Viešosios įstaigos „Pagalbos paaugliams iniciatyva“
2012 m. veiklos ataskaita
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Vieneto pavadinimas: VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“
Vieneto rūšis: Viešoji ne pelno organizacija
Vieneto ūkinės - komercinės veiklos pobūdis: Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su
apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99)
Vieneto registracijos adresas: Varšuvos g. 4-1, Vilnius
Vienetas įregistruotas: 2004-04-26 VĮ Registrų centras. Įmonės kodas 300015813
VšĮ steigėjas – fiziniai asmenys
Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
2012 metais Viešoji įstaigos „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ vykdė: būsimų
globėjų ir įtėvių rengimą, teikė tęstinas paslaugas; teikė kompleksines paslaugas nuo
smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams; savanorių mokymą socialinei veiklai
vykdyti; suaugusių švietimą iš tarptautinės patirties; neformalaus vaikų ugdymo stovykloje
veiklas.
Viešoji įstaiga 2012 metais buvo finansuojama iš Švietimo paramos fondo , Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
VšĮ W2W projektai (tikslinė parama vaikų vasaros stovyklos renginiams), VšĮ Geros valios
projektai (tikslinė parama vaikų vasaros stovyklos renginiams), Trakų rajono savivaldybės
administracijos (tikslinė parama vaikų vasaros stovyklos renginiams), 2% gyventojų
pajamų mokesčio , LPF Maisto bankas, (parama maisto produktais ir kitmis materialinėmis
vertybėmis).
Panaudojus dalį finansavimo, 2012.12.31 likutis - 10226 Lt.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos , buvo kompensuotas darbo užmokestis ir Socialinio draudimo mokestis,
ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, projektinės veiklos prekės ir paslaugos 50900 Lt.
Švietimo mainų paramos fondo finansavimo pajamomis kompensuotas darbo
užmokestis ir Socialinio draudimo mokestis ir dalyvių kelionės ir pragyvenimo išlaidos
16172,92 Lt.
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, kompensuotos pajamos pagal sutartį NSPVP1-2 darbo užmokestis ir
Socialinio draudimo mokestis ir transporto išlaikymas 48100 Lt, pagal sutartį JFP1-56
darbo užmokestis ir Socialinio draudimo mokestis, transporto išlaikymas, projektinės
veiklos prekės ir paslaugos 13100 Lt.
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Trakų rajono savivaldybės administracijos.ir Vilniaus miesto savivaldybės
administarcijos tikslinė parama vaikų vasaros stovyklai 3000 Lt
Gautos 2 proc. params iš gyventojų pajamų mokesčio 3390,24 Lt Lt kompensuotos
Kitos bendrosios veiklos sąnaudos. Anoniminė auka 397,46 Lt, VšĮ W2W projektai 100 Lt,
VšĮ Geros valios projektai 4025 Lt kompensuotos išlaidos vaikų vasaros stovyklai.
Panaudojus dalį finansavimo, 2012.12.31 likutis - 141 069,69 Lt.
2012 finansinių metų veiklos rezultatas 0 Lt.
Veiklos rezultatų ataskaita
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PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Pastabos
Nr.

Ataskaitinio
laikotarpio
188271
47360
140911
131273
9638
188271
15680
172591
40
82562
13445
652
12675
63217

-

-

Viešajai įstaigai vadovauja Zigmas Giedrimas. Direktorių skiria steigėjai. Įstaigos
vadovo darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių išlaidos sudarė 45056,43 Lt.
Vidutinis darbuotojų skaičius 2012 m. pradžioje 2, pabaigoje 5 darbuotojai

Direktorius

Zigmas Giedrimas
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