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1. Misija, vizija, tikslai
MISIJA - visuomenės požiūrio į negalią keitimas, siekiant sėkmingos neįgalaus vaiko ir jo
šeimos integracijos į visuomenę.
VIZIJA – tolerantiška visuomenė ir sėkmingai veikiančios kompleksiškos paslaugos.
TIKSLAI:



Įvairiapusiškai padėti šeimoms auginančioms neįgalius vaikus.

Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis,
atsakingomis valdžios institucijomis.


Formuoti ir įgyvendinti naujas socialines kompleksines paslaugas.


Teikti metodines rekomendacijas.

2. Organizacijos struktūra
Fondas vykdo veiklą visoje Lietuvoje. Savivaldybėse fondą atstovauja mamos, auginančios
neįgalius vaikus. Į vykdomą veiklą įsitraukia ir užsienio lietuviai. Todėl turime savo atstovus ir
užsienyje – Prancūzijoje, Anglijoje, JAV. Visi šie asmenys dirba neatlygintinai.
Administruojantį ir vadybinį darbą atlieka pagrindinėje fondo būstinėje Vilniuje atlieka trys
asmenys, vienas darbuotojas dirba Kauno mieste.

3. 2012 metais vykdyti projektai:


Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, vasaros psichosocialinės reabilitacijos stovyklos
„Spalvota vasara sodybose“.



Labdaros telemaratonas LRT ir renginių ciklas „Ištiesk gerumui ranką“, skirtas Tarptautinei
Neįgaliųjų dienai.



Neįgalių vaikų Kalėdinių svajonių pildymas.



Integracijos programa šeimai, kurioje gimė/auga negalią turintis vaikas.



Televiziniai socialiniai eksperimentai.



Senjorų įtraukimas į savanorišką veiklą pagalbai šeimos, auginančioms negalią turinčius
vaikus.



Finansinės paramos-labdaros konkursas „Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“.



Fizinę ir kompleksinę negalią turinčių vaikų šeimų informavimas ir konsultavimas vaikų
raumenų veiklos ir laikysenos kontrolės klausimais. Stuburo traumų prevencija.



Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas.



Vaikų socializacijos projektas Panevėžio miesto neįgaliems vaikams.



Edukacinės programos vaikams su negalia įgyvendinimas vaikų ligoninėse.
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4. Vykdytų projektų apibendrinimas
 Edukacinės programos vaikams su negalia įgyvendinimas ligoninėse
Projekto tikslas – neįgalaus vaiko psichosocialinė reabilitacija: skatinti neįgalių vaikų socialinę
integraciją, pasitikėjimą ir orumą; formuoti ir lavinti bendravimo įgūdžius, sukurti palankias sąlygas
saviraiškai bei meninių gebėjimų vystymui.
Tikslinė grupė: vaikai, gulintys ligoninėse. Dalyvavo 90 ligoniukų.
Pagrindinė veikla: psichosocialinė reabilitacija per meninę veiklą.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2012 m. kovo mėn. 05 d. – gegužės mėn. 30 d.
Projekto vykdymo vietos: Kauno klinikų vaikų neurologijos skyrius, Vilniaus vaikų ligoninės
traumatologijos skyrius, Panevėžio ligoninės vaikų ligų skyrius, Šiaulių motinos ir vaiko klinikos
psichiatrijos skyrius.
Projektas finansuojamas: Švietimo mainų paramos fondo.



Finansinės paramos-labdaros konkursas „Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“

Projekto tikslas – paskirstyti lėšas surinktas aukok.lt portale - 68.817,77 lt (pinigai suaukoti 2011
m. akcijos „Ištiesk gerumui ranką“ metu)
Tikslinė grupė: šeimos, auginančios negalią turinčius vaikus.
Pagrindinė veikla: labdaros konkursas.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2012 m. balandžio mėn. – rugsėjo mėn.
Projekto vykdymo eiga: Komisija surinktą sumą paskirtė 36 šeimoms, kurios pateikė reikiamus
dokumentus.
Išsamiau galite paskaityti:
https://www.aukok.lt/Projektai/Istiesk-gerumui-ranka-padek-neigaliems-vaikams-2011-10-2012-01
 Fizinę ir kompleksinę negalią turinčių vaikų šeimų informavimas ir konsultavimas
vaikų raumenų veiklos ir laikysenos kontrolės klausimais. Stuburo traumų
prevencija
Projekto tikslas – apsaugoti negalią turinčius vaikus nuo stuburo traumų, suteikiant žinių juos
slaugantiems/prižiūrintiems asmenims – tėvams/globėjams.
Tikslinė grupė – atokiose vietovėse gyvenančios šeimos, auginančios fizinę ir kompleksinę negalią
turinčius vaikus.
Pagrindinė veikla: konsultavimas – informavimas, metodinės literatūros parengimas.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2012 m. rugpjūčio mėn. 20 d. – gruodžio mėn. 15 d.
Projektas finansuojamas: LR SAM.
 2012 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas
Projekto tikslas – sudaryti šeimai, auginančiai negalią turintį vaiką, palankias sąlygas grįžti į
pilnavertį gyvenimą.
Tikslinė grupė: neįgalūs vaikai ir jų šeimų nariai.
Pagrindinė veikla: konsultavimas – informavimas, psichosocialinė reabilitacija.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2012 m. sausio mėn. – gruodžio mėn.
Projekto vykdymo vietos: Kauno rajonas, Panevėžys
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Šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, vasaros psichosocialinės reabilitacijos
stovyklos „Spalvota vasara sodybose“

Projekto tikslas – neįgalaus vaiko ir jo šeimos narių psichosocialinė reabilitacija per meninę
veiklą.
Tikslinė grupė: neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai. Stovyklose ilsėjosi 75 šeimos.
Pagrindinė veikla: psichosocialinė reabilitacija per meninę veiklą.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2012 m. liepos mėn. – rugpjūčio mėn.
Projekto vykdymo vietos: Kaimo turizmo sodybos „Onupis“ ir „Strykis“.
Projektas finansuojamas: verslo įmonių bei privačių rėmėjo lėšomis.

 Labdaros renginių ciklas „Ištiesk gerumui ranką“
Projekto tikslas – požiūrio į negalią keitimas ir lėšų rinkimas neįgalaus vaiko sveikatinimo ir
ugdymo reikmių tenkinimui, kurių nefinansuoja valstybė.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2012 m. spalio mėn. – gruodžio mėn.
Projekto įgyvendinimas ir rezultatai: ketvirtoji “Ištiesk gerumui ranką” akcija prasidėjo 2012 m.
spalio 24 d. kvietimu šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, užpildyti svajonių anketas. Gauta
anketų – 422 vnt. Anketoje esame įvardinę sumą, kad nedaugiau nei 250 lt. Neišpildyta 20 svajonių,
liko tos, kuriose norai: skaitmeninės kameros, konkretūs telefonų modeliai ir pan. Aišku, kad gali
atsirasti ir tokių, kurie pareiškė norą pildyti ir neišpildė.
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Lapkričio pabaigoje įvyko Arvydo Sabonio ir neįgalaus berniuko Iljos fotosesija, kurie tapo šios
akcijos veidais.

Lapkričio 30 d. pakvietėme jungtis geriems darbams ugdymo ir verslo įstaigas „Pasipuošk eglę
Švelniukais ir padėk neįgaliems vaikams“. Akcijoje „Pasipuošk eglę Švelniukais ir padėk neįgaliems
vaikams“ dalyvavo 8 ugdymo įstaigos, 1 fizinis asmuo ir 1 įmonė. Pardavus Švelniukus surinkta 1471 lt
neįgalių vaikų šeimų poilsiui.
Gruodžio 03 d. – Tarptautinę neįgaliųjų dieną kartu su „Pramogų imperija“ pakvietėme neįgalius
vaikučius pažaisti pramogų salose Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose.
Gruodžio 06 d. Dalyvavome kalėdinėje mugėje prezidentūroje, buvo surinkta 1492 lt.
Gruodžio 12 d. rytą prasidėjo labdaros akcija su Beta.lt portalu, kuriame pradėtos rinkti lėšos
penkiems, negalią turintiems vaikams. Prisidedant Betos kolektyvui kiekvienai šeimai buvo skirta
po 6000 lt.
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Lapkričio 01 d. prasidėjo aukojimas trumpuoju numeriu 1419 ir aukok.lt portale.
Trumpuoju numeriu 2012 11 01 – 2012 12 31 paaukota suma - 69.862 lt.
Aukok.lt portale – 73.067,17 Lt.
Gruodžio 12 d. įvyko ir labdaros koncertas per LRT.
Išsamiau apie surinktas lėšas :
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/neigaliems-vaikams-ir-ju-seimoms-lietuvos-zmonespaaukojo-per-175-tukst-litu.htm
Atsiliepimai apie akciją:
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-06-juozas-valciukas-istiesk-gerumui-ranka/91871
http://www.voveriskiai.siauliai.lm.lt/?qw=new&newid=117
http://www.youtube.com/watch?v=CxZzsUH6wYw
http://www.jotvingiai.alytus.lm.lt/index.php/29-naujienos/143-kaledos
http://www.prezidente.lt/lt/spaudos_centras_392/pranesimai_spaudai/prezidente_ispilde_kaledine_
mergaites_svajone.html

5. Žiniasklaida apie mus
Ko vienas negaliu, kartu mes galim
Prezidentė išpildė kalėdinę mergaitės svajonę
Kauno “Žalgiris” prisidėjo prie kalėdinių svajonių išpildymo
Arvydas Sabonis ir mažasis Ilja tapo akcijos „Ištiesk gerumui ranką“ veidais
A. Sabonio svečias – „Haris Poteris“ neįgaliojo vežimėlyje
Susitikimai su neįgaliais vaikais pakeitė įžymybių gyvenimus
Trijų brolių ir dviejų sūnų mirtys įrašytos moters genuose
„Ryto reporteris“: pokalbis apie neįgaliųjų padėtį Lietuvoje
Lietuvos žmonės kviečiami padėti 30 000 negalios paliestų vaikų šeimoms
Negalios paliestieji vaikai neliko be vasaros poilsio
Aplankė stovyklautojus
Labdaros pinigai pasiklydo aukotojų kišenėse Londone
Nieko nekainuojantį gailestį keičia veiklus rūpestingumas
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6. Finansinė dalis
Labdaros ir paramos fondas "Algojimas", kodas 301768582, J.Basanavičiaus g.26c,
Panevėžys

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio
Bendroji dalis
Labdaros ir paramos fondas “Algojimas” įregistruotas 2008 metų birželio 28 dieną. Įstaigos kodas –
301768582, buveinė – J.Basanavičiaus g.26c, Panevėžys. LPF “Algojimas” yra pelno nesiekiantis
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis du steigėjus (fizinius asmenis).
Fondo pagrindiniai veiklos tikslai yra: labdaros arba (ir) paramos bei kitokios pagalbos teikimas
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo,
meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose
visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.
Įstaiga savo veiklą suaktyvino 2009 metų pabaigoje – buvo organizuota pirmoji didelė akcija
“Ištiesk gerumui ranką”. Ataskaitiniais metais įvykdyta jau gerokai daugiau projektų, be to, įsteigta
viešoji įstaiga „Algojimo paslaugos“.
Ataskaitinių metų pabaigoje įstaigoje dirbo 2 darbuotojai.
Apskaitos politika
Įstaigos finansinė atskaitomybė už 2012 metus parengta, vadovaujantis galiojančiais teisiniais
aktais, reglamentuojančiais nepelno organizacijų veiklą apskaitos ir mokesčių srityje: LR labdaros ir
paramos įstatymu, LR labdaros ir paramos fondų įstatymu, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR
įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo
taisyklėmis ir kt.
Per ataskaitinius metus, organizacija įsigijo ilgalaikio turto už 3009Lt. Kompiuterius.
Atsargomis pripažįstamas turtas, naudojamas įmonės veikloje ir nepriskirtas ilgalaikiam
turtui bei turtas, gautas neatlygintinai arba pirktas iš paramos lėšų ir skirtas perduoti jį kaip paramą
ar labdarą galutiniam vartotojui.
Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos tada, kada jos uždirbamos (kaupimo būdu). Pinigams ir
pinigų ekvivalentams priskiriami grynieji pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose banke ir kasoje.
Įstaigos finansavimą sudaro tiksliniai ir netiksliniai įnašai (valstybės, savivaldybės ar fondų,
privačių juridinių asmenų ir fizinių asmenų). Tiksliniai įnašai naudojami finansavimo sutartyse
nurodytiems tikslams įgyvendinti, o netiksliniai įnašai naudojami įstaigos veiklai finansuoti.
Kompensuojamoms sąnaudoms priskiriamos visos ataskaitinį laikotarpį patirtos (nebūtinai
apmokėtos) sąnaudos, priskirtos konkrečioms programoms ar bendrosios veiklos sąnaudoms
kompensuoti. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansavimą gavo ir pinigais, ir turtu.
Aiškinamojo rašto pastabos

1 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas
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Veikloje naudojamas automobilis VW Sharan. Ilgalaikis turtas
nudėvimas tiesiogiai proporcingu metodu, naudojamas sekančio mėnesio nusidėvėjimo skaičiavimo
būdas. Transporto priemonių nusidėvėjimo normatyvas – 10 metų.Kompiuterinė technika- 3 metai.
2 pastaba. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
Šį balanso straipsnį sudaro:
1. Pirktos prekės, skirtos perduoti kaip parama
2. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

2399 Lt
110 Lt

3 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos
Šį balanso straipsnį sudaro atskaitingų asmenų skola įmonei 243 Lt , pirkėjų skolos – 1680Lt.
4 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Šį balanso straipsnį sudaro pinigų likutis atsiskaitomosiose sąskaitose Swedbanke – 89945,20
bei kasoje – 36131,90Lt.
5 pastaba. Veiklos rezultatas
Veiklos rezultatą sudaro visos patirtos sąnaudos minus kompensuojamas išlaidas.Uždirbtos
pajamos per ataskaitinius metus – 20087Lt.Veiklos rezultatas per ataskaitinius metus -20087,6 pastaba. Finansavimas
Per 2012 metus gauta netikslinio finansavimo už 597417 Lt, iš jų panaudota 630653
Lt.Suteikta parama –labdara, įstaigos bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms kompensuoti.
Nepanaudotas likutis 107874 Lt.
Finansavimo likutis ataskaitinių metų pradžiai
141109 Lt
Gautas 2012 metais tikslinis finansavimas
597417 Lt
Panaudotas tikslinis finansavimas
630653 Lt
Finansavimo likutis ataskaitinių metų pabaigai
107873 Lt
7 pastaba. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 1290Lt.
8 pastaba. Pajamos
Pajamų iš ūkinės komercinės veiklos, bendrovė uždirbo – 23976Lt.
9 pastaba. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Suteiktų paslaugų savikainai priskirta -0,10 pastaba. Kitos sąnaudos
Kitas sąnaudas sudarė – 197024Lt.
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11 pastaba. Kompensuotos sąnaudos
Kompensuotas sąnaudas sudarė:
1. Panaudotas tikslinis finansavimas:
1.1. Valstybės, savivaldybės, fondų
24695Lt.
1.2. Trumpieji numeriai
181831Lt.
1.3. Privačių juridinių asmenų, parama materialinėmis vertybėmis
4290Lt.
1.4. Fizinių asmenų
621Lt.

2. Panaudotas netikslinis finansavimas:
2.1. Privačių juridinių asmenų
2.2. Fizinių asmenų
2.3. Pajamų mokesčio 2 proc.

357685 Lt
54986 Lt
6544 Lt

12 pastaba. Veiklos sąnaudos
Darbuotojų išlaikymo sąnaudas sudarė darbuotojų darbo užmokesčio, soc.draudimo ir
garantinio fondo mokesčio sąnaudos.
Patalpų išlaikymo sąnaudas sudarė patalpų nuomos ir komunalinių paslaugų sąnaudos.
Transporto išlaikymo sąnaudas sudarė kuro sąnaudos ir transporto paslaugų sąnaudos.
Kitos veiklos sąnaudas sudarė:
1. Mokestis už lėšų surinkimą ir administravimą
2. Reklamos sąnaudos
3. Kanceliarinių prekių, kopijavimo, spausdinimo sąnaudos
4. Pašto, siuntų paslaugų sąnaudos
5. Maisto prekių, maitinimo sąnaudos
6. Įvairios renginių organizavimo sąnaudos
7. Savanoriško darbo kompensavimo sąnaudos.
8. Banko paslaugų sąnaudos
9. Baudų ir delspinigių sąnaudos
10. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.
Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, jokių esminių įvykių, turinčių įtakos įstaigos finansinei
atskaitomybei, neįvyko.

Vadovė

Aušra Stančikienė
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7. Rėmėjai, partneriai



















Omnitel
Mediafonas
Bitė
Tele2
Teo
aukok.lt
Amalkeros leidyba
Viešbutis „Europa Stay“
Indigo Print
Lietuvos televizija LTV
Papyrus
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
TIESA.com
„Vandens parkas „Vichy“
Lietuvosrytas.lt
TV production team
AB Inter Rao Lietuva
Beta.lt

8. Rekvizitai
Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“
Įmonės kodas 301768582
Registracijos adresas: J. Basanavičiaus 26c, LT – 35174 Panevėžys
Buveinės adresas: Respublikos g. 37, Panevėžys
Tel./Fax. 8(45) 46 24 67
Banko sąskaita LT437300010109032714
Swedbank
Banko kodas 73000
SWIFT kodas: HABALT22
El.p. algojimas@gmail.com
Web adresas www.algojimas.lt

