v e i k los ata s k a i ta

KAS MES ESAME

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondą 2014
metais įkūrė Kristina ir Marius Čiuželiai, norėdami puoselėti
filantropijos tradicijas Lietuvoje bei savo pavyzdžiu įkvėpti visuomenę bendruomeniškumui, savitarpio pagalbai, asmeninės ir
socialinės atsakomybės ugdymui.
Viena pagrindinių fondo veiklos krypčių mūsų sparčiai senėjančioje visuomenėje yra garbaus amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas. Siekiame, kad Lietuva taptų draugiška šalimi
senatvei, kur kiekvienam būtų gera senti, o garbaus amžiaus
žmogus būtų neatskiriama ir svarbi visuomenės dalis.

Misija –

padėti tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys.

Vizija –

tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir plėtros centru, siekiančiu padėti labiausiai socialiai pažeidžiamoms
mūsų visuomenės grupėms.

Filosofija –

tikime, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės padėties,
kiekvienas žmogus yra vertas gyvenimo, kurį norisi gyventi.
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Nuotraukoje: „100 metų kartu“ projekto herojus Juozas Navickas.
Fotografė: Monika Požerskytė Kalvelė
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įžanga

2017-ieji mums buvo regioninės plėtros ir naujų iniciatyvų metai.
Toliau tęsėme 2016 metais pradėtą projektą „Sidabrinė linija“,
kuris augo kone visais įmanomais aspektais: geografine aprėptimi, pašnekovų ir savanorių skaičiumi, pokalbiams skiriamu laiku
ir jų metu pasakojamomis nesibaigiančiomis istorijomis.
Praėjusieji metai mums buvo išties ypatingi. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis tapo
mūsų globėju, o dėl išaugusio pasitikėjimo iš įvairių rėmėjų pritraukėme didžiausią metinės paramos sumą; vykdėme aktyvią
regioninę plėtrą ir įkūrėme net dvi regionines atstovybes Varėnoje ir Kėdainiuose; inicijavome artėjančiai Lietuvos valstybės
100-ečio sukakčiai skirtą meninių vizualizacijų projektą „100
metų kartu“. O taip pat, laikydamiesi savo vizijos, prisidėjome
prie socialinių inovacijų ir verslo vystymo programos „ChangeMakers‘ ON“ ir jos rengiamo hekatono. Metų pabaigoje kartu
su partneriais „Panorama LT“ ir BENU vaistinėmis netikėtomis
dovanomis pradžiuginome 16-a 80 ir vyresnio amžiaus sulaukusių „Sidabrinės linijos“ pašnekovų Vilniaus mieste.

Praėję metai mums buvo išties
ypatingi ne tik „Sidabrinės
linijos“ pasiekimais, bet ir
išaugusiu pasitikėjimu, Regionine
plėtra, naujais projektais.
Fondo steigėjai
Kristina ir Marius Čiuželiai
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kai pasidalini
džiaugsmu, Džiaugsmas padvigubėja,
o kai pasidalini
skausmu, tai
skausmas perpus
sumažėja.
Teodora, 91 m.
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s i da b r i n ė l i n i ja
Per praėjusiuosius metus toliau marginome Lietuvą spalvotais
apskritimais – mums pavyko įžengti į visas 60 Lietuvos savivaldybių, t.y. metų pabaigoje jau kiekvienoje savivaldybėje turėjome savo pašnekovų. Bendras draugystės pokalbiams užsiregistravusių pašnekovų skaičius išaugo iki 1 070 arba +89 proc.,
palyginus su 2016 metų pabaiga. Didžiausias proveržis įvyko

Naujoje Akmenėje (+1200 proc.), Druskininkuose (+700 proc.)
ir Zarasuose (+600 proc.), o didžiausių pagal pašnekovų skaičių
miestų trejetuke Vilnius perėmė lyderio pozicijas iš Kauno (187
vs. 183 pašnekovai), trečiojoje vietoje stabiliai išliko Šiauliai (56
pašnekovai).

m i es t ų TOP 5
pagal senolių skaičių (2017 / 2016)
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3

Vilnius: 187 / 101 pašnekovai

4

2

Kaunas: 183 / 109 pašnekovai
Šiauliai: 56 / 32 pašnekovai
Panevėžys: 42 / 21 pašnekovai

1

Klaipėda: 38 / 18 pašnekovai

pagal senolių skaičiAUS AUGIMĄ

1 200%

400%

600%

Naujoji Akmenė

300%

Druskininkai
400%

Zarasai
Kaišiadorys, Joniškis
Visaginas, Prienai

300%

700%
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„ s i d a b r i n ė s l i n i j o s “ p aš n ek o v ų
p as i sk i r s t y mas 2 0 1 6 – 2 0 1 7 m .

VILNIUS

„Sidabrinės linijos“ pašnekovų pasiskirstymas. Skritulio dydis rodo pašnekovų dalį
konkrečiame mieste ir rajone.
2016 m. -
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2017 m. -

Miestas ir rajonas

2016

2017

Alytus

19

30

Anykščiai

10

Birštonas

Miestas ir rajonas

2016

2017

Lazdijai

3

4

18

Marijampolė

9

1

3

Mažeikiai

Biržai

6

10

Druskininkai

4

Elektrėnai

Miestas ir rajonas

2016

2017

Šalčininkai

1

3

16

Šiauliai

37

67

5

14

Šilalė

4

5

Molėtai

5

7

Šilutė

5

9

34

Naujoji Akmenė

4

17

Širvintos

1

4

0

3

Neringa

0

1

Švenčionys

3

5

Ignalina

3

4

Pagėgiai

1

1

Tauragė

9

16

Jonava

8

21

Pakruojis

3

7

Telšiai

5

15

Joniškis

2

8

Palanga

6

9

Trakai

3

6

Jurbarkas

6

9

Panevėžys

26

52

Ukmergė

10

18

Kaišiadorys

4

15

Pasvalys

4

7

Utena

7

11

Kalvarija

2

2

Plungė

6

11

Varėna

2

6

Kaunas

119

207

Prienai

3

7

Vilkaviškis

8

15

Kazlų Rūda

5

5

Radviliškis

7

11

Vilnius

111

204

Kelmė

8

16

Raseiniai

6

10

Visaginas

2

8

Kėdainiai

9

21

Rietavas

0

2

Zarasai

3

9

Klaipėda

22

44

Rokiškis

6

10

Nenurodė miesto

21

6

Kretinga

2

5

Skuodas

4

5

IŠ VISO:

567

1070

Kupiškis

3

8

Šakiai

4
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Užsiregistruoti „Sidabrinėje linijoje“ galima
nemokamu telefonu 8 800 800 20
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Iš viso 2017 metais 768 pašnekovų poros kalbėjosi net 4 878
kartus (+325 proc. palyginus su 2016 metais), o šie draugystės
pokalbiai truko 129 112 minutes (+316 proc. palyginus su 2016
metais). Mums tai dar kartą patvirtina, kad „Sidabrinės linijos“
Lietuvoje labai reikėjo, o pokalbių statistika simbolizuoja akivaizdų vienišumo mažinimo poveikį.
Rugsėjo mėnesį pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą su
Klaipėdos Universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų
centru dėl antrosios studijų pakopos programos Dvasinis konsultavimas ir asistavimas studentų praktikos atlikimo „Sidabrinėje linijoje“. Tai mums leido išplėsti vyresnio amžiaus žmonėms prieinamos pagalbos ratą – dvasiniai konsultantai padeda sunkiomis
ligomis sergantiems ligoniams bei jų artimiesiems, dvasines krizes išgyvenantiems ar nuo įvairių priklausomybių kenčiantiems
asmenims.

„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.

Fotografė: Monika Požerskytė Kalvelė
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p o ka l b i a i
803
14

304

II ketv.

III ketv.

977
IV ketv.

I ketv.

+325%

2016 m. - 1 148 pokalbiai

1 232

1 262

II ketv.

III ketv.

1 407
IV ketv.

2017 m. - 4 878 pokalbiai

skam b u č i ų t r ukm ė
22 720
164
II ketv.

27 838

8 104
III ketv.

IV ketv.

+316%

2016 m. - 31 004 minutės

I ketv.

33 024

31 938

II ketv.

III ketv.

36 313

IV ketv.

2017 m. - 129 112 minutės

l a i m i n g ų p aš n ek o v ų p o r o s
252
8
II ketv.

97
III ketv.

2016 m. - 315 porų

241
IV ketv.

+243%

I ketv.

293

310

315

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

2017 m. - 768 poros
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Lietuvos
valstybės raida
autentiškuose
šimtamečių
liudijimuose

Nuotraukoje: „100 metų kartu“ projekto herojus Antanas Kvoščiauskas.
Fotografė: Monika Požerskytė Kalvelė
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1 0 0 me t ų ka r t u

Lietuva 2018-aisiais švenčia savo atkurtos nepriklausomos
valstybės šimtmetį. Šiandien ji – vėl laisva, moderni šalis,
kurianti savo unikalią istoriją. Istoriją, kurią it bendrą mozaiką kasdien lipdo keli milijonai žmonių. Kai kurie jų – jau
šimtą metų.
Ruošdamiesi šiai progai 2017 metais inicijavome ir kartu su
fotografe Monika Požerskyte Kalvele, režisiere Edita Kabaraite bei kino gamybos kompanija „Artbox“ pradėjome
įgyvendinti meninių vizualizacijų projektą „100 metų kartu“,
kuris fotografijomis bei dokumentinio kino kadrais pasakoja Lietuvos Respublikos bendraamžių – dar gyvų istorijos
liudytojų ir jų artimųjų – atsiminimus, patirtis, gyvenimo
istorijas. Autentiški šimtamečių pasakojimai atskleidžia
kaip Lietuvos valstybei svarbūs įvykiai pakeitė jos žmonių
likimus, kaip kartu su Lietuva pastarąjį šimtmetį keitėmės
mes, Lietuvos žmonės. Projektu siekiame paneigti stereotipinį požiūrį į senatvę, meninės raiškos priemonėmis išryškinti įdomiausius savo herojų gyvenimo epizodus, parodyti
šiuolaikišką senatvės veidą per tų žmonių unikalias istorijas,
realizuotas ir dar nespėtas įgyvendinti svajones, kartu atpasakoti istorinę Lietuvos valstybingumo raidą.

„Negaliu“, „neisiu“, „ne taip jau
labai reikia“, „ne šiandien“, „ne dabar“, „ne ne, ne ne“.
Va tas „ne ne“ ir padaro žmones
be sveikatos.
Projekto herojus
Antanas Kvoščiauskas, 102 m.

Fotografijų albumą „100 metų kartu“ galite įsigyti:
100metukartu.lt | knygos.lt | patogupirkti.lt | vaga.lt ir knygynų tinklo VAGA knygynuose
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f i n a n sav i mas

2017 metais iš viso pritraukėme 79 159 Eur paramos: 15 proc.
šios sumos skyrė fiziniai asmenys (25 proc. daugiau nei 2016
metais), 50 proc. – įmonės ir organizacijos (26 proc. daugiau
nei 2016 metais), 35 proc. – valstybės ir savivaldybių institucijos (pirmąkart). Tai kol kas rekordinė mūsų pritrauktos paramos
suma per metus. Fiziniai asmenys daugiausiai aukojo per aukojimo platformą aukok.lt bei skirdami 2 proc. sumokėto gyventojų
pajamų mokesčio paramą, 4 savivaldybėse laimėjome skelbtus
dalinio finansavimo konkursus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skyrė dalinę paramą „100 metų kartu“ projekto
įgyvendinimui.
Įmonės ir organizacijos išlieka pagrindiniais mūsų rėmėjais: jų
skirta parama sudaro daugiau nei 76 proc. visos gautos paramos
nuo fondo veiklos pradžios; likę 24 proc. panašiomis dalimis pasiskirsto tarp fizinių asmenų ir biudžetinių įstaigų.
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Mus ypatingai džiugina sugrįžtantys rėmėjai, t.y. tie, kurie savo
paramą skyrė bent kelis kartus. Donorų, kurie aukojo mums daugiau negu vieną kartą skaičius 2017 metais išaugo net 40 proc.
palyginus su 2016 metais ir sudarė 11 proc. visų mūsų rėmėjų
(2016 metais – 7,8 proc.). Aktyviausias rėmėjas savo paramą
skyrė net 8 kartus, už ką jam ir visiems kitiems mūsų rėmėjams
esame nuoširdžiai dėkingi.

p a r am o s d av ė j ų g e o g r af i j a

98,4%

lietuva: 77 880 €

Iš viso nuo veiklos pradžios – 205 363 €

Užsienio šalys: 1 279 €

Iš viso nuo veiklos pradžios – 13 761 €

1,6%

Prancūzija – 10 000 €, Liuksemburgas – 1 000 €,
JAV – 924 €, Singapūras – 896 €, Vokietija – 750 €,
Didžioji Britanija – 134 €, Šveicarija – 47 €,
Olandija – 10 €

t o p 5 p a r am o s d av ė j a i

26,0%

15,0%

12,6%

12,1%

5,0%

(20 678 €)

(11 887 €)

(10 000 €)

(9 600 €)

(4 019 €)

MC Investments,
UAB

LR Vyriausybės
kanceliarija

Lietuvos energijos
paramos fondas

Vilniaus miesto
savivaldybė

Kaišiadorių rajono
savivaldybė
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p a r am o s d av ė j a i

2014

2015

2016

2017

0,1% fiziniai
asmenys
ir
99,9% įmonės
organizacijos

23,0% fiziniai
asmenys
ir
77,0% įmonės
organizacijos

15,0% fiziniai
asmenys
ir
50,5% įmonės
organizacijos

0,0% savivaldybių
institucijos

13,6% fiziniai
asmenys
ir
86,4% įmonės
organizacijos
valstybės ir
0,0% savivaldybių
institucijos

0,0% savivaldybių
institucijos

34,5% savivaldybių
institucijos

76 708 €

21 878 €

41 281 €

79 159 €

valstybės ir

valstybės ir

valstybės ir

p a r am o s b ū d a i
(skliaustuose – nuo veiklos pradžios)

(2,0%)

0,0%

aukok.lt
6 533 €

2% GPM
1 006 €

kita
5€

47,2%

8,3%

Pavedimu
34 266 €

projektai
37 349 €

(76,3%)
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(4,7%)

1,3%

43,3%

(17,0%)

(0,4%)

GAUTOS PARAMOS POKYTIS
(2016 m. palyginti su 2017 m.)

9 481 €

+25,0%

31 800 €

+25,7%

0€

visa nuo veiklos pradžios
gauta parama

11 851 €
39 959 €
27 349 €

219 125 €

11,1%
76,4%
12,5%

fiziniai
asmenys
įmonės ir
organizacijos
valstybės ir
savivaldybių
institucijos

R ė m ė j ų p as i t i k ė j i mas *
(skliaustuose – nuo veiklos pradžios)

88,8%
(84,9%)

x

1

5,6%
(9,6%)

x

2

2,4%

0,0%

3,2%

x3

x4

x 5+

(1,4%)

(1,4%)

* to paties paramos davėjo pasikartojančių rėmimų skaičius

(2,7%)

17

mūsų rėmėjai
Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams!
fiziniai asmenys
Artūras Abaris, Zahra Rose Alazaibi (JK), Simona Aleknavičienė,
Judita Aleksiejūnė, Kęstutis Andriulaitis, Rasa Anglickienė,
Rasa Apšegienė, Eglė Arlauskaitė, Vita Arvasevičiūtė, Irena
Augonienė, Algirdas Augustaitis, Jonas Bagdonavičius, Kristina
Bajorienė, Mindaugas Balčiauskas, Indrė Balienienė, Augustė
Baltrukevičiūtė, Marius Baranauskas, Giedrė Barčkutė, Rasa
Barisienė, Rūta Barkauskaitė, Karolis Belskus, Tomas Bielys,
Ieva Bieliūnaitė-Jankauskienė, Martynas Bieliūnas, Karolina Biliartaitė, Arkadij Bliumin, Indrė Bražiūnienė, Gintarė
Česnaitė, Gedas Čiuželis, Andrejus Danilskis, Ilona Darulienė,
Saulius Dautartas, Ieva Dijokaitė, Deimantas Druktenis, Ingrida Dubinskaitė, Eimantas Dumbrava, Kristina Dūdė, Deb
Dutta (SIN), Evaldas Ereksonas, Kęstutis Faktorovičius, Dalia Gaigalaitė, Alma Galinskaitė, Indrė Gaubaitė, Dainora
Gedvilienė, Kamilė Gimbutaitė, Vitalija Golceva, Egidijus
Jonas Grigaravičius, Dalia Gruzdienė, Vida Gudauskienė, Silverija Gusaitė, Daiva Jakubauskienė, Ingrida Janonytė, Eglė
Jasaitė, Lina Jasaitė, Sandra Jasiūnaitė, Laima Jokubauskaitė,
Marius Jonusas, Vanda Jonušienė, Rasa Juknevičienė, Gediminas Juknevičius, Ernesta Juodiskytė, Valda Kairiūnienė, Rasa
Kaknevičiūtė, Marijus Kalesinskas, Evaldas Karčauskis, Ineta
Kašėtaitė, Gabrielė Kavaliauskaitė, Ieva Kazakevičiūtė, Jurgita
Kazarauskaitė, Gedas Keras, Gita Keršulytė-Škarnulienė, Raimondas Kesilis, Dovilė Kėrienė, Gintautas Kėrys, Marijus Kilmanas, Laura Križinauskienė, Aušra Kubiliūtė, Asta Kučinskaitė,
Jonas Kulikauskas, Vilmantas Liagas, Mindaugas Liaudanskas,
Monika Liočaitė, Beatričė Liutikaitė, Romualdas Lubys, Tomas
Mačiulaitis, Rasa Mačiulienė, Rasa Maksimavičiūtė, Monika
Malikėnaitė, Arsenij Markovskij, Ieva Masliukaitė, Vilius Matulionis, Artūras Medeišis, Juras Menčikovskis, Miglė Merkytė,

Remigijus Mičiulis, Lina Mieliauskienė, Monika Mikalajūnaitė,
Jūratė Milčiuvienė, Kotryna Marija Misiukevičiūtė, Edita
Motiejūnienė, Rasa Murauskaitė, Neringa Mzavanadzė, Lionė
Narvydienė, Gražina Papučkienė, Lolita Paragytė-Agejeva,
Vaidotas Pauliukas, Indrė Petkevičiūtė, Lina Petrauskė, Kristina Plauškaitė, Daiva Plikšnienė, Andrius, Vaida, Lėja, Lukas
ir Pijus Prieskieniai, Viktorija Puodžiūtė, Ieva Radavičiūtė, Liudas Ramanauskas, Greta Ranceva, Jurgita Ratkevičiūtė, Arnas
Repečka, Rasa Rėzaitė, Jonas Rimkevičius, Teresa Rožanovska,
Eglė Rupšytė, Dalia Ruskonienė, Loreta Sadzevičiūtė, Oleksandr Sakovskyi, Simona Savickaitė, Viktoras Serikovas,
Evaldas Siauciulis, Laurynas Siaulys, Rogerio Silva, Violeta
Simonavičienė, Kęstutis Spuris, Jolanta Sondaitė, Andrius
Stanislovaitis, Aurelija Statkuvienė, Edvardas Stanys, Karolis Stenys, Dainius Sveikackas, Žydrė Šatienė, Rasa Šaulienė,
Laima Ščiglinskaitė, Agnė Šermukšnytė, Ramunė Šerpytytė,
Audrius Šiaudinis, Ingrida Šidlauskienė, Valentina Šileikė, Dainius Šmigelskas, Ernestas Tamulis, Jurgita Vabalaitė, Kristina
Vaičiukynienė, Nora Vainauskienė, Adomas Vaitkevičius, Saulius Valentinavičius, Elena Vegelytė, Edvinas Veretinskas, Edward Vickery (JAV), Sigita Vilčinskienė, Inga Vilkaitytė, Giedrė
Vilkė, Donatas Vilpišauskas, Virgilijus Visockis, Edita Vitkienė,
Tomas Vitulskis, Rasa Vizgirdaitė, Ieva Vozbutaitė-Beliauskė,
Lina Zmitrovič, Natalija Zverko, Laurynas Žilinskas, Danguolė
Žimantienė, Daina Žymantė.
Ir daugeliui kitų fizinių asmenų, parėmusių mūsų veiklą SMS akcijoje „Remiu, kiek galiu“ ir aukok.lt portale ar panorėjusių likti
anonimais.

Prisidėti ir paremti fondo veiklą galite siųsdami SMS žinutę numeriu 1405, įrašę tekstą 1274. SMS žinutės kaina 2 € (auka – 1,5 €).
18

Globėjas
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis

įmonės ir organizacijos

rėmėjai paslaugomis

Valstybės ir savivaldybių institucijos
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2 0 1 7 m . f i n a n s i n ė s a t aska i t o s
veiklos rezultatų ataskaita (Eurais)
Nr.

Straipsniai

I.

PAJAMOS

1.
2.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Gauta parama

II.

Pastabų Nr.

2017 m.

2016 m.

7 1411

15 586

71 411

15 586

SĄNAUDOS

71 411

15 586

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Projektų įgyvendinimo sąnaudos
Kitos sąnaudos
Kompensuotinos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Mokymai, seminarai, konferencijos
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių, pašto paslaugos
Reklamos, viešųjų ryšių ir kt. sąnaudos
Finansinės veiklos išlaidos
Kitos veikos išlaidos
Suteikta parama ar labdara

53 720
432
17 259
2 257
478
5 582
155
6 187
2 600

2 037
13 549
65
129
10 400
29
2 426
500

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

-

-

IV.

PELNO MOKESTIS

-

-

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

-

-

Paramos šaltiniai

2017 m.

2016 m.

1.
2.
3.

11 851
39 959
27 349

9 481
31 800
-

79 159

41 281

2017 m.

2016 m.

800
1 800

500
-

2 600

500

1

2

3

1. Pastaba. Per metus gauta parama
Fiziniai asmenys
Įmonės ir organizacijos
Valstybės ir savivaldybių institucijos

Iš viso:
2. Pastaba. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos
Kėdainių atstovybės vadovo darbo užmokestis. Fondo vadovas veiklą vykdo visuomeniniais pagrindais
3. Pastaba. Suteikta parama ir labdara
Paramos gavėjai
1.
2.
3.

M. Čobato trečiojo amžiaus universitetas
VšĮ ESVUISC
BENU vaistinės projektas

Iš viso:
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balansas (Eurais)
Nr.

TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I.
II.

NEMATERIALUS TURTAS
MATERIALUS TURTAS

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I.
II.
III.
IV.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pastabų Nr.
4

5

TURTAS IŠ VISO:
Pastabų Nr.

2017 m.

2016 m.

5 000

-

5 000
-

-

87 489

80 359

-

-

5
87 484

80 359

92 489

80 359

2017 m.

2016 m.

58

58

58

58

-

-

Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

I.
II.
III.
IV.

KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS

D.

FINANSAVIMAS

87 410

79 662

I.

Finansavimas

87 410

79 662

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5 021

639

I.
II.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

1.
2.
3.

Skolos tiekėjams
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

3 536
1 394
91

639
-

Nr.

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:

92 489

80 359

Fondo dalininkai

2017 m.

2016 m.

1.
2.

50 proc.
50 proc.

50 proc.
50 proc.

100 proc.

100 proc.

6

4. Pastaba. Susijusių įmonių akcijos
5. Pastaba. Surinkta, bet dar į sąskaitą neįplaukusi parama
6. Pastaba. Fondo dalininkai finansinių metų pabaigoje
Marius Čiuželis
Kristina Čiuželienė

Iš viso:
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n e p r i k l aus o m o au d i t o r i aus i šva d a
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 2017 m. gruodžio 31
d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Fondo 2017 m. gruodžio 31 d.
finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos
rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų
sudarymą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr.
1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau –
TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus 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 įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. 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.
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Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Fondo 2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir
mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už
kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos, ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados
apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse 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 parengimą ir
teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę
atskaitomybę, ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą
Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“,
ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina
finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl
apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Fondo gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo
taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti

Fondą 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 ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama
mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra,
visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS.
Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi
reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo.
Mes taip pat:
• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome
procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų
tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo
iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo 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 Fondo
vidaus kontrolės veiksmingumą.
• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovy-

bės 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 sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos
gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas 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 surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar
sąlygos gali lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos.
• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir
turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo
pateikimo koncepciją.
Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus
asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus,
jeigu nustatėme audito metu.

Auditorius
Genadij Makušev
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162
A. Goštauto 40B, Vilnius
2017 m. birželio 14 d.
Grant Thornton Baltic UAB
Audito Įstaigos pažymėjimo Nr. 001445
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m ū s ų k o ma n d a

Marius Čiuželis

M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo steigėja, „Sidabrinės linijos“
projekto koordinatorė

Giedrė Šavinienė

Gileta Kierienė

M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo savanoriškos veiklos koordinatorė
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Kristina ČiuželIENĖ

M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo steigėjas ir vadovas

M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo projektų vadovė

Kristina Bykovienė

Linita Žebrauskienė

Jolanta Vedeckytė

Vilija Vaškaitė Žiliukienė

M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo vykdomo projekto
„Sidabrinė linija“ konsultantė

M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo vykdomo projekto
„Sidabrinė linija“ konsultantė

M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo vykdomo projekto
„Sidabrinė linija“ konsultantė

M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo vykdomo projekto
„Sidabrinė linija“ konsultantė
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e x e c u t i ve summa r y
INTRODUCTION
The year 2017 was a time of regional development and new
initiatives for us. We progressed it further with “Sidabrine linija”
(the “Silver Line”) – befriending and support line for the lonely
and isolated elderly people we launched in 2016. It grew in
almost every possible aspect including geographic coverage,
total number of registered callers and volunteers as well as time
spent talking and telling endless stories to each other.
Last year was an exceptional one not only for the achievements
of “Sidabrine linija”, but also for increase of brand awareness and
trust gained: we raised so far the largest amount of annual support
from various sponsors, and Mr Linas Kukuraitis, the Minister
of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania,
became our patron. Additionally, we established two regional
representative offices in Varėna and Kėdainiai to strengthen our
representation and cooperation with the local social partners.
Last, but not least, we initiated several new projects: in preparation
for the coming centenary of the restored independent state of
Lithuania we started the “100 Years Together” project of artistic
visualizations, revealing the memories, experiences and life
stories of the contemporaries of the Republic of Lithuania and
their relatives through photographs and documentary images.
Also in compliance with our vision to become the center of
origination, development and financing for social innovations,
we contributed to the “ChangeMakers‘ON” social innovation
and entrepreneurship program and its hackathon. At the end
of the year, in cooperation with the shopping and leisure center
“Panorama LT” and BENU pharmacies, we made unexpected
Christmas gifts to 16 “Sidabrine linija” callers of 80-90 years old
in Vilnius.
Sidabrine linija (the Silver Line)
Last year we continued to paint Lithuania in colour circles – we
managed to enter all 60 Lithuanian municipalities, i.e. at the
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end of the year, we enjoyed having registered users in each
and every local municipality. The total number of registered
befriending callers increased to 1,070 or +89% versus 2016. The
biggest breakthrough happened in Naujoji Akmenė (+1,200%),
Druskininkai (+700%) and Zarasai (+600%), while among the
TOP 3 cities with the largest number of “Sidabrine linija” users,
Vilnius took over the leading position from Kaunas (187 vs. 183
users), while Šiauliai remained in the stable third place (56 users).
In total, in 2017, 768 befriending pairs talked 4,878 times (+325%
compared to 2016), and these conversations lasted for 129,112
minutes (+316% compared to 2016). This proves to us the
greatest need of our service in Lithuania, while the statistics
communicate the apparent social impact achieved on the
reduction of loneliness among old age people.
In September, we signed a cooperation agreement with the
Klaipėda University John Paul II Centre for Christian Studies so
that the students from the Spiritual Counselling and Assistance
second cycle study programme could practice their skills in
“Sidabrine linija”. This allowed us to expand the range of help
available to elderly people – spiritual counsellors provide their
assistance to the patients with terminal and chronic diseases and
their families as well as those experiencing emotional crisis or
suffering from various addictions.
100 Years Together
In 2018, Lithuania celebrates the centenary of its restored
independent state. Today it is a free and modern country
creating its unique history. A history that is being created daily
by millions of its fellow citizens. Some of them have been
together for as much as a hundred years.
In preparation for the anniversary, in cooperation with the
photographer Monika Požerskytė Kalvelė, the film director
Edita Kabaraitė and film production company “Artbox”, last year
we initiated and launched the “100 Years Together” project of

artistic visualization that shares the memoirs, experiences and
life stories of the contemporaries of the Republic of Lithuania –
live witnesses of history – and their families through photographs
and documentary images. Authentic stories of the centenarians
reveal how the major events of the Lithuanian state changed
the destinies of its people, and how we, the people of Lithuania,
have changed together with our country in the past hundred
years.
Financing
In 2017, we raised EUR 79,159 of support in total: 15% of the
amount was granted by individuals (25% more than in 2016),
50% by corporate donors and various organizations (26% more
than in 2016), and 35% by state and municipal authorities (for
the first time). Individuals mostly contributed through the
aukok.lt donation platform and by assigning to us 2% of their
paid personal income tax. In the four municipalities we won
tenders for partial financing, while the Government Office
of the Republic of Lithuania provided partial support for the
implementation of the “100 Years Together” project.
Companies and organizations remain our main sponsors: their
support accounts for more than 76% of all support received by
the foundation from the beginning of its activities; the remaining
24% are distributed in equal parts between individuals and state
institutions.
We are especially delighted by the recurring sponsors: those
who have granted their support multiple times. The number of
donors who supported us more than once increased by 40% in
2017 compared to 2016 and amounted to 11% of all our sponsors
(in 2016 – 7.8%). The most active sponsor has granted his
support as many as eight times. We are sincerely grateful to him
and all our donors and supporters.

last year we initiated and
launched the “100 Years
Together” project of
artistic visualization that
shares the memoirs,
experiences and life stories
of the contemporaries of
the Republic of Lithuania
– live witnesses of history –
and their families through
photographs and
documentary images.
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Prisidėti ir paremti
fondo veiklą galite
šiais būdais:
Verslo centras „Europa“, 13 a.
Konstitucijos pr. 7, LT–09308 Vilnius, Lietuva
+370 698 40 095
info@mcwealth.lt

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

www.mcwealth.lt
www.sidabrinelinija.lt

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

Registracijos kodas: 303474437
PVM kodas: –
Bankas: Swedbank, AB
SWIFT kodas: HABALT22
Sąskaitos nr.: LT97 7300 0101 4134 5061

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

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

• Tapkite „Sidabrinės linijos“ savanoriais, pasirinkite
norimą savanorystės formą ir kartu kurkime draugišką
senatvei Lietuvą.

