veiklos metų AUKOK.LT portale paaukota 

daugiau nei 4 mln. eurų paramos suma, kuri padėjo įgyvendinti 450 skirtingų 

socialinių iniciatyvų.

VšĮ Geros valios projektai

padidinti pakartotinai aukojančių Aukok.lt portalo lankytojų skaičių, 

populiarinti „Giving Tuesday“ tradiciją Lietuvoje, 

tęsti aukojimo inovacijų ir patogių aukojimo būdų plėtrą, 

padėti lėšų pritraukimo specialistams auginti savo kompetencijas ir 

dalintis gerąja patirtimi platformoje Fundraising.lt.

2021-ųjų metų organizacijos strateginiai tikslai:

edukuotų visuomenę apie efektyvius socialinių problemų sprendimų 

būdus,

sujungtų aukotojus ir teigiamo pokyčio visuomenėje siekiančias 

organizacijas,

skleistų filantropijos idėją,

įtrauktų verslą į socialinių problemų sprendimą,

padėtų organizacijoms pristatyti savo veiklą.

Aukok.lt veikia tam, kad:
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PORTALO STATISTIKA | PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Geros valios žmonės

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

ORGANIZACIJOS

Rinkusios paramą 

portale 

63
Geros valios žmonės

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

PAAUKOTA SUMA

2018 – 312 585 €,

2019 – 353 190 € 

906 800 €

AUKOJIMAI

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

AUKOJIMAI

2018 – 13 391,

2019 – 15 323 

26 533

Geros valios žmonės

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

PROJEKTAI

Aukota 49 naujiems, 

43 ankstesniems 

projektams

92

ORGANIZACIJOS
Dešimt populiariausių NVO pagal surinktą sumą portale
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PORTALO STATISTIKA | AUKOJIMAI PAGAL KATEGORIJAS
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PORTALO STATISTIKA | AUKOJIMAI PAGAL KATEGORIJAS
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PORTALO STATISTIKA 

NAUJIENŲ 

PRENUMERATA

Daugiau nei trečdalis 

aukotojų sutinka gauti 

aukojimo naujienas

39 % 

AUKOJIMAS 

KITO VARDU

Vidutinė vertė – 55 €

772 

AUKOJIMAS 

KAIP DOVANA

Padovanota paramos 

suma iš viso

44 179 € 636

AUKOJIMO

 SEZONIŠKUMAS

2020 m. pavasaris – 

pandemijos krizė
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VIDUTINĖ SUMA

Fizinių asmenų aukojimo

sumos vidurkis

29 € 

Geros valios žmonės

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

SUTINKA BŪTI 

MATOMI

projekto, kuriam paaukojo,

aukotojų sąraše

51 %

ŽMONIŲ IR VERSLO 

PAAUKOTA SUMA

Žmonės – 602 657 €, 

įmonės – 224 942 €

FIZINIAI AUKOTOJAI

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

GEROS VALIOS 

ŽMONĖS

Portale internetu

 paaukoję unikalūs

 asmenys

12 228

AUKOJIMAI

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

AUKOJIMAS 

TELEFONU

Trumpuoju nr. 1405

 paaukoję unikalūs 

asmenys

1 268
7Veiklos ataskaita 2020 |  

AUKOJIMO KANALAI
Populiariausiu aukojimo kanalu paaukota 

60 proc. sumos

PORTALO STATISTIKA 



MĖGSTAMIAUSIA 

KATEGORIJA

Kas trečias žmonių 

aukojimas atiteko 

skubios pagalbos 

kategorijos projektui

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

GEROS VALIOS 

ĮMONĖS

aukojusios portale 

189

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

POPULIARIAUSIAS

PROJEKTAS

Kas penktas žmonių 

aukojimas skirtas 

„Padėkime Lietuvos 

medikams kovoti su 

koronavirusu”

AUKOJIMAI

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

VIDUTINĖ SUMA 

IR MEDIANA

Juridinių asmenų 

paaukotos sumos per metus 

vidurkis ir mediana

1 209 € 124 €

JURIDINIAI AUKOTOJAI

VIDUTINIS AUKOJIMAS

IR MEDIANA

Juridinių asmenų vienu kartu 

paaukotos sumos vidurkis

 ir mediana

1 008 € 129 €

Dažniausiai aukojamos sumos

Dažniausiai renkamasi aukoti „apvalias“ sumas

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

DIDŽIAUSIA 

PAAUKOTA SUMA

Vienos įmonės

 per visus metus

 122 100 € 

PORTALO STATISTIKA
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636

MĖGSTAMIAUSIA

KATEGORIJA

Kas trečias įmonių 

aukojimas atiteko 

vaikų ir šeimos 

kategorijai 

DIDIEJI PROJEKTŲ RĖMĖJAI:

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

SUTINKA BŪTI 

MATOMI

projekto, kuriam 

paaukojo, aukotojų 

sąraše

68 %
Geros valios žmonės

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

PARTNERIŲ 

AKCIJOS

„Viena sąskaita“ ir MoQ  

klientų paaukota suma

79 201 €
636

POPULIARIAUSIAS 

PROJEKTAS

Projektui 

„Padėkime Lietuvos 

medikams kovoti su 

koronavirusu“ skirta beveik 

13 proc. įmonių aukojimų

PORTALO STATISTIKA | JURIDINIAI AUKOTOJAI
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VIDUTINĖ SUMA

Vieno periodinio 

aukojimo vidurkis 

per vieną mėnesį

13 €

Geros valios žmonės

KATEGORIJOS PASIRINKIMAS
Periodinių aukotojų dalis kiekvienoje kategorijoje

Periodinio aukojimo 

funkcija AUKO-KIT 

startavo 2020 m. 

gruodžio 7 d.

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

PAAUKOTA SUMA

Visų periodinių aukotojų 

iki 2020 m. pabaigos

567 €

PERIODINIAI 

AUKOTOJAI

2020 m. pab. AUKO-KIT

periodinio aukojimo

 naudotojai

35

PORTALO STATISTIKA PERIODINIO AUKOJIMO RODIKLIAI | 
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AMBASADORIAI

Aktyvias kampanijas 

portale sukūrę asmenys

56

Geros valios žmonės

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

KAMPANIJOS

Ambasadorystės 

kampanijų skaičius

60

 VIDUTINĖ SUMA

Vidutinė ambasadorystės 

kampanijos surinkta suma

645 € 

DIDŽIAUSIA SUMA

Didžiausia ambasadorystės

kampanijos surinkta suma

5 000 €

UNIKALŪS TELEFONO

NUMERIAI

636

PRITRAUKTA 

AUKOTOJŲ

Vienos ambasadorystės 

kampanijos pritrauktų

 aukotojų vidurkis 

40

ĮMONIŲ IR ŽMONIŲ KAMPANIJOS
Įmonių ir žmonių sukurtų ambasadorystės kampanijų dalis

POPULIARIAUSIA KATEGORIJA

Ambasadoriai dažniausiai rinkosi 

dviejų kategorijų projektus:

Vaikams ir šeimai

Neįgaliesiems ir sveikatai

636

PRITRAUKTA SUMA

Ambasadorių kampanijomis 

pritraukta paramos suma

38 705 € 

PORTALO STATISTIKA AMBASADORYSTĖS RODIKLIAI | 
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891 494,61 Eur 

Parama 90-čiai projektų

4 894,15 Eur 

Parama, priskirta Aukok.lt fondui*
*Į vidinį Aukok.lt fondą nukreipiamos lėšos, kurių neįmanoma 

priskirti nei vienam paramos projektui.

10 411,10 Eur 

Parama Aukok.lt portalui

906 799,86 Eur

PORTALE SURINKTA PARAMA SOCIALINĖMS INICIATYVOMS
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PORTALE SURINKTA PARAMA SOCIALINĖMS INICIATYVOMS
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PORTALE SURINKTA PARAMA SOCIALINĖMS INICIATYVOMS
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PORTALE SURINKTA PARAMA SOCIALINĖMS INICIATYVOMS

Veiklos ataskaita 2020 |  15



PORTALE SURINKTA PARAMA SOCIALINĖMS INICIATYVOMS
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IŠ VISO AUKOK.LT PORTALE SURINKTA PARAMA PROJEKTAMS 2020 M. 891 494,61 Eur
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PARAMOS PROJEKTŲ REZULTATAI 

* Pateikiama tik labai maža dalis 2020 m. įgyvendintų projektų rodiklių. Kiekvieno paramos projekto lėšų 

panaudojimo ataskaita skelbiama to projekto puslapyje portale.

200 jaunuolių įgijo žinių apie 

psichikos sveikatą ir patobulino

pirmosios emocinės pagalbos 

teikimo įgūdžius.

Įrengti ir vaikų terapijai pritaikyti 

6 kambariai. 392 vaikams, 

patyrusiems smurtą, ir jų 

artimiesiems suteikta 

psichologinė pagalba. 

70 pirmokų, augančių sunkiai 

besiverčiančiose šeimose, 

aprūpinti pirmosiomis 

kuprinėmis.

Projektas: Pirmoji kuprinė

Projektas: Pirmoji pagalba 

jaunimo psichikos sveikatai

44 šeimoms, kurios susilaukė 

naujagimio su Dauno sindromu,

padovanoti palaikymo 

krepšeliai.

Projektas: Palaikymo krepšelis

„Sveika, Saulyte!“

Projektas: Laikas neišgydo: 

psichologinės terapijos kambariai 

vaikams, patyrusiems smurtą
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Atsiliepta į 50 987 skambučių ir 

laiškų, savanoriai iš viso pagalbą 

telefonu teikė 10 274 val, internetu – 

2 846 val.

Parengtas leidinys apie žmogaus 

teisių padėtį „Žmogaus teisių 

Lietuvoje apžvalga“.

COVID-19 krizės paveiktiems 

žmonėms išdalinti 7 693 maisto 

produktų paketai.

30 parengtų „Renkuosi mokyti“ 

programos dalyvių pradėjo mokslo 

metus Lietuvos mokyklose.

Projektas: Padėk nelikti 

vienam skausme

Projektas: Prisidėk prie žmogaus 

teisių užtikrinimo Lietuvoje!

Projektas: Skubi pagalba 

maistu
Projektas: Renkuosi mokyti!

PARAMOS PROJEKTŲ REZULTATAI 

Veiklos ataskaita 2020 |  

* Pateikiama tik labai maža dalis 2020 m. įgyvendintų projektų rodiklių. Kiekvieno paramos projekto lėšų 

panaudojimo ataskaita skelbiama to projekto puslapyje portale.
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Emocinė parama suteikta 41 

vienišam vaikui; iš viso savanoriai 

ligoninėse praleido 4 067 valandas.

Seneliams pristatyti 2 124 paketai, 

kuriuos sudarė būtinieji maisto 

produktai, vaistai ir kitos priemonės.

Projektas: Niekieno vaikai: 

vaikai ligoninėse neturi likti vieni

325 šeimos (807 vaikai) gavo pagalbą 

būtinosiomis prekėmis, 

suteikta 1 535 val. psichologinės 

pagalbos ir emocinės 

paramos.

Projektas: „Gelbėkit vaikus“ 

globojamos šeimos prašo pagalbos!

Sveikatos priežiūros ir globos 

įstaigoms suteikta parama 

būtiniausiomis apsaugos 

priemonėmis: 35 602 vnt. FFP1, 

FFP2, FFP3 ir medicininių kaukių, 

4 320 litrų dezinfekcinio skysčio ir 

77 000 vnt. kitų priemonių.

Projektas: Padėkime Lietuvos 

medikams kovoti su koronavirusu

Projektas: Padėkime seneliams 

atsilaikyti prieš koronavirusą

PARAMOS PROJEKTŲ REZULTATAI 
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* Pateikiama tik labai maža dalis 2020 m. įgyvendintų projektų rodiklių. Kiekvieno paramos projekto lėšų 

panaudojimo ataskaita skelbiama to projekto puslapyje portale.
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AUKOJIMO SKATINIMO KAMPANIJOS | GERUMAS NESIDĖVI
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#GivingTuesday – tai pasaulinis dosnumo judėjimas, tradiciškai 

minimas pirmąjį antradienį po Padėkos dienos. Tai ypatinga diena 

metuose, kai šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje dalinasi savo 

dosnumu, susitelkia dėl bendrų tikslų, savanoriauja, stiprina savo 

bendruomenes. 2020 metais „Dosnumo antradienis“ buvo minimas 

gruodžio 1 d.

20

Skatinant šios pasaulinės dienos žinomumą Lietuvoje, pristatyta 

socialinių tinklų , kuria kviesta tapti kampanija „Gerumas Nesidėvi“

dosniausio antradienio metuose dalimi ir apsivilkti savąjį gerumo   

rūbą – paaukoti pasirinktam socialiniam projektui portale Aukok.lt.

Kampanijos metu Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose 

pasiekta daugiau nei 120 tūkst. asmenų auditorija, prie kampanijos 

viešinimo prisidėjo ir organizacijos, renkančios lėšas savo paramos 

projektams aukojimo portale. 

Iš viso per kampanijos savaitę Aukok.lt portale .paaukota 26 260 Eur

Daugiau: www.givingtuesday.lt



AUKOJIMO SKATINIMO KAMPANIJOS | BĖGU DĖL KITŲ!
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Aukok.lt portalas kartu su „Danske Bank Vilniaus maratonu“ 2020 m. 

rugpjūčio 21 d. – rugsėjo 13 d. inicijavo ambasadorystės skatinimo 

akciją . Maratono dalyviai buvo „Bėk ne dėl savęs, bėk dėl kitų!”

pakviesti paskirti nubėgtus kilometrus kilniam tikslui ir rinkti paramą 

savo palaikomam socialiniam projektui Aukok.lt portale.

Akcijos ambasadoriais tapo bėgikai Remigijus Kančys, Loreta Kančytė, 

Vaida Žūsinaitė–Nekrošienė ir „Demokratinės mokyklos“ vadovas 

Nerijus Buivydas. Prie jų prisijungė ir keletas kitų maratono dalyvių. 

Ambasadoriai dalinosi žinute su draugais, kolegomis ir bendraminčiais 

Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose ir kvietė aukoti palaikant 

jų bėgimo tikslą. 

Ambasadorystės skatinimo akcijos vaizdo klipai pasiekė beveik 6 000 

asmenų tikslinę auditoriją.

Vieni bėga dėl sveikatos, kiti dėl gražaus kūno, kiti dėl 

dvasios ramybės, o dar kiti dėl surinktų kilometrų. Dėl ko 

bėgi TU? 

Iš viso maratono ambasadoriai projektams pritraukė 1 400 eurų 

paramos sumą.

Daugiau: www.aukok.lt/vilniaus-maratono-ambasadoriai



AUKO–KIT | PERIODINIO AUKOJIMO FUNKCIONALUMAS
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AUKO–KIT – tai periodinis aukojimas visai socialinių projektų 

kategorijai Aukok.lt portale. Vos keli paprasti žingsniai leidžia 

aukotojui nustatyti periodinį aukojimą mokėjimo kortele ir kas mėnesį 

skiriama parama automatiškai atsitiktiniu būdu pasiekia vis kitą 

kategorijoje esantį projektą. 

AUKO-KIT – pirmasis periodinio aukojimo sprendimas Lietuvoje, 

skirtas remti ne vieną konkrečią iniciatyvą, o visą aukotojui labiausiai 

rūpimą socialinę problemą sprendžiančių organizacijų grupę.              

1 periodinis aukojimas – tai 12 paremtų socialinių iniciatyvų per 

metus!

Aukotojas savo periodinę paramą gali valdyti savarankiškai – kaskart 

nuo mokėjimo kortelės nuskaičiavus paramą, el. paštu siunčiamas 

pranešimas, o periodinio aukojimo atsisakyti galima bet kada 

pranešimo lange paspaudus atsisakymo mygtuką.

AUKO-KIT periodinio aukojimo funkcionalumas buvo pristatytas   

2020 m. gruodžio 7 d. Iki 2020 m. pabaigos periodiniais rėmėjais tapo 

35 aukotojai, o jų bendra paaukota suma vien 2020 m. siekė 567 

eurus.

Daugiau: www.aukok.lt/auko-kit



FUNDRAISING@LT

Fundraising.lt veiklos 2020-aisiais:
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Iniciatyva 2020 m. dalinai finansuota LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos lėšomis, įgyvendinant projektą „FUNDRAISING@ LT: misija – 

efektyvios lėšų pritraukimo kampanijos” (Nr. NVOIS1-1).

Nuo 2020 m. spalio 1 d. prie iniciatyvos įgyvendinimo prisijungė 

partneriai UAB „OVC Consulting“ ir Slovakijos nevyriausybinė 

organizacija „Slovenské centrum fundraisingu“, o dalinį finansavimą 

skyrė EEE finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programa (Nr. 

K1-O5-IP-D-171).

Kokybinis tyrimas „Vidiniai aukojimo labdarai pinigais motyvacijos 
veiksniai“. Tyrimo ataskaita: bit.ly/AukojimoTyrimas

Praktiniai mokymai „NVO strategija: formavimas, planavimas ir praktiniai 
įrankiai“ 2020 m. lapkričio 14 d.

Mokymai NVO apie lėšų pritraukimą ir komunikaciją. Per 2020 m. 
Fundraising.lt komanda surengė 6 mokymus, kuriuose dalyvavo 42 NVO 
atstovai.

Virtualus renginys „Geras žmogus – ne profesija” 2020 m. lapkričio 26 d. 

Konferencija Fundraising@LT. Go Digital! 2020 m. rugsėjo 24 d. 

Daugiau  ir  www.fundraising.lt www.facebook.com/fundraisinglt

Fundraising.lt – tai VšĮ „Geros valios projektai“ iniciatyva, 

skirta auginti NVO lėšų pritraukimo kompetencijas.



FUNDRAISING@LT KALBA
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2020 m. buvo parengtas interviu ciklas „Fundraising@LT kalba“, kuriame savo sričių 

ekspertai dalinasi įžvalgomis ir patarimais nevyriausybinių organizacijų atstovams 

apie komunikaciją, efektyvų valdymą ir lėšų pritraukimą. 

#3 Apie NVO ir verslą. Pašnekovė – verslo plėtros konsultantė Simona Laiconaitė.

#1 Apie reklamą. Pašnekovas – agentūrų grupės „Clinic 212" kūrybos ir strategijos 

vadovas Mantas Velykis.

Išleisti 3 interviu:

#2 Apie paramos akcijas. Pašnekovas – pirmosios pilietinės internetinės televizijos 

įkūrėjas, laidų vedėjas ir didžiausios Lietuvos istorijoje paramos akcijos „Laikykitės 

medikai“ iniciatorius Andrius Tapinas.

Interviu pasiekiami internete: bit.ly/FundraisingKalba

2020 m. interviu buvo peržiūrėti 2 163 kartus. 



KOMANDA

VšĮ Geros valios projektai komanda 

INGA LANGAITĖ

Dalininkė

GIEDRĖ ŠOPAITĖ-ŠILINSKIENĖ

Direktorė

ŽIVILĖ PIKTURNAITĖ INDRĖ BARBUŠKAITĖ

Prekės ženklo vadovė Procesų vadovė 

VšĮ Geros valios projektai 

                 

A. Goštauto g. 8-39, Vilnius

                  

El. p. info@aukok.lt 

Tel.nr. +370 602 31001                              

IT partneris                                                                        

Apskaita

Įmonės kodas 301678868 

Registruota buveinė: 

Vaidilutės g. 57a, Vilnius

NVO žyma: nuo 2020-11-10

Paramos gavėjo statusas: 

nuo 2008-04-15 
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aukok.lt

aukok_lt

Aukok.lt
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VALDYBA | M. KADENCIJA2019– 2023 

ELVINAS JAKIMOVAS ILMA NAUSĖDAITĖ

MINDAUGAS OŽELIS INDRĖ RADAVIČIENĖ

GIEDRĖ RIMKŪNAITĖ-MANKE

„Httpool Baltics”

Facebook klientų

sprendimų vadovas

Strategijų ir plėtros 

ekspertas, valdybos 

pirmininkas

Rinkodaros 

ekspertė

UAB „MailerLite”

marketingo vadovė
GLIMSTEDT 

advokatė
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FINANSINIAI RODIKLIAI | PAJAMOS

Paramos ir finansavimo šaltiniai, EUR 
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VšĮ Geros valios projektai 2020 m. pajamos (be kitoms 

organizacijoms surinktos paramos ir dotacijų) – 90 871,91 Eur.



9,69 € Tiek paramos kitoms NVO 

sugeneravo kiekvienas 1 Eur, 

išleistas Aukok.lt veiklai

FINANSINIAI RODIKLIAI | SĄNAUDOS
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Sąnaudos, EUR

Paramos pritraukimas – aukojimo skatinimo kampanijų ir viešinimo išlaidos.

Biuro išlaikymas – patalpų nuomos ir infrastruktūros išlaidos.

Darbuotojų išlaikymas – darbo užmokestis, atostogų kaupiniai, mokymų išlaidos.

Aukok.lt portalo išlaikymas – debesų kompiuterijos, IT paslaugų išlaidos.

VšĮ Geros valios projektai 2020 m. sąnaudos (be kitoms 

organizacijoms surinktos paramos) – 93 627,45 Eur.



VšĮ Geros valios projektai rėmėjai ir partneriai:
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