2009–2010 m. veiklos ir finansinė ataskaita
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APIE AUKOK.LT
Iniciatorių prisiminimai
Inga Langaitė

Tadas Langaitis

Prisimenu, kuomet 2007 m. kalėdiniu laikotarpiu su Tadu
ieškojome prasmingų dovanų idėjų. Daiktai, pramogos –
visa tai tik trumpam pamalonina artimųjų širdis.
Nusiţiūrėję iš uţsienio, nusprendėme paaukoti artimųjų
vardu. Ilgai ieškojome organizacijos, kuri suteiktų
galimybę tai padaryti greitai ir patogiai. Vienos
organizacijos nebuvo nurodţiusios net paramos sąskaitos
numerio, kitos negalėjo atsiųsti jokio „rašto“, nurodančio,
kam skirta parama, kurį įteiktume kaip dovaną. Kuo
toliau ieškojome, tuo daugiau suţinojome apie
labdaringas organizacijas, pastebėjom, kad jos nesuteikė
patogaus būdo ţmonėms jas paremti.

Taigi po Kalėdų kelis mėnesius analizavome
nevyriausybinių organizacijų situaciją ir
veiklą. Supratome, kad nevyriausybinis
sektorius yra silpnas, trūksta infrastruktūros.
Dėl to visuomenėje trūksta galimybių
ţmonėms aukoti, veikti bendruomeniškai.
Tad mes įsteigėme viešąją įstaigą Geros
valios projektai ir pradėjome kurti dalijimosi
kultūros plėtojimo įrankius – pirmiausia,
pirmąjį Lietuvoje aukojimo portalą aukok.lt.
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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

ALDAS
KIRVAITIS

ELVINAS
JAKIMOVAS

MINDAUGAS
REINIKIS

PAULIUS
SENŪTA

VLADAS

Valdybos
pirmininkas

„Fortikom”
[one.lt]
direktorius

„Ad Fingers”
projektų
vadovas

Buvęs Pilietinės
Atsakomybės
Fondo
direktorius

Reklamos
agentūros
„Not Perfect”
direktorius

webconsulting.lt
konsultantas

SAPRANAVIČIUS

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.
Pastarosios iniciatyvos sukurtos bendradarbiaujant su Labdaros ir paramos fondu Pilietinės atsakomybės

fondas.

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

BIRUTĖ
JATAUTAITĖ

VIKTORIJA
KULIOMINA

VšĮ Geros
valios projektai,

VšĮ Geros

NVO sektoriaus
ekspertas

NVO sektoriaus
ekspertė

Pilietinės
atsakomybės
fondo atstovė

Ţurnalistė

komisijos
pirmininkė

valios projektai
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Organizacijų atsiliepimai
„Maisto banko“ direktorė Deimantė Ţebrauskaitė

Geros valios projektų komandos iniciatyvumas, organizuotumas, siekis dirbti inovatyviai ir

efektyviai jau suteikė galimybę įgyvendinti visuomenės labui dirbančių organizacijų geras
iniciatyvas, o ateityje taps dar svarbesniu, našiu ir paprastu būdu dalintis ir suteikti
pagalbą.

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.

„Gelbėkit vaikus“ generalinė sekretorė Rasa Dičpetrienė
Vykdydami bendrą veiklą turėjome galimybę įsitikinti šios įstaigos idėjų šiuolaikiškumu ir
darbų atlikimo profesionalumu. Įstaigos įkurtas aukojimo projektas internete aukok.lt
buvo ir iki šiol yra vienintelis tokio pobūdţio aukojimo portalas, kuris yra itin aktualus ne
tik aukų surinkimo, bet ir visuomenės ugdymo, švietimo ir geranoriškumo skatinimo
prasme, o tai yra itin reikalingas veiksmas šaliai ekonominio sunkmečio metais.

Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyriaus vadovė Danutė Navickienė
aukok.lt puikus ir unikalus projektas, suteikiantis galimybę gerus darbus darantiems
ţmonėms judėti į priekį. Kiekvieną dieną gyvūnų globėjai turi pasirūpinti nuskriaustais
beglobiais gyvūnais. Bendradarbiaudami su aukok.lt turime ţymiai didesnę galimybę
išgelbėti mūsų maţuosius draugus. aukok.lt suteikia galimybę visiems prisidėti prie
iniciatyvių ţmonių rengiamų socialinių projektų ir savo aukomis padėti juos įgyvendinti.
Geros valios projektų komanda padeda pasaulį daryti geresniu.
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aukok.lt komanda
Administracija
Su savanorių pagalba aukok.lt veiklą vykdo Vilniuje įsikūrusi administracija.
INGA
LANGAITĖ

RŪTA
MAKAUSKIENĖ

IEVA
VAIČIŪNAITĖ

EGLĖ
MALDŢIŪNAITĖ

IEVA
ANSKAITIENĖ

TADAS
LANGAITIS

Direktorė

Projektų vadovė

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros
vadovė

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros
savanorė

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros
savanorė

Valdybos
pirmininkas

Savanoriai
aukok.lt yra visuomeninis lietuvių projektas, prie kurio savo darbu be atlygio prisidėjo jau dešimtys pilietiškų
lietuvių. Dėkojame visiems savanoriams, 2009–2010 m. prisidėjusiems prie aukok.lt įgyvendinimo:
Agnei Bartusevičiūtei, Aušrai Kukelkaitei, Deividui Tumui, Deividui Vijeikiui, Erikai Jennings, Jurgai Šeduikytei,
Jurgiui Didţiuliui, Modestui Pitrėnui, Ievai Lizūnaitei, Igoriui Gubaidulinui, Justei Aurylaitei, Giedriui Kriūnui,
Ričardui Marcinkui, Algirdui Vaičaičiui, Vaidotui Digimui, Valdemarui Dzengo, Kęstučiui Koirai, Mariui Ţičiui,
Gediminui Vaikasui, Laimiui Jančiūnui, Mariui Kybartui, Petrui Jurkuvėnui, Zenonui Langaičiui, Austėjai
Malaiškienei, Dianai Smith, Urtei Sinkevičiūtei, Giedriui Nagielai, Vladui Sapranavičiui ir daugeliui kitų.
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Rėmėjai
Pagrindiniai rėmėjai:

2009–2010 m.
gerų darbų partneris

Projektą „Socialinės atskirties maţinimas Lietuvoje – aukojimo portalo sukūrimas“ finansavo
Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius
mechanizmus ir bendrai rėmė Lietuva (projektui skirta 119 216 Lt).

Informaciniai rėmėjai:

Kūrybiniai rėmėjai ir kiti draugai:
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2009–2010 M. VEIKLOS ATASKAITA
Pagrindiniai rodikliai
ORGANIZACIJOS

PROJEKTAI

Ţmonės aukojo 45 organizacijų projektams

35 uţbaigti, 26 tęsiami, 1 nutrauktas

45

62

PAAUKOTA SUMA

AUKOJIMAI

2009 – 246 344 Lt, 2010 – 388 790 Lt

Aukojimų kiekis: 2009 – 2 905, 2010 – 5 505

635 134 Lt

8 410

GEROS VALIOS ŢMONĖS

ŢMONIŲ IR VERSLO PAAUKOTA SUMA

Portale paaukoję fiziniai asmenys

Ţmonės – 504 079 Lt, Verslas – 131 055 Lt

5 630
VIDUTINĖ SUMA
Fizinių asmenų paaukotos sumos vidurkis

61 Lt/žmogui
ANONIMIŠKAI AUKOJA

DOVANOS

Anonimai aukoja dvigubai didesnes sumas

aukok.lt galima paaukoti kito asmens vardu

22%

124

SRITYS

MOKĖJIMO KANALAI

Daugiau nei pusė sumos aukota vaikams

Daţniausiai pasirinktas mokėjimas per Swedbank
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DAŢNIAUSIAI AUKOJAMOS SUMOS

VYRAI IR MOTERYS

Ţmonės daţniausia renkasi „apvalias“ sumas

Moterys aukoja daţniau, vyrai – didesnes sumas

UNIKALŪS LANKYTOJAI
Iš viso 147 292: 2009 – 35 850, 2010 – 114 120

APSILANKYMAI

ŢINOMUMAS

Apsilankymai: 2009 – 50.932, 2010 – 152.876

Ţinomumas tarp 15–74 m. interneto vartotojų

203 808

38%

Pastabos:
Paaukotos sumos priskiriamos laikotarpiui, kurio metu buvo atliktas aukotojo pervedimas.
Pateikiama 2009–2010 m. statistika, parengta remiantis:
- aukok.lt statistikos duomenimis;
- Google Analytics statistikos įrankiu;
- rinkos tyrimų kompanijos RAIT 2010 m. birţelį atlikta reprezentatyvia gyventojų apklausa.
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aukok.lt pasiekimai


Judėjimo „Aš Lietuvai” apdovanojimuose
„Lietuvos e.Pasiekimas” aukok.lt apdovanota
kaip „Geriausia pilietinė iniciatyva“.



aukok.lt portalas nominuotas „Geriausios
socialinės iniciatyvos internete“ kategorijoje
„LOGIN“ organizuojamuose „Lietuvos metų
interneto apdovanojimuose“.



aukok.lt portalas nominuotas „Studentų
pagarbos apdovanojimui“ Lietuvos studentų
atstovybių sąjungos (LSAS) tradiciniuose
„Studentų apdovanojimuose 2010”."

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.

Telemaratonai, kuriuose galima buvo aukoti
internetu per aukok.lt:


LNK | 2009-12-11 | Maltos ordino pagalbos
tarnybos paramos koncertas „Mums reikia
tavęs“.



TV3 | 2009-12-25 | TV3 televizijos ir SEB
banko inicijuotas labdaros projektas
„Išsipildymo akcija“.



LTV | 2009-12-29 | Labdaros ir paramos fondo
„Algojimas“ inicijuotas labdaros koncertas
neįgaliems vaikams „Ištiesk gerumui
ranką“.



TV3 | 2010-05-23 | „Vilties bėgimas“,
kurio metu ţmonės buvo kviečiami paremti
Šv. Pranciškaus onkologijos centro statybą.



LTV | 2010-12-03 | Antrasis labdaros ir
paramos fondo „Algojimas“ labdaros koncertas
„Ištiesk gerumui ranką“.
TV3 | 2010-12-26 | Kasmetinė „Išsipildymo
akcija”.
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aukok.lt viešinimas
aukok.lt komanda, bendradarbiaudama su aukok.lt
besiskelbiančiomis organizacijomis, vykdo portalo
bei atskirų projektų viešinimo kampanijas.
aukok.lt įrankiai ir kanalai:


aukok.lt naujienlaiškis, siunčiamas jį
uţsiprenumeravusiems asmenims;



puslapis socialiniame tinkle FaceBook:
www.facebook.com/aukok.lt;



„Swedbank“ el. bankininkystės puslapyje
sukurta „Erdvė geriems darbams“;



reklamjuostės, skirtos organizacijų
internetinėms svetainėms.

Organizacijų įrankiai ir kanalai:


internetinės svetainės;



puslapiai socialiniuose tinkluose;



vidiniai ir išoriniai renginiai;



naujienlaiškiai;



laiškai bei kitos priemonės.

Universalūs komunikacijos kanalai:


svetainę pristatanti spaudos konferencija;



pranešimai ţiniasklaidai;



televizinė reklaminė kampanija „Paaukok
minutę“, transliuota per „Lietuvos ryto
televiziją“;



dalyvavimas televizijos ir radijo publicistinėse
laidose (pvz., „Labas rytas“);



ţvaigţdţių aukos laidoje „Šeimų dvikova –
Akropolio turnyras“;



„Mados nakties“ dalyvių įtraukimas;



reklama ir straipsniai draugiškose ţiniasklaidos
priemonėse;



aukok.lt iššūkis su Dovilu Čiutele ir 15min.lt;



lauko reklamos stendai.

Pagalbareklama.lt:


2009 m. gruodį startavo nemokamos socialinės
reklamos sistema Pagalbareklama.lt, kuri
dešimtyse lietuviškų tinklapių rodo aukok.lt
esančių projektų ir kitą socialinę reklamą.
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„Dvigubinimo akcija“
2009-12-07 – 2010-01-06 Swedbank, AB ir aukok.lt
vykdė „Dvigubinimo akciją” – bankas įsipareigojo
paaukoti tiek pat, kiek akcijos metu paaukos geros
valios banko klientai.
Swedbank, AB „padvigubino“ Lietuvos ţmonių
paaukotus 87 649 Lt.

Konferencija „Ar geram darbui
reikia reklamos?“
2010-09-16 VšĮ Geros valios projektai organizavo
pirmąją konferenciją „Ar geram darbui reikia
reklamos?“, kurioje buvo pristatyti efektyvūs
socialinės rinkodaros ţingsniai. „Swedbank“
patalpose vykusiame renginyje dalyvavo apie 100
nevyriausybinių organizacijų atstovų.
Dalyviai supaţindinti su viešinimo ir komunikacijos
svarba, siekiant efektyviai įgyvendinti jų
inicijuojamus projektus. Renginyje gerąją praktiką
pristatė nevyriausybinių organizacijų atstovai,
patarimais dalinosi ţiniasklaidos atstovai bei
reklamos ir viešųjų ryšių ekspertai.
Konferencijos pranešimai >>
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Projektai
Pateikiami visi projektai, kuriems 2009–2010 m. buvo rinktos lėšos. Nurodoma 2009–2010 m. surinkta
suma. Pilkai paţymėti projektai, kurie 2010 m. pabaigoje dar nebuvo uţbaigti ir 2011 m. toliau buvo
renkamos lėšos.
Kategorija / Projektas / Organizacija
VAIKAMS
Atnaujinkime Vilniaus vaikų dienos centrą (2009.09–2010.09)
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”
Be patyčių (2009.09–2010.09)
VšĮ „Vaikų linija”
Galimybė vaikams gyventi geriau (2009.09–2010.12)
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”
Mergaičių programa (2009.09–12)
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus”
Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams (2009.11–2010.01)
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”
Išsipildymo akcija 2009 (2009.11–2010.01)
Labdaros fondas „Vienybė”
Leiskime Kajui mėgautis graţiausiais pasaulio garsais (2010.02–03)
Labdaros fondas „Vienybė”
Padėkime vaikams pritapti (2010.06–09)
Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“
Ligoninė ligoniukų akimis (2010.06–09)
Labdaros ir paramos fondas „Saulės smiltys”
Padėk onkoligoniukui (2010.07–09)
Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“
Padėkime vaikams susigrąţinti saugią vaikystę
Vilniaus nevalstybinis SOS darţelis
Kiekvienam vaikui – po Didįjį Draugą
Šv. Antano dienos centras
Padėk smurtą patyrusiam vaikui
Paramos vaikams centras
Padėkime likimo nuskriaustiems vaikams
Labdaros ir paramos fondo Gargţdų vaikų globos agentūra
Gyvoji pagalba vaikų globos namuose
VšĮ „Pokyčių kelias“
Išsipildymo akcija 2010
Labdaros fondas „Vienybė”
Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”
Vaikų saugumas – kiekvieno rūpestis
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”

Suma, Lt
356 680,85
4 626,58
4 105,75
15 000,00
9 000,00
64 579,13
81 609,84
8 300,00
1 000,00
5 800,00
10 139,25
6 558,76
3 194,62
5 775,08
4 159,31
2 256,13
95 519,40
34 538,00
519,00
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GYVŪNAMS IR GAMTAI
Padėkime benamėms katėms (2009.09–2010.01)
VšĮ „Lesė”
Pagalba beglobiams gyvūnams (2009.12)
VšĮ „SOS gyvūnai” (buvęs Pifas.lt)
Darom 2010 (2010.04)
VšĮ „Darom 2009“
Gyvybės vagonėliai – paskutinė pasmerktų beglobių viltis (2010.04–10)
Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus sk.
Pagalba beglobiams gyvūnams (2009.09–12)
VšĮ „SOS gyvūnai” (buvęs Pifas.lt)
Išsaugokime Dvarčionių pievą kartu (2009.12–2011.03)
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas”
Pagalba beglobiams gyvūnams
VšĮ „SOS gyvūnai” (buvęs Pifas.lt)
Išgelbėkim kačiukus nuo beprasmės mirties
VšĮ „Lesė”
SENOLIAMS
Mums reikia tavęs (2009.12–2010.01)
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Klaipėdos senoliams – maistas ant ratų (2010.06–11)
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
Kalėdiniai maisto lauknešėliai vienišiems senoliams (2010.12)
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
Kalėdinė sriuba (3 projektai: 2009.11, 2009.11–12, 2009.12)
Maltos ordino pagalbos tarnyba
SVEIKATAI
Pagaminkime 1000 „Šypseniuko” ţenkliukų (2010.05)
VšĮ „Darom 2009“
Roţinis autobusėlis „Nedelsk!“ ir vėl kelyje

70 434,63
14 550,00
9 500,00
1 560,56
13 000,00
9 500,00
806,66
13 022,40
8 495,01
48 922,58
30 472,58
6 600,00
6 600,00
5 250,00
48 212,57
599,70
2 610,16

VšĮ „Azzara”
Pastatykime Šv. Pranciškaus onkologijos centrą kartu

45 002,71

VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras
NEĮGALIESIEMS
Sporto stovykla vaikams ir jaunuoliams su negalia (2010.03–06)
Vilniaus neįgaliųjų sporto klubas „Vilnis”
Padėkime dešimtmečiui Remigijui ir vėl atsistoti ant kojų (2010.04–06)
Labdaros fondas „Vienybė”
Padovanok muzikos instrumentus psichikos negalią turintiems ţmonėms (2010.06–09)
Asmenų su psichine negalia klubas „Dvasinė šiluma“
Išsipildymo akcija: Padėkime Ievutei girdėti (2010.09)
Labdaros fondas „Vienybė”
Padėkime kurčiam Mantvydui iš esmės pakeisti cukrinio diabeto eigą (2010.12)
LPF „Bėdų turgus“. Projektas www.diabites.lt
Nepatogaus Kino edukacinė programa. Pirma perţiūra: „Negalia – ne kliūtis?“

36 504,40
4 500,00
9 854,40
3 500,00
7 000,00
11 000,00
650,00

Lietuvos Ţmogaus Teisių Centras
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SKURDUI MAŢINTI
Parama maistu – ne išmetame, o atiduodame labdarai (2009.09–2010.01)
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
Skalbyklėlė vargstantiems (2010.06–11)
Šv. Kryţiaus namai
Pamaitinkime nepasiturinčius panevėţiečius
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”
JAUNIMUI IR ŠEIMAI
Jaunimo ekspedicija į Sibirą „Atmink!” (2010.02–08)
Marijos Dangun Ėmimo vienuolynas
Psichologinė pagalba kiekvienam (2009.09–2011.03)
VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras”
Pagalba smurtą patiriančioms moterims
Vilniaus moterų namai
Sveikos tėvystės kultūros ugdymas
Šeimos klubas „Klotonė“
Moksleivių saviraiškai – meno savaitės labirintas (2010.05–2011.05)
Jaunimo centras „Babilonas”
KITOKS jaunimo ugdymas
VšĮ „Kitas variantas“
Padėkime talentingiems moksleiviams iš vargingų šeimų ir miestelių
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija"
KITI (kultūrai, pilietiškumui, prevencinei veiklai, specialistų pagalbai, sportui)
Teisinė pagalba kiekvienam (2009.09–2010.09)
VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika”
Padėkime kovoti su prekyba ţmonėmis (2009.09–2010.09)
Asociacija Dingusių ţmonių šeimų paramos centras
Vytauto Kernagio atminimui (2009.09–2010.04)
VšĮ „Vytauto Kernagio fondas”
Savaitė prieš rasizmą (2009.11–2010.03)
VšĮ „Ţmogaus teisių stebėjimo institutas”
Futbolo festivalis Lietuvos vaikams (2010.03–10)
Lietuvos futbolo federacija
Ţmogaus teisių kino festivalis „Ad Hoc: Nepatogus Kinas“ (2010.08–10)
Lietuvos Ţmogaus Teisių Centras
Moksleivių centrų „CIVITAS“ plėtra rajonuose (2009.09–2011.05)
VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas”
Padėkime ţvaigţdėms ţibėti (2010.06–2011.07)
Vilniaus tarptautinis Rotary klubas
Lietuvos vienybės angelas
Jungtinė kaimų bendruomenė „Uţugiriai“
Europos gerumo fondas
Prekybos centras „Europa“

27 808,59
15 000,00
4 900,00
7 908,59
20 446,44
1 560,82
7 641,58
5 723,41
1 210,66
1 039,99
1 498,98
1 771,00
26 124,09
1 332,66
1 284,32
715,00
1 195,00
1 794,84
170,00
2 052,00
1 018,00
762,00
15 800,27

Į lentelę neįtrauktas VšĮ Kūrybinių galimybių centras projektas „Santariškių radijas – geriausių gydytojų
patarimai“, kuris buvo nutrauktas dėl maţo aukotojų aktyvumo. Surinkta suma skirta projektui iš tos pačios
specialistų pagalbos kategorijos – Teisinė pagalba kiekvienam.
Toliau kviečiame susipaţinti su iki 2010 m. pabaigos įgyvendintų projektų rezultatais.
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Įgyvendintų projektų rezultatai
ATNAUJINKIME VILNIAUS VAIKŲ DIENOS CENTRĄ (2009.09-2010.09)
Atsakinga organizacija: LPF „SOS vaikų kaimų
Lietuvoje draugija”
Paaukota: 4 626,58 Lt
Atnaujintame vaikų dienos centre sukurta vaikams
draugiška aplinka: atliktas remontas, įrengtos darbo
kompiuteriais vietos, nupirkta vaikiškų sieninių
ţemėlapių, lavinamųjų ţaidimų. Darbuotojai gali
geriau organizuoti vaikų veiklą, išnaudodami visas
patalpų erdves.
Išsami ataskaita >>

BE PATYČIŲ (2009.09-2010.09)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Vaikų linija”
Paaukota: 4 105,75 Lt
Vaikų linijos svetainėje buvo sukurtas skyrelis
„Pagalba suaugusiems”. Keturi specialistai atsakė į
16 klausimų, iš kurių 14 buvo publikuoti viešai, kad
kiti svetainės lankytojai galėtų susipaţinti su
naudinga jiems informacija ir rasti atsakymus į
kylančius klausimus nesikreipdami į specialistus.
Išsami ataskaita >>

GALIMYBĖ VAIKAMS GYVENTI GERIAU (2009.09-2010.12)
Atsakinga organizacija: Visuomeninė organizacija
„Gelbėkit vaikus”
Paaukota: 15 000 Lt
36 Pabradės ir Paparčių globos namų gyventojai
dalyvavo 64 uţsiėmimuose apie savęs vertinimą,
empatijos lavinimą, pagalbos teikimą, konstruktyvų
problemų sprendimą, profesinį orientavimą, šeimos
planavimą ir kt. Taip pat 51 darbuotojui surengti 4
kvalifikacijos kėlimo seminarai.
Išsami ataskaita >>
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MERGAIČIŲ PROGRAMA (2009.09-12)
Atsakinga organizacija: Visuomeninė organizacija
„Gelbėkit vaikus”
Paaukota: 9 000 Lt
Projekto metu 300 vaikų dienos centrus lankančių
mergaičių iš 15 miestų ir miestelių dalyvavo 95
uţsiėmimuose apie smurtą ir apsaugą nuo smurto,
prekybą ţmonėmis, saugius santykius, konfliktų
sprendimą ir kt. Mergaitėms buvo suteikta ir
psichologinė pagalba.
Išsami ataskaita >>

IŠTIESK GERUMUI RANKĄ: PADĖK NEĮGALIEMS VAIKAMS (2009.11-2010.01)
Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Algojimas”
Paaukota: 64 579,13 Lt
Paskirstyta parama 36 šeimoms, turinčioms neįgalius
vaikus: medicininei įrangai, tyrimams, vaistams,
reabilitacijai, remonto darbams, baldams, vonios
įrangai ir kitiems svarbiems dalykams, kurie pagerins
neįgaliųjų vaikučių gyvenimo kokybę bei sveikatą.
Išsami ataskaita >>

IŠSIPILDYMO AKCIJA 2009 (2009.11-2010.01)
Atsakinga organizacija: Labdaros fondas
„Vienybė”
Paaukota: 81 609,84 Lt
Paulinai Medinytei, sergančiai cistine fibroze,
nupirktas kosulio asistentas. Antrasis aparatas
nupirktas bendram naudojimui Kauno medicinos
universiteto ligų klinikai. Ši įstaiga taip pat įsigijo 6
kvėpavimą palengvinančias vibruojančias liemenes.
Dalis sumos skirta namui našlaičių Samsonų
šeimynai nupirkti.
Išsami ataskaita >>
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LEISKIME KAJUI MĖGAUTIS GRAŢIAUSIAIS PASAULIO GARSAIS (2010.02-03)
Atsakinga organizacija: Labdaros fondas
„Vienybė”
Paaukota: 8 300 Lt
Aukotojų dėka Kajus vėl gali mėgautis graţiausiais
pasaulio garsais. Šeima galėjo įsigyti klausos
aparatą, uţtikrinantį gerą girdėjimą sudėtingomis
sąlygomis, pvz., triukšmingoje gatvėje,
parduotuvėje, autobuse.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME VAIKAMS PRITAPTI (2010.06-09)
Atsakinga organizacija: Vaikų ir jaunimo dienos
centras „Mūsų nameliai“
Paaukota: 1 000 Lt
Meninių-kūrybinių uţsiėmimų metu kartu su dailės
akademijos savanoriais vaikai piešė vieni kitų šarţus,
vėliau kartu su psichologu ir socialiniais darbuotojais
mokėsi linksmu būdu paţinti save, savo artimuosius.
Programoje dalyvauti buvo kviečiami ir dalyvių
draugai, šeimos nariai ar giminės.
Išsami ataskaita >>

LIGONINĖ LIGONIUKŲ AKIMIS (2010.06-09)
Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Saulės smiltys”
Paaukota: 5 800 Lt
1000 egzempliorių tiraţu išleista edukacinė knyga
vaikams, kurioje vaikiška forma aprašoma
tuberkuliozė, jos gydymas, prevencija. Knygoje daug
įvairių uţduočių: kryţiaţodis, spalvinimas, skirtumų
paieška, stalo ţaidimas ir kt. Taip pat sukurtas
dokumentinis filmas apie vaikus, sergančius
tuberkulioze.
Išsami ataskaita >>
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PADĖK ONKOLIGONIUKUI (2010.07-09)
Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Rugutė“
Paaukota: 10 139,25 Lt
Paaukota suma leido tris mėnesius palaikyti
„Rugutės namų” veiklą: pinigai skirti patalpų
nuomai, komunaliniams mokesčiams, patalpų
valymui bei skalbimo paslaugoms. Čia laikinus
namus randa šeimos, kurių vaikai gydomi netoliese
esančioje ligoninėje. „Rugutės namuose” taip pat
vyksta įv. renginiai.
Išsami ataskaita >>
PADĖKIME BENAMĖMS KATĖMS (2009.09-2010.01)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Lesė”
Paaukota: 14 550 Lt
Sterilizuotos 137 katės ir kastruoti 36 katinai.
Projektas vyko Vilniuje, Kaune ir Jonavoje. Kiemuose
buvo gaudomos laukinės katytės ir katinai, kurie
buvo sterilizuoti/kastruoti, paskiepyti, paţymėti
sutartiniu ţenklu – nukirptu kairės ausies galiuku - ir
paleisti į tuos pačius kiemus.
Išsami ataskaita >>

PAGALBA BEGLOBIAMS GYVŪNAMS (2009.12)
Atsakinga organizacija: VšĮ „SOS gyvūnai”
(buvęs Pifas.lt)
Paaukota: 9 500 Lt
Paskiepyta 50 kačių ir 15 šunų, sterilizuotos 22 katės
ir 7 kalytės, suteikta kitų gyvybiškai svarbių
veterinarų paslaugų kaip pirminė apţiūra, sveikatos
sutrikimų ir traumų gydymas, būtinos operacijos,
skirta vaistų ir vitaminų.
Išsami ataskaita >>
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DAROM 2010 (2010.04)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Darom 2009“
Paaukota: 1 560,56 Lt
Organizacija paramą panaudojo transporto išlaidoms
padengti. Prieš akciją buvo vaţinėjama į susitikimus
su akcijos organizatoriais, rėmėjais, savivaldybėmis,
mokyklomis ir t.t. Buvo išveţioti maišai ir pirštinės.
„Darom 2010” akcijoje dalyvavo per 170 tūkst.
ţmonių, surinkta apie 5000 tonų atliekų.
Išsami ataskaita >>

GYVYBĖS VAGONĖLIAI – PASKUTINĖ PASMERKTŲ BEGLOBIŲ VILTIS (2010.04-10)
Atsakinga organizacija: Lietuvos gyvūnų globos
draugijos Vilniaus sk.
Paaukota: 13 000 Lt
Buvo surasti nauji namai 137 šunims ir 161 katei,
išgydyti, sterilizuoti, kastruoti 187 gyvūnai,
socializuoti, išgydyti nuo didelio streso, badavimo ir
bailumo 30 ypatingai ţmogumi nepasitikinčių
gyvūnų, dėl projekto metu vykdomos viešinimo
veiklos 207 gyvūnai surado laikiną ar nuolatinę
globą.
Išsami ataskaita >>

MUMS REIKIA TAVĘS (2009.12-2010.01)
Atsakinga organizacija: Maltos ordino pagalbos
tarnyba
Paaukota: 30 472,58 Lt
Skirta parama Maltos ordino pagalbos tarnybai,
vykdančiai programą „Maistas ant ratų” ir
besirūpinančiai 300 senolių maitinimu 13 Lietuvos
miestų. Programą visoje Lietuvoje vykdo 40
savanorių. Lėšos skirtos maistui įsigyti, atlyginimams
bei degalams.
Išsami ataskaita >>
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KLAIPĖDOS SENOLIAMS – MAISTAS ANT RATŲ (2010.06-11)
Atsakinga organizacija: Klaipėdos Marijos Taikos
Karalienės parapijos Caritas
Paaukota: 6 600 Lt
Caritas ir Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai
129 dienas vyko pas 25 neįgalius ir senyvo amţiaus
klaipėdiečius ir tiekė jiems karštą, švieţiai paruoštą
maistą. Iš viso pristatytos 1 935 porcijos šilto
maisto.
Išsami ataskaita >>

KALĖDINIAI MAISTO LAUKNEŠĖLIAI VIENIŠIEMS SENOLIAMS (2010.12)
Atsakinga organizacija: Klaipėdos Marijos Taikos
Karalienės parapijos Caritas
Paaukota: 6 600 Lt
25 vargo prispausti senoliai karštą maistą gavo 81
dieną. Per šias dienas buvo pagamintos ir nuveţtos
2 025 porcijos karšto maisto. Buvo suruošta 50
šventinių lauknešėlių.
Išsami ataskaita >>

KALĖDINĖ SRIUBA 2009
Atsakinga organizacija: Maltos ordino pagalbos
tarnyba
Paaukota: 5 250 Lt
Vykdydami „Maisto ant ratų“ programą, maltiečiai
kasdien veţa karštą maistą 300 pagyvenusių ţmonių
trylikoje Lietuvos miestų. aukok.lt geradarių dėka
senolius pasiekė 2100 lėkščių karštos sriubos.
Parama programai rinkta per 3 aukok.lt projektus.
Ataskaitos 2009.11, 2009.11–12, 2009.12>>
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PAGAMINKIME 1000 „ŠYPSENIUKO” ŢENKLIUKŲ (2010.05)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Darom 2009“
Paaukota: 599,7 Lt
Projekto metu Vilniuje išdalinti 1000 „Šypseniuko”
ţenkliukų, kurie skatina ţmonės šypsotis bei skleisti
ţinią, kad šypsotis gera, sveika, nes šypsodamiesi
mes jaučiamės geriau patys ir praskaidriname
nuotaiką aplinkiniams.
Išsami ataskaita >>

SPORTO STOVYKLA VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS SU NEGALIA (2010.03-06)
Atsakinga organizacija: Vilniaus neįgaliųjų sporto
klubas „Vilnis”
Paaukota: 4500 Lt
2010 m. rugpjūtį surengta 5 dienų socialinių įgūdţių
ugdymo stovykla 20 neįgaliųjų su ypač sunkia fizine
negalia. Vaikučiai dalyvavo kineziterapijos
uţsiėmimuose, pokalbiuose su psichologu, ţaidė,
šoko, maudėsi eţere. Vienai dienai buvo pakviesti ir
neįgaliųjų tėvai.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME DEŠIMTMEČIUI REMIGIJUI IR VĖL ATSISTOTI ANT KOJŲ (2010.04-06)
Atsakinga organizacija: Labdaros fondas
„Vienybė”
Paaukota: 9 854,4 Lt
Automobilio sunkiai suţalotam Remigijui pritaikytas
48 dienų reabilitacijos kursas. Aktyvios kompleksinės
reabilitacijos dėka berniukas su maksimalia pagalba
gali ţengti keletą ţingsnių, gestikuliuoti, naudotis
veţimėliu, atsisėsti ir kt. Berniuko mama išmokyta,
kaip galima geriausiai padėti mylimam sūnui.
Išsami ataskaita >>
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PADOVANOK MUZIKOS INSTRUMENTUS PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS ŢMONĖMS
(2010.06-09)
Atsakinga organizacija: Asmenų su psichine
negalia klubas „Dvasinė šiluma“
Paaukota: 3 500 Lt
Asmenų su psichine negalia klubui nupirkti
muzikiniai instrumentai (akordeonas, 2 gitaros,
sintezatorius, barškučiai, dūdelės), kurie padės
skatinti kūrybiškumą, lavinti vaizduotę, suteiks
galimybę įgyvendinti savo kūrybines idėjas bei lavinti
muzikinius gebėjimus.
Išsami ataskaita >>

IŠSIPILDYMO AKCIJA: PADĖKIME IEVUTEI GIRDĖTI (2010.09)
Atsakinga organizacija: Labdaros fondas
„Vienybė”
Paaukota: 7 000 Lt
aukok.lt aukotojams padedant cerebrinio paralyţiaus
kaustoma maţoji Ievutė galės girdėti ir kalbėti.
Kadangi dėl pavojingos infekcijos paţeistos
mergaitės smegenys bei klausos nervai, jai buvo
atlikta kochlearinio implanto operacija.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME KURČIAM MANTVYDUI IŠ ESMĖS PAKEISTI CUKRINIO DIABETO EIGĄ (2010.12)
Atsakinga organizacija: LPF „Bėdų turgus“,
projektas www.diabites.lt
Paaukota: 11 000 Lt
Insulino pompa nupirkta ne tik kurčiam cukriniu
diabetu sergančiam Mantvydui. Pardavėjui
sumaţinus kainą, dalis aukok.lt geradarių pinigų
buvo skirta dar vienai pompai įsigyti. Ji atiteko
Renatai iš Skuodo.
Išsami ataskaita >>
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PARAMA MAISTU – NE IŠMETAME, O ATIDUODAME LABDARAI (2009.09-2010.01)
Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Maisto bankas”
Paaukota: 15 000 Lt
„Maisto bankas” įsigijo naują 30 kubinių metrų
talpos šaldytuvą-kamerą, kuriame gali laikyti iš
prekybininkų ir gamintojų gaunamus greitai
gendančius produktus. Vien per pirmą mėnesį
šaldytuve laikytos 25 tonos maisto produktų, skirtų
skurstančioms Lietuvos šeimoms.
Išsami ataskaita >>

SKALBYKLĖLĖ VARGSTANTIEMS (2010.06-11)
Atsakinga organizacija: Šv. Kryţiaus namai
Paaukota: 4 900 Lt
Projekto metu skalbykla pasinaudojo 211 asmenų,
daugelis jų – socialinės rizikos, maţas pajamas
gaunantys ar grįţę iš įkalinimo įstaigų asmenys ir
nakvynės namų gyventojai. Aukotojų dėka
skalbyklėlė galėjo sumokėti uţ komunalines išlaidas,
smulkų remontą bei įsigyti skalbimo miltelių ir kitų
higienos prekių.
Išsami ataskaita >>

JAUNIMO EKSPEDICIJA Į SIBIRĄ „ATMINK!” (2010.02-08)
Atsakinga organizacija: Marijos Dangun Ėmimo
vienuolynas
Paaukota: 1 560,82 Lt
Ekspedicijos „Atmink!” metu buvo sutvarkytos 8 ir
aptvertos 1 kapinės, sutvarkytos memorialinės
vietos, paţymėtos atminimo teritorijos. 15
ekspedicijos dalyvių galėjo ne tik geriau suvokti
lietuvių tautos represijų istoriją, išgirsti gyvų
liudijimų, bet ir prisidėti prie jos įamţinimo.
Išsami ataskaita >>
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TEISINĖ PAGALBA KIEKVIENAM (2009.09-2010.09)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Vilniaus universiteto
Teisės klinika”
Paaukota: 1 332,66 Lt
Per metus nemokama teisinė pagalba suteikta
daugiau nei 3000 asmenų. Pagalbos prašantys
daţniausiai kreipėsi dėl darbo santykių ir
nepilnamečių vaikų išlaikymo. Teisės klinikoje
padedant profesionaliam teisininkui praktiką atliko
40 studentų – konsultantų.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME KOVOTI SU PREKYBA ŢMONĖMIS (2009.09-2010.09)
Atsakinga organizacija: Asociacija Dingusių
ţmonių šeimų paramos centras
Paaukota: 1 284,32 Lt
Projekto metu 11 prevencinių paskaitų išklausė 578
moksleiviai, 27 socialiniai pedagogai. Reklaminį
radijo klipą išgirdo 400 000 klausytojų. Fotografijų
konkurse „Neparduok savęs” dalyvavo 70 moksleivių
iš 40 Lietuvos mokyklų.
Išsami ataskaita >>

VYTAUTO KERNAGIO ATMINIMUI (2009.09-2010.04)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Vytauto Kernagio
fondas”
Paaukota: 715 Lt
Paroda, kurioje priminta bei parodyta daugiau nei 40
reikšmingų bei ne visada plačiajai auditorijai regėtų
Vytauto Kernagio gyvenimo akimirkų, aplankė 8
Lietuvos miestus. Parodos lankytojai turėjo progą
prisiminti, pabūti kartu su Vytautu Kernagiu, o gal
net paţinti jį iš naujo.
Išsami ataskaita >>
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SAVAITĖ PRIEŠ RASIZMĄ (2009.11-2010.03)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Ţmogaus teisių
stebėjimo institutas”
Paaukota: 1 195 Lt
„Savaitės prieš rasizmą 2010” metu surengtos 6 jau
tradicinėmis tapusios teisinės diskusijos, debatai, 12
specialių pamokų mokyklose aktualiomis ţmogaus
teisių temomis, 5 nemokamos filmų perţiūros,
parengta ir 100 mokyklų išplatinta dalomoji
medţiaga, taip pat 20.000 atvirukų, sukurtas vaizdo
klipas.
Išsami ataskaita >>

FUTBOLO FESTIVALIS LIETUVOS VAIKAMS (2010.03-10)
Atsakinga organizacija: Lietuvos futbolo
federacija
Paaukota: 1 794,84 Lt
Per aukok.lt surinkta parama panaudota nupirkti
sportinę aprangą vietos organizatoriams. 2010
metais Futbolo festivalis surengtas 19 Lietuvos
miestų ir miestelių, kuriuose įrengtos maţosios
universalios dirbtinės dangos aikštelės. Iš viso
festivalyje dalyvavo apie 2.000 vaikų.
Išsami ataskaita >>

ŢMOGAUS TEISIŲ KINO FESTIVALIS „AD HOC: NEPATOGUS KINAS“ (2010.08-10)
Atsakinga organizacija: Lietuvos Ţmogaus Teisių
Centras
Paaukota: 170 Lt
Išverstas festivalio „Ad Hoc: Nepatogus kinas” filmas
„Alkis”. Filmas atskleidţia skirtingus poţiūrius į
skurdą Haityje, Indijoje, Mauritanijoje ir skurdo bei
alkio prieţastis. Filmas festivalyje buvo rodomas du
kartus, jame apsilankė 110 ţiūrovų.
Išsami ataskaita >>
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FINANSINĖ ATASKAITA
Skyriuje pateikiami VšĮ Geros valios projektai finansiniai rodikliai.

2010 ir 2009 m. finansinė veiklos rezultatų ataskaita
Nr.

Straipsniai

I.

Pastabų nr.

2010

2009

PAJAMOS

832

6

1.

Pajamos uţ suteiktas paslaugas, parduotas prekes

792

-

2.

Kitos pajamos

40

6

II.

SĄNAUDOS

54 106

6 329

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

-

-

2.

Kitos sąnaudos

-

-

3.

Kompensuotos sąnaudos

(604 172)

(244 221)

4.

Veiklos sąnaudos

658 278

250 550

114 282

36 562

1

4.1.

Mokymai, seminarai, konferencijos

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

3 292

-

4.4.

Patalpų išlaikymo

2 918

-

4.5.

Ryšių, pašto paslaugos

2 436

468

4.6.

Transporto išlaikymo, kelionės

-

197

4.7.

Biuro išlaidos, buhalterinės paslaugos, konsultacijos, banko
mokesčiai

78 595

3 394

4.8.

Kitos veiklos (projektų vykdymo) išlaidos

5 707

38 121

4.9.

Suteikta parama

450 283

168 721

4.10.

Valiutos keitimo nuostolis

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

IV.

PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

3 085

2

765
(53 274)

(6 322)

-

-

(53 274)

(6 322)

1 pastaba. Kompensuotos sąnaudos – per metus panaudotas finansavimas:
Paramos šaltiniai
Parama aukok.lt vystymui ir administravimui
Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų
parama aukok.lt sukūrimui ir veiklos pradţiai
„Swedbank“, AB parama aukok.lt plėtrai

2010

2009

150 141

75 500

39 608

56 130

103 716

16 284

Publicum, UAB parama paslaugomis – aukok.lt pristatymas visuomenei

3 085

TEO, AB parama hostingo paslaugoms

3 000

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama aukok.lt vystymui

3 818

Parama aukok.lt esantiems projektams
„Swedbank“, AB parama, padvigubinusi 2009-12-07 – 2010-01-06
„Swedbank“, AB klientų paaukojimus aukok.lt esantiems projektams
aukok.lt esantiems projektams fizinių ir juridinių asmenų skirta parama
Iš viso:

454 030

168 721

87 649
366 381

168 721

604 172

244 221
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2 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.

2010 ir 2009 m. balansas
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

II.

MATERIALUSIS TURTAS

5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (kompiuteriai,
diaugiafunkcinis įrenginys)

III.

FINANSINIS TURTAS

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

2.
II.
2.

Pastabų nr.

Išankstiniai apmokėjimai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Kitos gautinos sumos

2010

2009

13132

3335

-

-

13132

3335

13132

3335

-

-

626285

320512

373

3

373

3

394745

143329

394745

143329

-

-

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

231168

177181

TURTAS IŠ VISO:

639418

323847

2010

2009

(41583)

(13691)

20000

22000

Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabų nr.

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.

KAPITALAS

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

-

-

III.

KITI REZERVAI

-

-

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

(61583)

(8309)

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

(53274)

(6322)

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

(8309)

(1987)

410789

161757

410789

161757

270212

148398

-

-

D.
4.

FINANSAVIMAS
Kitas finansavimas

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3

270212

148398

3.

Skolos tiekėjams

8336

253

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

6903

624

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

254973

147521

639418

323847

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO:

4
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3 pastaba. Finansavimo likutis ataskaitinių metų pabaigoje:
Paramos šaltiniai

2010

2009

10 909

57 751

Parama aukok.lt vystymui ir administravimui
Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų
parama aukok.lt sukūrimui ir veiklos pradţiai
„Swedbank“, AB parama aukok.lt plėtrai

103 716

„Swedbank“, AB parama aukok.lt viešinimui

16 191

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama aukok.lt vystymui

290

Parama aukok.lt esantiems projektams
„Swedbank“, AB parama organizacijoms skirta tokiomis proporcijomis,
kokiomis pasiskirstė bendrovės darbuotojų balsavimo rezultatai

367 889

aukok.lt esantiems projektams fizinių ir juridinių asmenų skirta parama

15 800

Iš viso:

410 789

161 757

Pastaba 4: Parama, kurią pervesime organizacijoms kitais metais. Ţr. 2 pastabą.
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