2018 m. v e i k l o s a t a s k a i t a

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.

f i l os ofija –
tikime, kad nepriklausomai nuo amžiaus ar socialinės padėties kiekvienas žmogus yra vertas gyvenimo, kurį norisi
gyventi.

M i s i ja –
padėti tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys.

vi z i ja –
tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir
plėtros centru, siekiančiu padėti labiausiai socialiai pažeidžiamoms mūsų visuomenės grupėms.
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PAG RI NDINIAI
2 0 1 8 M . VE IK LOS
A KC E NTAI
2 0 18 - ie j i –

ypatingi visai Lietuvai valstybės atkūrimo šimtmečio metai – mūsų fondo veiklai buvo tobulėjimo ir darnios plėtros periodas. Skaičiuodami 5-uosius veiklos metus, toliau auginome „Sidabrinę liniją“ ir fiksavome
nuolat pasikartojančius pašnekovų pokalbių ir jų trukmės
rekordus. Siekiame, kad sparčiai senstančioje Lietuvos visuomenėje kuo daugiau vienišų ar bendravimo stokojančių
vyresniojo amžiaus žmonių atrastų sau bendramintį, su kuriuo galima reguliariai kalbėtis įvairiausiomis temomis, aptarti aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti.
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sida br in ė
linija

10 0 met ų
k a rtu

Džiaug ia m ė s,

M etų

Draug iš k as
senat v e i m iestas

Žm o gu i re i k i a
Žm o gaus

Mūsų

S k lei s d a m i

kad 2018 metais
mūsų vystoma draugystės, bendravimo ir pagalbos telefonu linija „Sidabrinė linija“ neatsiejama gyvenimo dalimi jau tapo 1 526 žmonėms.
Metų pabaigoje bendravusios 912 pašnekovų
poros tik dar kartą patvirtina pokalbio, bendrystės ir draugystės svarbą kiekvieno mūsų
gyvenime, ir mums tai yra didžiausia paskata
eiti į priekį.

inicijuota visuomeninė komisija prie Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
„Draugiškas senatvei miestas“, kuriai pirmininkauja viena fondo steigėjų Kristina Čiuželienė,
pasiekė svarbų rezultatą – kartu su Vilniaus
universiteto mokslininkais atliko pirmąjį Vilniaus mieste vyresniojo amžiaus žmonių nuomonės ir gyvenimo kokybės tyrimą, kurio išvadas ir rekomendacijas pristatė Savivaldybės
administracijai. Vilnius tapo pirmasis Baltijos
šalyse oficialiai priimtas į Pasaulio sveikatos
organizacijos draugiškų senatvei miestų bendruomenę.

pradžioje tiek „Vilniaus knygų mugėje 2018“, tiek Vilniaus tarptautiniame kino
festivalyje „Kino pavasaris 2018“ visu gražumu
sužibėjo projektas „100 metų kartu“, kurį įgyvendinome kartu su partneriais fotografe Monika Požerskytė, režisiere Edita Kabaraite bei
kino gamybos kompanija „Artbox“. Dokumentinis kino filmas „100 metų kartu“ „Kino pavasaryje“ pripažintas žiūroviškiausiu filmu.

savanorystės svarbą
ir jos teigiamą poveikį visuomenei, vykdėme
viešinimo kampaniją „Žmogui reikia Žmogaus“. Jos metu kartu su globos namų gyventojais vykome prie jūros, juos filmavome,
fotografavome, daug ir linksmai bendravome.
Kampanijos rezultatais – savanorių istorijomis
ir 27 dalių mini video siužetų serialu – galėjo džiaugtis mūsų medijos partnerių LRT ir
15min.lt žiūrovai bei skaitytojai, o fotografijų
paroda vis dar keliauja po įvairias įmones ir
organizacijas, puošdama jų biurų sienas bei
džiugindama darbuotojus.
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M okyk is ir
sava no r iau k !
20 1 8- ai sia is

pradėjome įgyvendinti projektą „Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei“.
Šio iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamo projekto iniciatorius ir vykdytojas yra VšĮ „Soros International
House“, atsakingas už visą projekto administravimą bei viešinimą, bendrųjų gebėjimų mokymų organizavimą, o mūsų fondas – projekto
partneris – rūpinasi savanoriškos veiklos organizavimu, koordinavimu ir mokymu.

Viln iau s

arkivyskupas metropolitas
Gintaras Grušas tapo „Sidabrinės linijos“ globėju.

pro f es i n ės
ko mpetenci jos
to bu l i n i m a s
Pas kati nti

gerų „Mokykis ir savanoriauk!“ projekto dalyvių atsiliepimų ir stiprindami bendradarbiavimą su savo socialiniais
partneriais, metų gale žengėme į dar vieną
naują veiklos sritį: pradėjome socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo
mokymus. Pirmieji mokymai Neringos ir Vilniaus socialinių paslaugų centrų darbuotojams
sulaukė puikių atsiliepimų ir įvertinimų.

pa nev ė ž i o
atstovy bė
Toli au

plėsdami savo veiklą įkūrėme
jau trečiąją – Panevėžio – atstovybę. Ji padės
mums sustiprinti pozicijas vidurio Lietuvoje.

Už d ė m e s į

vienišiems
senoliams
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius fondo steigėjus Kristiną ir Marių Čiuželius apdovanojo garbingiausiu miesto apdovanojimu –
Šv. Kristoforo statulėle.
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7

reng i nia i
Mū sų

renginių ir kelionių kalendorius praėjusiais metais buvo labai intensyvus: aplankėme Alytų, Kelmę, Klaipėdą, Panevėžį, Pasvalį, Plinkšes, Rietavą, Skuodą, Šalčininkus,
Šiaulius, Širvintas, Ukmergę, Varėną, šventėme „Sidabrinės
linijos“ 2 metų gimtadienį, prisistatėme Western Union
Foundation savanorystės mugėje, dalyvavome kasmetinėje
Prezidentės D. Grybauskaitės nevyriausybinių organizacijų
kalėdinėje mugėje, Spalvoto meduolio dienos renginiuose,
mokėme Erasmus+ programos jaunimą atrasti ryšį su vyresniąja karta, vykdėme daug kitų veiklų.
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Antra s i s
„ S i da br i n ės l i n i jos“
g i mta d i eni s
201 8- a i s i a i s

šventėme jau antrąjį
„Sidabrinės linijos“ gimtadienį. Ta proga pakvietėme savanorius į sostinę smagiai, aktyviai
ir azartiškai šventei: atrasti įdomias ir dar nepažintas Vilniaus vietas, pramankštinti kojas,
palavinti smegenis, pabūti visiems kartu ir pasidžiaugti.

Sava n o r ių

patirtis „Sidabrinėje linijoje“ atskleidžia, kad ši veikla, dovanojami pokalbiai ir skiriamas laikas yra reikalingas ne tik
vienišiems senoliams. Savanoriška veikla teikia
sielos atgaivą, įprasmina žmogiškumą ir kitai
pusei — savanoriams.
Švęsdama 2-ąjį gimtadienį „Sidabrinė linija“
savo gretose jau turėjo 207 aktyvius savanorius, o metų pabaigoje jų skaičius pasiekė 228.
Savanoriu gali tapti kiekvienas, ne jaunesnis
nei 18 metų amžiaus, bet kokios profesijos ir
išsilavinimo žmogus, gyvenantis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyje. Svarbiausia – nuoširdus noras prisidėti prie mūsų veiklos ir kartu
kurti draugišką senatvei Lietuvą.

9

Kalėdinė
m ug ė
Poka l bi a i p ratu rti na ,
pade da aug ti , keičia
p ožiūrį , p rapl e či a
a kiratį b ei m oko su
džiuges iu b ei atv i ra
širdimi ž vel g ti į ki tą
žm ogų, – sa ko mū sų
s ava n o r ia i.
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Š ie m et

pirmą kartą dalyvavome Prezidentės D. Grybauskaitės organizuojamoje
kasmetinėje kalėdinėje mugėje, kurioje pristatėme savo veiklą ir vykdomus projektus, o savanoriai mugės lankytojams siūlė įsigyti savo
rankdarbius ir taip prisidėti prie mūsų veiklos.
Kadangi Kalėdos – stebuklų metas, netikėtai
susipažinome su itin garbinga mugės viešnia
ir padovanojome jai „100 metų kartu“ fotografijų albumą.

E ra s m us +
E ra s mu s +

programos
kuratorių
kvietimu dalyvavome jaunimo mokymuose
„Community: Seniors Involved“, kurių tikslas
yra padėti jauniems žmonėms atrasti ryšį su
vyresniąja karta, ieškoti naujų būdų ne tik kaip
įtraukti senjorus į įvairias veiklas drauge su jaunimu, bet kad jos būtų abipusiai naudingos ir
tęstinės. Šiuose mokymuose dalyvavo 24 jaunimo darbuotojai ir jauni žmonės iš Lietuvos,
Latvijos, Lenkijos, Turkijos, Bulgarijos ir Portugalijos. Susižavėjusi „Sidabrinės linijos“ veikla
Portugalijos atstovė net užsimojo analogišką
liniją įsteigti ir savo šalyje.
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S i da b r i n ė
l i n i ja
Mū sų

šalyje lankęsis Popiežius Pranciškus daug linkėjo Lietuvos žmonėms.
„Nepamirškite savo tautos šaknų. Nepamirškite jos praeities, istorijos. Kalbėkitės su senoliais. Nėra nuobodu kalbėti
su senais žmonėmis, eikite, susiraskite juos, ir tegu jie jums
pasakoja apie tautos džiaugsmus, kančias, vertybes“, — kalbėjo jaunimui.
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Me s

einame, ieškome ir kalbamės. Metų
pabaigoje „Sidabrinėje linijoje“ užsiregistravusių senolių skaičius išaugo iki 1 526 arba +43
proc., palyginus su 2017 metų pabaiga. 100
proc. ir daugiau pašnekovų skaičius augo net
10 miestų ir rajonų: Pagėgiuose (+200 proc.),
Pasvalyje (+171 proc.), Ignalinoje ir Rietave
(+150 proc.), Širvintose (+125 proc.), Neringo-

je, Pakruojyje, Skuode, Šilalėje ir Varėnoje (po
+100 proc.).
Didžiausių pagal pašnekovų skaičių miestų
trejetuke pokyčių neįvyko: Vilniuje turime 257
pašnekovus (+37% palyginus su 2017 metų pabaiga), Kaune – 241 (+32%), o Šiauliuose – 71
pašnekovą (+27%).

miestų to p pagal
senol ių s k aič ių
2017

2018 m.
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„SIDAB R I N ĖS LI N IJOS“ PAŠNE KOVŲ
PASISKI RSTY M AS 2 0 17 – 2 0 18 m .

VILNIUS

Skritulio dydis rodo pašnekovų dalį
konkrečiame mieste ir rajone.
2017 m.

14

2018 m.
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vienišumo mažinimo
poveikis:

236 872 min.
„Sidabrinės linijos“ pašnekovai
2018 metais kalbėjosi 236 872 minutes
iš jų:

207 071 min. – reguliarūs draugystės pokalbiai,
29 801 min. – emocinės pagalbos pokalbiai
800-ojoje linijoje
16

912

pašnekovų porų

1 3 8 1 2 kartų

kalbėjosi „Sidabrinėje linijoje“
2018 metais.

pašnekovai kalbėjosi „Sidabrinėje linijoje“ 2018 metais.

+19% palyginus su 2017 m.
+262% palyginus su 2016 m.

+183% palyginus su 2017 m.
+1100% palyginus su 2016 m.
iš jų:

7 551 – reguliarūs
draugystės pokalbiai;
6 261 – emocinė pagalba
800-ojoje linijoje.

Iš v is o

2018 metais 912 pašnekovų porų
kalbėjosi net 13 812 kartų, įskaitant 7 551 draugystės pokalbius (+55 proc. palyginus su 2017
metais) ir 6 261 emocinės paramos ir pagalbos
pokalbius 800-ojoje linijoje. Visi draugystės
pokalbiai truko 207 071 minutes (+60 proc.

palyginus su 2017 metais), o nuo veiklos pradžios 2016 metų birželį draugystės pokalbių
trukmė artėja prie 400 000 minučių. Tai tik
dar kartą patvirtina, kad „Sidabrinės linijos“
Lietuvoje labai reikėjo, o pokalbių statistika
rodo akivaizdų vienišumo mažinimo rezultatą.
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2017

2018 m.

draugyst ės po k al bi a i ( v nt. )

ska mbu č ių tru km ė ( m i n . )

la imingų pašnekov ų po ros
262

18

270

299

289

287
238

223

243

262

283

305

332

768

31

31%

46

46

2 0 1 8 m.
%

29

28
%
25
%

42
%

%

+ 1 8,8%

7 551

I k . 51 056 min.
II k . 47 816 min.
III k . 44 483 min.
IV k . 63 717 min.
iš viso

43

38

iš viso

+ 6 0, 3%

%

2 0 17 m.

I k . 241 pora
II k . 293 poros
III k . 312 porų
IV k . 325 poros

2 0 1 8 m.

40

31%

129 112

25

23

26
%

iš viso

I k . 1 830 pokalbių
II k . 1 761 pokalbis
III k . 1 666 pokalbiai
IV k . 2 294 pokalbiai
iš viso

%

2 0 17 m.

I k . 27 838 min.
II k . 33 024 min.
III k . 31 938 min.
IV k . 36 313 min.

+ 54,8%

%

21
%

4 878

2 0 1 8 m.

21%

26%

iš viso

24
%

23%

25%

2 0 17 m.

I k . 977 pokalbiai
II k . 1 232 pokalbiai
III k . 1 262 pokalbiai
IV k . 1 407 pokalbiai

%

%

20
%

22%

%

2 07 07 1

I k . 420 porų
II k . 389 poros
III k . 361 pora
IV k . 421 pora
iš viso

91 2
19

%

41%

draugyst ės po k al bi a i i r
em oci n ė pagal ba 80 0 - ojoj e l i n i joje
Atsiliepti skambučiai 800-ojoje linijoje (vnt.)
Draugystės pokalbiai (vnt.)

IV k.

III k.
II k.

Skambučių trukmė 800-ojoje linijoje (min.)
Draugystės pokalbių trukmė (min.)

2 156

IV k.

2 294
996
1 666

III k.

1 215

II k.

63 717
4 174
44 483
5 082

1 761
I k.

11 990

47 816

1 894

8 556

I k.

1 830

51 056

ska mbu č iai 8 00– ojoj e l i n i joj e
Gauti skambučiai

Atsiliepti skambučiai (įskaitant ir praleistų skambučių perskambinimą)

1 148

1 069
856
714
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585

701
595

614
450

659

671
468
448

457

444

498

798
611

317

321

296

379

818
679

Ž m o g u i re i k i a
žm o g a u s
Se pty nio s

istorijos, šimtai praplepėtų ir pratylėtų
minučių, netikėti atradimai, naujos pažintys bei patirtys ir
tas neapsakomai geras jausmas, kai žinai, kad kažkur yra
žmogus, laukiantis tavo skambučio. Tokiomis nuotaikomis
rudenį mes pradėjome viešinimo kampaniją #ŽmoguireikiaŽmogaus, kuria toliau visoje Lietuvoje skleidėme žinią
apie „Sidabrinę liniją“ ir bendravimo kuriamą poveikį bei
kvietėme savanorius ieškoti naujų pašnekovų, padėti jiems
žengti pirmuosius žingsnius „Sidabrinėje linijoje“. Straipsnių cikle, kuris tęsėsi visą 2018 m. gruodį portale 15min.lt,
supažindinome skaitytojus su savanoriais bei neretai itin
asmeniškomis jų istorijomis.
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Ka ip bū na ge ra i r
šv iesu, ka i išg i r stu
tetos „ L aba s r yta s,
žvaigždute“, – d ž iu giomis b e nd rav i m o
a kim irko m is d a l ina s i
sava n orė A sta .

T ik iu, kad abie m „ Sidabrinė l i nij a” sva rbi
ir reika l i nga . Ne sva r bu, kam l abiau , o ka m
m a žiau . M e s tie siog
kal ba m ė s i r j auči a m ė s
l a imin ge snė s! “ – savan orė Eg l ė.
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Ka m pa nij ą

pradėjome Nidoje filmuodami reklaminį klipą, kuris virto... 27 dalių
mini serialu. Mūsų herojais tapo globos namų
„Senevita“ gyventojai. Kai kurie jų net 30 metų
nematė jūros. Tad su dideliu džiaugsmu išpildėme jų svajones ne tik vėl įkvėpti jūros kvapo,
bet ir joje išsimaudyti.
Šį trumpų video siužetų serialą žiūrovai galėjo išvysti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) eteryje, o fotografijų paroda vis
dar keliauja po įvairias įmones ir organizacijas,
puošdama jų biurų interjerą bei džiugindama
darbuotojus.

kū ry bi n ė ko m a nda
Aur imas Kadz evičius
Idėjos autorius ir prodiuseris

V ilius mačiulskis
Idėjos autorius ir operatorius

Daiva Šulmanienė ,
I eva B enevičiū tė ,
Stanislovas Vo iciukevičius,
Aistė Lasytė ,
G ied r ius Savickas
Aktoriai

Sigitas Moto ras
Garso režisierius

D o min ykas Kilčiauskas
Montažo režisierius

Mo destas E ž erskis
Operatorius

Ker nius Pauliuko nis
Fotografas

G lo bos namai „ S enevita“,
UAB „V ilneda“
Partneriai
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1 0 0 met ų kart u
L ietuvo s

valstybė 2018-aisiais šventė atkurtos nepriklausomybės šimtmetį. Šiandien ji – laisva ir moderni šalis, kurios unikalią istoriją kasdien kuria keli milijonai žmonių. Kai kurie iš jų – jau šimtą metų kartu.
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„1 00 m etų ka rtu“

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.
Fotografijų albumas pristatytas Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje, o nuotraukų paroda
eksponuota įvairiose parodų salėse Birštone, Druskininkuose, Dubingiuose, Dusetose,
Jurbarke, Kaune, Kėdainiuose, Marijampolėje,
Mažeikiuose, Molėtuose, Neringoje, Plungėje,
Prienuose, Radviliškyje, Raseiniuose, Rietave,
Šakiuose, Šilutėje, Telšiuose, Ukmergėje, Varėnoje, Vilniuje, Visagine ir kitur, taip pat Osle
kino festivalio „Baltijos kino dienos“ metu.
Dokumentinis filmas „100 metų kartu“ tapo
Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris 2018“ programos „Metų atradimai“
dalimi, pelnė kritikų pripažinimą bei pasiekė
aukštų žiūrimumo rezultatų – išrinktas žiūroviškiausiu festivalio filmu.
„Filmas pavergia paprastumu. Jame nėra jokios pompastikos, egzaltuoto pasakojimo apie
Lietuvos didvyrius. Filmo herojai – paprasti žmonės, gyvenantys šalia mūsų, žiūrintys į
gyvenimą ir prisimenantys jį realistiškai, nepagražintai,“ – kalbėjo Santa Lingevičiūtė, Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ meno vadovė, žurnalo „Kinas“ redaktorė,
kino kritikė.
25

kūryb in ė ko m anda
Ma r ius Č iuž elis
Projekto iniciatorius

G ileta K ie r ien ė
Projekto koordinatorė

Mo nika Pož e rsky t ė
Fotografė

Edi Ta kaba raitė
Režisierė

K ęstuti s D ra z dauskas ,
J ustė M i c h ailinaitĖ
Prodiuseriai

Rytis Ku r kulis
Operatorius

Ma rt ynas B ial obž eskis
Kompozitorius

Eimantas B elic kas

Montažo režisierius

Jo nas M aksv y tis
Garso režisierius

K a ro lina D r igotait ė
Viešųjų ryšių koordinatorė
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fi Na Nsav i M a s
2 0 1 8 meta i s

iš viso pritraukėme
100 641 Eur paramos: 11,6 proc. šios sumos
skyrė fiziniai asmenys (panašią sumą kaip ir
2017 metais), 45,7 proc. – įmonės ir organizacijos (15 proc. daugiau nei 2017 metais), 42,7
proc. – valstybės ir savivaldybių institucijos
(57 proc. daugiau nei 2017 metais). Tai – kol
kas rekordinė mūsų pritrauktos paramos suma
per metus. Fiziniai asmenys daugiausiai aukojo tiesioginiais pervedimais į fondo sąskaitą,
per aukojimo platformą aukok.lt bei skirdami
2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio
paramą, 3 savivaldybės skyrė paramą projektui „100 metų kartu“, 8 savivaldybės prisidėjo prie „Sidabrinės linijos“ plėtros, pradėjome
vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis bendrai finansuojamus projektus: kartu su VšĮ „Soros International House“ įgyvendamą projektą „Mokykis ir savanoriauk! Nauji
įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei“, taip pat Varėnos ir Panevėžio vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo projektus.
Įmonės ir organizacijos išlieka pagrindiniai
mūsų rėmėjai: jų skirta parama sudaro kone
2 / 3 visos gautos paramos nuo fondo veiklos pradžios; likę 33 proc. santykiu 30 / 70
pasiskirsto tarp fizinių asmenų ir biudžetinių
įstaigų.
Mus ypatingai džiugina sugrįžtantys rėmėjai, t.y. tie, kurie savo paramą skyrė bent kelis

kartus. Donorų, kurie aukojo mums daugiau
negu vieną kartą skaičius 2018 metais išaugo
21 proc., palyginus su 2017 metais, ir sudarė
16 proc. visų mūsų rėmėjų (2017 metais – 11
proc.). Aktyviausias rėmėjas savo paramą skyrė net 6 kartus!
Esame nuoširdžiai dėkingi visiems mūsų rėmėjams!

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.
• perveskite savo paramą tiesioginiu pavedimu į M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo
sąskaitą.
• tapkite „sidabrinės linijos“ savanoriais, pasirinkite norimą savanorystės formą ir kartu
kurkime draugišką senatvei Lietuvą.
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pa ra m os dav ėjų
geograf ija

2018 m.

Lietuva: 93 641 €

7%

Iš viso nuo veiklos pradžios: 299 004 €

93%

Didžioji britanija: 7 000 €

Visos užsienio šalys nuo veiklos pradžios: 20 761 €

Prancūzija – 10 000 €, Didžioji Britanija – 7 134 €, Liuksemburgas – 1 000 €, JAV – 924 €, Singapūras – 896 €, Vokietija – 750 €,
Šveicarija – 47 €, Olandija – 10 €

top5 param os dav ėja i
29,5%

24,8%

7%

4%

2,5%

(29 702 €)

(25 003 €)

(7 000 €)

(4 000 €)

(2 500 €)

MC Investments,
UAB

ES fondų
projektinė parama

Euromonitor
International

Gjensidige,
ADB

Kauno miesto
savivaldybė

pa ra m os bū dai (skliaustuose – nuo veiklos pradžios)
48,4%
(67,5%)

Pavedimu

48 689 €
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44,2%
(25,6%)

Projektai

44 452 €

4%

3,4%

0,01%

2% GPM

aukok.lt

kiti būdai

(2,4%)

4 074 €

(4,3%)

3 417 €

(0,3%)

9€

Pa Ra Mos Dav ėjai

2017

(skliaustuose – nuo veiklos pradžios)

Fiziniai
asmenys

11,6%
(11,3%)

Fiziniai
asmenys

2018 m.

100 641 €

45,7%
(66,7%)

Įmonės ir
organizacijos

42,7%
(22,0%)

Valstybės ir
savivaldybių
institucijos

Įmonės ir
organizacijos
Valstybės ir
savivaldybių
institucijos

v isa GauTa Pa Ra M a
11 680 €

Fiziniai asmenys

36 052 €

4 6 008 €

Įmonės ir
organizacijos

2 1 3 41 2 €

4 2 953 €

Valstybės ir
savivaldybių
institucijos

70 30 2 €

2018 m. (Eur)

11 680
11 851
46 008
39 959
42 953
27 349

Nuo veiklos pradžios

319 766 €

R ė M ėjų PasiTiK ėji M a s * (skliaustuose – nuo veiklos pradžios)
84,0%
(84,4%)

X

1

7,5%
(7,2%)

X

2

5,7%
(3,3%)

X

3

0,9%
(1,9%)

X

4

1,9%
(3,1%)

X

5+

* to paties paramos davėjo pasikartojančių rėmimų skaičius
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M ŪSŲ R Ė M ĖJAI
Fiziniai asmen ys
A Artūras Abaris, Ieva Adomaitienė, Santa

Adomaitytė, Zahra Rose Alazaibi (JK), Simona Aleknavičienė, Judita Aleksiejūnė, Kęstutis
Andriulaitis, Rasa Anglickienė, Rasa Apšegienė, Kristina Arbočienė, Eglė Arlauskaitė, Vita
Arvasevičiūtė, Irena Augonienė, Algirdas Augustaitis

B

Jonas Bagdonavičius, Kristina Bajorienė, Mindaugas Balčiauskas, Indrė Balienienė,
Augustė Baltrukevičiūtė, Marius Baranauskas,
Giedrius Barasnevičius, Giedrė Barčkutė, Rasa
Barisienė, Rūta Barkauskaitė, Karolis Belskus,
Tomas Bielys, Ieva Bieliūnaitė-Jankauskienė,
Martynas Bieliūnas, Karolina Biliartaitė, Arkadij
Bliumin, Indrė Bražiūnienė, Ingrida Buitvydienė, Giedrė Burokė

Č, D

Gintarė Česnaitė, Elena Česnaitė, Dovilė Čibiraitė, Gedas Čiuželis, Andrejus
Danilskis, Ilona Darulienė, Saulius Dautartas, Arwid Degutis, Ieva Dijokaitė, Aurelija
Dmukauskienė, Lina Dovydėnienė, Deimantas Druktenis, Ingrida Dubinskaitė, Eimantas
Dumbrava, Kristina Dūdė, Deb Dutta (SIN)

E, F, G

Evaldas Ereksonas, Kęstutis
Faktorovičius, Dalia Gaigalaitė, Alma Galinskaitė, Indrė Gaubaitė, Dainora Gedvilienė, Zita
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Gerulskytė, Kamilė Gimbutaitė, Vitalija Golceva, Gediminas Golcevas, Egidijus Jonas Grigaravičius, Dalia Gruzdienė, Vida Gudauskienė,
Silverija Gusaitė

J

Rūta Jakštaitė, Daiva Jakubauskienė,
Jonas Jonaitis, Miglė Janeliūnienė, Kristina
Jankevičiūtė, Ingrida Janonytė, Eglė Jasaitė,
Lina Jasaitė, Sandra Jasiūnaitė, Laimutė Jokubauskaitė, Marius Jonusas, Vanda Jonušienė,
Rasa Juknevičienė, Gediminas Juknevičius, Ernesta Juodiskytė

K

Valda Kairiūnienė, Rasa Kaknevičiūtė,
Marijus Kalesinskas, Milda Kalvaitienė, Evaldas
Karčauskis, Ineta Kašėtaitė, Jurgita Katkevičė,
Gabrielė Kavaliauskaitė, Ieva Kazakevičiūtė,
Jurgita Kazarauskaitė, Aistė Kazimieraitytė,
Gedas Keras, Gita Keršulytė-Škarnulienė, Raimondas Kesilis, Dovilė Kėrienė, Gintautas Kėrys, Marijus Kilmanas, Rita Kindurytė, Vilma
Kiškė, Jolita Kitavičiūtė, Laura Križinauskienė,
Aušra Kubiliūtė, Asta Kučinskaitė, Jonas Kulikauskas, Ieva Kuzminskaitė

L

Tomas Leseta, Vilius Leškys, Vilmantas
Liagas, Mindaugas Liaudanskas, Monika Liočaitė, Mindaugas Liubinas, Beatričė Liutikaitė,
Romualdas Lubys

M, N

Tomas Mačiulaitis, Rasa Mačiulienė,
Rasa Maksimavičiūtė, Karolis Malcevičius, Monika Malikėnaitė, Viktorija Marčenko, Arsenij
Markovskij, Ieva Masliukaitė, Vilius Matulionis,
Artūras Medeišis, Eduard Melman, Juras Men-

čikovskis, Miglė Merkytė, Remigijus Mičiulis,
Lina Mieliauskienė, Monika Mikalajūnaitė, Jūratė Milčiuvienė, Kotryna Marija Misiukevičiūtė,
Edita Motiejūnienė, Rasa Murauskaitė, Samanta ir Audrius Muzikevičiai, Neringa Mzavanadzė, Lionė Narvydienė, Viktoras Nasalis

P

Gražina Papučkienė, Lolita Paragytė-Agejeva, Vaidotas Pauliukas, Dainora Pečiulienė, Indrė Petkevičiūtė, Lina Petrauskė,
Kristina Plauškaitė, Daiva Plikšnienė, Andrius,
Vaida, Lėja, Lukas ir Pijus Prieskieniai, Viktorija
Puodžiūtė

R

Rasa Radavičienė, Ieva Radavičiūtė, Donata Radžiūnitė, Liudas Ramanauskas, Greta
Ranceva, Jurgita Ratkevičiūtė, Arnas Repečka, Rasa Rėzaitė, Gintautė Riabovaitė, Jonas
Rimkevičius, Teresa Rožanovska, Eglė Rupšytė, Dalia Ruskonienė

S

Loreta Sadzevičiūtė, Oleksandr Sakovskyi, Simona Savickaitė, Viktoras Serikovas,
Evaldas Siauciulis, Laurynas Siaulys, Rogerio
Silva, Violeta Simonavičienė, Kęstutis Spuris, Jolanta Sondaitė, Mykolas Stanevičius,
Andrius Stanislovaitis, Aurelija Statkuvienė,
Edvardas Stanys, Karolis Stenys, Laura Stroputė, Dainius Sveikackas

T, U

Viktorija Tamulienė, Ernestas Tamulis, Rimvydas Trakomaitis, Kotryna Tribušinaitė, Gintarė Urbikaitė

V

Jurgita Vabalaitė, Kristina Vadeikaitė,
Kristina Vaičiukynienė, Nora Vainauskienė,
Adomas Vaitkevičius, Saulius Valentinavičius,
Elena Vegelytė, Edvinas Veretinskas, Rita
Verslovienė, Edward Vickery (JAV), Sigita Vilčinskienė, Inga Vilkaitytė, Giedrė Vilkė, Donatas Vilpišauskas, Donatas Vinickis, Virgilijus
Visockis, Edita Vitkienė, Tomas Vitulskis, Rasa
Vizgirdaitė, Lina Vonsavičiūtė, Ieva Vozbutaitė-Beliauskė

Z, Ž

Lina Zmitrovič, Giedrė Zokienė, Natalija Zverko, Laurynas Žilinskas, Danguolė Žimantienė, Daina Žymantė.

Ačiū i r d augel iu i k i tų
fi z i nių as menų , parė mu s ių mū sų vei k l ą S M S akc i j o j e „R emiu , k iek gal iu“,
au kok .lt p o rtal e ar pan o rė j u s ių l i k ti ano ni mai s .

Š

Žydrė Šatienė, Rasa Šaulienė, Laima Ščiglinskaitė, Agnė Šermukšnytė, Ramunė Šerpytytė, Audrius Šiaudinis, Ingrida Šidlauskienė,
Valentina Šileikė, Domas Šilenskis, Aušra Šimašiūtė, Dainius Šmigelskas
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Glob ėjai
linas Kukuraitis

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos
ir darbo ministras

Gintaras Grušas

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

va lsTy b ės iR sav iva l Dy bi ų i NsT i T uC i jos
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AKMENĖS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

ALYTAUS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

DRUSKININKŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

JONAVOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

KAIŠIADORIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

KELMĖS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

KĖDAINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

KLAIPĖDOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ

MARIJAMPOLĖS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

NERINGOS
SAVIVALDYBĖ

PAKRUOJO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

PANEVĖŽIO
MIESTO
SAVIVALDYBĖ

PASVALIO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

RIETAVO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

ŠIAULIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

ŠILUTĖS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

SKUODO
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

TELŠIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

VARĖNOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

VILNIAUS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ

VILNIAUS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

LIETUVOS
RESPUBLIKOS
FINANSŲ
MINISTERIJA

D ėko j ame vi s o ms k i to m s
s av ival dybė ms i r s o c i al i ni ams partner i ams ,
p r i s id ė j u s iems i nfo r m ac i j o s s k l aid a.

įM oNės iR o RGaN iz aC i jos

Rė M ėjai Pasl au G o M i s / Pa RT NE R i a i

iNfoR M aCiN iai R ė M ėja i
ačiū i r d augel iu i k i tų
į mo nių bei o rgani zac i j ų .
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fina ns in ės atask a i tos
2018 m. finansinė veikos rezultatų ataskaita

(Eurais)

2018 m. balansas

(Eurais)
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neprik l auso m o au d i to r i aus i šva da
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo dalininkams.

I šva da d ė l f i nans i n i ų
ata sk a i t ų aud i to
N u om on ė
Mes atlikome M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo (toliau – Fondas) finansinių ataskaitų,
kurias sudaro 2018 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 2018 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“.

Pagri ndas n u o m o ne i
pa re ikšt i
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito
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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.

Ki ta i nformaci ja
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta
Fondo 2018 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.

Va d ovyb ės i r už val dy mą
atsa k i ngų as menų
atsa kom y bė už f i nansi nes
ata sk a i tas
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 Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik
taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Fondo finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Audi tori aus atsa komybė
už f i na nsi ni ų ata ska i tų
audi tą
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.
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• 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 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 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.
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• 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, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Auditorius
Genadij Makušev
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162
A. Goštauto 40B, Vilnius
2019 m. balandžio 29 d.
Grant Thornton Baltic UAB
Audito įstaigos pažymėjimo Nr. 001445

koma nda
Marius
Čiuželis

Kristina
ČiuželIENĖ

Fondo steigėjas
ir vadovas

Fondo steigėja ir
„Sidabrinės linijos“
skambučių centro vadovė

Jurgita
Jacovskienė

Gileta
Kierienė

Komunikacijos
vadovė

Projektų vadovė

Kristina
Bykovienė

Linita
Žebrauskienė

„Sidabrinės linijos“
skambučių centro
konsultantė

„Sidabrinės linijos“
skambučių centro
konsultantė

Jolanta
Vedeckytė

Vilija Vaškaitė
Žiliukienė

„Sidabrinės linijos“
skambučių centro
konsultantė

„Sidabrinės linijos“
skambučių centro
konsultantė
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2018 OP E RATI NG H I GHLI GHTS
2018 was a special year

for the whole Lithuania,
marking one hundred years since the restoration of its
statehood, just as it was a period of improvement and
cohesive development for our Foundation. Counting our
fifth year of operation, we continued to grow Sidabrinė
linija (the Silver Line), our aim being to achieve that
with the Lithuanian society growing older, more and
more elderly people would feel needed, interesting, and
important.
We are pleased that in 2018, Sidabrinė linija – our
befriending and support help line – became part of 1,526
persons’ life. The fact that 912 befriended couples used the
line at the end of the year only further reinforces the idea
of how important inclusion, conversation and friendship
is in everyone’s life, and this is the biggest driving force
behind our ambition to move forward.

Initiated by us ,

Vilnius – an Age-friendly City, a
public commission at the Vilnius City Council chaired
by Kristina Čiuželienė, a co-founder of the Foundation,
has reached an important milestone by conducting an
opinion poll and quality-of-life study for the elderly – the
first of its kind in Vilnius. The recommendations from the
study were presented to the Municipality Administration,
and Vilnius was the first Baltic city to have been officially
admitted to the World Health Organisation’s network of
age-friendly cities.

At the start of the year , 100 Years Together, a
project brought to life in cooperation with photographer
Monika Požerskytė, director Edita Karabaitė, and film
production company Artbox, became a real star of the
Vilnius Book Fair 2018 and the Vilnius International Film
Festival Kino Pavasaris 2018. The 100 Years Together
documentary got audience choice award as the most
favourite Lithuanian film.
In 2018 , we launched the project Learn and Volunteer!

New Skills for Professional Development and Volunteer
Work. Co-funded by the European Union structural funds,
the project was initiated by Soros International House – a
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leading partner responsible for the project management,
and general skills training, with our Foundation as a
project partner taking care of organising, coordinating
voluntary work, as well as providing the appropriate
training to volunteers.

Encouraged by the positive feedback from
the participants in the Learn and Volunteer! project
and aiming to strengthen cooperation with our social
partners, at the close of the year we took a first step
in a new direction of activity by launching professional
competence development trainings for social workers.
The first trainings for the staff of Neringa and Vilnius
centres of social services have been very well received.
We had a very busy schedule of various events:
we visited Alytus, Kelmė, Klaipėda, Panevėžys, Pasvalys,
Plinkšės, Rietavas, Skuodas, Šalčininkai, Šiauliai, Širvintos,
Ukmergė, Varėna, we celebrated the 2nd anniversary of
Sidabrinė linija, we participated at the Western Union
Foundation volunteer fair, we took part at the annual NGO
Christmas fair initiated by President Dalia Grybauskaitė,
Coloured Gingerbread Day events, we taught young
people from the Erasmus+ programme how to connect
with the older generation, among many other things.
To raise awareness of the importance of volunteer

work and the positive effect it has on the public, we
carried out a publicity campaign titled People need
People. During the campaign, we took the residents of a
care home to the sea, shot films and took pictures there,
and had a lot of fun together. The campaign has produced
volunteer stories and a 27-part short film series that have
been presented to the viewers and readers of our media
partners at LRT and 15min.lt. A photo exhibition has been
still travelling across various companies and organisations,
decorating their office walls and bringing joy to the staff.

We proceeded

with the expansion of our operations
and established a third regional office, this one in
Panevėžys, the 5th largest city in the country. It will give us
more flexibility while coordinating development in midLithuania.

The Archbishop Metropolitan

of Vilnius
Gintaras Grušas became patron of Sidabrinė linija.

For their care of the lonely elderly people, the
founders of the Foundation Kristina Čiuželienė and Marius
Čiuželis were awarded by the Mayor of Vilnius Remigijus
Šimašius with a statue of St. Christopher, the patron of
the city of Vilnius and all the travellers – the city’s most
prestigious award.

Sidabrinė linija (the Silver Line)
Pope Francis wished a lot of things to the people of
Lithuania, when he made a state visit to our country in
2018. He spoke to the youth: ‘Do not forget the roots of
your nation. Do not forget its past, its history. Talk to the
elderly. Talking to old people is not boring; go, find them,
and may they tell you about the joy, suffering, values of
the nation.’
We go, we seek, and we talk. At the end of the year, the
registered number of elderly people at Sidabrinė linija
was 1,526, a 43 per cent increase compared to the end of
2017. As many as 10 towns and districts saw an increase
by 100 per cent or more, including Pagėgiai (+200 per
cent), Pasvalys (+171 per cent), Ignalina (+150 per cent),
Širvintos (+125 per cent), Neringa, Pakruojis, Skuodas,
Šilalė, and Varėna (+100 per cent each). There were no
changes in the ranking of the top three cities by the
number of callers: 257 in Vilnius, 241 in Kaunas, and 71 in
Šiauliai.
In 2018, a total of 912 befriended couples had a massive
13,812 phone conversations, including 7,551 befriending
conversations (up by 55 per cent compared to 2017) and
6,261 emotional support and assistance conversations
on the 800 line. The total duration of the befriending
conversations was 207,071 minutes (a 60 per cent
increase compared to 2017), with the total duration of
befriending conversations since the launch of Sidabrinė
linija in June 2016 approaching 400,000 minutes. This
once again proves, that Sidabrinė linija was necessary and
long-awaited service in Lithuania, and the call statistics
point to the undoubtful impact achieved – the reduced
loneliness.

In 2018, we marked the 2nd anniversary of Sidabrinė linija.
On that occasion, we invited our volunteers to the capital
for a fun-filled, active, and adventurous celebration,
which involved discovering exciting and strange Vilnius
locations, giving the legs and the brain a workout, and
spending some time together celebrating.

People need People
Seven stories , hundreds of minutes spent chatting
and in silence, unexpected discoveries, new acquaintances
and experiences, and that overwhelmingly good feeling
when you know that somewhere there is someone who
is waiting for you to call. These were our moods when,
in fall, we launched #ŽmoguireikiaŽmogaus (People need
People), a publicity campaign we used to spread the
word about Sidabrinė linija and the effects of interaction,
inviting volunteers to look for new old aged people to talk
to, help them take their first befriending calls. In the series
of articles that ran through December 2018 at the 15min.lt
portal we introduced the readers to the volunteers and
their stories, often quite personal in nature.
We launched the campaign by shooting an ad in Nida,
which evolved into… a mini-series of 27 parts. Our
characters were the residents of Senevita care home.
Some of them had not seen the sea for as long as 30
years. We were very happy to fulfil their dreams of taking
a breath of the sea air and even going for a swim.
The series of short videos was featured on the Lithuanian
national television LRT, while the photo exhibition
has been still travelling across various companies and
organisations, decorating their office walls and bringing
joy to the staff.

100 Years Together
In 2018 ,

the Lithuanian state celebrated the 100th
anniversary of its restoration. Today, it is a free and
modern country, creating its unique history. A history that
is being created daily by millions of its fellow countrymen.
Some of them have been together for one hundred years.
With the project 100 Years Together, we aimed to
convey the memories, experiences and life stories of
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the contemporaries of the restored Lithuania and their
relatives through photographs and documentary images.
The authentic stories of these centenarians reveal how
the crucial events of the Lithuanian state changed
the destinies of its people, and how we, the people of
Lithuania, have changed with our country in the past
hundred years.
The photo album was introduced at the Vilnius
International Book Fair, and the photographs had been
on display in different exhibition halls in Birštonas,
Druskininkai, Dubingiai, Dusetos, Jurbarkas, Kaunas,
Kėdainiai, Marijampolė, Mažeikiai, Molėtai, Neringa,
Plungė, Prienai, Radviliškis, Raseiniai, Rietavas, Šakiai,
Šilutė, Telšiai, Ukmergė, Varėna, Vilnius, Visaginas, and
elsewhere, as well as at the Days of Baltic Cinema festival
in Oslo.
The 100 Years Together documentary was featured as part
of the Discoveries programme at the Vilnius International
Film Festival Kino Pavasaris 2018 where it was critically
acclaimed and elected the audience’s favourite Lithuanian
film.
‘The film enthrals you with its simplicity. It has no pomp, no
exalted narrative of Lithuania’s heroes. The characters in
the film are ordinary people who live next to us, regarding
life and remembering it as an unadorned reality,’ said Santa
Lingevičiūtė, artistic director of the Vilniaus International
Film Festival, editor of the Kinas magazine, and art critic.

Funding
In 2018, we raised a total of EUR 100,641 in sponsorship
money: 11.6 per cent of this amount (much like in 2017)
was donated by individuals, 45.7 per cent – by companies
and organisations (up by 15 per cent from 2017), 42.7
per cent – by governmental and municipal institutions
(up by 57 per cent from 2017). This is the largest amount
of sponsorship we have ever received during a year.
Individuals mainly donated by making direct transfers
to the Foundation’s bank account, they have also used
the donation platform aukok.lt and donated 2 per cent of
their income tax paid; 3 municipalities granted support
for the 100 Years Together project, 8 municipalities made
a contribution to the further development of Sidabrinė
linija. We have also launched several projects co-funded
by the European Union structural funds, such as Learn
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and Volunteer! New Skills for Professional Development
and Volunteer Work, a project done in association with
Soros International House, as well as projects aimed at
implementing the local development strategies of Varėna
and Panevėžys local action groups.
Companies and organisations remain our main donors with
their support amounting to nearly 2/3 of all sponsorship
moneys the Foundation was granted since its inception.
The remaining 33 per cent are spread between individuals
and governmental bodies at a 30/70 ratio.
We are especially delighted by the returning sponsors –
those who have granted their support multiple times. The
number of donors with multiple donations in 2018 saw
a 21 per cent increase compared to 2017, said donors
accounting for 16 per cent of all of our sponsors (11 per
cent in 2017). The most active sponsor made it 6 times!
We wish to express our heartfelt gratitude to each and
every one of our sponsors!

gy veni m a s , kurį
no r i s i gy venti
Verslo centras „Europa“, 13 a.
Konstitucijos pr. 7, LT–09308 Vilnius, Lietuva
+370 698 40 095
pasikalbekime@sidabrinelinija.lt
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