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APIE AUKOK.LT
VšĮ Geros valios projektai
VšĮ Geros valios projektai – nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2008 m. balandžio 15 d.
Organizacijos steigėjas: Tadas Langaitis.
Organizacijos dalininkai: 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;
 užtikrinti 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 užsienio tai galimybė:
• susipažinti su lietuviškais labdaros projektais anglų kalba;
• paaukoti per pasaulyje populiarią PayPal mokėjimo sistemą.
Socialinio projekto vykdytojams tai:
• naujas kanalas greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis surinkti lėšų vykdomiems labdaros
projektams;
• naujas būdas pristatyti savo paramos projektus didesnei auditorijai be žymesnių išlaidų;
•

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

aukok.lt atrankos komisija
INGA
LANGAITĖ

TADAS
LANGAITIS

VAIDOTAS
ILGIUS

VILMA
JUŠKAITĖ

VIRGINIJUS
SAVUKYNAS

BIRUTĖ
JATAUTAITĖ

VšĮ Geros
valios projektai,
komisijos
pirmininkė

VšĮ Geros
valios projektai

NVO sektoriaus
ekspertas

NVO sektoriaus
ekspertė

LRT žurnalistas

Pilietinės
atsakomybės
fondo direktorė
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Organizacijų atsiliepimai
„Maisto banko“ direktorė Deimantė Žebrauskaitė
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. Džiaugiamės, 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 griežta
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 pobūdžio 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
žmonėms judėti į priekį. Kiekvieną dieną gyvūnų globėjai turi pasirūpinti nuskriaustais
beglobiais gyvūnais. Bendradarbiaudami su aukok.lt turime žymiai didesnę galimybę
išgelbėti mūsų mažuosius draugus. aukok.lt suteikia galimybę visiems prisidėti prie
iniciatyvių žmonių rengiamų socialinių projektų ir savo aukomis padėti juos įgyvendinti.
Geros valios projektų komanda padeda pasaulį daryti geresniu.
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aukok.lt komanda
Komanda
Su savanorių pagalba veiklą vykdo aukok.lt komanda įsikūrusi Vilniuje, prekybos centre „Gedimino 9“
esančiame „NVO (nevyriausybinių organizacijų) Avilyje“.
RŪTA MAKAUSKIENĖ

EGLĖ MALDŽIŪNAITĖ

TADAS LANGAITIS

INGA LANGAITĖ

L.e.p. direktorė,
projektų vadovė

Viešųjų ryšių ir
rinkodaros vadovė

Valdybos pirmininkas

Direktorė
(motinystės atostogose)

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 įgyvendinimo:
Agnei Bartusevičiūtei, Aušrai Kukelkaitei, Deividui Tumui, Deividui Vijeikiui, Erikai Jennings, Jurgai
Šeduikytei, Jurgiui Didžiuliui, Modestui Pitrėnui, Ievai Lizūnaitei, Igoriui Gubaidulinui, Justei Aurylaitei,
Giedriui Kriūnui, Ričardui Marcinkui, Algirdui Vaičaičiui, Vaidotui Digimui, Valdemarui Dzengo, Kęstučiui
Koirai, Mariui Žičiui, Gediminui Vaikasui, Laimiui Jančiūnui, Mariui Kybartui, Petrui Jurkuvėnui, Zenonui
Langaičiui, Austėjai Malaiškienei, Dianai Smith, 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

Projektą „Socialinės atskirties mažinimas 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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2011 M. VEIKLOS ATASKAITA
Pagrindiniai rodikliai
ORGANIZACIJOS
Aukota 51 organizacijos projektams

PROJEKTAI
Aukota 34 naujiems, 24 ankstesniems projektams

51

58

PAAUKOTA SUMA
2009 – 246 344 Lt, 2010 – 388 790 Lt

AUKOJIMAI
2009 – 2 905, 2010 – 5 505

928 314 Lt

6 191

GEROS VALIOS ŽMONĖS
Portale paaukoję fiziniai asmenys

ŽMONIŲ IR VERSLO PAAUKOTA SUMA
Žmonės – 469 943 Lt, įmonės – 458 371 Lt

4 481
VIDUTINĖ SUMA
Fizinių asmenų paaukotos sumos vidurkis

77 Lt
ANONIMIŠKAI AUKOJA
Anonimai aukoja 39% didesnes sumas

DOVANOS
Vidutinė dovanos vertė – 126 Lt

25%

122

SRITYS
Daugiau nei pusė aukojimų atiteko vaikams

MOKĖJIMO KANALAI
Dažniausiai pasirinktas mokėjimas per Swedbank
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DAŽNIAUSIAI AUKOJAMOS SUMOS
Žmonės dažniausiai renkasi „apvalias“ sumas

VYRAI IR MOTERYS
Moterys aukoja dažniau, vyrai – didesnes sumas

UNIKALŪS LANKYTOJAI
Iš viso 147 292: 2009 – 35 850, 2010 – 114 120, 2011 – 90 604

APSILANKYMAI
2009 – 50 932, 2010 – 152 876

ŽINOMUMAS
Žinomumas tarp suaugusių interneto vartotojų

123 186

56%

Pateikiama 2011 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
Telemaratonai
Televizijos labdaros maratonai keletą kartų per
metus pritraukia didelį visuomenės dėmesį ir
paramą labdaros organizacijoms. aukok.lt
bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis ir
televizijomis tapdamas jų patikimu partneriu.
aukok.lt – tai papildomos galimybės
telemaratonų žiūrovams:
 paaukoti neribotą sumą;
 paaukoti be jokių mokesčių mobiliojo ryšio
operatoriams;
 užsisakyti pinigų panaudojimo ataskaitą;
 paaukoti iš užsienio;
 paaukoti ne tik akcijos dieną;
 lengvai įsiminti internetinio puslapio adresą.
2011 m. telemaratonai:


TV3 | 2011.12.17 | TV3 televizijos ir SEB banko
inicijuotas labdaros projektas „Išsipildymo
akcija 2011“;



LTV | 2011.12.14 | Labdaros ir paramos fondo
„Algojimas“ labdaros koncertas neįgaliems
vaikams „Ištiesk gerumui ranką“;



LTV | 2011.05.21 | Labdaros koncertas-akcija
projektui „Misija Sibiras“ paremti;



LNK | 2011.04.22 | LNK labdaros akcija, skirta
kovai su vėžiu, „Gerumo diena“.

„Savanorių biuras“
2011 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
inicijavo LTV projektą „Savanorių biuras“. Jo tikslas
– atkreipti visuomenės dėmesį į savanorišką veiklą,
supažindinti su jos nauda. Dokumentinės realybės
žanro laidos metu atrinkti savanoriai vykdė savo
„misijas“. VšĮ Geros valios projektai tapo laidos
partneriais. Laidos dalyviams ir žiūrovams
pristatytos galimybės vykdant visuomenines
iniciatyvas pasinaudoti aukok.lt, Pagalbadaiktais.lt
ir Pagalbareklama.lt.
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aukok.lt viešinimas
aukok.lt komanda, bendradarbiaudama su aukok.lt
besiskelbiančiomis organizacijomis, vykdo
viešinimo kampanijas:
 konkrečių projektų viešinimas:





bendradarbiaujant su portale
besiskelbiančiomis organizacijomis nuolat
vykdomas jų projektų viešinimas;



2011 m. parengtos ir organizacijų tarpe
išplatintos projektų viešinimo gairės.

aukok.lt žinomumo ir įvaizdžio stiprinimas, pvz.,


60 reklaminių stendų 7 miestuose su
kampanijos „Užteks galvoti“ plakatais;



aukok.lt kartu su naujienų portalu Delfi.lt
kvietė išrinkti įdomiausią aukojimo idėją,
įrodančią, kad aukoti gali būti smagu.



2011 m. pabaigoje startavo akcija
„Išsivaduok nuo kalėdinių dovanų ir
padaryk pasaulį gražesnį“.

aukok.lt įrankiai ir kanalai:
 puslapis socialiniame tinkle FaceBook
facebook.com/aukok.lt, turintis daugiau nei
4 000 gerbėjų;





aukok.lt naujienlaiškis, siunčiamas daugiau nei
400 jį užsiprenumeravusių 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. Iš 81 naujos 2011 m. kampanijos 31
buvo skirta aukok.lt skelbiamiems projektams,
8 – aukok.lt bendrai.

Organizacijų įrankiai ir kanalai:
 internetinės svetainės;
 puslapiai socialiniuose tinkluose;
 vidiniai ir išoriniai renginiai;
 naujienlaiškiai;
 laiškai bei kitos priemonės.
Universalūs komunikacijos kanalai:
 pranešimai žiniasklaidai;
 reklama ir straipsniai draugiškose žiniasklaidos
priemonėse;
 lauko reklamos stendai.
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Su aukok.lt pagalba sukurtų Pagalbareklama.lt tinkle transliuotų reklaminių skydelių pavyzdžiai:

„Swedbank“ kalėdinės paramos iniciatyva
20-čiai nevyriausybinių organizacijų ir projektų „Swedbank“ skyrė kalėdinę paramą, kurios bendra suma – 1
mln. Švedijos kronų (381 600 litų). Sprendimą dėl kalėdinės paramos paskirstymo priėmė „Swedbank“
darbuotojai, kurie savo balsais nulėmė, kokią sumą kiekviena iš šių organizacijų ar projektų gaus.
Dar sausio mėnesį, bendradarbiaujant su VšĮ Geros valios projektai, su organizacijomis pasirašytos sutartys
ir pervesta parama. Per visus 2011 m. organizacijos vykdė įvairius socialinius projektus.
Plačiau apie iniciatyvą >>

Europos gerumo fondas
2010 m. pabaigoje prekybos centras „Europa“ ir
aukok.lt inicijavo projektą „Europos gerumo
fondas“. Unikalios Lietuvos menininkų numargintos
gerumo karvutės ne tik papuošė Vilnių, bet ir
skatino žmones ir ypač įmones prisidėti prie
gražios labdaringos akcijos. Karvutės dovanojamos
stambiausiems projekto rėmėjams.
PC „Europa“ ir aukok.lt komandos nariai kartu
parengė projekto koncepciją, atliko organizacinius
darbus, pasirinko paramą gausiančias
organizacijas.
Iki vasaros karvutės buvo eksponuojamos
prekybos centro patalpose, o atšilus orams
iškeliavo į viešąsias miesto erdves, skelbdamos
gražią legendą apie socialiai atsakingas Lietuvos
įmones ir geros valios žmones. Fonde surinkta virš
42 tūkst. litų, kurie paskirti vaikais
besirūpinančioms organizacijoms.
Daugiau informacijos >>
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„Kviečiu į svečius – dosnios vaišės
tau, man ir kitam“
2011 m. laidų vedėja Beata Nicholson Pasaulinės
maisto dienos proga pakvietė surengti labdaros
pobūvius, kurių metu jų šeimininkai pakvietė savo
svečius paaukoti „Maisto banko“ veiklai. aukok.lt
tapo šios akcijos aukojimo kanalu. Išradingoji Beata
surengė labdaringus pusryčius savo draugams ir
žurnalistams, ir tokiu būdu parodė puikų pavyzdį.
Prie akcijos prisijungė „Maisto banko“ draugai
Lietuvoje ir užsienyje. Surinkta daugiau nei 14
tūkst. litų.
Daugiau informacijos >>

„Rytas NVO Avilyje su svečiu iš
Amnesty International“
2011-03-18 VšĮ Geros valios projektai
suorganizavo susitikimą su „Amnesty
International“ atstovu Shehzaad Shams, kuris yra
atsakingas už efektyvų technologijų panaudojimą
kovojant už pamatines vertybes, mažinant skurdą,
žmogaus teisių pažeidimus ir neapykantą.
Pranešimo tema – „Microactivism, Social 999 and
the Activism Dam – thoughts on technology and
social change“.
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Filantropijos rinkos tyrimai
2011 m. birželio mėnesį VšĮ Geros valios projektai užsakymu rinkos tyrimų bendrovė RAIT atliko
reprezentatyvią anketinę apklausą tiesioginio interviu būdu. Apklausti 1013 Lietuvoje gyvenančių 15-74 m.
respondentų.
AUKOJAMOS SUMOS
Per paskutinius 12 mėn. aukotos sumos

AUKOJANTYS ŽMONĖS
Vienokią ar kitokią sumą paaukoję žmonės

61%
VIDUTINĖ AUKOJAMA SUMA
Nupjautinis vidurkis be ekstremaliai didelių sumų

29 Lt
DAŽNIAUSIA AUKOJAMA SUMA
18% gyventojų teigia paaukoję 10 Lt sumą

10 Lt
AUKOJIMAS MAISTU, DAIKTAIS
Per paskutinius 12 mėn. aukojo 39% žmonių

KALBĖJIMASIS APIE AUKOJIMĄ
54% žmonių kalbasi apie aukojimą su:
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Projektai
Pateikiami visi projektai, kuriems 2011 m. buvo rinktos lėšos. Nurodoma 2011 m. surinkta suma. Pilkai
pažymėti projektai, kurie 2011 m. pabaigoje dar nebuvo užbaigti.
Kategorija / Projektas / Organizacija
VAIKAMS

Suma, Lt
300 765,21

Padėkime vaikams susigrąžinti saugią vaikystę (2010.01-2011.11)
Vilniaus nevalstybinis SOS darželis

4 541,24

Padėk smurtą patyrusiam vaikui (2010.06-2011.06)
Paramos vaikams centras

9 224,92

Gyvoji pagalba vaikų globos namuose (2010.10-2011.11)
VšĮ „Pokyčių kelias“

3 593,87

Išsipildymo akcija 2010 (2010.11-2011.01)
Labdaros fondas „Vienybė”

2 112,00

Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams (2010.11-2011.01)
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”
„Išsipildymo akcija“: padėkime dvejų metukų Nojai girdėti (2011.03-04)
Labdaros fondas „Vienybė”
Padėkime vaikams laisvai kvėpuoti (2011.04-07)
Labdaros ir paramos fondas „Saulės smiltys”
„Žinių lagaminas“ – kad vaikai visapusiškai tobulėtų (2011.07-09)
VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras
Padėkime trejų Dominykui girdėti taip, kaip girdime mes (2011.08)
Asociacija „International Women's Association of Vilnius“

246,78
12 900,00
5 880,00
912,00
5 000,00

Išsipildymo akcija 2011 (2011.11-12)
Labdaros fondas „Vienybė”

163 395,40

Kiekvienam vaikui – po Didįjį Draugą
Šv. Antano dienos centras

3 970,71

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

2 893,71

Vaikų saugumas – kiekvieno rūpestis
LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija”

2 163,27

Nupirkite vaikams pagalbos valandų Vaikų linijoje
VšĮ „Vaikų linija”

8 826,62

Padovanokime muzikos instrumentus tėvų netekusiems vaikams
VšĮ „Vaiko viltis“

2 518,70

Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams (2011.11-12)
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas”
Būkime su vaikais ir dėl vaikų
Visuomeninė organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“

54 654,90
765,00

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

8 617,49

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

8 548,60
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GYVŪNAMS IR GAMTAI
Išsaugokime Dvarčionių pievą kartu (2009.12–2011.03)
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas”

45 202,33
162,00

Pagalba beglobiams gyvūnams
VšĮ „SOS gyvūnai” (buvęs Pifas.lt)

14 111,84

Išgelbėkim kačiukus nuo beprasmės mirties
VšĮ „Lesė”

10 625,24

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

20 303,25

SVEIKATAI

74 674,06

Rožinis autobusėlis „Nedelsk!“ ir vėl kelyje (2010.02-2011.10)
VšĮ „Azzara”
2011 m. „Gerumo diena“ (2011.04)
Onkologijos centrai
Paremkime vaiko širdies kelionę (2011.10-11)
Vaiko širdies asociacija
Pastatykime Šv. Pranciškaus onkologijos centrą kartu
VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras
„Klounai be sienų“ – šypsenos sergantiems vaikams
Asociacija „Balta scena“
„Šypsenų miestas“ – smėlio menas sergantiems vaikams
VšĮ „Kontoros projektai“
Padėkime šešerių Matui ištrūkti iš autizmo gniaužtų (2011.09-2012.03)
Labdaros ir paramos fondas „Saulės smiltys”

1 739,00
10 391,13
5 000,00
32 929,16
3 040,42
733,58
20 840,77

NEĮGALIESIEMS

1 970,00

Nepatogaus Kino edukacinė programa. Pirma peržiūra: „Negalia – ne kliūtis?“ (2010.102011.11)
Lietuvos Žmogaus Teisių Centras

1 370,00

Padėk studentams atskleisti neįgaliųjų kūrybines galias (2011.05-06)
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
SKURDUI MAŽINTI

600,00
43 883,49

Pamaitinkime nepasiturinčius panevėžiečius (2010.04-2011.06)
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

7 091,41

Skalbyklėlė vargstantiems (2011.06-10)
Šv. Kryžiaus namai

5 000,00

Kviečiu į svečius – dosnios vaišės tau, man ir kitam (2011.09-2011.11)
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas”

14 083,56

Labdaros valgyklėlė (2011.06-2012.01)
Labdaros ir paramos fondas „Ekklesia“

9 886,58

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

4 569,15

Skalbykla nepasiturintiesiems
Pal. arkv. Jurgio Matulaičio namai

3 252,79
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JAUNIMUI IR ŠEIMAI

48 575,80

Psichologinė pagalba kiekvienam (2009.09–2011.03)
VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras”

507,79

Sveikos tėvystės kultūros ugdymas (2010.04-2011.04)
Šeimos klubas „Klotonė“

110,00

Moksleivių saviraiškai – meno savaitės labirintas (2010.05–2011.05)
Jaunimo centras „Babilonas”
Padėkime talentingiems moksleiviams iš vargingų šeimų ir miestelių (2010.12-2011.09)
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija"

0,00
12 629,00

„Gyvoji biblioteka“: ugdykime toleranciją mokyklose (2011.04-10)
Nacionalinis socialinės integracijos institutas

6 455,00

„Misija Sibiras ’11“: nesaugoma atmintis išnyksta (2011.04-07)
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

4 377,01

Padėkime nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis (2011.05-11)
Lietuvos „Caritas“

5 000,00

Pagalba smurtą patiriančioms moterims
Vilniaus moterų namai

8 009,29

KITOKS jaunimo ugdymas
VšĮ „Kitas variantas“

1 483,28

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

663,00

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

3 140,76

Pasidalinkime vasaros nuotykiu su visais paaugliais
Viešoji įstaiga „Pagalbos paaugliams iniciatyva“

338,89

Pokalbiai ant bedugnės krašto
Paramos fondas „Jaunimo linija“
KITI (kultūrai, pilietiškumui, įvairiems tikslams)

5 861,78
31 943,01

Moksleivių centrų „CIVITAS“ plėtra rajonuose (2009.09–2011.05)
VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas”

484,70

Padėkime žvaigždėms žibėti (2010.06–2011.07)
Vilniaus tarptautinis Rotary klubas

163,76

Lietuvos vienybės angelas (2010.07-2011.09)
Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“

910,00

Europos gerumo fondas (2010.11-2011.10)
Prekybos centras „Europa“
„Swedbank“ kalėdinės paramos iniciatyva
„Swedbank“, AB

26 779,31
381 600,00

Afrikos dienos 2011 (2011.03-05)
Asociacija „Balta scena“

283,24

„Nelauk, bet veik!“: padėkime jaunuoliams atstatyti kaimo stotelę (2011.04)
Vilniaus r. Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla

310,00

Dovanokime „Senelio Jono pasakas“ onkoligoniukams (2011.05-10)
VšĮ „Vytauto Kernagio fondas”

3 012,00

Toliau kviečiame susipažinti su iki 2011 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 VAIKAMS SUSIGRĄŽINTI SAUGIĄ VAIKYSTĘ (2010.01-2011.11)
Atsakinga organizacija: Vilniaus
nevalstybinis SOS darželis
Paaukota: 11 100 Lt
Buvo padėta 91 vaikui: specialistai 256 val.
stebėjo vaikų grupes ir konsultavo pedagogus;
27 vaikams suteiktos individualios psichologo
konsultacijos (864 val.); specialistai konsultavo
tėvus / globėjus (21 val.); organizuoti du
seminarai tėvams; 5 seminarai ugdymo įstaigos
pedagogams.
Išsami ataskaita >>
PADĖK SMURTĄ PATYRUSIAM VAIKUI (2010.06-2011.06)
Atsakinga organizacija: Paramos vaikams
centras
Paaukota: 15 000 Lt
Suteikta kompleksinė pagalba 48 vaikams,
nukentėjusiems nuo seksualinės, fizinės ir
emocinės prievartos, bei jų šeimų nariams,
globėjams. Suorganizuotos tarpžinybinės
konsultacijos 90-iai specialistų, teikiančių
pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams
įvairiuose Lietuvos miestuose.
Išsami ataskaita >>

IŠSIPILDYMO AKCIJA 2010 (2010.11-2011.01)
Atsakinga organizacija: Labdaros fondas
„Vienybė”
Paaukota: 97 631,40 Lt
Dešimtmečiui Tautvydukui buvo nupirkta
reikalinga įranga, kad vaikas nebūtų
traumuojamas ir kuo tinkamiau slaugomas.
Šešių vaikų mamai Redai, su keturiais vaikais
gyvenusiai buvusioje fermoje, nupirktas namas,
kad šeimos narių sveikata nebešlytų dėl
netinkamų gyvenimo sąlygų.
Išsami ataskaita >>
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„IŠSIPILDYMO AKCIJA“: PADĖKIME DVEJŲ METUKŲ NOJAI GIRDĖTI (2011.03-04)
Atsakinga organizacija: Labdaros fondas
„Vienybė”
Paaukota: 12 900 Lt
Mergytei Nojai po sėkmingos kochlearinės
implantacijos buvo apmokėta trūkstama suma
už implanto kalbos procesorių, kurios pati
šeima surinkti neišgalėjo. Įjungus kalbos
procesorių, mažoji Noja pirmą kartą gyvenime
išgirdo aplinkinius garsus.
Išsami ataskaita >>
PADĖKIME VAIKAMS LAISVAI KVĖPUOTI (2011.04-07)
Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Saulės smiltys”
Paaukota: 5 880 Lt
20 vaikų, sirgusių ar turėjusių kontaktą su
sergančiuoju TB, 6 dienas buvo apgyvendinti
Druskininkuose, kur jiems skirta reikiama
reabilitacija bei dalyvavo veiksmo kupinoje 7
dienų pažintinėje-poilsinėje-reabilitacinėje
stovykloje. Vaikai taip pat dalyvavo
haloterapijos ir kvėpavimo gimnastikoje.
Išsami ataskaita >>

„ŽINIŲ LAGAMINAS“ – KAD VAIKAI VISAPUSIŠKAI TOBULĖTŲ (2011.07-09)
Atsakinga organizacija: VšĮ Visų Šventųjų
šeimos paramos centras
Paaukota: 910 Lt
Vaikai iš socialinės rizikos šeimų dalyvavo
įvairiuose užsiėmimuose, lankė muziejus,
teatrus, Kauno zoologijos zodą ir taip sužinojo,
kaip pritaikomi tokie mokslai kaip fizika,
chemija, astronomija, zoologija, geologija. Po
projekto pastebėta sustiprėjusi motyvacija
mokytis.
Išsami ataskaita >>
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PADĖKIME TREJŲ DOMINYKUI GIRDĖTI TAIP, KAIP GIRDIME MES (2011.08)
Atsakinga organizacija: Asociacija
„International Women's Association of
Vilnius“
Paaukota: 5 000 Lt
Dominykui Adamoniui buvo labai reikalinga
klausos FM sistema (siųstuvas ir imtuvas).
Suteikta ne tik finansinė parama, jauniems
tėveliams, kurie tapo vieni iš tų 100 statistiškai
galimų tėvelių Lietuvoje, kurių vaikas gimė su
Charge sindromu, suteikta moralinė parama.
Išsami ataskaita >>

IŠSAUGOKIME DVARČIONIŲ PIEVĄ KARTU (2009.12–2011.03)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Baltijos aplinkos
forumas”
Paaukota: 968,66 Lt
Įsigyta krūmapjovė, reikalinga būtiniems pievos
išsaugojimo darbams kasmet atlikti . 2010
metų kovo mėn. suorganizuotas Dvarčionių
pievos tvarkymas. Vasaromis vykdyti
šienavimo darbai. Talkininkai susipažindinti su
Dvarčionių pievos gamtinėmis vertybėmis.
Išvalytas ketvirtadalis Dvarčionių pievos.
Išsami ataskaita >>

ROŽINIS AUTOBUSĖLIS „NEDELSK!“ IR VĖL KELYJE (2010.02-2011.10)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Azzara”
Paaukota: 4 349,16 Lt
Už surinktas paramos lėšas „Rožinis
autobusėlis“ galėjo apsilankyti Širvintų,
Kupiškio, Klaipėdos, Švenčionių, Kelmės,
Skuodo, Mažeikių, Kretingos, Alytaus
rajonuose, kur buvo patikrintos ir su gydytojais
bei koordinatoriais galėjo pasikonsultuoti 948
moterys. Trys moterys nukreiptos į onkologijos
centrus.
Išsami ataskaita >>
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PADĖK STUDENTAMS ATSKLEISTI NEĮGALIŲJŲ KŪRYBINES GALIAS (2011.05-06)
Atsakinga organizacija: Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
Paaukota: 600 Lt
3 Vilniaus dailės akademijos studentai pravedė
po 2 pamokėles-užsiėmimus 30-čiai sutrikusio
intelekto asmenų ir 15 darbuotojų. Buvo
mokoma tapyti ant šilko. Ištapyta bendra
staltiesė, sukurti paveikslėliai, panaudojant
batikos techniką.
Išsami ataskaita >>

PAMAITINKIME NEPASITURINČIUS PANEVĖŽIEČIUS (2010.04-2011.06)
Atsakinga organizacija: Labdaros ir paramos
fondas „Maisto bankas”
Paaukota: 15 000 Lt
Nupirktas maistą išvežiojantis automobilis su
šaldymo įranga „Maisto banko“ Panevėžio
skyriui. Parama maistu kasdien surenkama iš 7
prekybos centrų Panevėžyje už ne mažiau nei
3 300 Lt. Specialus automobilis taip pat suteikė
galimybę gauti ir atsivežti paramą iš Panevėžio
apskrityje veikiančių maisto gamintojų.
Išsami ataskaita >>

PSICHOLOGINĖ PAGALBA KIEKVIENAM (2009.09–2011.03)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Jaunimo
psichologinės paramos centras”
Paaukota: 8 149,37 Lt
Per 2009 m. rugsėjo–2011 m. kovo mėn.
laikotarpį buvo suteiktos 94 nemokamos
pirminės konsultacijos, per budėjimus, tęstines
psichologų konsultacijas priimti 144 žmonės,
psichologai parašė 25 atsakymus į el. paštu
gautus laiškus.
Išsami ataskaita >>
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MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKAI – MENO SAVAITĖS LABIRINTAS (2010.05–2011.05)
Atsakinga organizacija: Jaunimo centras
„Babilonas”
Paaukota: 1 039,99 Lt
2011 m. vasario 7–25 dienomis paruošta
„Meno savaitės labirinto“ programa trims
vidurinių mokyklų klasėms, kurioje dalyvavo 67
mokiniai. Programos pabaigoje mokiniai
pristatė kūrybines prezentacijas.
Išsami ataskaita >>

„GYVOJI BIBLIOTEKA“: UGDYKIME TOLERANCIJĄ MOKYKLOSE (2011.04-10)
Atsakinga organizacija: Nacionalinis
socialinės integracijos institutas
Paaukota: 6 455 Lt
33 Gyvosios knygos susitiko su 500 moksleivių
iš 10 Lietuvos miestų ir miestelių ir turėjo
galimybę šviesti visuomenę apie žmones iš
įvairių socialinių grupių, prisidėti prie kritinio,
nestereotipinio mąstymo ugdymo mokyklose.
Išsami ataskaita >>

„MISIJA SIBIRAS ’11“: NESAUGOMA ATMINTIS IŠNYKSTA (2011.04-07)
Atsakinga organizacija: Lietuvos jaunimo
organizacijų taryba
Paaukota: 4 377,01 Lt
Liepos 7 d. į ekspedicijas Sibire – Tomsko sritį
Rusijos Federacijoje ir Tadžikistano Respubliką
– išvyko 24 jaunuolių delegacija, kuri tęsė savo
misiją iki liepos 20 d. Abi ekspedicijos sutvarkė
rastas lietuvių kapavietes, susitiko su ten
gyvenančiais lietuviais.
Išsami ataskaita >>
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PADĖKIME NUKENTĖJUSIESIEMS NUO PREKYBOS ŽMONĖMIS (2011.05-11)
Atsakinga organizacija: Lietuvos „Caritas“
Paaukota: 5 000 Lt
20-čiai projekto klienčių buvo apmokėtos
išlaidos – psichologų, teisininkų paslaugos (4ioms klientėms), būtiniausios higienos prekės
(10-čiai klienčių) ir transporto išlaidos nuvykti į
apklausas, teismus, psichologines tarnybas,
pas soc. darbuotojus (15-kai klienčių).
Išsami ataskaita >>

MOKSLEIVIŲ CENTRŲ „CIVITAS“ PLĖTRA RAJONUOSE (2009.09–2011.05)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Pilietinės
visuomenės institutas”
Paaukota: 2 536,70 Lt
Suorganizuotas metinis suvažiavimas
konferencija bei šešios diskusijos Vilniaus,
Pakruojo, Kėdainių bei Molėtų moksleivių
akademijose „Civitas“, kuriose beveik du šimtai
moksleivių aktyviai dalyvavo, sėmėsi žinių,
ugdė piliečiams būtiną kritinį mąstymą bei
viešojo kalbėjimo įgūdžius.
Išsami ataskaita >>

PADĖKIME ŽVAIGŽDĖMS ŽIBĖTI (2010.06–2011.07)
Atsakinga organizacija: Vilniaus tarptautinis
Rotary klubas
Paaukota: 1 181,76 Lt
Parama buvo skirta Agatai Daraškaitei kaip
dalis stipendijos. Ji buvo atrinkta iš keletos
užsienyje studijuojančių Lietuvos jaunųjų
atlikėjų. Vos penkiolikos metų Agata išvyko
studijuoti į Londoną ir šiandien jau yra kelių
prestižinių konkursų nugalėtoja, Karališkojo
muzikos koledžo Londone orkestro
koncertmeisterė.
Išsami ataskaita >>
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LIETUVOS VIENYBĖS ANGELAS (2010.07-2011.09)
Atsakinga organizacija: Jungtinė kaimų
bendruomenė „Užugiriai“
Paaukota: 1 672 Lt
Inicijuotas ir pastatytas Lietuvos vienybės
angelas. Sutelkti Lietuvos žmonės, paaukoją
po dalelę savo lėšų, sudarė sąlygas Angelų
kalvoje įkurdinti didingą angelo skulptūrą su
rankose laikomu duonos kepalu.
Išsami ataskaita >>

AFRIKOS DIENOS 2011 (2011.03-05)
Atsakinga organizacija: Asociacija „Balta
scena“
Paaukota: 283,24 Lt
Lėšos buvo panaudotos filmo „Ouaga Saga“
rodymo licencijai apmokėti. Festivalio „Afrikos
dienos 2011“ metu filmas „Ouaga Saga“
„Skalvijos“ kino teatre buvo parodytas du kartus
(nemokamai), filmą pamatė 180 žiūrovų.
Išsami ataskaita >>

„NELAUK, BET VEIK!“: PADĖKIME JAUNUOLIAMS ATSTATYTI KAIMO STOTELĘ (2011.04)
Atsakinga organizacija: Vilniaus r. Kalvelių 2oji vidurinė mokykla
Paaukota: 310 Lt
Projektas vyko Vilniaus rajono Kalvelių kaime,
buvo renovuota kaimo autobusų stotelė:
perdažyta, papuošta šiuolaikiniam jaunimui
patraukliais piešiniais, sutvarkyta aplinka.
Projekte dalyvavo 15 mokinių.
Išsami ataskaita >>
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DOVANOKIME „SENELIO JONO PASAKAS“ ONKOLIGONIUKAMS (2011.05-10)
Atsakinga organizacija: VšĮ „Vytauto
Kernagio fondas”
Paaukota: 3 012 Lt
Išleista kompaktinė plokštelė „Senelio Jono
pasakos“ 3000 vnt. 1200 vnt. išsiųsta paštu į
visas ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei vaikų
ligonines. Apie 100 vnt. išdalinta vaikams,
sergantiems onkologinėmis ligomis. 1700
atiduotos platinimui. Gautos pajamos bus
skirtos Onkohematologijos centro mažųjų
ligoniukų vaistams.
Išsami ataskaita >>

2011 m. baigti projektai, kurių ataskaitų dar laukiame: Ištiesk gerumui ranką: padėk neįgaliems vaikams,
Europos gerumo fondas, Paremkime vaiko širdies kelionę, Nepatogaus Kino edukacinė programa. Pirma
peržiūra: „Negalia – ne kliūtis?“, Gyvoji pagalba vaikų globos namuose, Kviečiu į svečius – dosnios vaišės
tau, man ir kitam, Skalbyklėlė vargstantiems, Padėkime talentingiems moksleiviams iš vargingų šeimų ir
miestelių, Padėk smurtą patyrusiam vaikui, Sveikos tėvystės kultūros ugdymas, 2011 m. „Gerumo diena“.

| 25 |

FINANSINĖ ATASKAITA
Skyriuje pateikiami VšĮ Geros valios projektai finansiniai rodikliai.

2011 m. administravimo sąnaudos ir panaudota parama
Administravimo sąnaudų struktūra, Lt

Panaudotos paramos šaltiniai, Lt
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2011 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.

PAJAMOS

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

2.

Kitos pajamos

II.

SĄNAUDOS

1.
2.
3.

Kompensuotos sąnaudos

4.

Veiklos sąnaudos

Pastabų nr.

2011

2010

3

832
792

3

40

(21 270)

54 106

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

-

-

Kitos sąnaudos

-

-

(818 606)

(604 172)

797 336

658 278

112 625

114 282

1

4.1.

Mokymai, seminarai, konferencijos

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

5 473

3 292

4.4.

Patalpų išlaikymo

3 200

2 918

4.5.

Ryšių, pašto paslaugos

3 275

2 436

4.6.

Transporto išlaikymo, kelionės

-

-

4.7.

Reklama, svetainių priegloba, programavimas, buhalterinės
paslaugos ir kita

37 511

78 595

4.8.

Kitos veiklos išlaidos

4.9.

Suteikta parama

4.10.

Valiutos keitimo nuostolis

2

-

5 707

629 903

450 283

5 349

765

21 273

(53 274)

-

-

21 273

(53 274)

2011

2010

Parama VšĮ Geros valios projektai

248 215

150 141

VšĮ „OSFL projektai” parama

128 308

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

IV.

PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

3

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

Anoniminio rėmėjo parama

50 000

„Swedbank“, AB parama

46 086

103 716

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama

10 665

39 608

TEO, AB parama

6 000

3 000

UAB „Arimex” parama

2 500

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama

4 656

3 818

Parama aukok.lt esantiems projektams

629 903

454 030

aukok.lt esantiems projektams fizinių ir juridinių asmenų skirta parama

629 903

366 381

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

87 649
878 118

604 172
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2 pastaba. 2011 m. organizacijoje dirbo 4 darbuotojai: projektų vadovė ir l.e.p. direktorė Rūta Makauskienė,
viešųjų ryšių ir rinkodaros vadovė Eglė Maldžiūnaitė (nuo 2011 m. vasario 1 d.), pakeitusi prieš tai dirbusią
Ievą Vaičiūnaitę (iki 2011 m. sausio 31 d.) ir direktorė Inga Langaitė (vaiko priežiūros atostogose).
Darbuotojų darbo užmokestis su mokesčiais 2011 m. sudarė 112 625 Lt. L. e. p. direktorės darbo
užmokestis 2011 m. sudarė 52 320 Lt. Kitos išmokos direktorei nebuvo mokamos.
3 pastaba. Kiekvienų metų gruodžio 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 už 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.

2011 m. balansas
Balansas parengtas remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.
Pastabų nr.

2011

2010

4

7 660

13 132

-

-

MATERIALUSIS TURTAS

7 660

13 132

5.
III.

Kita įranga (kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys)
FINANSINIS TURTAS

7 660
-

13 132
-

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

409 585

626 286

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS

-

-

2.
II.

Išankstiniai apmokėjimai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

270
-

373
394 745

2.
III.

Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

-

394 745
-

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

409 315

231 168

TURTAS IŠ VISO:

417 245

639 418

Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

II.

4 pastaba. 2011 m. organizacija neįsigijo ir neperleido jokio ilgalaikio turto. Ilgalaikio turto vertė
amortizuojasi.

Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.

KAPITALAS

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

III.

KITI REZERVAI

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

Pastabų nr.

5

2011

2010

(20 310)

(41 583)

20 000

20 000

-

-

-

-

(40 310)

(615 83)

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

21 273

(53 274)

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

(61 583)

(8 309)

73 475

410 789

73 475

410 789

D.
4.

FINANSAVIMAS
Kitas finansavimas

6
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E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

II.

Skolos tiekėjams

5.

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

270 212
-

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

3.
6.

346 080

7

364 080

270 212

348

8 336

11 258

6 903

352 474

254 973

417 245

639 418

5 pastaba. Dalininkai ir jų įnašai 2011 m. pradžioje ir pabaigoje: Tadas Langaitis (10 000 Lt), Inga Langaitė
(10 000 Lt).
6 pastaba. Finansavimo likutis – nepanaudota parama – ataskaitinių metų pabaigoje:
Paramos šaltiniai

2011

2010

Parama VšĮ Geros valios projektai

73 475

27 100

VšĮ „OSFL projektai” parama

70 975

-

2 500

-

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų
parama

-

10 909

„Swedbank“, AB parama

-

16 191

Parama aukok.lt esantiems projektams*

-

383 689

aukok.lt esantiems projektams fizinių ir juridinių asmenų skirta parama

-

15 800

„Swedbank“, AB parama organizacijoms skirta tokiomis proporcijomis, kokiomis
pasiskirstė bendrovės darbuotojų balsavimo rezultatai

-

367 889

73 475

410 789

UAB „Arimex“ parama

Iš viso:

* 2010 ir 2011 m. „Kitas finansavimas" buvo traktuojamas skirtingai: 2010 m. įtrauktas gautinas finansavimas
bei nepervesti projektams per aukok.lt surinkti pinigai, o 2011 m. pastarieji buvo perkelti į „Kitos mokėtinos
sumos", taip atskiriant įstaigos administravimo finansavimą nuo aukok.lt esančių projektų finansavimo.
7 pastaba. „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ apima aukok.lt projektams surinktą, bet dar nepervestą sumą
(žr. pastabą 3) bei dalininko Tado Langaičio suteiktų paskolų kitimą. 2011 m. Tadas Langaitis suteikė naują
beprocentę 27 622 Lt paskolą, kurią numatoma grąžinti 2012 m. 2010 m. Tadas Langaitis suteikė
beprocentę 42 970 Lt paskolą, kuri grąžinta 2011 m. Kitos išmokos viešosios įstaigos kolegialių organų
nariams, dalininkams ar su jais susijusiems asmenims nebuvo atliekamos.
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