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KAS MES ESAME

Vizija be Veiksmo tėra 
sVajonė. Veiksmas be Vizijos – 
prarastas laikas. tik Vizija ir 
Veiksmas kartu gali pakeisti 
pasaulį.

Senovės japonų patarlė MiSijA – 
padėti tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys.

VizijA – 
tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir 
plėtros centru, siekiančiu padėti labiausiai socialiai pažei-
džiamoms mūsų visuomenės grupėms.

FiloSoFijA – 
tikime, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės pa-
dėties, kiekvienas žmogus yra vertas gyvenimo, kurį no-
risi gyventi.

M. ČIužELIO LAbdArOS Ir pArAMOS fOndą 2014 metais 
įsteigė Kristina ir Marius Čiuželiai, norėdami puoselėti filantropi-
jos tradicijas visoje Lietuvoje bei savo pavyzdžiu įkvėpti ir kitus 
bendruomeniškumui, savitarpio pagalbai ir asmeninės atsako-
mybės ugdymui. 
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STEiGĖjŲ ŽoDiS 

esame tikri, kad tik 
netradiciniais sprendimais ir 
inoVacijomis galime ieškoti 
būdų efektyViai spręsti 
aktualias Visuomenės 
socialines problemas. 

Fondo steigėjai
Kristina ir Marius Čiuželiai

Asmeninio archyvo nuotrauka
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pą – įkūrėme „Sidabrinę liniją“. Šia linija bene la-
biausiai izoliuotai visuomenės grupei – vienišiems 
senoliams – teikiame nemokamą draugystės, ben-
dravimo ir pagalbos telefonu paslaugą. 

Jau per pirmąjį „Sidabrinės linijos“ gyvavimo pus-
metį mūsų pašnekovų skaičius pasiekė beveik še-
šis šimtus – tiek žmonių linijos savanorių ir rėmėjų 
dėka pasijuto vėl svarbūs, įdomūs ir kažkam rei-
kalingi. Visiems Jums, kurie prisidėjote, tariame 
nuoširdų AČIŪ!

Pasaulyje atliktų Global AgeWatch tyrimų duo-
menys rodo, kad Lietuvoje dar turime nemažai 
nuveikti, kad užtikrintume deramas sąlygas oriai 
senatvei. Todėl kartu su bendraminčiais inicijavo-
me Vilniaus visuomeninės komisijos „Draugiškas 
senatvei miestas“ įsteigimą – pradėdami nuo savo 
miesto tikime, kad paskatinsime ir kitas savival-
dybes prisijungti prie šios iniciatyvos, ir Lietuva 
ilgainiui taps draugiška šalimi senatvei. O mes, 
pradėję nuo „Sidabrinės linijos“, ketiname ir toliau 
plėtoti savo veiklą šioje srityje – kurti ir teikti nau-
jas socialines paslaugas, skatinti socialinio verslo 
idėjas bei iniciatyvas ir kukliu savo indėliu padėti 
tiems, kurie patys savimi pasirūpinti negali.

Tai gyvenimas, kurį norisi gyventi. Junkitės prie 
mūsų ir kartu kurkime draugišką senatvei Lietuvą!

Nuoširdžiai,
Kristina ir Marius Čiuželiai

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (toliau 
– Fondas) skaičiuoja jau antruosius veiklos me-
tus. Pirmaisiais, vedami asmeninių išgyvenimų ir 
patirties, visą savo dėmesį skyrėme pirma laiko 
gimusių kūdikių sveikatai ir medicininei priežiū-
rai. Stengėmės, kad Lietuvą pasiektų naujausios 
technologijos, apie kurias mūsų gydytojai išdrįsta 
tik pasvajoti, ir jos palengvintų kasdienį medikų 
darbą gydant ir slaugant pačius mažiausiuosius 
pacientus ar net gelbstint jų gyvybes: Santariškių 
klinikų Vaikų ligoninės Naujagimių intensyvios te-
rapijos skyriui padovanojome unikalią medicininę 
įrangą – neinvazinę hemodinamikos pokyčių ste-
bėjimo sistemą bei motinos pieno analizatorių. 

Vis dėlto, pradėję šią savo veiklą netrukome pa-
stebėti, kad Lietuvos visuomenėje egzistuoja 
daugybė opių socialinių problemų, vis daugiau 
žmonių susiduria su socialinės atskirties rizika, 
tampa pažeidžiami ar net atstumti ir nereikalingi 
visuomenei. Tarsi būtų nematomi. Nusprendėme, 
kad prie šių visuomenės problemų sprendimo gali 
prisidėti ir mūsų Fondas, savo veikla siekdamas 
ne tik fizinės, bet ir socialinės bei emocinės pažei-
džiamiausių mūsų visuomenės narių gerovės.

Esame tikri, kad tik netradiciniais sprendimais ir 
inovacijomis galime ieškoti būdų efektyviai spręs-
ti aktualias visuomenės socialines problemas. 
Įkvėpti kolegų Jungtinėje Karalystėje pavyzdžio 
2016-aisiais pradėjome naują Fondo veiklos eta-
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SiDABRiNĖ liNijA

senatVė yra baisus dalykas, 
ypač kai lieki Vienas. Žmogui 
reikia Žmogaus. kaip aš 
dėkinga „sidabrinei linijai“, 
kad atsirado tokių Žmonių, 
kurie supranta, ko mums 
labiausiai reikia.

p. Staselė, 80 m. iš Kauno

2016 metų birželį pradėjome projektą, kokio Lietuvoje dar ne-
buvo – įkūrėme „Sidabrinę liniją“. Tai nemokama draugystės, 
bendravimo ir pagalbos telefonu linija vienišiems, atskirtį ir izo-
liaciją išgyvenantiems garbaus amžiaus žmonėms, padedanti 
įveikti psichologinius sunkumus ir susirasti telefoninį draugą, 
kuris reguliariai paskambins pasidomėti kaip sekasi, paklausti, 
kaip žmogus jaučiasi, pasiūlyti pagalbos. Visi pokalbiai „Sidabri-
nėje linijoje“ yra nemokami, jų trukmė neribojama. Pašnekovus 
pokalbiams parenkame taip, kad kuo labiau atitiktų jų interesai, 
lūkesčiai bei gyvenimo patirtys, tuomet ir bendravimas tampa 
lengvas, malonus, įdomus ir prasmingas, mezgasi ilgalaikė nuo-
širdi draugystė. 

„Sidabrinė linija“ padeda spręsti visuomenės ir vyresnio amžiaus 
žmonių atskirumo, vienišumo, bendravimo trūkumo problemas 
ir suteikia senoliams galimybę vėl džiaugtis oriu, prasmingu, vi-
saverčiu gyvenimu. Ilgainiui „Sidabrinę liniją“ tikimės išauginti 
į nacionalinę pagalbos liniją garbaus amžiaus žmonėms, kuri 
24 valandas per parą 7 dienas per savaitę teiktų pagalbą ir in-
formaciją, pagal poreikį nukreiptų į kitas specializuotą pagalbą 
teikiančias organizacijas ir, svarbiausia, padėtų užmegzti gyvą 
kontaktą su žmogumi, kuriam galima bet kada paskambinti ir 
tiesiog pasišnekučiuoti. 

Viliamės, kad bendravimas „Sidabrinėje linijoje“ mūsų pašne-
kovams taps paskata vėl prisijungti prie vietos bendruomenių 
grupių ir veiklų, sugrįžti prie primirštų hobių, ryžtis įgyvendinti 
senas svajones ir kasdien patirti gyvenimo džiaugsmą.
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Užsiregistruoti „Sidabrinėje linijoje“ galima 
nemokamu telefonu 8 800 800 20 arba
elektroniniu paštu pasikalbekime@sidabrinelinija.lt

maloniausia būti ir kalbėtis 
su Žmonėmis.

p. Antanas, 101 m. iš Kauno

15min.lt nuotrauka
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1 pav. 
„Sidabrinės linijos“ pašnekovų pasiskirstymas 2016 metų pabaigoje. 
Skritulio dydis rodo „Sidabrinės linijos“ pašnekovų dalį konkrečiame 
mieste ir rajone.

„Sidabrinės linijos“ reikalingumą bei aktualumą patvirtina skai-
čiai: per pirmąjį veiklos pusmetį beveik 600 senolių iš visos Lie-
tuvos įsiliejo į mūsų pašnekovų gretas. Visi kartu jie kalbėjo-
si, dalinosi, džiaugėsi, kūrė net 31 000 minučių! Mums be galo 
malonu prikelti juos naujam gyvenimui ir įgalinti praskaidrinti 
kasdienybę ne tik sau, bet ir daugybei žmonių aplinkui. 
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2 pav. 
„Sidabrinės linijos“ pokalbių statistika 

„sidabrinės linijos“ 
kuriamas poVeikis:

• padeda įveikti vienatvę, užmegzti 
draugystės ir artumo ryšį;
• įgalina susidoroti su 
psichosocialiniais sunkumais;
• praskaidrina nuotaiką bei pagerina 
sveikatą;
• mažina socialinę atskirtį bei stiprina 
saugumo jausmą;
• padeda iš naujo atrasti gyvenimo 
džiaugsmą;
• įkvepia įgyvendinti pamirštas 
svajones.   
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16 / 01 
iNTERAKTyVi SociAliNĖ AKcijA 
#PRiSiliESK

Sausį prekybos centre „GO9“ Vilniuje organizavome interakty-
vią socialinę akciją „#Prisiliesk“, kurios metu aktyvūs ir iššūkių 
nebijantys garbaus amžiaus vilniečiai kvietė praeivius draugiš-
kam pokalbiui prie puodelio arbatos. Akcijos metu prekybos 
centro lankytojai galėjo tiesiogiai „prisiliesti“ prie draugiškesnės 
senatvės, interaktyviame stende paliesdami tvinksinčią širdelę, 
o ją palietę – ekrane ar greta esančioje kavinėje gyvai pasikal-
bėti su įdomias gyvenimo istorijas pasakojančiais senoliais. Šia 
akcija siekėme paskatinti visuomenę atsigręžti į garbaus am-
žiaus žmones, per nuoširdų pokalbį labiau prie jų priartėti, pa-
dėti jiems sugrįžti į viešąjį gyvenimą. Akcijoje ryžosi sudalyvauti 
12 garbaus amžiaus vilniečių ir net kelios dešimtys praeivių.

„Akcija norėjome priminti, kad galime būti visuomene, kuri su-
pranta garbaus amžiaus žmogaus poreikius, skatina jam dera-
mą pagarbą ir siekia, kad toks žmogus gyventų oriai, prasmin-
gai, aktyviai ir sveikai“, – sakė  Fondo vadovas Marius Čiuželis.

akcija norėjome priminti, 
kad galime būti Visuomene, 
kuri supranta garbaus 
amŽiaus Žmogaus poreikius, 
skatina jam deramą pagarbą 
ir siekia, kad toks Žmogus 
gyVentų oriai, prasmingai, 
aktyViai ir sVeikai.

Fondo vadovas Marius Čiuželis

Akcijos #Prisiliesk akimirkos
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16 / 03
SAVANoRiAi „KiNo PAVASARyjE“

Kovą organizavome savanorystės skatinimo kampaniją, kurios 
metu Fondo veikloje dalyvaujantys garbaus amžiaus vilniečiai 
džiaugėsi galimybe savanoriauti Vilniaus tarptautiniame kino 
festivalyje „Kino pavasaris“ – didžiausiame ir svarbiausiame 
kino renginyje Lietuvoje bei viename didžiausių kino festivalių 
Rytų Europoje.

Aušra ir Algimantas Čepulkauskai pasidalino savo įspūdžiais: 
„Bendravimas su jaunais savanoriais bei žiūrovais festivalyje 
„Kino pavasaris 2016“ buvo malonus, nuoširdus ir įsimintinas. 
Manome, kad ateityje senjorai savanoriai turėtų atrasti dar dau-
giau galimybių būti naudingi ir reikalingi“.

16 / 02 
ViSuoMENiNĖ KoMiSijA 
„DRAuGišKAS SENATVEi 
MiESTAS“

Vasarį kartu su grupe bendraminčių kreipėmės į Vilniaus miesto 
Savivaldybės Tarybos narius, siekdami atkreipti dėmesį į gar-
baus amžiaus žmonių gyvenimo kokybę sostinėje ir visoje Lie-
tuvoje. Ir mums pavyko! Gegužės 16 d. Savivaldybės Tarybos 
nutarimu buvo įsteigta visuomeninė komisija „Draugiškas senat-
vei miestas“, kurios pirmininke išrinkta Kristina Čiuželienė, viena 
Fondo steigėjų. Į komisijos darbą įsitraukė tokios organizacijos, 
kaip asociacija „Rūpestinga globa“, „Gemma sveikatos centras“, 
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija, Lietuvos Samariečių 
bendrijos Vilniaus skyrius, Lietuvos sporto veteranų asociaci-
ja „Penki žiedai“, Maltiečių ordino pagalbos tarnyba, Medardo 
Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, Vilniaus Arkivyskupijos 
Caritas atstovai bei fiziniai asmenys, susivieniję vardan bendro 
tikslo – kryptingai vystyti Vilniuje draugiško senatvei miesto ju-
dėjimą, didinti garbaus amžiaus žmonių aktyvumą, įsitraukimą, 
visapusiškai gerinti jų gyvenimo sąlygas ir kokybę.

Festivalio savanoriai su šalies Prezidente
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16 / 04
BENDRADARBiAViMAS Su MEDARDo 
ČoBoTo TREČiojo AMŽiAuS 
uNiVERSiTETu

Balandį pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Medardo Čo-
boto trečiojo amžiaus universitetu (MČTAU), kuria siekiame su-
vienyti jėgas skatinant vyresniojo amžiaus žmonių įsitraukimą, 
socializaciją, dalyvavimą savanoriškoje veikloje.

„Džiaugiuosi, kad jauni žmonės pradeda mus pastebėti, – pa-
sirašant sutartį kalbėjo MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė. 
– Vyresniojo amžiaus žmonėms labai trūksta bendravimo ir so-
cializacijos. Mielai jungiamės prie „Draugiškos senatvei šalies“ 
iniciatyvos, prisidėsime ir prie kitų Fondo vykdomų projektų 
skatindami Universiteto klausytojus dalyvauti Fondo organi-
zuojamoje savanoriškoje veikloje.“

dŽiaugiuosi, kad jauni Žmonės 
pradeda mus pastebėti. 
Vyresniojo amŽiaus Žmonėms 
labai trūksta bendraVimo ir 
socializacijos.

MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė

16 / 06
EuRoPoS iNVESTicijŲ FoNDo 
„chARiTy & iNVESTMENT MERGER 
ARBiTRAGE FuND“ PARAMA
Birželį Fondą pasiekė 10 tūkst. eurų paramos, kurią pavyko pri-
traukti iš Paryžiuje įsikūrusios bendrovės „Charity & Investment 
Asset Management“ (CIAM) valdomo Europos investicijų fon-
do „Charity & Investment Merger Arbitrage Fund“. Tai antroji ir 
kol kas didžiausia mūsų iš investicijų fondų pritraukta parama, 
o Prancūzija tapo jau septintąja užsienio šalimi-donore, prisi-
dėjusia prie Fondo veiklos ir garbaus amžiaus žmonių gyveni-
mo kokybės gerinimo Lietuvoje.

Prancūzija – 10 000 €

Liuksemburgas  – 1 000 €

3 pav. 
Iš užsienio rėmėjų gautos paramos pasi-
skirstymas pagal šalis-donores (nuo 
Fondo veiklos pradžios)

singaPūras – 900 €

Vokietija – 500 €

jaV – 56 €, Didžioji britanija  – 20 €, 
olandija – 10 €
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16 / 06
BENDRADARBiAViMAS 
Su SociAliNiŲ 
PASlAuGŲ cENTRAiS

Plėtodami Fondo veiklą visoje Lietuvoje, pradėjome bendra-
darbiauti su daugelio savivaldybių socialinių paslaugų centrais. 
Sutarėme kartu siekti kilnaus tikslo – kad Lietuva taptų drau-
giška šalimi senatvei, kur kiekvienam būtų gera senti, rūpina-
masi garbaus amžiaus žmonių gyvenimo kokybe, užtikrinamos 
jų teisės ir vaidmuo visuomenėje, skatinamas aktyvumas, už-
imtumas, socializacija ir įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą, 
plėtojamas kartų solidarumas, garbaus amžiaus žmogus būtų 
integrali ir svarbi visuomenės dalis ir, svarbiausia, jiems taptų 
prieinama ne tik fizinė, bet ir psichosocialinė pagalba.

16 / 06
AKREDiTAcijA PRiiMTi 
SAVANoRiuS 

„Sidabrinės linijos“ projektas nega-
lėtų gyvuoti be savanorių – žmonių, 
pasiryžusių savo laiką, žinias, patirtį ir 
energiją neatlygintinai dovanoti kitų 
žmonių ir visuomenės naudai. Birže-
lį Fondas tapo „Jaunimo savanoriš-
kos tarnybos“ akredituota savanorius 
priimančia organizacija. Nuo šiol lau-
kiame visų mėgstančių bendrauti ir 
savanorystės idėjoms neabejingų jau-
nuolių: prisijungę prie mūsų koman-
dos turėsite puikią progą išbandyti 
save visuomenei naudingoje veikloje, 
kurioje įgysite naujų asmeninių, socia-
linių bei profesinių įgūdžių bei patir-
ties, neabejotinai praversiančios to-
lesniame jūsų gyvenimo kelyje.
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16 / 07
7134 šyPSENŲ iššūKiS

Liepą Fondo vadovas Marius Čiuželis 
drauge su bendraminčiais – Genadiju-
mi Makuševu, Elena Šešelgyte ir Justu 
Staniuliu – ryžosi įkopti į Pamyro kal-
nuose stūksančią Avicenos viršūnę, 
kurios aukštis 7134 metrai ir surink-
ti po eurą už kiekvieną įveiktą metrą 
„Sidabrinės linijos“ pašnekovų pokal-
biams finansuoti. 

Nepaisant kalnuose tykančių pavojų, 
rugpjūčio 9 dieną „Sidabrinės linijos“ 
vėliava buvo iškelta Avicenos viršūnė-
je. „Avicena šiuo atveju yra tarsi sim-
bolis, kad neįmanomų dalykų nėra, 
– sakė M. Čiuželis. – Taip pat ir „Sidab-
rinė linija“, nepaisant visų iššūkių ar 
sunkumų, sėkmingai pradėjo veikti ir 
nenustoja augti“. Iš viso šios ekspedi-
cijos metu buvo surinkta kiek daugiau 
nei 600 eurų – tiek naujų pokalbių 
padovanojome vienišiems senoliams 
ir dvigubai tiek šypsenų nušvietė jų 
veidus.

„7134 šypsenų iššūkio“ ekspediciją ly-
dėjo ir dar viena misija – į Avicenos 
viršukalnę užnešti portalo LRytas.lt 
konkurso „Mano mylimi seneliai“ nu-
galėtojų vardinę vėliavą. Šį siurprizą 
Vijūnei ir Algirdui Jankūnams laimėjo 
jų anūkė Lauryna. 

Lietuvos alpinizmo čempionato ap-
dovanojimuose aukštuminėje klasėje 
„7134 šypsenų iššūkio“ komanda buvo 
įvertinta garbinga 3-ąja vieta.

„7134 šypsenų iššūkio komanda rugpjūčio 9 dieną iškėlė „Sidabrinės 
linijos“ vėliavą 7134 m. Avicenos viršūnėje

Avicenos viršūnė žvelgiant iš bazinės stovyklos
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16 / 07
„SiDABRiNĖ liNijA“ –
aukok.lt PoRTAlE 

Nuo liepos mėnesio „Sidabrinę liniją“ galima paremti ir 
aukok.lt portale.

Rugsėjo-spalio mėnesiais dalyvavome Swedbank e-taškų pro-
gramos ir aukok.lt akcijoje, kurios metu naudojantis už pirkinius 
ar pavedimus internetu sukauptais e-taškais banko klientai ga-
lėjo paremti ir „Sidabrinės linijos“ projektą. Akcijos metu „Si-
dabrinės linijos“ pokalbiams  buvo surinkta  daugiau nei 1500 
eurų paramos. 

16 / 10
BENDRADARBiAViMAS Su BiBlioTEKoMiS

Pradėjome aktyviai bendradarbiauti su Vilniaus miesto ir rajono 
savivaldybių centrinėmis, Elektrėnų, Druskininkų, Trakų, Šven-
čionių, Širvintų, Šalčininkų, Ukmergės, Alytaus, Lazdijų, Varėnos 
miestų ir rajonų savivaldybių viešosiomis bibliotekos. Bibliotekų 
darbuotojus išsamiai supažindinome su „Sidabrinės linijos“ ini-
ciatyva, tarėmės, kaip bibliotekų skaitytojus sudominti ir įtrauk-
ti į mūsų veiklą. Šių bibliotekų darbuotojai gali papasakoti se-
noliams apie „Sidabrinę liniją“, suteikti informacijos, pakviesti ja 
naudotis. 

kur jūs buVote anksčiau su 
„sidabrine linija“, kodėl 20 
metų reikėjo laukti?

p. Birutė, 89 m. iš Biržų
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16 / 11
lRT – „SiDABRiNĖS 
liNijoS“ iNFoRMA-
ciNiS PARTNERiS

Lapkritį visuomeninis transliuotojas Lietuvos nacionalinis radi-
jas ir televizija (LRT) tapo „Sidabrinės linijos“ informaciniu part-
neriu. Siekdami kuo plačiau paskleisti žinią apie „Sidabrinę lini-
ją“ ir nemokamus pokalbius vienišiems senoliams, kartu su LRT 
pradėjome keturių mėnesių informacinę kampaniją „Padovanok 
pokalbį“. Jos metu transliuotais vaizdo ir radijo klipais bei dis-
kusijomis socialinėje erdvėje norėjome pasiekti net atokiausiuo-
se Lietuvos kampeliuose gyvenančius senolius ir paskatinti prie 
„Sidabrinės linijos“ iniciatyvos prisidėti plačiąją visuomenę. Juk 
tik veikdami visi kartu galime sukurti draugišką senatvei Lietuvą.

4 pav.
„Padovanok pokalbį“ kampanijos interneto skydelis
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2016 M. GAuTA PARAMA iR 
joS PANAuDojiMAS

FIZINIAI ASMENYS: 9 481 ¤
Iš viso nuo veiklos pradžios – 12 521 ¤

ĮMONĖS: 31 800 ¤ 
Iš viso nuo veiklos pradžios – 127 446 ¤

LIETUVA: 31 225 ¤ 
Iš viso nuo veiklos pradžios – 127 480 ¤

UŽSIENIO ŠALYS: 10 056 ¤ 
Iš viso nuo veiklos pradžios – 12 486 ¤:
Prancūzija – 10 000 ¤, Liuksemburgas – 1000 ¤, 
Singapūras – 900 ¤, Vokietija – 500 ¤, 
JAV – 56 ¤, Didžioji Britanija  – 20 ¤, Olandija – 10 ¤

75,6%

25,4%

DONORAI

GEOGRAFIJA

DONORYSTĖS 
BŪDAI

2% PARAMA
1 684 ¤

4%

AUKOK.LT
3 720 ¤

9%

PAVEDIMU
35 610 ¤

86%

KITA
267 ¤

1%

RĖMĖJŲ PASITIKĖJIMAS*
(skliaustuose - duomenys nuo veiklos pradžios)

4%
(6%)

X 2

2%
(2%)

X 3

1%
(1%)

X 4X 1

92%
(89%)

1%
(2%)

X 5

SUTEIKTA PARAMA

Projektas 
„Sidabrinė linija“ 
10 858 ¤

Socialinė akcija
#Prisiliesk
1 714 ¤

M. Čoboto trečiojo amžiaus
universitetas
500 ¤

IŠ VISO: 
13 072 ¤Iš viso nuo veiklos pradžios

139 966 ¤

2016 M.
GAUTA PARAMA

41 281 ¤

*To paties donoro pasikartojančių rėmimų skaičius
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MūSŲ RĖMĖjAi

Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams!

FiziNiAi ASMENyS

Artūras Abaris, Zahra Rose Alazaibi (JK), Judita 
Aleksiejūnė, Kęstutis Andriulaitis, Rasa Apšegie-
nė, Irena Augonienė, Algirdas Augustaitis, Jonas 
Bagdonavičius, Kristina Bajorienė, Indrė Balienie-
nė, Augustė Baltrukevičiūtė, Marius Baranauskas, 
Rasa Barisienė, Karolis Belskus, Tomas Bielys, Ieva 
Bieliūnaitė-Jankauskienė, Martynas Bieliūnas, Ar-
kadij Bliumin, Indrė Bražiūnienė, Gintarė Česnaitė, 
Gedas Čiuželis, Ilona Darulienė, Saulius Dautartas, 
Ieva Dijokaitė, Ingrida Dubinskaitė, Kristina Dūdė, 
Deb Dutta (SIN), Evaldas Ereksonas, Kęstutis 
Faktorovičius, Alma Galinskaitė, Indrė Gaubaitė, 
Kamilė Gimbutaitė, Vitalija Golceva, Dalia Gruz-
dienė, Silverija Gusaitė, Daiva Jakubauskienė, In-
grida Janonytė, Eglė Jasaitė, Lina Jasaitė, Laima 
Jokubauskaitė, Marius Jonusas, Vanda Jonušienė, 
Ernesta Juodiskytė, Rasa Kaknevičiūtė, Marijus 
Kalesinskas, Evaldas Karčauskis, Inesa Kašėtaitė, 
Jurgita Kazarauskaitė, Raimondas Kesilis, Dovilė 
Kėrienė, Gintautas Kėrys, Marijus Kilmanas, Auš-
ra Kubiliūtė, Asta Kučinskaitė, Jonas Kulikaus-
kas, Vilmantas Liagas, Mindaugas Liaudanskas, 
Monika Liočaitė, Beatričė Liutikaitė, Romualdas 
Lubys, Tomas Mačiulaitis, Rasa Mačiulienė, Rasa 
Maksimavičiūtė, Arsenij Markovskij, Ieva Masliu-
kaitė, Artūras Medeišis, Miglė Merkytė, Remigijus 
Mičiulis, Lina Mieliauskienė, Monika Mikalajūnaitė, 
Jūratė Milčiuvienė, Kotryna Marija Misiukevičiū-

tė, Edita Motiejūnienė, Rasa Murauskaitė, Lionė 
Narvydienė, Gražina Papučkienė, Lolita Paragytė-
Agejeva, Indrė Petkevičiūtė, Lina Petrauskė, Kris-
tina Plauškaitė, Daiva Plikšnienė, Viktorija Puo-
džiūtė, Jurgita Ratkevičiūtė, Arnas Repečka, Rasa 
Rėzaitė, Eglė Rupšytė, Dalia Ruskonienė, Loreta 
Sadzevičiūtė, Simona Savickaitė, Viktoras Seri-
kovas, Evaldas Siauciulis, Rogerio Silva, Violeta 
Simonavičienė, Kęstutis Spuris, Andrius Stanislo-
vaitis, Aurelija Statkuvienė, Edvardas Stanys, Rasa 
Šaulienė, Agnė Šermukšnytė, Ingrida Šidlauskie-
nė, Valentina Šileikė, Dainius Šmigelskas, Ernestas 
Tamulis, Kristina Vaičiukynienė, Nora Vainauskie-
nė, Adomas Vaitkevičius, Saulius Valentinavičius, 
Elena Vegelytė, Edward Vickery (JAV), Sigita Vil-
činskienė, Inga Vilkaitytė, Giedrė Vilkė, Donatas 
Vilpišauskas, Virgilijus Visockis, Edita Vitkienė, 
Tomas Vitulskis, Ieva Vozbutaitė-Beliauskė, Lina 
Zmitrovič, Natalija Zverko, Laurynas Žilinskas, 
Danguolė Žimantienė, Daina Žymantė.

Ir daugeliui kitų, parėmusių mūsų veiklą SMS akci-
joje „Remiu, kiek galiu“ ir aukok.lt portale ar pano-
rėjusių likti anonimais.
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įMoNĖS

RĖMĖjAi PASlAuGoMiS
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FiNANSiNĖS ATASKAiToS
2016 M. FiNANSiNĖ VEiKoS REzulTATŲ ATASKAiTA                                   (Eurais)
Nr. Straipsniai Pastab  Nr. 
I. PAJAMOS      
1.  
2. Gauta parama 1      
II. S NAUDOS      
1. Projekt  gyvendinimo s naudos   
2. Kitos s naudos  
3. Kompensuotinos s naudos  
4. Veiklos s naudos  
4.1. Mokymai, seminarai, konferencijos  
4.2. Darbuotoj  išlaikymo 2  
4.3. Nusid v jimo (amortizacijos)  
4.4. Patalp  išlaikymo  
4.5. Ryši , pašto paslaugos  
4.6. Reklamos, vieš j  ryši  ir  kt. s naudos  
4.7. Finansin s veiklos išlaidos
4.8. Kitos veikos išlaidos 
4.9. Suteikta parama ar labdara 3  
iii. VEiKloS REzulTATAS PRiEš APMoKESTiNiM  
iV. PElNo MoKESTiS  
V. GRyNASiS VEiKloS REzulTATAS  

1. Pastaba. Per metus gauta parama
Paramos šaltiniai
1. Lietuvos verslo mon s       
2.  
3. Lietuvos ziniai asmenys  
4.  

     

2. Pastaba. Darbuotoj  išlaikymo s naudos
Samdom  darbuotoj  n ra. Fondo vadovas veikl  vykdo visuomeniniais pagrindais.

3. Pastaba. Suteikta parama ir/ar labdara
Paramos gav jai
1. VŠ  Vaik  ligonin s paramos fondas      
2.  

-

-

 

 
-  
 
 
-  
-  
-  
 
 
 
 
 
-  
-  
-  

2016 m. 
15,586         
              
15,586         
15,586        
2,037          

13,549 
65 

129 
10,400 
29 
2,426 
500 
              
              
              

2016 m. 
21,800        
10,000        
9,425          
56                
41,281         

2016 m. 
-                
500               
500               

2015 m. 
44,660 
-           
44,660 
44,660 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9  
9  
44,642 
-           
-           
-           

2015 m. 
17,000 
1,896        
2,462        
520            
21,878 

2015 m. 
44,642 
-           
44,642      

iš viso:

iš viso:



23

2016 M. BAlANSAS                                                                                          (Eurais)

I.

Nr. TuRTAS
A. ilGAlAiKiS TuRTAS
I. NEMATERIALUS TURTAS
II. MATERIALUS TURTAS
B. TRuMPAlAiKiS TuRTAS
I. ATSARGOS,  IŠANKSTINIAI APMOK JIMAI IR

NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
II. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
III. PINIGAI IR PINIG  EKVIVALENTAI

TuRTAS iš ViSo:

Nr. NuoSAVAS KAPiTAlAS iR 
SiPAREiGojiMAi

c. NuoSAVAS KAPiTAlAS
KAPITALAS

Pastab  Nr. 

        

4
        
        

Pastab  Nr. 

5
II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS
D. FiNANSAViMAS         
I. Finansavimas  
E. MoK TiNoS SuMoS iR SiPAREiGojiMAi
I. ILGALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
II. TRUMPALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
1. Skolos tiek jams
2. Su darbo santykiais susij  sipareigojimai
3. Kiti trumpalaikiai sipareigojimai

NuoSAVAS KAPiTAlAS iR SiPAREiGojiMAi iš ViSo:  

4. Pastaba.  Kitas trumpalaikis turtas 
Surinkta, bet dar  s skait  ne plaukusi parama

5. Pastaba. Fondo dalininkai nansini  met  pabaigoje
Fondo dalininkai
1. 
2. 
iš viso:

2016 m. 

-                
-                
80,359      
-                
-                
-                
80,359      
80,359      

2016 m. 

58                 
58  
-                
-                
-                
79,662      
79,662      
639               
-                
-                
639  
-                
-                
80,359      

2016 m. 
50 proc. 
50 proc. 
100 proc.

2015 m. 

-            
-            
54,025 
-            
-            
132  
53,893 
54,025 

2015 m. 

58              
58              
-            
-            
-            
53,967 
53,967 
-            
-            
-            
-            
-            
-            
54,025 

2015 m. 
50 proc. 
50 proc. 
100 proc. 
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NEPRiKlAuSoMo AuDiToRiAuS išVADA

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo dalininkams 

išVADA DĖl FiNANSiNiŲ ATASKAiTŲ AuDiTo

NuoMoNĖ 

Mes atlikome M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo 
(toliau – Fondas) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 
2016 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigu-
sių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raš-
tas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, 
auditą. 
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais 
reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Fondo 2016 
m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigu-
sių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojan-
čius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudary-
mą, ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą 
Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės at-
sakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 
finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės 
kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslau-
gų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

PAGRiNDAS NuoMoNEi PAREiKšTi

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus 
(toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standar-
tus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Audito-
riaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes 
esame nepriklausomi nuo Fondo pagal Tarptautinių 
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių 
profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) 
ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įsta-
tymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Res-
publikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, 
susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 
audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad 
mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami 
mūsų nuomonei pagrįsti.

KiTi DAlyKAi 

Fondo 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finan-
sinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos Respublikoje 
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalteri-
nę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl 
pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juri-
dinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių atas-
kaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos da-
lyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo 
taisyklių patvirtinimo“, audituotos pagal TAS nebuvo. 
Dėl šių aplinkybių mūsų nuomonė nėra modifikuota. 

KiTA iNFoRMAcijA 

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Fondo 
2016 m. veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių 
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovy-
bė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima ki-
tos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos už-
tikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomy-
bė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinė-
se ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu 
remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. 
Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

VADoVyBĖS iR uŽ VAlDyMą ATSAKiNGŲ ASMENŲ 
ATSAKoMyBĖ uŽ FiNANSiNES ATASKAiTAS 

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų pa-
rengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respubli-
koje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius bu-
halterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Lietuvos 
Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl 
pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juri-
dinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių atas-
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kaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos da-
lyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo 
taisyklių patvirtinimo“, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, 
vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskai-
toms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės 
ar klaidos. 
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įver-
tinti Fondo gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęsti-
numo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, 
kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą 
arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Fondo 
finansinių ataskaitų rengimo procesą.

AuDiToRiAuS ATSAKoMyBĖ uŽ FiNANSiNiŲ ATAS-
KAiTŲ AuDiTą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar 
finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iš-
kraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus 
išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakanka-
mas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne 
garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, vi-
sada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pa-
gal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar 
klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai nu-
matyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos 
vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 
remiantis finansinėmis ataskaitomis. 
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmė-
me profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skep-
ticizmo principo. Mes taip pat: 
• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmin-
go iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplana-
vome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir 
surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų 
nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgau-
lės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškrai-
pymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti 
sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas 
aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, 
kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume 
pareikšti nuomonę apie Asociacijos vidaus kontrolės 
veiksmingumą. 

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą 
ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą. 
• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo 
apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygo-
mis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali 
kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos gebėjimo tęsti 
veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmin-
gas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje 
privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus 
finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų 
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų 
išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinko-
me iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvy-
kiai ar sąlygos gali lemti, kad Asociacija negalės toliau 
tęsti savo veiklos.
• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, 
struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finan-
sinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir 
įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą at-
sakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką 
bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svar-
bius vidaus kontrolės trūkumus, jeigu juos nustatėme 
audito metu.

Auditorius 
Genadij Makušev
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162
A. Goštauto 40B, Vilnius
2017 m. balandžio 28 d.

Grant Thornton Baltic UAB   
Audito Įstaigos pažymėjimo Nr. 001445
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EXEcuTiVE SuMMARy

MC Charity Foundation (the official name – M. Čiuželio labdaros 
ir paramos fondas) was established in 2014 aiming to help the 
most vulnerable members of our society who cannot take care 
of themselves.

During the first year of operations, we mostly focused our 
activities on the better medical care of premature babies and 
endowed the Neonatal Intensive Care Unit of the Children’s 
Hospital, the affiliate of Vilnius University Hospital with the 
modern and long-term nursing technology and advanced 
equipment Lithuanian medical institutions could have only 
dreamt of. Since the beginning of 2016, we chose elderly 
people’s quality of life and their widely existing and further 
growing social isolation as the priority of our activities.

At present, Lithuania has more than half a million of population 
aged 60 or over. Based on the latest Global AgeWatch index 
data Lithuania ranks only 63rd out of 96 countries in terms of 
living conditions and welfare for the elderly people. The main 
problems which a person faces at the twilight of his life are 
social isolation, poverty and health issues related to old age. 
To contribute to the development and strengthening of social 
welfare, and inspired by the example of our colleagues in the 
UK, in 2016 we started „Sidabrine linija“ and became the first 
and the only in Lithuania providing free of charge befriending 
and support  line for lonely elderly people. The number of 
registered users during the first half of a year at „Sidabrine linija“ 
reached almost six hundred – so many people we managed to 
find a new friend to talk to, and thanks to our volunteers and 
donors they all felt interested and important and needed to 
someone again.

we are here to make the life 
worth liVing.
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In 2016, together with like-minded social 
partners, we initiated establishment of the Public 
Commission of Vilnius City Municipality „Age 
friendly Vilnius“ bringing the decade lasting 
World Health Organization’s movement „Age 
friendly country“ to our country. We believe 
other municipalities will follow soon the leading 
example of Vilnius, and Lithuania will eventually 
become an age friendly country.

We have also successfully implemented other 
social projects (to name a few): the interactive 
social event #Prisiliesk (#Touch), which aimed to 
draw public attention to the social problems of the 
elderly, the „7134 Smiles Challenge“ campaign, in 
the framework of which, promoting volunteerism 
and philanthropy ideas, we have raised „Sidabrine 
linija“ flag on Avicenna Peak (7134 m) in the Pamir 
Mountains; the communication campaign „Donate 
a Conversation“, during which we together with 
the public broadcaster and our media partner 
the Lithuanian Radio and Television (LRT) spread 
the news about our new befriending and support 
line and invited fellow Lithuanians to make 
contributions and donate conversations for lonely 
elderly people; we built our relationships and 
developed close cooperation with the Centres of 
Social Services of Lithuanian municipalities, with 
public libraries, Medardas Čobotas Third Age 
University and the other social partners, fostering 
volunteering traditions in Lithuania and seeking 

more active participation of the elderly in public 
life.

We intend to continue developing our activities 
in this field in the future – to develop and provide 
new social services, to promote social business 
ideas and initiatives thus helping the most 
vulnerable members of our society.

We thank sincerely all our donors – companies, 
organizations and all private individuals of 
good will. Your contributions to the Foundation 
amounted to EUR 41 281 in 2016. It allowed us 
to implement our ideas, to grow and become 
stronger. We also expect your further support in 
the years to come.

After all, we are here to make the life worth living. 
Join us and let’s make the age friendly Lithuania 
together!
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PRiSiDĖTi iR PAREMTi FoNDo 
VEiKlą GAliTE šiAiS BūDAiS:

• Siųskite SMS žinutę numeriu 1405, įrašę tekstą 
1274. SMS žinutės kaina 2 ¤ (auka – 1,5 ¤).

• Aukokite projektui „Sidabrinė linija“ portale 
aukok.lt.

• Skirkite 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) paramos.

• Perveskite savo paramą tiesioginiu pavedimu 
į M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo sąskaitą 

• Tapkite „Sidabrinės linijos“ savanoriais ir 
skirkite savo laiką, bent po valandą per savaitę, 
pokalbiams su vienišais senoliais.


