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

VšĮ Geros valios projektai valdyba
TADAS
LANGAITIS

ELVINAS
JAKIMOVAS

MINDAUGAS
REINIKIS

VLADAS
SAPRANAVIČIUS

Valdybos pirmininkas

„Ad Fingers” projektų
vadovas

Buvęs Pilietinės
Atsakomybės Fondo
direktorius

Webconsulting interneto
rinkodaros konsultantas

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

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;
 uţtikrinti skaidrią paaukotų lėšų atskaitomybę;
 konsultuoti projektų vykdytojus dėl veiklos tobulinimo.
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Aukotojams tai galimybė:
• greitai ir patogiai paaukoti, naudojantis internetine bankininkyste ar PayPal;
• per populiariausias Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas aukoti be jokių mokesčių – 100%
paaukotos sumos atitenka paramos gavėjui, aukok.lt paslaugos nemokamos;
• pasirinkti iš patikimų socialinių projektų, atrinktų ekspertų komisijos, sąrašo;
• gauti skaidrias ataskaitas apie paaukotų pinigų panaudojimą;
• paaukoti kito asmens vardu, sukuriant dovaną.
Aukotojams iš uţsienio tai galimybė:
• susipaţinti su lietuviškais labdaros projektais anglų kalba;
• paaukoti per pasaulyje populiarią PayPal mokėjimo sistemą.
Socialinio projekto vykdytojams tai:
• naujas kanalas greičiau ir maţesnėmis sąnaudomis surinkti lėšų vykdomiems labdaros
projektams;
• naujas būdas pristatyti savo paramos projektus didesnei auditorijai be ţymesnių išlaidų;
•

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

aukok.lt atrankos komisija
INGA
LANGAITĖ

TADAS
LANGAITIS

VAIDOTAS
ILGIUS

VILMA
JUŠKAITĖ

JUSTINAS
PAGIRYS

VšĮ Geros valios
projektai, komisijos
pirmininkė

VšĮ Geros valios
projektai

NVO sektoriaus
ekspertas

NVO sektoriaus
ekspertė

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

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

Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ vadovė Edita Abrukauskienė
Per portalą aukok.lt skirta parama virto jaukių namų šiluma Labdaros ir paramos fondo
„Rugutė“ globojamiems sunkiai sergantiems vaikams ir jų artimiesiems. Dţiaugiamės,
kad yra toks visai Lietuvai bendras aukojimo portalas, kuris palengvina ir supaprastina
lėšų rinkimą visuomeninių organizacijų socialiniams projektams vykdyti. Labai svarbu,
kad aukojantieji gali būti tikri, jog jų aukos pasieks tuos, kuriems reikia. Tuo rūpinasi
grieţta aukok.lt projektų atrankos komisija.

Asociacijos „Balta scena" pirmininkė, „Klounų be sienų" koordinatorė Indrė Vileitė
Su aukok.lt komanda bendradarbiaujame jau antrus metus. Buvo laikotarpis, kai per
aukok.lt surinktos lėšos buvo pagrindinė mūsų organizacijos finansinė parama, kurios
dėka galėjome tęsti pradėtą veiklą toliau. Dţiaugiamės galėdami dirbti su aukok.lt
darbuotojais ir savanoriais - ţavimės jų profesionalumu, aktyvumu ir iniciatyvomis.
aukok.lt dėka yra stiprinamas NVO sektorius Lietuvoje bei skatinamos tokios vertybės
kaip inovatyvumas, skaidrumas ir bendradarbiavimas. Ačiū jums uţ tai!
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aukok.lt komanda
Komanda
Su savanorių pagalba veiklą vykdo aukok.lt komanda įsikūrusi Vilniuje, Gedimino pr. 21 esančiame „NVO
(nevyriausybinių organizacijų) Avilyje“.
TADAS
LANGAITIS

INGA
LANGAITĖ

RŪTA
MAKAUSKIENĖ

EGLĖ
MALDŢIŪNAITĖ

EGLĖ
MAKUŠKAITĖ

Valdybos
pirmininkas,
l.e.p. direktorius
nuo 2012-07

Direktorė
(motinystės
atostogose)

Projektų vadovė,
l.e.p. direktorė iki
2012-07
(motinystės
atostogose)

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros vadovė
iki 2012-06

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros vadovė
2012-06/2012-11

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:
Rositai Rudvalytei, Egidijai Vailaitytei, Dominykui Petkevičiui, Ramunei Širvinskienei, Dianai Smith, Gintarei
Daukantaitei, Godai Mackevičiūtei, Rasai Vilnienei, Jolantai Koroliovaitei, Justinai Vaitiekūnaitei, Dainiui
Ţiūrai, Evelinai Verčinskajai, Alinai Agarkovai, Tomui Aviţiniui, Dainius Biskiui ir Studijai Intrus, Simonai
Legenytei ir Vilniaus kolegijos šokėjams, Ievai Vaičiūnaitei, Justui Ramanauskui, Gerdai Vaičiūnaitei, Indrei
Stundţiaitei, Kotrynai Vapsvaitei, Konradui Kazlauskui, Vilmantui Grubiui, Kristinai Selezniovai ir Erasmus
Students Network nariams, Ţivilei Burokaitei, Eglei Ţilinskaitei, Aurelijai Cikšaitei, Redai Latušenkienei,
Laurai Karpavičiūtei, Ritai Škutienei, Jekaterinai Gusevai, Ugnei Dvorkinaitei, Igoriui Gubaidulinui, Justei
Aurylaitei, Austėjai Malaiškienei, Urtei Sinkevičiūtei, Giedriui Nagielai, Juta Liutkevičiūtei, Astai Mukienei,
Bernadetai Vinčienei, Pauliui Kripaičiui, Egitai Dadašovai, Editai Lenkauskaitei, Jekaterinai Romanovskajai,
Ugnei Kontarei, Andriui Timofejevui ir daugeliui kitų.
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Rėmėjai
Pagrindiniai rėmėjai:

Atviros visuomenės instituto
Pagalbos fondas Lietuvoje

Informaciniai rėmėjai:

Kūrybiniai rėmėjai ir kiti draugai:
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2012 M. VEIKLOS ATASKAITA
Pagrindiniai rodikliai
ORGANIZACIJOS
Aukota 40 organizacijų projektams

PROJEKTAI
Aukota 26 naujiems, 23 ankstesniems projektams

40

49

PAAUKOTA SUMA
2010 – 388 790 Lt, 2011 - 928 314 Lt

AUKOJIMAI
2009 – 2 905, 2010 – 5 505, 2011 – 6 191

745 485 Lt

8 756

GEROS VALIOS ŢMONĖS
Portale paaukoję fiziniai asmenys

ŢMONIŲ IR VERSLO PAAUKOTA SUMA
Ţmonės – 675 256 Lt, įmonės – 70 229 Lt

5 870
VIDUTINĖ SUMA
Fizinių asmenų paaukotos sumos vidurkis

77 Lt
ANONIMIŠKAI AUKOJA
Anonimai aukoja 32% didesnes sumas

DOVANOS
Vidutinė dovanos vertė – 174 Lt

31%

186

SRITYS
Daugiau nei pusė aukojimų atiteko vaikams

MOKĖJIMO KANALAI
Daţniausiai pasirinktas mokėjimas per Swedbank
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DAŢNIAUSIAI AUKOJAMOS SUMOS
Ţmonės daţniausiai renkasi „apvalias“ sumas

VYRAI IR MOTERYS
Moterys aukoja daţniau, vyrai – didesnes sumas

UNIKALŪS LANKYTOJAI
2009 – 35 850, 2010 – 114 120, 2011 – 90 604, 2012 – 73 393

APSILANKYMAI
2009 – 50 932, 2010 – 152 876, 2011 – 123 186

ŢINOMUMAS
Ţinomumas tarp suaugusių interneto vartotojų

103 690

56%

Pateikiama 2012 m. statistika, parengta remiantis:
- portale surinktos statistikos duomenimis;
- Google Analytics statistikos įrankiu;
- rinkos tyrimų kompanijos RAIT 2012 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. 2012 m.
organizacijoms išplatintos papildytos projektų
viešinimo gairės.
aukok.lt įrankiai ir kanalai:
 puslapis socialiniame tinkle FaceBook
facebook.com/aukok.lt, turintis daugiau nei
5 000 gerbėjų;
aukok.lt naujienlaiškis, siunčiamas daugiau nei
5 550 jį uţsiprenumeravusių asmenų;
 „Swedbank“ el. bankininkystės puslapyje
palaikoma „Erdvė geriems darbams“;
 reklamjuostės, skirtos organizacijų
internetinėms svetainėms;
 Pagalbareklama.lt, VšĮ Geros valios projektai
vystoma nemokamos socialinės reklamos
sistema.
Organizacijų įrankiai ir kanalai:
 internetinės svetainės;
 puslapiai socialiniuose tinkluose;
 vidiniai ir išoriniai renginiai;
 naujienlaiškiai, laiškai bei kitos priemonės.
Universalūs komunikacijos kanalai:
 pranešimai ţiniasklaidai;
 reklama ir straipsniai draugiškose ţiniasklaidos
priemonėse;
 lauko reklamos stendai.


Įvairiomis akcijomis ir reklaminėmis kampanijomis
stiprinamas aukok.lt ţinomumas ir įvaizdis, pvz.:
 2012 m. vasarą įvykdyta „Gerumo tablečių”
akcija, kurios metu muzikos festivaliuose
dalintos „Gerumo tabletėmis” pavadintos
gliukozės tabletės. Prie permatomo maišelio, į
kurį buvo įdėta tabletė, prisegtoje instrukcijoje
buvo patariama, kaip daryti gerus darbus bei
kviečiama apsilankyti aukok.lt.


2012 m. rudenį buvo įvykdyta kampanija „Būk
geras visus metus”, skatinusi ţmones aukoti
ne tik šventiniu laikotarpiu. Kampanijos metu:


Vilniuje buvo demonstruojami 28
reklaminiai stendai ir du muliaţai;



Sukurta „Gerumo atmintinė“ – gerumo
patarimų rinkinys;



Vilniuje įvykdytos keturios socialinės
akcijos – greiti sambūriai (flash-mob);



Išplatinti pranešimai spaudai, inicijuoti
straipsniai ir interviu.
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Su aukok.lt pagalba sukurtų Pagalbareklama.lt tinkle transliuotų reklaminių skydelių pavyzdţiai:

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 ţiūrovams:
 paaukoti neribotą sumą;
 paaukoti be jokių mokesčių mobiliojo ryšio
operatoriams;
 uţsisakyti pinigų panaudojimo ataskaitą;
 paaukoti iš uţsienio;
 paaukoti ne tik akcijos dieną;
 lengvai įsiminti internetinio puslapio adresą.
2012 m. telemaratonai:


TV3 | 2012.12.15 | TV3 televizijos ir SEB banko
inicijuotas labdaros projektas „Išsipildymo
akcija 2012“;



LTV | 2012.12.12 | Labdaros ir paramos fondo
„Algojimas“ labdaros koncertas neįgaliems
vaikams „Ištiesk gerumui ranką“;



LTV | 2012.05.21 | Labdaros koncertas-akcija
projektui „Misija Sibiras: išsaugokime tautos
atmintį“ paremti;



LNK | 2012.12.09 | Labdaros koncertas-akcija
projektui „Pasidalink” paremti;



LNK | 2012.10.27 | Paramos kampanija ir
koncertas „Uţ vaikystę”.
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Filantropijos rinkos tyrimai
2012 m. geguţės-birţelio mėnesį VšĮ Geros valios projektai uţsakymu rinkos tyrimų bendrovė RAIT atliko
reprezentatyvią anketinę apklausą tiesioginio interviu būdu. Apklausti 1012 Lietuvoje gyvenančių 15-74 m.
respondentų.
AUKOJAMOS SUMOS
Per paskutinius 12 mėn. aukotos sumos

AUKOJANTYS ŢMONĖS
Vienokią ar kitokią sumą paaukoję ţmonės

54%
VIDUTINĖ AUKOJAMA SUMA
Nupjautinis vidurkis be ekstremaliai didelių sumų

30 Lt
DAŢNIAUSIA AUKOJAMA SUMA
Daţniausiai gyventojų teigia paaukoję 10 Lt sumą

10 Lt
AUKOJIMAS MAISTU, DAIKTAIS
Per paskutinius 12 mėn. aukojo 33% ţmonių

KALBĖJIMASIS APIE AUKOJIMĄ
45% ţmonių kalbasi apie aukojimą su:
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Projektai
Pateikiami visi projektai, kuriems 2012 m. buvo rinktos lėšos. Nurodoma 2012 m. surinkta suma. Pilkai
paţymėti projektai, kurie 2012 m. pabaigoje dar nebuvo uţbaigti.

Kategorija/ Projektas/ Organizacija

Suma, Lt

VAIKAMS

397 225,62

Padėkime penkerių Girmantui girdėti
Labdaros ir paramos fondas „Saulės smiltys”

29 700,00

Būkime su vaikais ir dėl vaikų (2011.11-2012.04)
Visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“

408,24

Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams (2011.10-2012.01)
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

14 162,87

Uţ vaikystę
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”

9 846,20

Padėkime maţosioms širdelėms būti saugioms (2012.10-12)
Labdaros ir paramos fondas „Maţoji širdelė“

9 000,00

Padėkime likimo nuskriaustiems vaikams
Labdaros ir paramos fondo Gargţdų vaikų globos agentūra

7 742,98

Padovanokime muzikos instrumentus tėvų netekusiems vaikams
VšĮ „Vaiko viltis“

6 695,30

Dovanokime maţiesiems širdukams masaţinę lovą (2012.05-08)
Labdaros ir paramos fondas „Maţoji širdelė“

6 591,00

Naujagimių gerovė – mūsų rankose (2011.12-2012.01)
Labdaros ir paramos fondas „Parama naujagimiui“

6 382,51

Padovanokime akvariumą ligoninės vaikams
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“

4 000,00

Įgalinkime vaikus ištrūkti iš nelaimingo gyvenimo rato
VšĮ „Pro Coaching“

3 951,40

Išsaugokime dienos centrą vaikams (2013.01-03)
VšĮ SOTAS

3 774,29

Pasidalinkime vasaros nuotykiu su visais paaugliais (2012.07.23-28)
Viešoji įstaiga „Pagalbos paaugliams iniciatyva“

3 686,11

Vaikų saugumas – kiekvieno rūpestis

3 397,73
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LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Nupirkite vaikams pagalbos valandų Vaikų linijoje (2011.06-2012.04)
VšĮ „Vaikų linija”

2 873,38

Kiekvienam vaikui – po Didįjį Draugą
Šv. Antano dienos centras

6 442,93

Išsipildymo akcija 2012
Labdaros fondas „Vienybė”

234 915,78

Padėkime migrantų vaikams lengviau prisitaikyti
VšĮ Paramos vaikams centras

928,75

Suteikime Adomėliui galimybę matyti
Labdaros ir paramos fondas „Mamų unija“

15 000,00

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

16 213,85

Atsakytas skambutis - išsaugota gyvybė
VšĮ „Vaikų linija”

11 512,30

SVEIKATAI, NEĮGALIESIEMS

149 329,74

„Klounai be sienų“ – šypsenos sergantiems vaikams
Asociacija „Balta scena“

10 059,58

Padėkime šešerių Matui ištrūkti iš autizmo gniauţtų
Labdaros ir paramos fondas „Saulės smiltys”

9 859,23

Ištiesk gerumui ranką 2012
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”

69 894,44

Dienos centras veţa
Vilniaus neįgaliųjų dienos centras

5 951,47

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

4 032,25

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

49 532,77

SKURDUI MAŢINTI

83 470,45

Kviečiu į svečius
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

30 954,00

Išgelbėkime 120 tonų maisto nepasiturintiesiems
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

9 043,85
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Skalbykla nepasiturintiesiems (2011.09-2012.10)
Pal. arkv. Jurgio Matulaičio namai

1 747,21

Pasidalink
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

38 343,84

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

32 68,13

Labdaros valgyklėlė
Labdaros ir paramos fondas „Ekklesia“

113,42

JAUNIMUI IR ŠEIMAI

50 675,25

Padėkime atstatyti sudegusį namą
Sedos bendruomenė

12 000,00

Misija Sibiras '12: išsaugokime tautos atmintį (2012.04-2013.02)
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

10 520,24

Pokalbiai ant bedugnės krašto
Paramos fondas „Jaunimo linija“

9 138,22

Pagalba smurtą patiriančioms moterims (2009.12-2012.03)
Vilniaus moterų namai

967,30

„IQ zona“: padėkime jaunimui rasti kelią į sėkmę
VšĮ „Sėkmės mokykla“

1 741,75

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

6 232,44

Padėkime netektį išgyvenantiems ţmonėms
VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras”

4 913,86

KITOKS jaunimo ugdymas
VšĮ „Kitas variantas“

2 984,78

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

2 176,66

GYVŪNAMS IR GAMTAI

49 837,48

Pagalba beglobiams gyvūnams
VšĮ „SOS gyvūnai”

13 825,18

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

23 729,96

Išgelbėkim kačiukus nuo beprasmės mirties
VšĮ „Lesė”

12 282,34
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PILIETIŠKUMUI UGDYTI

11 565,21

Paaukok kinui prieš korupciją
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius

1 711,49

Padėkime rinkėjams pasiruošti rinkimams
VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius

8 969,05

Manobalsas.lt
VšĮ „Ateities visuomenės institutas“

884,67

KITI

3 381,22

Išgirskime moteris, kurioms reikia pagalbos
Kauno moterų linija

3 381,22

Toliau kviečiame susipaţinti su iki 2012 m. pabaigos įgyvendintų projektų rezultatais. Dalis organizacijų šios
metinės ataskaitos parengimo metu projektų ataskaitų dar nebuvo pateikę. Jas paskelbsime kitoje metinėje
ataskaitoje.
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Įgyvendintų projektų rezultatai
PADĖKIME PENKERIŲ GIRMANTUI GIRDĖTI (2012.06-12)

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Saulės smiltys“
Paaukota: 29 700 Lt
AUKOK.LT geradarių dėka per itin trumpą
laiką buvo surinkta reikalinga pinigų suma
Girmanto klausos procesoriui nupirkti.
Išsami ataskaita >>

BŪKIME SU VAIKAIS IR DĖL VAIKŲ (2011.11-2012.04)

Atsakinga
organizacija:
Visuomeninė
organizacija „Vaikai-visuomenės dalis“
Paaukota: 1 173,24 Lt
Kūrybinėse dirbtuvėse vaikai padarė 240
darbelių. Stovyklos dalyviai mokėsi paţinti ir
išreikšti save, bendrauti ir bendradarbiauti
daugiakultūrėje
aplinkoje.
Stovyklautojų
tolerancijos nuostatų ugdymas vyko skambant
septyniom kalbom.
Išsami ataskaita >>

IŠTIESK GERUMUI RANKĄ: PADĖK NEĮGALIEMS VAIKAMS (2011.10-2012.01)

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Algojimas“
Paaukota: 68 817,77 Lt

Išpildyta 320 neįgalių vaikų kalėdinių
svajonių;
surengtas
renginių
ciklas
Lietuvos ugdymo įstaigose „Mano draugas
su negalia“, kurio esminis tikslas – keisti
poţiūrį į negalią; surinkta suma per
aukok.lt buvo išdalinta 36 šeimoms.
Sumas pagal šeimos poreikius paskirstė
nepriklausoma komisija.
Išsami ataskaita >>
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UŢ VAIKYSTĘ (2012.10)

Atsakinga
organizacija:
organizacija „Gelbėkit vaikus“

Visuomeninė

Paaukota: 9 846 Lt
Iš viso maitinimas yra suteiktas 25 vaikų
dienos centrams 14 savivaldybių (Akmenės,
Anykščių, Marijampolės, Druskininkų, Kazlų
Rūdos, Maţeikių, Rokiškio, Šakių, Šiaulių,
Širvintų, Tauragės, Ukmergės,
Vilniaus);
maitinimą gavo 529 vaikai.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME MAŢOSIOMS ŠIRDELĖMS BŪTI SAUGIOMS (2012.10-12)

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Maţoji širdelė“
Paaukota: 9 000 Lt
Nupirktas gyvybiniu funkcijų registravimo
monitorius atskirai intensyvios slaugos palatai
uţtikrinant
pagalba
kritiniais
atvejais
reabilitacijos metu. Širdukams skirtos atskiros
penkios suremontuotos palatos sanatorijoje
atskirame korpuse, kur vienu metu gali būti
priimami 10 vaiku ir juos lydinčių 10
mamyčių/tėvelių.
Išsami ataskaita >>

PADOVANOKIME MUZIKOS INSTRUMENTUS TĖVŲ NETEKUSIEMS VAIKAMS (2011.11-2012.11)

Atsakinga organizacija: VŠĮ „ Vaiko Viltis“
Paaukota: 9 214 Lt
Uţsiėmimus lankė 46 vaikai. Pradėtas ir
tęsiamas bendradarbiavimas su
5 Kauno
miesto vaikų lopšeliais/darţeliais, kuriuose
organizuojamos
pamokėlės ir šventės
vaikams. Bendradarbiaujame su Kauno
Vilijampolės
ir
Šilainių
mikrorajonų
seniūnijomis, kurių pagalba bendraujame su
asocialių ir našlaičiais tapusių šeimų vaikais.
Išsami ataskaita >>
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DOVANOKIME MAŢIESIEMS ŠIRDUKAMS MASAŢINĘ LOVĄ (2012.05-08)

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Maţoji širdelė“
Paaukota: 6 591 Lt
Širdukams
skirtos
atskiros
penkios
suremontuotos palatos sanatorijoje atskirame
korpuse, kur vienu metu gali būti priimami 10
vaiku ir juos lydinčių 10 mamyčių/tėveliu. Buvo
nupirktas masaţinis stalas ir pradėtos
procedūros. Nupirkta papildoma med. įranga:
pulsoksimetras, kraujo krešumo matuoklis ir
kraujospūdţio matuoklis.
Išsami ataskaita >>

NAUJAGIMIŲ GEROVĖ – MŪSŲ RANKOSE (2011.12-2012.01)

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Parama naujagimiui“
Paaukota:15 000 Lt
Neonatologijos klinika pagaliau turi funkcinę
lovelę dvyniams, kurioje gali tilpti trynukai. Ši
klinika yra viena iš 3 didţiausių naujagimių
klinikų Lietuvoje, kurioje gydoma didelė dalis
naujagimių po rizikingų ir daugiavaisių
nėštumų.
Išsami ataskaita >>

PADOVANOKIME AKVARIUMĄ LIGONINĖS VAIKAMS (2012.11-12)

Atsakinga organizacija:
fondas „Rugutė“

Labdaros ir paramos

Paaukota: 4 000,00 Lt
VšĮ „Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos“ I-ame
vaikų ligų skyriuje įrengtas gyvosios gamtos
kampelis – 450 litrų talpos gėlo vandens
akvariumas.
Profesionaliai
įrengtas
akvariumas su gyvomis ţuvytėmis ir specialia
augmenija teikia jaukumo ir šilumos ligoninės
patalpoms, turi gydomąjį poveikį ligoninėje
gydomiems vaikams, akvariumo sukeliamos
teigiamos emocijos prisideda prie greitesnio
mažųjų pacientų sveikimo
Išsami ataskaita >>
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IŠSAUGOKIME DIENOS CENTRĄ VAIKAMS (2012.12-2013.01)

Atsakinga
organizacija:
VšĮ
(Socialinės tarnystės savanoriai)

SOTAS

Paaukota: 5 001,21 Lt
Vaikų dienos centras galėjo tęsti savo veiklas
ir teikti paslaugas vaikams iš socialinės rizikos
šeimų sausio – kovo mėnesiais. Dienos centre
buvo organizuojama namų darbų ruoša,
vedami įvairūs uţsiėmimai, keliaujama į
išvykas. Vaikų dienos centre buvo teikiamas
nemokamas maitinimas, vedamos kulinarijos,
maisto pateikimo pamokėlės vaikams.
Išsami ataskaita >>
PASIDALINKIME VASAROS NUOTYKIU SU VISAIS PAAUGLIAIS (2012.07.23-28)

Atsakinga organizacija:
paaugliams iniciatyva

VšĮ

Pagalbos

Paaukota: 4 025 Lt
Stovykloje ilsėjosi 35 vaikai. Į vaikų laisvalaikio
organizavimą įsitraukė įstaigos: Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba,
Švietimo mainų paramos fondas, Lietuvos karo
akademija, VšĮ „W2W projektai“. Šių įstaigų
darbuotojai neatlygintinai pravedė vaikams
teminius renginius.
Išsami ataskaita >>
VAIKŲ SAUGUMAS – KIEKVIENO RŪPESTIS (2010.12-2012.10)

Atsakinga organizacija:
Lietuvoje draugija

SOS vaikų kaimų

Paaukota: 6 080Lt
Alytaus vaikų dienos centrui nupirkti mokomieji
ţaidimai. Vaikai ţaisdami mokomuosius
ţaidimus mokosi atpaţinti nesaugias situacijas
tiek mokykloje, tiek namuose, tiek kieme.
Jiems ţaisti šiuos ţaidimus labai patinka, nes
kiekvienas gali juose pasisakyti, išreikšdami
savo nuomonę.
Išsami ataskaita >>
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NUPIRKITE VAIKAMS PAGALBOS VALANDŲ VAIKŲ LINIJOJE (2011.06-2012.04)

Atsakinga organizacija: VšĮ „Vaikų linija“
Paaukota: 11 700 Lt
Per projekto įgyvendinimo laikotarpį Vaikų
linijos konsultantai prie telefono dirbo 6.657
valandas ir atsiliepė į 101.549 skambučius.
Projektui skirta parama leido dirbti tarnybai
apie 700 valandų ir atsiliepti į 11.283
skambučius.
Per projekto įgyvendinimo
laikotarpį Vaikų linijos konsultantai atsakė į
639 laiškus, kas sudaro 639 darbo valandas.
Išsami ataskaita >>
„KLOUNAI BE SIENŲ” : ŠYPSENOS SERGANTIEMS VAIKAMS (2012.01-2013.01)

Atsakinga
organizacija:
Asociacija
„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“
Paaukota: 13 100 Lt
Projekto rėmuose socialinės klounados
mokymų metu apmokyta 20 socialinių klounų.
Buvo aplankyta 5200 socialinę atskirtį
patiriančių vaikų 20 – tyje skirtingų vaikų
globos (rūpybos) įstaigų Lietuvoje.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME ŠEŠERIŲ MATUI IŠTRŪKTI IŠ AUTIZMO GNIAUŢTŲ (2011.09-2012.03)

Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Saulės smiltys“
Paaukota: 30 700 Lt
Matas dirbo pagal individualiai jam sudarytą
programą. Viso projekto metu su vaiku dirbo 4
terapeutės bei programos vadybininkė (iš viso
1059,3 val.).
Išsami ataskaita >>
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IŠGELBĖKIME 120 TONŲ MAISTO NEPASITURINTIESIEMS (2011.11-2012.09)
Atsakinga organizacija:
fondas „Maisto bankas“

Labdaros ir paramos

Paaukota: 13 613 Lt
„Maisto bankas“ pasirašė bendradarbiavimo
sutartis su įvairiomis bendrovėmis. Šis naujas
bendradarbiavimas padėjo ţenkliai padidinti iš
maisto pramonės surenkamo ir išdalinamo
maisto kiekius. Tokiu būdu sėkmingai
pasiekėme tikslą nuo sąvartyno išgelbėti ir
nepasiturinčiųjų maistinimui perduoti 120 tonų
atliekamo maisto t.y. 240 000 maisto porcijų.
Išsami ataskaita >>
SKALBYKLA NEPASITURINTIEMS (2011.09-2012.10)

Atsakinga organizacija:
Marijos Nekalto
Prasidėjo vargdienių seserų Pal. arkv. Jurgio
Matulaičio namai
Paaukota: 5 000 Lt
Sėkmingai pabaigti patalpų remonto darbai,
kurių metu įrengta patalpa projekto veiklai
vykdyti; Įsigyta skalbimo mašina bei skalbimo
priemonės; Pal. J. Matulaičio namų seserys
paskolino dţiovinimo mašiną; Skalbyklos
paslaugomis pasinaudojo pirmieji ţmonės;
Telkiami
savanoriai
talkininkai;
Apie
skalbyklėlės veiklą pranešama tikslinei grupei.
Išsami ataskaita >>
PADĖKIME ATSTATYTI SUDEGUSĮ NAMĄ (2012.03-05)

Atsakinga organizacija: Sedos bendruomenė
Paaukota: 12 000 Lt
Talkinant organizacijoms, Sedos seniūnijai,
bendruomenės aktyvui buvo skubiai atstatytas
sudegęs Editos ir Jono Kocių namas. Nupirkta
uţ suaukotus pinigus reikalinga namui įrengti
vandentiekio, kanalizacijos valymo, centrinio
šildymo įranga, kamino įdėklas. Projekto
veikloje dalyvavo daugiau kaip 50 įvairaus
amţiaus ir padėties ţmonių.
Išsami ataskaita >>
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MISIJA SIBIRAS’12: IŠSAUGOKIME TAUTOS ATMINTĮ (2012.04-2013.02)
Atsakinga organizacija:
organizacijų taryba

Lietuvos

jaunimo

Paaukota: 10 520,24 Lt
Sulaukta daugiau nei 1800 norinčiųjų dalyvauti
anketų, iš kurių atrinkta 15 asmenų
ekspedicijos komanda. Sėkmingai organizuota
ekspedicija į Chakasijos Respubliką (Rusijos
Federacija). Buvo parengta vaizdinė medţiaga
pagrindţianti pilietiškumo ir patriotiškumo
pavyzdţius, kuri susitikimų metu buvo
pristatoma moksleiviams, studentams, vietos
bendruomenėms.
Išsami ataskaita >>

POKALBIAI ANT BEDUGNĖS KRAŠTO (2011.11-2012.09)
Atsakinga organizacija:
„Jaunimo linija“

Paramos fondas

Paaukota: 15 000 Lt
Uţ surinktas lėšas galėjome atsiliepti į 5 tūkst.
skambučių. Iš viso per devynis 2012 m.
mėnesius „Jaunimo linijos“ savanoriai atsiliepė
į 81267 skambučius (18% daugiau nei praeitų
metų vidurkis). Iš minėtų 5000 skambučių 142
buvo su saviţudybės rizika:
28 atvejais saviţudybės rizika buvo itin aukšta
– skambinantieji buvo numatę saviţudybės
planą;
24 atvejais skambino ţmonės, kurie jau buvo
pradėję save ţaloti.
Išsami ataskaita >>

PAGALBA SMURTĄ PATIRIANČIOMS MOTERIMS (2009.12-2012.03)

Atsakinga organizacija:
Moterų namai

Asociacija Vilniaus

Paaukota: 14 700 Lt
Vykdant Projektą organizacijos Vilniaus
Moterų namų Krizių centro darbuotojos bei
savanorės-konsultantės
teikė
nemokamą
pagalbą, informavo bei konsultavo smurto
šeimoje atvejais. Iš viso suteiktos 534
konsultacijos moterims, merginoms, šeimos
nariams
ar
kitiems
suinteresuotiems
asmenims.
Išsami ataskaita >>
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„IQ ZONA“: PADĖKIME JAUNIMUI RASTI KELIĄ Į SĖKMĘ (2011.05-2012.05)

Atsakinga organizacija: VšĮ „Sėkmės mokykla“
Paaukota: 2 404,75 Lt
Projekto lėšomis buvo ištransliuotos 13 laidų
„IQ Zona“; 13 skirtingų lektorių pravedė radijo
mokymus laidos metu; 17 laimėtojų buvo
išrinkti uţ aktyvumą uţduodant geriausius
klausimus laidos metu ir laimėjo prizus;
Kiekviena laida pasiekta apytiksliai 30 000
ţmonių auditorija iš visos Lietuvos.
Išsami ataskaita >>

PADĖK SMURTĄ PATYRUSIAM VAIKUI (2011.01-2011.06)
Atsakinga organizacija:
centras

VšĮ Paramos vaikams

Paaukota: 15 000 Lt
Suteikta
kompleksinė
pagalba
vaikams,
nukentėjusiems nuo seksualinės, fizinės ir
emocinės prievartos, bei jų šeimų nariams,
globėjams (iš viso, 48 vaikams ir jų globėjams).
Vyko tarpţinybinės konsultacijos specialistams,
teikiantiems pagalbą nuo smurto nukentėjusiems
vaikams įvairiuose Lietuvos miestuose (iš viso 90
specialistų).
Išsami ataskaita >>
ŢMOGAUS TEISIŲ KINO FESTIVALIS „AD HOC: NEPATOGUS KINAS“ (2010.08-10)
Atsakinga organizacija:
centras

Lietuvos ţmogaus teisių

Paaukota: 170 Lt
Pats projektas susilaukė labai didelio ţiūrovų
dėmesio tiek Vilniuje, tiek kituose Lietuvos
miestuose. Projektas pristatė plačią dokumentinių
filmų programą 7 šalies miestuose, į perţiūras
sukviesdamas daugiau nei 12 tūkstančių ţiūrovų.
„Ad Hoc: Nepatogus Kinas“ išlaikė savo, kaip vieno
didţiausių kino renginių pozicijas. Be to, vienas iš
projekto siekių – perkelti didelę dalį veiklų į
regionus – buvo pasiektas su kaupu.
Išsami ataskaita >>
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SVEIKOS TĖVYSTĖS KULTŪROS UGDYMAS (2010.04-2011.04)
Atsakinga organizacija: Šeimos klubas „Klotonė“
Paaukota: 1 320,66 Lt
Uţsiėmimų rezultatai: pozityvūs vaikų emocinės
būklės, elgesio ir bendravimo įgūdţių pokyčiai. Vaikai
mokėsi efektyviai reikšti emocijas ir tuo būdu pagerinti
bendravimo efektyvumą; dalyviams buvo atskleistos
galimo tapatumo pasirinkimo alternatyvos, kas ateityje
turėtų pasitarnauti jų sėkmingai socializacijai;
uţsiėmimų metu vykstantis asmenybės stiprinimas –
tai pagrindas, turintis įtakos tolimesniam vaiko
elgesiui, savivartei
Išsami ataskaita >>

PAREMKIME VAIKO ŠIRDIES KELIONĘ (2011.10-11)
Atsakinga organizacija: Vaiko Širdies Asociacija
Paaukota: 5 000 Lt
Uţ projektui paaukotas lėšas 16 socialiai remtinų
šeimų, auginančių vaiką su širdies negalia, iš įvairių
Lietuvos vietų buvo apmokėtos kelionės išlaidos iki
Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikų.
Platinama informacija apie vykdomą projektą įrodė,
kad labai naudinga šeimoms, auginančioms neįgalius
vaikus, neuţsisklęsti, o ieškoti pagalbos ir ja
pasinaudoti.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME TALENTINGIEMS MOKSLEIVIAMS IŠ VARGINGŲ ŠEIMŲ IR MIESTELIŲ (2010.12-2012.06)
Atsakinga organizacija:
akademija“

VšĮ „Nacionalinė moksleivių

Paaukota: 14 400 Lt
Mokytis į Akademiją buvo papildomai priimta 14
mokinių. 2011 m. gruodţio mėnesį buvo papildomai
priimta 34 mokiniai. 48 mokiniams buvo pateikta ir
įvertinta 720 uţduočių (sukurta 91 skirtinga uţduotis).
Mokinių papildomame mokyme dalyvavo 9 dėstytojai
iš Kembridţo,
Kauno technologijos, Vilniaus
pedagoginio
universitetų,
Kauno
technologijos
universiteto gimnazijos ir kt. Projekte dalyvavo
mokiniai iš įvairių Lietuvos miestų.
Išsami ataskaita >>

2012 m. surinkę paramą projektai, kurių ataskaitų dar laukiame: Padėkime likimo nuskriaustiems vaikams,
Įgalinkime vaikus ištrūkti iš nelaimingo gyvenimo rato, Kviečiu į svečius, Paaukok kinui prieš korupciją.
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FINANSINĖ ATASKAITA
Skyriuje pateikiami VšĮ Geros valios projektai finansiniai rodikliai.

2012 m. administravimo sąnaudos ir panaudota parama
Administravimo sąnaudų struktūra, Lt

Panaudotos paramos šaltiniai, Lt
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2012 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

I.

Pastabų nr.

2012

2011

PAJAMOS

829

3

1.

Pajamos uţ suteiktas paslaugas, parduotas prekes

829

-

2.

Kitos pajamos

-

3

II.

SĄNAUDOS

62 495

(21 270)

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

-

-

2.

Kitos sąnaudos

-

-

3.

Kompensuotos sąnaudos

(779 201)

(818 606)

4.

Veiklos sąnaudos

841 696

797 336

4.1.

Mokymai, seminarai, konferencijos

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

1

-

-

105 059

112 625

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

5 828

5 473

4.4.

Patalpų išlaikymo

8 482

3 200

4.5.

Ryšių, pašto paslaugos

6 439

3 275

4.6.

Transporto išlaikymo, kelionės

-

-

4.7.

Reklama, svetainių priegloba, programavimas, buhalterinės
paslaugos ir kita

55 982

37 511

4.8.

Kitos veiklos išlaidos

4.9.

Suteikta parama

4.10.

Valiutos keitimo nuostolis

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

IV.

PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

2

3

-

-

659 906

629 903

-

5 349

(61 666)

21 273

-

-

(61 666)

21 273

1 pastaba. Kompensuotos sąnaudos – per metus gauta parama:
Paramos šaltiniai

2012

2011

50 908

248 215

Fizinių asmenų parama paslaugomis*

27 200

-

VšĮ „OSFL projektai” parama

10 000
7 590

128 308
4 656

Parama aukok.lt vystymui ir administravimui

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama aukok.lt
TEO, AB parama

6 118

6 000

Anoniminio rėmėjo parama

-

50 000

„Swedbank“, AB parama

-

46 086

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama

-

10 665

UAB „Arimex” parama

-

2 500

745 485

629 903

745 485

629 903

796 393

878 118

Parama aukok.lt esantiems projektams
aukok.lt esantiems projektams fizinių ir juridinių asmenų skirta parama
Iš viso:
* - Savanoriškas fizinių asmenų darbas pradėtas fiksuoti apskaitoje nuo 2012 m.
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2 pastaba. 2012 m. organizacijoje dirbo 6 darbuotojai: projektų vadovė ir l.e.p. direktorė Rūta Makauskienė
(iki 2012 m. liepos 20 d., dabar vaiko prieţiūros atostogose), viešųjų ryšių ir rinkodaros vadovė Eglė
Maldţiūnaitė (iki 2012 m. birţelio 1 d.), viešųjų ryšių ir rinkodaros vadovė Eglė Makuškaitė (nuo 2012 m.
birţelio 4 d. iki 2012 m. spalio 31 d.), Pagalbadaiktais.lt projekto vadovė Marija Šaraitė (nuo 2012 m. sausio
16 d.), projektų vadovas ir l.e.p. direktorius Tadas Langaitis (nuo 2012 m. birţelio 29 d.) ir direktorė Inga
Langaitė (2012 m. vaiko prieţiūros atostogose).
L.e.p. direktorės Rūtos Makauskienės darbo uţmokestis 2012 m. sudarė 26 641,17 Lt, o l.e.p. direktoriaus
Tado Langaičio – 10 761,53 Lt. Kitos išmokos vadovams nebuvo mokamos.
3 pastaba. Kiekvienų metų gruodţio 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 uţ 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.

2012 m. balansas
Balansas parengtas remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.
Pastabų nr.

2012

2011

4

3 112

7 660

-

-

MATERIALUSIS TURTAS

3 112

7 660

5.
III.

Kita įranga (kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys)
FINANSINIS TURTAS

3 112
-

7 660
-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

462 970

409 585

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

-

-

2.
II.

Išankstiniai apmokėjimai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

270
34 990

270
-

2.
III.

Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

34 990
-

-

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

427 710

409 315

TURTAS IŠ VISO:

466 082

417 245

Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

II.

4 pastaba. 2012 m. organizacija neįsigijo ir neperleido jokio ilgalaikio turto. Ilgalaikio turto vertė
amortizuojasi.

Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.

KAPITALAS

II.
III.
IV.

VEIKLOS REZULTATAS

Pastabų nr.

2012

2011

(75 522)

(20 310)

20 000

20 000

PERKAINOJIMO REZERVAS

-

-

KITI REZERVAI

-

-

(95 522)

(40 310)

5

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

(61 666)

21 273

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

(33 856)

(61 583)

40 078

73 475

40 078

73 475

D.
4.

FINANSAVIMAS
Kitas finansavimas

6
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E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

501 526

346 080

-

-

501 526

364 080

3.

Skolos tiekėjams

234

348

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

138

11 258

501 154

352 474

466 082

417 245

6.

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

7

5 pastaba. Dalininkai ir jų įnašai 2012 m. pradţioje ir pabaigoje: Tadas Langaitis (10 000 Lt), Inga Langaitė
(10 000 Lt).
6 pastaba. Finansavimo likutis – nepanaudota parama – ataskaitinių metų pabaigoje:
Paramos šaltiniai

2012

2011

Parama VšĮ Geros valios projektai

40 078

73 475

VšĮ „OSFL projektai” parama

40 078

70 975

-

2 500

UAB „Arimex“ parama

7 pastaba. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ apima aukok.lt projektams surinktą, bet dar nepervestą sumą
(ţr. pastabą 3) bei dalininkų paskolas. 2012 m. pradţioje dalininko Tado Langaičio suteiktos paskolos sudarė
27 622 Lt. 2012 m. dalininkas Tadas Langaitis suteikė 37 981 Lt trumpalaikę paskolą. 2012 m. pabaigoje
Tado Langaičio suteiktos paskolos sudarė 65 603 Lt. 2012 m. dalininkė Inga Langaitė suteikė 25 000 Lt
trumpalaikę paskolą. 2012 m. pabaigoje Ingos Langaitės trumpalaikės paskolos sudarė 25 000 Lt. Išmokos
viešosios įstaigos kolegialių organų nariams, dalininkams ar su jais susijusiems asmenims nebuvo
atliekamos.
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