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2009–2010 m. veiklos ir finansinė ataskaita

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 vienintelė dalininkė Inga Langaitė. 2019 m. dalininkė įnašų nedarė. Ankstesni įnašai sudaro 5
792,40 EUR.

VšĮ Geros valios projektai valdyba
ELVINAS
JAKIMOVAS

ILMA
NAUSĖDAITĖ

MINDAUGAS
OŽELIS

INDRĖ
RADAVIČIENĖ

GIEDRĖ
RIMKŪNAITĖ-MANKE

Strategijų ir plėtros
ekspertas, valdybos
pirmininkas

UAB „MailerLite”
marketingo vadovė

„Httpool Baltics”
Facebook klientų
sprendimų vadovas

Rinkodaros ekspertė

GLIMSTEDT advokatė

Vizija: bendruomeniška visuomenė, kurioje esame organizacijų partneriai ir piliečių patarėjai, priimant tinkamus
geros valios sprendimus.
Aukok.lt misija: skatinti bendruomeniškumą padedant visuomenei priimti atsakingus aukojimo sprendimus, o
organizacijoms – pritraukti reikiamų lėšų.
2020 m. veiklos planai: 2020 metais planuojame išlaikyti augančias veiklos apimtis (bent 20 proc. išaugusi
surenkamos paramos suma), tvariai plėtoti aukojimo portalą Aukok.lt, kuriant ir diegiant naujus bei patogius
aukojimo, naudojimosi platforma sprendimus, stiprinti partnerystę su viešojo, verslo, nevyriausybinio sektorių
organizacijomis. Taip pat pristatysime visuomenei inovatyvius sprendimus, kokybiškus lėšų rinkimo projektus ir
taip prisidėsime prie modernių aukojimo tradicijų augimo ir visuomenės įsitraukimo į socialinių problemų
sprendimą.

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.
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Aukotojams tai galimybė:
• greitai ir patogiai paaukoti, naudojantis internetine bankininkyste, mokėjimo kortele, Paysera, PayPal,
MoQ,TransferGo, trumpuoju numeriu 1405;
• pasirinkti iš patikimų socialinių projektų, atrinktų ekspertų komisijos, sąrašo;
• gauti skaidrias ataskaitas apie paaukotų pinigų panaudojimą;
• paaukoti kito asmens vardu, įteikiant prasmingą dovaną;
• tapti socialinių projektų ambasadoriumi ir padėti rinkti lėšas.
Aukotojams iš užsienio tai galimybė:
• susipažinti su lietuviškais paramos projektais anglų kalba;
• paaukoti per pasaulyje populiarią PayPal mokėjimo sistemą;
• atsiskaityti užsienio mokėjimo kortelėmis.
Socialinio projekto vykdytojams tai:
• patogiausias kanalas greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis surinkti lėšų vykdomiems socialiniams
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
GIEDRĖ ŠOPAITĖŠILINSKIENĖ

LINA RAČICKĖ

INDRĖ VILEITĖ

GABRIELĖ TERVIDYTĖ

VšĮ Geros valios projektai
direktorė, komisijos

Socialinių iniciatyvų
projektų vadovė

Socialinių iniciatyvų
kūrėja ir vykdytoja

Tarptautinių ir
nacionalinių socialinių
iniciatyvų kūrėja ir
vykdytoja

pirmininkė
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Aukok.lt komanda
GIEDRĖ
ŠOPAITĖ-ŠILINSKIENĖ

ŽIVILĖ
PIKTURNAITĖ

MILDA
UŽDAVINYTĖ

Direktorė

Prekės ženklo vadovė

Projektų vadovė

Rėmėjai ir partneriai
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2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
PAGRINDINIAI RODIKLIAI
ORGANIZACIJOS

PROJEKTAI

Aukota 60 organizacijų projektams

Aukota 36 naujiems, 43 ankstesniems projektams

60

79

PAAUKOTA SUMA

AUKOJIMAI

2017 – 378 465 €, 2018 – 312 585 €

2017 – 20 572, 2018 – 13 391

353 190 €

15 323

PARTNERIŲ AKCIJOS

AUKOJIMO KANALAI

Partnerių akcijų metu paaukota suma

Populiariausias el. kanalas sugeneravo 46% sumos

33 596 €
SRITYS
Pusė sumos atiteko vaikų ir šeimos projektams

AMBASADORYSTĖS RODIKLIAI
AMBASADORIAI

AMBASADORIŲ SURINKTA SUMA

Projektų ambasadoriais tapę asmenys ir įmonės

Ambasadoriai pritraukė 2 508 aukojimus

44

32 531 €

AMBASADORIŲ VIDUTINĖ SUMA

DIDŽIAUSIA SURINKTA SUMA

Vienas ambasadorius vidutiniškai pritraukia

Vienos ambasadoriaus kampanijos metu surinkta

739 €

5 022 €
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AUKOJIMO TELEFONU RODIKLIAI
GEROS VALIOS ŽMONĖS

PAAUKOTA SUMA

Unikalūs telefono numeriai

Telefonu paaukota tik 0,5 % metinės sumos

636

1 809 €

AUKOJIMO INTERNETU RODIKLIAI
GEROS VALIOS ŽMONĖS

ŽMONIŲ IR VERSLO PAAUKOTA SUMA PORTALE

Portale internetu paaukoję fiziniai asmenys

Žmonės – 283 460 €, įmonės – 36 133 €

6 638
DAŽNIAUSIAI AUKOJAMOS SUMOS
Žmonės dažniausiai renkasi „apvalias“ sumas

VIDUTINĖ SUMA
Fizinių asmenų paaukotos sumos vidurkis

23 €
DOMĖJIMASIS AUKOJIMU
Kas trečias aukotojas nori gauti aukojimo naujienas

31 %
SUTINKA BŪTI MATOMI

AUKOJIMAS KITO VARDU

Projekto, kuriam paaukojo, aukotojų sąraše

Vidutinė dovanos vertė – 45 €

42 %

438

Pateikiama 2019 m. statistika, parengta remiantis portale surinktos statistikos duomenimis. Paaukotos sumos
priskiriamos laikotarpiui, kurio metu buvo atliktas aukotojo pervedimas.
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Ryškiausi 2019 m. Aukok.lt momentai
 Vasario 1 d. pasiekta 56 tūkst. eurų
paramos suma atsiskaitymų už paslaugas
internetu platformoje „Viena Sąskaita“,
kurioje platformos klientai nuo 2016 m.
pabaigos prisideda prie socialinių projektų
kas mėnesį suapvalindami mokėtiną
sumą ir aukodami centus.
 Kovo 18 d. prie Aukok.lt komandos
prisijungė
projektų
vadovė
Milda
Uždavinytė.

 Liepos 10 d. startavo „Tapk ambasadoriumi“
pristatymo kampanija kartu su portalu
„Žmonės.lt“ ir visuomenėje žinomais veidais:
Rimvydu
Širvinsku-Makaliumi,
Liucina
Rimgaile, Vlada Musvydaite, Emilija Latėnaite,
Mindaugu Kuzminsku, Indre KavaliauskaiteMorkūniene. Iš viso 2019 m. ambasadoriais
tapo 44 asmenys, kurie socialiniams
 Rugpjūčio 1 d. pristatyta nauja VšĮ „Geros
projektams pritraukė net 32531 Eur!
valios projektai“ valdyba. Prie Aukok.lt
prisijungė I. Nausėdaitė, M. Oželis, I.
Radavičienė,
G.
Rimkūnaitė-Manke;
valdybos
pirmininku
perrinktas
E.
Jakimovas.
 Rugsėjo
12
d.
įvyko
Aukok.lt
organizuojama
vienintelė
lėšų
pritraukimo
specialistų
konferencija
„FUNDRAISING@LT”, kurioje Lietuvos ir
užsienio pranešėjai dalinosi savo žiniomis
su nevyriausybinių organizacijų lėšų
pritraukimo ir komunikacijos specialistais.
 Rugsėjo 14 d. paminėtas 10-asis Aukok.lt
gimtadienis!
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 Rugsėjo 16 d. pristatytas Aukok.lt 10-ojo
gimtadienio vaizdo klipas, kuriame
pristatyti veiklos dešimtmečio rezultatai ir
pasiekimai.
 Rugsėjo 26 d. pristatyta portalo Aukok.lt
užsakymu
atlikta
reprezentatyvi
visuomenės
apklausa:
„Motyvacijos
veiksnių įtaka aukoti labdarai: Lietuvos
atvejis“, kurioje analizuojama lietuvių
aukotojų elgsena.
 Lapkričio 11 d. įvyko mokymai – dirbtuvės
„Lėšų
pritraukimo
komunikacija:
svarbiausia – istorija“, kuriuose dalyvavo
20 stipriausių NVO komunikacijos ir lėšų
pritraukimo specialistų.

 Gruodžio 3 d. pristatyta „Antradienį
duosiu“ kampanija, skirta pirmąkart
Lietuvoje paminėti Pasaulinio dosnumo
judėjimo iniciatyvą „Giving Tuesday“ ir
pakviesti
prisidėti
prie
dosniausio
antradienio metuose.
 Gruodžio 23 d., švenčių išvakarėse,
Aukok.lt portale pasiekta 3 milijonų
surinktos paramos suma socialiniams
projektams.
Sekite naujienas Aukok.lt naujienų skiltyje!
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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;
 gauti vardinę padėką;
 gauti lėšų panaudojimo ataskaitą;
 paaukoti iš užsienio;
 paaukoti ne tik telemaratono metu.

2019 m. telemaratonai:
 LNK | 2019.03.29 | „Gelbėkit vaikus“
paramos kampanija ir koncertas „Už
vaikystę”.
 LRT | 2019.06.14 | Paramos koncertas akcija „Misija Sibiras‘19“.
 LNK | 2019.11.15 | Labdaros koncertas
projektui „PasiDalink” paremti.
 TV3 | 2019.11.29 | Didžiausias televizijos
paramos
projektas
Lietuvoje
„Išsipildymo akcija 2019“.
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Projektai
Pateikiami visi projektai, kuriems 2019 m. buvo rinktos lėšos. Pilkai pažymėti projektai, kurie 2019 m. pabaigoje
dar nebuvo užbaigti. Iš viso 2019 metais projektams buvo surinkta ir suteikta 346 243 EUR paramos.
Kategorija/ Projektas/ Organizacija
VAIKAMS IR ŠEIMAI
Globokime vaikus padėdami šeimai
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“
Išsipildymo akcija 2018
Labdaros fondas „Vienybė”
Kartu padėkime pažeidžiamiausioms pabėgėlių šeimoms
Lietuvos Raudonasis Kryžius
Kokybiškas maitinimas dienos centro vaikams
VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“
Laikas neišgydo: psichologinės terapijos kambariai vaikams
VšĮ Paramos vaikams centras

Suma, €
174 964,42
2 736,58

19,53

5 240,01

1 613,00

10 001,63

„Niekieno vaikai“: vaikai ligoninėse neturi likti vieni 2018
Žiburio labdaros ir paramos fondas

1 920,79

„Niekieno vaikai“: vaikai ligoninėse neturi likti vieni 2019
VšĮ „Savanoriai vaikams“

16 075,01

Padėkime vaikams pasveikti nuo vaikystės
Žiburio labdaros ir paramos fondas
Padėkite vaikams išgyventi emocines traumas
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Padėkite vaikams mokytis
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Pirmoji kuprinė
Vilniaus Tarptautinis Rotaract klubas
Už vaikystę 2018
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“
„Angelų palėpė – pozityvi erdvė vaikams augti
Kauno arkivyskupijos Caritas
„Baimės laboratorija“
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“
Išgelbėk naujo žmogaus gyvybę padėdamas nėščiajai
VšĮ „Krizinio nėštumo centras“

1 160,11

1 569,16

514,56

6 957,89

217,46

2 099,24

824,02

11 177,90

| 11 |

Išsipildymo akcija 2019
Labdaros fondas „Vienybė”

49 320,39

„Niekieno vaikai“: vaikai ligoninėse neturi likti vieni
VšĮ „Savanoriai vaikams“

12 499,18

Padovanok vaikui pietus!
Maltos ordino pagalbos tarnyba
„Pokyčių futbolas“
VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“

8 117,63

1 802,26

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

1 197,94

Šypsenos, kurios padeda sveikti
Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“

4 297,32

Ukrainos vaikai prašo pagalbos
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

2 927,77

Už vaikystę 2019
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

16 030,79

„Už išklausytus vaikus!“
VšĮ „Vaikų linija”

6 728,38

Vaikas neturi augti vienas
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”

9 915,87

SVEIKATAI IR NEĮGALIESIEMS

70 300,81

Įkurkime Alytaus vėžio informacijos ir paramos centrą
Tėviškės namų bendruomenė

1 434,05

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

3 903,65

Palaikymo krepšelis „Sveika, Saulyte!“
Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija

6 224,50

Sugrąžinkime vaikams judėjimo džiaugsmą
Kauno Rotary klubas

1 697,90

Viltis sergantiems vaikams 2018
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“
Už pergalę gyventi
Rimanto Kaukėno paramos grupė

7 851,09

10 000,00

Negalia netrukdo dirbti
VšĮ SOPA

2 687,16

Padėk pažinti dailės terapiją jautriems vaikams
VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“

1 033,36
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Padėkime išgyvenusiems smegenų traumą
VšĮ „Išgyvenau“

474,28

Praskaidrinkime onkoligoniukų kasdienybę
VšĮ „Vytauto Kernagio fondas”

13 515,39

Paliatyvi pagalba - svarbu kiekvienas
VšĮ „VITA DIGNA“

2 390,29

Socialinis taksi - laisvė judėti
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

4 124,67

Viltis sergantiems vaikams
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“

14 964,47

EDUKACIJA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

85 436,26

„Man ne dzin’19“
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Misija Sibiras'18
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“
„Renkuosi mokyti!“ 10-oji karta
VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“
Išgelbėk prekybos žmonėmis auką!
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras
Du tūkstančiai šiltų apsilankymų pas vienišus senelius
Lietuvos Raudonasis Kryžius

292,78

35

3 388,93

908,05

6 221,04

Išgirsk Birutės Bebaimės istoriją
VšĮ GMM projektai

59,36

Maistas ant ratų 2019
Maltos ordino pagalbos tarnyba

5 217,43

Neleisk sunkumams užstoti vaizdo į gyvenimą
VšĮ Krizių įveikimo centras
Padovanok Lietuvos vėliavą
VšĮ Geros valios projektai
PasiDalink 2016
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
Pokalbis gali išgelbėti gyvybę. Ir Tu gali.
VšĮ „Jaunimo linija“
Suteikime galimybę iškalbėti sielos skausmą!
VšĮ Telšių krizių centras
Unikali ir novatoriška lytiškumo ugdymo programa
Natūralaus šeimos planavimo asociacija

576,89

10,00

2 796,81

4 791,60

304,00

113,07
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Už skaidrius ir sąžiningus rinkimus
Visuomeninė organizacija „Baltosios pirštinės“

1 215,50

2000-čiai apsilankymų pas vienišus senelius
Lietuvos Raudonasis Kryžius

4 999,31

Aukok.lt
VšĮ Geros valios projektai

6 937,21

Dovanokime šypsenas vienišiems senjorams
Vilniaus Rotaract klubas

3 024,2

Labdaros valgyklėlė
Labdaros ir paramos fondas „Vilties centras"

3 698,56

Maistas ant ratų
Maltos ordino pagalbos tarnyba

4 064,33

„Mano guru“ – šansas antram gyvenimui
VšĮ „Socialiniai paramos projektai“

1 567,43

Misija Sibiras'19
Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“

5 398,04

Ne imti, bet duoti
VšĮ „Ne imti, bet duoti“
Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose
VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika”
„Renkuosi mokyti!“
VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“
„Sidabrinė linija“: žmogui reikia žmogaus
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

1 131,71

585,65

5 501,29

5 057,23

Padėk nelikti vienam skausme
VšĮ „Jaunimo linija“

6 297,10

Padėk praskaidrinti senjorų kasdienybę
Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai"

3 800,66

Padėkim išsaugoti maistą
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
Padėkime gabiems ir talentingiems Lietuvos vaikams
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija"

913,68

1 464,89

Pagalba sunkumus patiriančioms moterims
Asociacija „Kauno moterų linija"

943,16

Pirmoji pagalba jaunimo psichikos sveikatai
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos"

1 213,96
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PasiDalink
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
Prisidėk prie žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje!
VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“
Sukurkime jaukius laikinus nakvynės namus
Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyrius
GYVŪNAMS IR GAMTAI

1 846,19

99,93

961,27
22 488,33

Išgelbėk šuniuką nuo sunkios ligos
VšĮ Gyvūnų globos namai „Linksmosios pėdutės“

1 624,00

Kartu pildykime kuklius penktakojų norus
VšĮ „Penkta koja“

2 721,75

Išgelbėkime daugiau linksmų pėdučių!
VšĮ Gyvūnų globos namai „Linksmosios pėdutės“

6 214,35

Pastatykime „SOS vilties apartamentus”
VšĮ „SOS gyvūnai”

2 257,84

Stabdykime žiaurų elgesį su gyvūnais
VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“

3 429,96

Suteikime namus išmestukams!
Panevėžio gyvūnų globos draugija

1 642,16

„Už rytojų be grandinių!“
VšĮ Šiaulių letenėlė

4 598,27
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Projektas GERŲ DARBŲ AMBASADORIAI
Dalinai finansuotas LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pagal 2019 m. balandžio 12 d. Valstybės
biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. NVOIS1-1.
Projekto laikotarpis: 2019 m. balandžio 12-gruodžio 31 d.
Projekto biudžetas: 52 508,92 Eur.
Pagrindiniai projekto rezultatai:
 Įdiegta ir visuomenei pristatyta socialinė inovacija
„Tapk ambasadoriumi“. Iš viso projekto metu (2019 m.
liepos-gruodžio mėn.) ambasadoriai – lėšų pritraukimo
savanoriai, naudodamiesi sukurtu funkcionalumu,
įvairioms organizacijoms surinko net 32531 Eur
paramos!



Savanorių inicijuotos 64 lėšų rinkimų kampanijos. Iš jų - 57 fizinių asmenų, 7 – verslo įmonių atstovų
kampanijos, įgyvendintos įmonių kolektyvuose.
Pagerintos 170-ies NVO sektoriuje dirbančių/savanoriaujančių asmenų kompetencijos. Projekto metu surengta:
 Konferencija Fundraising@LT. Ar kiekvienas aukotojas gali tapti ambasadoriumi? 2019 m. rugsėjo 12 d.,
Vilnius.
 Mokymai-dirbtuvės Lėšų pritraukimo komunikacija: svarbiausia – istorija, 2019 m. lapkričio 11 d., Vilnius.

 Suteiktos individualios konsultacijos NVO (12-ai organizacijų, 27-iems NVO atstovams) lėšų pritraukimo,
komunikacijos kampanijų kūrimo ir vykdymo temomis.
 Atliktas reprezentatyvus tyrimas „Motyvacijos veiksnių įtaka aukoti labdarai: Lietuvos atvejis“. Remiantis
gautais duomenimis, suformuotos ir pateiktos rekomendacijos LR Vyriausybei, LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, LR Finansų ministerijai, VĮ Registrų centrui dėl NVO veiklos kokybės užtikrinimo ir aukojimo augimo.

Projekto išlaidos:
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2019 m. VšĮ Geros valios projektai finansiniai rodikliai
Pateikiami duomenys neapima kaip tarpininko surinktos ir kitoms organizacijoms suteiktos paramos.

Sąnaudos, EUR

Paramos ir finansavimo šaltiniai, EUR
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2019 metų paramos ir finansavimo šaltinių detalizavimas
Finansavimo šaltiniai
Iš viso:
Surinktos paramos administravimo pajamos (7
proc.)
Mokymų pajamos
Kitos paslaugų pajamos (konsultacinės paslaugos
verslui ir kt.)
Portale surinkta, Aukok.lt palaikymui skirta, parama

Likutis
(2019-01-01)

Gauta:

Panaudota:

Likutis
(2019-1231):

48 708,78

124 832,55

118 777,68

54 763,65

0,00

23 123,00

23 123,00

0,00

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

982,00

982,00

0,00

10 905,70

12 953,54

23 859,24

0,00

AB banko Šiaulių bankas parama (aukų dėžutės)

0,00

1 754,39

1 754,39

0,00

AB Telia Lietuva parama

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

UAB Baltic Amadeus parama

0,00

80,00

80,00

0,00

37 699,34

30 352,46

13 617,26

54 434,54

2 proc. GPM parama

Įgyvendinti projektai
Projektas „Padovanok Lietuvos vėliavą“ (baigtas
2019 m. sausio mėn.)

56,55

10,00

66,55

0,00

Gautas tikslinis įnašas: SADM finansuotas projektas
„Efektyvesnis paramos teikimas stokojantiems
didinant socialinės platformos Aukokdaiktus.lt
galimybes” (suarties nr. NVOIS1-1, įgyvendintas
2018 metais; grąžintas nepanaudotas likutis 2019
metais)

47,19

-47,19

0,00

0,00

Gautas tikslinis įnašas: SADM finansuotas projektas
“Gerų darbų ambasadoriai” (sutarties nr. NVOIS1-1,
įgyvendintas 2019 metais)

0

52 504,35

52 175,24

329,11

Direktorė

Giedrė Šopaitė-Šilinskienė
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