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KAS MES ESAME 
 
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondą 2014 metais įsteigė Kristina ir Marius Čiuželiai, 
siekdami puoselėti filantropijos tradicijas Lietuvoje bei norėdami savo pavyzdžiu įkvėpti ir 
kitus bendruomeniškumui, savitarpio pagalbai ir asmeninės atsakomybės ugdymui. Viena 
pagrindinių fondo veiklos krypčių mūsų sparčiai senėjančioje visuomenėje yra vyresnio 
amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas. Fondas siekia, kad Lietuva taptų draugiška 
šalimi senatvei, kur kiekvienam būtų gera senti, o vyresnio amžiaus žmogus būtų 
neatskiriama ir svarbi visuomenės dalis.  
 
Filosofija – tikime, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės padėties kiekvienas žmogus 
yra vertas gyvenimo, kurį norisi gyventi. 
 
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. 
 
Žvelgdami į 2020-uosius sakome – šie metai buvo rekordiškai geri. Skamba kontraversiškai, 
tačiau pasaulinė pandemija ir karantinas mums visiems dar kartą parodė, kokia svarbi 
vyresnio amžiaus žmogui yra ne tik fizinė, bet ir emocinė pagalba. Vien „Sidabrinėje linijoje“ 
pastebėjome išaugusį poreikį rūpintis vyresnio amžiaus žmonių emocine savijauta, o mūsų 
partneriai savo darbais patvirtino, jog ši tema aktuali daugeliui. 
 
Trumpai šiuos metus galime apibendrinti taip: 
> 2020 metais „Sidabrinėje linijoje“ reguliariai bendravo 1 545 laimingų pašnekovų porų, o 
nuo veiklos pradžios 2016 m. pašnekovą suradome, emocinę ar informacinę pagalbą 
suteikėme daugiau nei 3 600 senjorų; 
> kone 12 000 kokybiškų pokalbio valandų mūsų pašnekovams; 
> vidutiniškai po 856 „Sidabrinė linija“ klauso“ pasisveikinimų per mėnesį, ištartų atsiliepiant 
nemokamu telefonu 8 800 800 20. Balandžio mėnesį atsiliepėme net į 1 491 skambutį; 
> jau net 610 aktyvūs savanoriai kiekvieną savaitę bendrauja su savo pašnekovais, taip pat 
skleidžia, pritraukia, dalinasi informacija apie „Sidabrinę liniją“ su tais, kam jos reikia 
labiausiai; iš viso nuo veiklos pradžios „Sidabrinėje linijoje“ savanoriavo kone 1 100 geros 
valios žmonių; 
> iki 11 žmonių išaugusi komanda, besirūpinanti sėkminga fondo veikla ir vyresnio amžiaus 
žmonių gerove; 
> šimtamyliais žingsniais didėjantis rėmėjų ir mūsų misijos palaikytojų ratas. 
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„Sidabrinė linija“ 
 
Nuo 2016-ųjų metų vystome draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos liniją vyresnio 
amžiaus žmonėms „Sidabrinė linija“. Nuo šių pokalbių prasideda dviejų nepažįstamų žmonių 
– kartais panašios, o neretai ir visai skirtingos patirties ir gyvenimiškos išminties – 
bendravimo istorija, pamažu mezgamas tvarus ir tikrąjį pokytį atnešantis ryšys. Ne vienas 
skambutis, o ilgalaikis ryšys, nuolatinis bendravimas padeda vyresnio amžiaus žmonėms 
jaustis geriau. 

 
Iš viso 2020 metais 1 545 pašnekovų poros (+38 proc. palyginus su 2019 metais) kalbėjosi 
net 31 373 kartus (+71 proc. palyginus su 2019 metais), įskaitant 20 714 draugystės 
pokalbius (+77 proc. palyginus su 2019 metais) ir 10 659 emocinės ir informacinės pagalbos 
pokalbius 800-ojoje linijoje (+61 proc. palyginus su 2019 metais). Visi šie pokalbiai truko 704 
564 minutes arba kone 12 000 valandų (+94 proc. palyginus su 2019 metais), o nuo veiklos 
pradžios 2016 metų birželį pokalbių trukmė viršijo 24 400 valandų. Tai tik dar kartą patvirtina 
žmogiškojo santykio ir bendravimo svarbą kiekvieno mūsų gyvenime. 
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Pandemijos palytėti 
 
2020 metų pavasarį prasidėjusi koronaviruso COVID-19 pandemija ir įvestas karantino 
laikotarpis daugeliui tapo nelengvu išbandymu, sukėlė daug streso ir nerimo, natūraliai išaugo 
ir mūsų gaunamų skambučių skaičius. Senjorai „čia ir dabar“ norėjo pasiguosti, išsikalbėti, 
teiravosi, kaip būtų, jei rimčiau susirgtų – ar kas nors gydytų, ar tektų palikti šį pasaulį 
nesulaukus pagalbos. Pokalbiuose pabrėžta socialinė atskirtis, fizinės pagalbos prašymas, 
noras išsikalbėti, pasidalinti savo mintimis, būti išklausytam, išryškėjo informacinės pagalbos 
poreikis. Sulaukėme nemažai ir kitų amžiaus grupių atstovų skambučių – kiekvieną 
skambinusįjį išklausėme, nuraminome, suteikėme būtinąją informaciją, senjorams pasiūlėme 
reguliarių pokalbių su bendraminčiu galimybę. Dideliame negatyvios ir nuolat besikeičiančios 
informacijos fone vyresnio amžiaus žmonėms labai svarbu turėti patikimą pašnekovą, kuris 
geba nuraminti ir užtikrinti, jog senjorai nebus palikti vieni likimo valiai. Mūsų darbas ir buvo 
pasirūpinti, kad to nerimo jiems būtų kuo mažiau. 
 
Todėl nuo pat karantino pradžios siekėme aktyviai prisidėti prie pandemijos iššauktos krizės 
socialinių pasekmių mažinimo, teikdami tikslią, patikimą ir aktualią informaciją, konsultacijas ir 
emocinę pagalbą labiausiai koronaviruso pažeidžiamai ir izoliuotai gyventojų grupei – 
vyresnio amžiaus žmonėms. 
 
Apie 40 proc. visų gautų skambučių buvo susiję konkrečiai su COVID-19 pandemija. 
Skambinusiesiems rūpėjo sveikatos klausimai (ką daryti, jeigu pradėjau kosėti?, kaip 
susisiekti su savo gydytoju?, kaip įsigyti vaistų? ir pan.), klausimai dėl karantino (kada 
baigsis?, ar tikrai reikia dėvėti kaukes?, ar galiu eiti į lauką? ir pan.), fizinės pagalbos poreikiai 
(maisto pristatymai ir pan.), finansiniai klausimai (kaip sumokėti komunalinius mokesčius?, ar 
laiku gausiu pensiją?, kas ją atneš? ir pan.). 
 
Karantino mėnesiais skambučių į „Sidabrinę liniją“ skaičius nuo įprastų ~850 per mėnesį 
šoktelėdavo net iki 1 500, draugystės pokalbių skaičius padvigubėjo, jų trukmė taip pat 
pastebimai ilgėjo: palyginus 2020 metų pradžią ir pabaigą vidutinė skambučių trukmė buvo 
net 16 proc. ilgesnė ir siekė 35,7 min. 
 
„Gyvenant karantino sąlygomis dėl sumažėjusio socialinio aktyvumo, silpstančių fizinių jėgų, 
baimės dėl savo sveikatos ir pasitikėjimo savimi stokos vyresnio amžiaus žmonės tampa 
psichologiškai dar labiau pažeidžiami, todėl jiems itin reikalingas ypatingas dėmesys, jų 
priimamų sprendimų ar elgsenos patvirtinimas. Mūsų pašnekovai dar turi vilties ir jėgų 
kabintis į gyvenimą, nors šiuo metu jiems yra labai sunku. Neretas pripažįsta ir net 
pasidžiaugia, kad po pokalbio „Sidabrinėje linijoje“ jaučia palengvėjimą, jėgų antplūdį, jiems 
išauga savivertė ir saugumo jausmas. O tai ir yra pagrindinė mūsų kasdienio darbo misija“, – 
kalbėjo viena fondo steigėjų ir „Sidabrinės linijos“ skambučių centro vadovė Kristina 
Čiuželienė. 
 
Karantino metu glaudžiai bendradarbiaudami su valstybės ir savivaldybių ekstremaliųjų 
situacijų operacijų centrais rinkome aktualią informaciją apie koronavirusą, kuri kasdien buvo 
pildoma, tikrinama ir tikslinama ir kuria remdamiesi „Sidabrinės linijos“ skambučių centro 
konsultantai teikė atsakymus į pašnekovų užklausas, susijusias su koronaviruso pandemijos 
klausimais. 
 
Sutelkę didelę patirtį ir kasdien girdėdami senjorų išreiškiamą rūpestį...  
...parengėme „Rekomendacijas vyresnio amžiaus žmonėms, kaip palengvinti buvimą 
ekstremaliosios situacijos metu“ (su šiomis rekomendacijomis galima susipažinti „Sidabrinės 
linijos“ interneto svetainėje), kuriomis pasidalinome su visomis 60 savivaldybių,  
...dažnai konsultavome įvairias kitas organizacijas: Trečiojo amžiaus universitetus, 
Jaunuosius Maltiečius, „Kurk Lietuvai“ atstovus – Socialinio recepto kūrėjus ir kitas;  
...aktyviai bendradarbiavome su žiniasklaida (džiaugiamės kone 500 paminėjimų 
žiniasklaidos priemonėse), nuolat teikdami jiems informaciją, sutelktą patirtį perkeldami į 
patarimus tiek senjorams, tiek ir jiems padėti parengusiai visuomenei.   
 
2020-ieji padėjo mums dar geriau pažinti karantino metu išryškėjusias vyresnio amžiaus 
žmonių problemas, ne tik didinti jau teikiamų paslaugų žinomumą ir pripažinimą, bet ir vystyti 
naujas – pandemijos metu gimusias – paslaugas.  
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Įvertinimai 
 
Mūsų veikla 2020 metais neliko nepastebėta:  
 
> iš Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos sulaukėme padėkos „už nuoširdų ir kilnų darbą 
emocinės paramos linijoje 1809 ekstremalios situacijos ir karantino metu Lietuvoje, siekiant 
laiku suteikti emocinę paramą Lietuvos gyventojams dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltų 
veiksnių“.  
 
> Premjeras S. Skvernelis padėkojo visai komandai už pagalbą Lietuvai kovoje su COVID-19 
virusu. Premjero žodžiais mūsų parodyta iniciatyva liudija Žmogaus ir Tautos tvirtybę, ugdo 
pilietinį sąmoningumą ir skleidžia gerumo dvasią.  
 
 
 
         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis fondo vadovui M. Čiuželiui įteikia Premjero padėką 

 
> Metų pabaigoje portalo „DELFI Lietuva“ užsakymu žurnalo „Reitingai“ atlikto tyrimo 
duomenimis 2020 metais labiausiai prisidėjome prie senjorų gerovės ir buvome įvertinti 
pirmąja vieta „Atsakingo požiūrio“ apdovanojimuose. Šis pripažinimas mums itin svarbus, nes 
parodo, koks teisingas ir reikalingas mūsų pasirinktas kelias. 
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Partnerystės 
 
„Rimi Lietuva“ 
 
Prekybos tinklo „Rimi“ draugystė su „Sidabrine linija“ prasidėjo dar 2019 metais, pirkėjams 
pristačius galimybę prisidėti prie senolių atskirties mažinimo priduodant užstato sistemoje 
dalyvaujančią tarą ir paaukojant dalį ar visą už ją grąžintą sumą. Pernai su šiuo prekybos 
tinklu žengėme dar vieną žingsnį skatindami prasmingą pirkimą. Atsiskaitę už prekes „Rimi“ 
kasose, pirkėjai gaudavo antrą čekį su specialia informacija apie galimybę į savo pirkinių 
krepšelį „įsidėti“ ir vyresnio amžiaus žmonėms nupirktą draugystės pokalbį „Sidabrinėje 
linijoje“.  
 
„Pasinaudoję šiomis galimybėmis, „Rimi“ klientai iš viso „Sidabrinei linijai“ skyrė kone 6 000 
Eur, taip užtikrindami net 80 vyresnio amžiaus žmonių nenutrūkstamus pokalbius su 
bendraminčiu visus metus. Tai realus pokytis, tikri žmonės, tikros istorijos. Kasdien 
atsakinėdami į skambučius ir organizuodami draugystės pokalbius, jaučiame jų ilgalaikį 
teigiamą poveikį. Globaliai – tai vienišumo ir socialinės atskirties mažinimas. Tačiau 
kiekvienam mūsų pašnekovui atskirai – dažnai tai vienas svarbiausių įvykių savaitėje, 
laukiamiausias susitikimas. Ir visai nesvarbu, kad tik telefonu,“ – džiaugėsi fondo vadovas 
Marius Čiuželis. 
 
„Gera kurti kartu, kai tame įžvelgiame prasmę. Mūsų ir „Sidabrinės linijos“ požiūriai sutampa, 
mums itin aktuali vyresnių žmonių įgalinimo tema, tad įvairiais būdais ir veiklomis siekiame 
atliepti jų poreikius, suprasti ir padėti. Drauge su mumis šiuo keliu žengia ir mūsų pirkėjai, vis 
aktyviau prisidėdami prie geresnės, laimingesnės visuomenės bei jos stiprinimo“, – sakė 
Renata Keršienė, „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė. 
 
Gjensidige, ADB 
 
Kovo 25-30 d. „Žmogaus studijų centro“ atliktas tyrimas, prie kurio prisidėjo draudimo 
bendrovė „Gjensidige“, parodė, kad Lietuvoje prasidėjus pandemijai nerimą patiriančių 
žmonių padaugėjo nuo 26,1 proc. iki 64,3 proc.,  jaučiančių liūdesį asmenų skaičius išaugo 
nuo 21,9 proc. iki 46,8 proc., išgyvenančių pyktį – nuo 19,8 proc. iki 35,6 procentų. Emocinės 
savijautos dėl koronaviruso grėsmės ir jį lydinčio karantino pablogėjimą ypač būdingas 
vyresnio amžiaus žmonėms. „Gjensidige“, reaguodama į jų atskirtį karantino metu, „Sidabrinei 
linijai“ skyrė 10 tūkst. eurų pagalbą. 
 
„Karantino metu vyresnio amžiaus žmonės yra izoliuoti ne tik nuo aplinkos, bet ir nuo savo 
artimųjų, kaimynų bei bičiulių. Šią atskirtį ypač jaučia nesinaudojantys internetu ir neturintys 
komunikacijos priemonių, kurios leidžia vaizdu bendrauti su kitais žmonėmis. Vienintelis jų 
bendravimo būdas – pokalbis telefonu. Prisidedame prie „Sidabrinės linijos“ veiklos 
suprasdami, kad pokalbiai pastaruoju metu vyresnio amžiaus žmonėms yra gyvybiškai 
svarbūs. Žmogiškojo ryšio šiomis dienomis reikia labiausiai“, – kalbėjo draudimo bendrovės 
„Gjensidige“ generalinis direktorius Marius Jundulas. 
 
Įmonės dėmesio centre – emocinis visuomenės saugumas. Ketvirtus metus iš eilės kalėdinių 
dovanų lėšas skirdama labdarai draudimo bendrovė „Gjensidige“ „Sidabrinės linijos” 
globojamiems senoliams papildomai padovanojo 2 700 telefoninių pokalbių. 
 
„Ilgamečius partnerius draudimo bendrovę „Gjensidige“ jau seniai vadiname artimais 
draugais. Savo darbuotojais ir partneriais jie rūpinasi visus metus, o kalėdines dovanas 
dovanoja jų labiau stokojantiems. „Sidabrinėje linijoje“ rūpinamės, kad šios kalėdinės 
dovanos virstų nemokamais draugystės pokalbiais ir džiugintų vyresnio amžiaus žmones 
visus metus. Mūsų pašnekovai ne kartą yra sakę, jog nuolatinis nuoširdus bendravimas jiems 
vėl padeda pasijusti žmonėmis“, – sako fondo vadovas Marius Čiuželis 
 
Vilniaus miesto savivaldybė 
 

Naujų bendravimo formų karantino metu teko ieškoti visoms amžiaus grupėms. Vilniaus 
miesto savivaldybė, suprasdama, kad būtinybė apriboti socialinius ryšius gali ypač 
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skausmingai atsiliepti namuose liekantiems senjorams, tik prasidėjus karantinui į pagalbą 
pasitelkė „Sidabrinę liniją“. 
 
„Viena yra higiena, maistas, raginimas likti namuose, kuo jau rūpinamės. Kita – emocinė 
žmonių savijauta, kai visi būsime užsidarę tarp keturių sienų. Pirmiausiai norime pasirūpinti 
viruso pažeidžiamiausia grupe – vyresniais žmonėmis, kuriems kartais trūksta elementaraus 
pasikalbėjimo“, – kalbėjo Vilniaus meras Remigijus Šimašius. 
 
„Pasidalijimas patiriamais išgyvenimais su draugais ar artimaisiais veiksmingiausiai mažina 
nerimo jausmą. Ši sudėtinga situacija, paisant rekomendacijų ir vengiant gyvo kontakto su 
žmonėmis, gali itin paskatinti vienišumo ir dar didesnės atskirties jausmą. Pokalbiai telefonu 
tampa saugiausia bendravimo priemone, kuri veiksmingai padeda sugrįžti ramybės jausmui. 
Geras ir nuoširdus pokalbis padeda nesirgti“, – neabejoja Kristina Čiuželienė. 
 
Finansavimas 
 
2020 metais iš viso pritraukėme 347 574 Eur paramos, arba net 31 proc. daugiau nei 2019 
metais. 11,1 proc. šios sumos skyrė fiziniai asmenys, 37,3 proc. – įmonės ir organizacijos, 
51,6 proc. – valstybės ir savivaldybių institucijos. Tai – ir vėl rekordinė mūsų pritrauktos 
paramos suma per metus. Fiziniai asmenys daugiausiai aukojo tiesioginiais pervedimais į 
fondo sąskaitą, per aukojimo platformą aukok.lt bei skirdami 1,2 proc. sumokėto gyventojų 
pajamų mokesčio paramą, taip pat aktyviai išnaudojo „Sidabrinės linijos“ interneto svetainėje 
prieinamus paramos skyrimo būdus.  
 
Mus ypatingai džiugina periodiniai rėmėjai, t.y. tie, kurie savo paramą skiria bent kelis kartus: 
vien sugrįžtančių verslo sektoriaus rėmėjų parama sudarė kone pusę visos įmonių ir 
organizacijų skirtos paramos. Esame be galo dėkingi tokiam dėmesingumui, juk bendrauti – 
kaip ir kvėpuoti – norisi kasdien. Kelerius pastaruosius metus periodinių rėmėjų dalis stabiliai 
laikėsi ties 15 proc. riba, tačiau pernai šoktelėjo net iki 18,1 proc. Iš jų daugiau nei 5 kartus 
paramą skyrė 26 rėmėjai, daugiau nei 10 kartų – 12 rėmėjų.  
 
2020 metais net 12 savivaldybių skyrė paramą „Sidabrinei linijai“ švelninant pandemijos 
sukeltus padarinius vyresnio amžiaus asmenų psichikos sveikatai, toliau tęsėme Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamus veiklos grupių vietos plėtros 
strategijų įgyvendinimo projektus Varėnoje, Panevėžyje, Marijampolėje, užbaigėme dar 2018 
metais kartu su VšĮ „Soros International House“ pradėtą projektą „Mokykis ir savanoriauk! 
Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei“.  
 
Visgi didžiausias mūsų laimėjimas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirta daugiau 
nei 117 000 eurų parama emocinei ir psichologinei paramai teikti vyresnio amžiaus 
žmonėms, kas mums leido ženkliai sustiprinti savo veiklą ir paklojo tvirtą pamatą ateities 
plėtrai. 
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FINANSINĖS ATASKAITOS 
 
Finansinė veiklos rezultatų ataskaita (eurais) 
 
 

Nr.  Straipsniai Pastabų nr.  2020 m.   2019 m.   

I. PAJAMOS           280 306             208 412     

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes               2 088               10 786     

2.  Gauta parama 1           99 095               94 531     

3. Gautos dotacijos ir subsidijos 1         179 121               99 337     

4. Gautinos dotacijos ir subsidijos                     -                    3 758     

5. Kitos pajamos                      2                        -       

II.  SĄNAUDOS           279 976             203 483     

1.  Projektų įgyvendinimo sąnaudos          228 572             130 743     

2.  Kitos sąnaudos                     -                          -       

3. Kompensuotinos sąnaudos                     -                          -       

4.  Veiklos sąnaudos            49 644               66 883     

4.1. Mokymai, seminarai, konferencijos                     -                    1 880     

4.2.  Darbuotojų išlaikymo 2           11 028                  8 134     

4.3.  Nusidėvėjimo (amortizacijos)               2 936                     300     

4.4.  Patalpų išlaikymo            11 766                  3 683     

4.5.  Ryšių, pašto paslaugos                     -                       544     

4.6.  Reklamos, viešųjų ryšių ir kt. sąnaudos                  428               20 918     

4.7.  Finansinės veiklos išlaidos               1 352                     630     

4.8.  Kitos veikos išlaidos                   291                  5 551     

4.9.  Suteikta parama ar labdara 3                   50                        -       

4.10. Investicijų perkainojimo sąnaudos                     -                          -       

4.11 Remonto sąnaudos            18 189               16 045     

4.12 Kanc. prekės, inventorius ir ūkio išlaidos                    87                  5 146     

4.13 Buhalterinės apskaitos sąnaudos               3 517                  4 052     

5.   Suteiktų paslaugų savikaina               1 760                  5 857     

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ                   330                  4 929     

IV. PELNO MOKESTIS                      -                          -       

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS                   330                  4 929     

1. Pastaba. Per metus gauta parama ir finansavimas       

1.  Fiziniai asmenys            38 466               17 438     

2. Įmonės ir organizacijos          129 593             129 310     

3. Valstybės ir savivaldos institucijos          179 515             117 723     

Iš viso:         347 574             264 471     

2. Pastaba. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos. Fondo vadovui išmokėtas atlygis siekė 11 258,23 Eur, iš 
kurių 7 140,80 Eur buvo finansuojami LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto lėšomis 

3. Pastaba. Suteikta parama ir labdara       

1.  
VšĮ "Geros valios projektai"                                                       
(projektas "Antrieji "Orūs namai" - oriai senatvei")                   50                        -       

Iš viso:                   50                        -       

 
 
  

 
 
 



 

8     M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas / 2020 m. veiklos ataskaita 

 
 
Balansas (eurais) 
 
 

Nr.  TURTAS Pastabų nr.  2020 m.  2019 m.  

A.  ILGALAIKIS TURTAS             20 779               16 510     

I.  FINANSINIS TURTAS               2 570                  2 570     

II.  MATERIALUS TURTAS            18 209               13 940     

B.  TRUMPALAIKIS TURTAS           212 980             156 305     

I.  ATSARGOS                     -                          -       

II.  PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS            10 284               12 661     

III.  KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS            61 731               75 667     

IV.  PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI          140 965               67 977     

  TURTAS IŠ VISO:           233 759             172 815     

       

Nr.  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabų nr.  2020 m.  2019 m.  

C. NUOSAVAS KAPITALAS                3 927                  3 597     

I. KAPITALAS 4                   58                       58     

II.  PERKAINOJIMO REZERVAS                     -                          -       

III. KITI REZERVAI                     -                          -       

IV.  VEIKLOS REZULTATAS               3 869                  3 539     

D. FINANSAVIMAS           227 948             158 590     

I. Finansavimas          171 039             149 845     

II.  Gautos dotacijos ir subsidijos            56 909                  8 745     

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI                1 884               10 628     

I.  ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                     -                          -       

II.  TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI                     -                          -       

4.  Skolos tiekėjams                  310               10 628     

5.  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                     -                          -       

6.  Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai               1 574                        -       

  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO           233 759             172 815     

4. Pastaba. Fondo dalininkai finansinių metų pabaigoje       

1.  Marius Čiuželis  50 proc.   50 proc.   

2.  Kristina Čiuželienė  50 proc.   50 proc.   

Iš viso:   100 proc.  100 proc.   
 
 
2020-ieji mums buvo rekordiniai metai, bet neabejojame, kad geriausia dar laukia ateityje. 
Norime sulaukti dienos, kai vyresnio amžiaus žmonių atskirtį ir izoliaciją prisiminsime tik kaip 
slogų sapną, ir jie vėl galės džiaugtis visaverčiu gyvenimu.  
 
Nekantraujame tą dieną švęsti kartu su jumis. 
 
 
 
 
 
Fondo vadovas                                                                                         Marius Čiuželis 
 
 
 


