
v e i k l o s  a t a s k a i t a
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K A S  M E S  E S A M E

MiSijA – 
padėti tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys.

VizijA – 
tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir plė-
tros 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.

M. Čiuželio labdaros ir paraMos fondą 2014 
metais įkūrė kristina ir Marius Čiuželiai, norėdami puoselėti 
filantropijos tradicijas lietuvoje bei savo pavyzdžiu įkvėpti vi-
suomenę bendruomeniškumui, savitarpio pagalbai, asmeninės ir 
socialinės atsakomybės ugdymui.

viena pagrindinių fondo veiklos krypčių mūsų sparčiai senėjan-
čioje visuomenėje yra garbaus amžiaus žmonių gyvenimo ko-
kybės gerinimas. siekiame, kad lietuva taptų draugiška šalimi 
senatvei, kur kiekvienam būtų gera senti, o garbaus amžiaus 
žmogus būtų neatskiriama ir svarbi visuomenės dalis.
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Nuotraukoje: „100 metų kartu“ projekto herojus Juozas Navickas. 
Fotografė: Monika Požerskytė Kalvelė

į ž A n g A

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

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 aprėp-
timi, pašnekovų ir savanorių skaičiumi, pokalbiams skiriamu laiku 
ir jų metu pasakojamomis nesibaigiančiomis istorijomis. 

praėjusieji metai mums buvo išties ypatingi.  lietuvos respub-
likos socialinės apsaugos ir darbo ministras linas kukuraitis tapo 
mūsų globėju, o dėl išaugusio pasitikėjimo iš įvairių rėmėjų pri-
traukėme didžiausią metinės paramos sumą; vykdėme aktyvią 
regioninę plėtrą ir įkūrėme net dvi regionines atstovybes varė-
noje 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 „Change-
Makers‘ on“ ir jos rengiamo hekatono. Metų pabaigoje kartu 
su partneriais „panorama lt“ ir benu vaistinėmis netikėtomis 
dovanomis pradžiuginome 16-a 80 ir vyresnio amžiaus sulauku-
sių „sidabrinės linijos“ pašnekovų vilniaus mieste.
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S i d A b r i n ė  l i n i j A

per praėjusiuosius metus toliau marginome lietuvą spalvotais 
apskritimais – mums pavyko įžengti į visas 60 lietuvos savival-
dybių, t.y. metų pabaigoje jau kiekvienoje savivaldybėje turė-
jome savo pašnekovų. bendras draugystės pokalbiams užsire-
gistravusių pašnekovų skaičius išaugo iki 1 070 arba +89 proc., 
palyginus su 2016 metų pabaiga. didžiausias proveržis įvyko 

pAgAl SEnolių SKAičių (2017 / 2016)

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). 

Vilnius: 187 / 101 pašnekovai

M i E S t ų  t o p  5

panevėžys: 42 / 21 pašnekovai

Kaunas: 183 / 109 pašnekovai

Šiauliai: 56 / 32 pašnekovai

Klaipėda: 38 / 18 pašnekovai

2

3
45

1

pAgAl SEnolių SKAičiAUS AUgiMĄ 

naujoji Akmenė

Kaišiadorys, joniškis

druskininkai

zarasai

Visaginas, prienai

400%

600%

700%

1 200%

400%

300%

300%

kai pasidalini 
džiaugsMu, džiaugs-
Mas padvigubėja, 
o kai pasidalini 
skausMu, tai 
skausMas perpus 
suMažėja.

teodora, 91 m.
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VILNIUS

„Sidabrinės linijos“ pašnekovų pasiskirsty-
mas. Skritulio dydis rodo pašnekovų dalį 
konkrečiame mieste ir rajone. 

2016 m. -              2017 m. -

„ S i d A b r i n ė S  l i n i j o S “  p A Š n E K o V ų 
p A S i S K i r S t y M A S  2 0 1 6 – 2 0 1 7  M .

Miestas ir rajonas 2016 2017
alytus 19 30
anykščiai 10 18
birštonas 1 3
biržai 6 10
druskininkai 4 34
elektrėnai 0 3
ignalina 3 4
jonava 8 21
joniškis 2 8
jurbarkas 6 9
kaišiadorys 4 15
kalvarija 2 2
kaunas 119 207
kazlų rūda 5 5
kelmė 8 16
kėdainiai 9 21
klaipėda 22 44
kretinga 2 5
kupiškis 3 8

Miestas ir rajonas 2016 2017
šalčininkai 1 3
šiauliai 37 67
šilalė 4 5
šilutė 5 9
širvintos 1 4
švenčionys 3 5
tauragė 9 16
telšiai 5 15
trakai 3 6
ukmergė 10 18
utena 7 11
varėna 2 6
vilkaviškis 8 15
vilnius 111 204
visaginas 2 8
Zarasai 3 9
nenurodė miesto 21 6
iŠ ViSo: 567 1070

Miestas ir rajonas 2016 2017
lazdijai 3 4
Marijampolė 9 16
Mažeikiai 5 14
Molėtai 5 7
naujoji akmenė 4 17
neringa 0 1
pagėgiai 1 1
pakruojis 3 7
palanga 6 9
panevėžys 26 52
pasvalys 4 7
plungė 6 11
prienai 3 7
radviliškis 7 11
raseiniai 6 10
rietavas 0 2
rokiškis 6 10
skuodas 4 5
šakiai 4 9

Užsiregistruoti „Sidabrinėje linijoje“ galima 
nemokamu telefonu 8 800 800 20
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S K A M b U č i ų  t r U K M ė

l A i M i n g ų  p A Š n E K o V ų  p o r o S

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 akivaiz-
dų vienišumo mažinimo poveikį. 

rugsėjo mėnesį pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą su 
klaipėdos universiteto jono pauliaus ii krikščioniškųjų studijų 
centru dėl antrosios studijų pakopos programos Dvasinis konsul-
tavimas ir asistavimas studentų praktikos atlikimo „sidabrinėje li-
nijoje“. tai mums leido išplėsti vyresnio amžiaus žmonėms priei-
namos pagalbos ratą – dvasiniai konsultantai padeda sunkiomis 
ligomis sergantiems ligoniams bei jų artimiesiems, dvasines kri-
zes išgyvenantiems ar nuo įvairių priklausomybių kenčiantiems 
asmenims.

14 304
803

977
1 232 1 262 1 407

i ketv.ii ketv. iii ketv. iv ketv.

2016 m. - 1 148 pokalbiai 2017 m. - 4 878 pokalbiai+325%
ii ketv. iii ketv. iv ketv.

164 8 104

22 720
27 838

33 024 31 938 36 313

i ketv.ii ketv. iii ketv. iv ketv.

2016 m. - 31 004 minutės 2017 m. - 129 112 minutės+316%
ii ketv. iii ketv. iv ketv.

8
97

252

241 293 310 315

i ketv.ii ketv. iii ketv. iv ketv.

2016 m. - 315 porų 2017 m. - 768 poros+243%
ii ketv. iii ketv. iv ketv.

p o K A l b i A i„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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„negaliu“, „neisiu“,  „ne taip jau 
labai reikia“, „ne šiandien“, „ne da-
bar“, „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

1 0 0  M E t ų  K A 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 mo-
zaiką 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 ka-
baraite bei kino gamybos kompanija „artbox“ pradėjome 
įgyvendinti meninių vizualizacijų projektą „100 metų kartu“, 
kuris fotografijomis bei dokumentinio kino kadrais pasako-
ja 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 stereo-
tipinį požiūrį į senatvę, meninės raiškos priemonėmis išryš-
kinti įdomiausius savo herojų gyvenimo epizodus, parodyti 
šiuolaikišką senatvės veidą per tų žmonių unikalias istorijas, 
realizuotas ir dar nespėtas įgyvendinti svajones, kartu atpa-
sakoti istorinę lietuvos valstybingumo raidą. 

Lietuvos 
valstybės raida 
autentiškuose 
šimtamečių 
liudijimuose

Nuotraukoje: „100 metų kartu“ projekto herojus Antanas Kvoščiauskas. 
Fotografė: Monika Požerskytė Kalvelė
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F i n A n S A V i M A S

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 instituci-
jos (pirmąkart). tai kol kas rekordinė mūsų pritrauktos paramos 
suma per metus. fiziniai asmenys daugiausiai aukojo per aukoji-
mo platformą aukok.lt bei skirdami 2 proc. sumokėto gyventojų 
pajamų mokesčio paramą, 4 savivaldybėse laimėjome skelbtus 
dalinio finansavimo konkursus, lietuvos respublikos vyriausy-
bės 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 pa-
siskirsto 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 dau-
giau 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. 

lietuvos energijos 
paramos fondas

lr vyriausybės 
kanceliarija

MC investments, 
uab

vilniaus miesto 
savivaldybė

kaišiadorių rajono 
savivaldybė

t o p  5  p A r A M o S  d A V ė j A i

p A r A M o S  d A V ė j ų  g E o g r A F i j A

98,4%

1,6%

liEtUVA: 77 880 €
iš viso nuo veiklos pradžios – 205 363 €

UžSiEnio ŠAlyS: 1 279 €
iš viso nuo veiklos pradžios – 13 761 €

prancūzija – 10 000 €, liuksemburgas – 1 000 €, 
jav – 924 €, singapūras – 896 €, vokietija – 750 €, 
didžioji britanija  – 134 €, šveicarija – 47 €, 
olandija – 10 €

26,0%
(20 678 €) 

15,0%
(11 887 €) 

12,6%
(10 000 €) 

12,1%
(9 600 €) 

5,0%
(4 019 €) 
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p A r A M o S  d A V ė j A i

fiziniai 
asmenys
įmonės ir
organizacijos
valstybės ir
savivaldybių
institucijos

0,1%
99,9%
0,0%

fiziniai 
asmenys
įmonės ir
organizacijos
valstybės ir
savivaldybių
institucijos

13,6%
86,4%
0,0%

2014 2015 2016

fiziniai 
asmenys
įmonės ir
organizacijos
valstybės ir
savivaldybių
institucijos

23,0%
77,0%
0,0%

2017

fiziniai 
asmenys
įmonės ir
organizacijos
valstybės ir
savivaldybių
institucijos

15,0%
50,5%
34,5%

76 708 € 21 878 € 41 281 € 79 159 €

p A r A M o S  b ū d A i
(skliaustuose – nuo veiklos pradžios)

43,3%
(76,3%)

47,2%
(17,0%)

8,3%
(4,7%)

1,3%
(2,0%)

pavediMu
34 266 €

projektai
37 349 €

aukok.lt
6 533 €

2% gpM
1 006 €

0,0%
(0,4%)

kita
5 €

219 125 €
11,1%

12,5%
76,4%

gAUtoS pArAMoS poKytiS 
(2016 m. palyginti su 2017 m.)

9 481 €

27 349 €
31 800 €

0 €

11 851 €
39 959 €

+25,0%

+25,7%

ViSA nUo VEiKloS prAdžioS 
gAUtA pArAMA

fiziniai 
asmenys

įmonės ir
organizacijos
valstybės ir
savivaldybių
institucijos

r ė M ė j ų  p A S i t i K ė j i M A S *
(skliaustuose – nuo veiklos pradžios)

88,8%
(84,9%)

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5+

5,6%
(9,6%)

2,4%
(1,4%)

0,0%
(1,4%)

3,2%
(2,7%)

* to paties paramos davėjo pasikartojančių rėmimų skaičius
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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, karo-
lina biliartaitė, arkadij bliumin, indrė bražiūnienė, gintarė 
Česnaitė, gedas Čiuželis, andrejus danilskis, ilona darulienė, 
saulius dautartas, ieva dijokaitė, deimantas druktenis, in-
grida dubinskaitė, eimantas dumbrava, kristina dūdė, deb 
dutta (sin), evaldas ereksonas, kęstutis faktorovičius, da-
lia gaigalaitė, alma galinskaitė, indrė gaubaitė, dainora 
gedvilienė, kamilė gimbutaitė, vitalija golceva, egidijus 
jonas grigaravičius, dalia gruzdienė, vida gudauskienė, sil-
verija gusaitė, daiva jakubauskienė, ingrida janonytė, eglė 
jasaitė, lina jasaitė, sandra jasiūnaitė, laima jokubauskaitė, 
Marius jonusas, vanda jonušienė, rasa juknevičienė, gedi-
minas juknevičius, ernesta juodiskytė, valda kairiūnienė, rasa 
kaknevičiūtė, Marijus kalesinskas, evaldas karčauskis, ineta 
kašėtaitė, gabrielė kavaliauskaitė, ieva kazakevičiūtė, jurgita 
kazarauskaitė, gedas keras, gita keršulytė-škarnulienė, rai-
mondas kesilis, dovilė kėrienė, gintautas kėrys, Marijus kilma-
nas, 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 Matu-
lionis, 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, kris-
tina plauškaitė, daiva plikšnienė, andrius, vaida, lėja, lukas 
ir pijus prieskieniai, viktorija puodžiūtė, ieva radavičiūtė, liu-
das ramanauskas, greta ranceva, jurgita ratkevičiūtė, arnas 
repečka, rasa rėzaitė, jonas rimkevičius, teresa rožanovska, 
eglė rupšytė, dalia ruskonienė, loreta sadzevičiūtė, olek-
sandr sakovskyi, simona savickaitė, viktoras serikovas, 
evaldas siauciulis, laurynas siaulys, rogerio silva, violeta 
simonavičienė, kęstutis spuris, jolanta sondaitė, andrius 
stanislovaitis, aurelija statkuvienė, edvardas stanys, karo-
lis stenys, dainius sveikackas, žydrė šatienė, rasa šaulienė, 
laima ščiglinskaitė, agnė šermukšnytė, ramunė šerpytytė, 
audrius šiaudinis, ingrida šidlauskienė, valentina šileikė, dain-
ius šmigelskas, ernestas tamulis, jurgita vabalaitė, kristina 
vaičiukynienė, nora vainauskienė, adomas vaitkevičius, sau-
lius valentinavičius, elena vegelytė, edvinas veretinskas, ed-
ward 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 ak-
cijoje „remiu, kiek galiu“ ir aukok.lt portale ar panorėjusių likti 
anonimais.

M ū S ų  r ė M ė j A i

įMonėS ir orgAnizAcijoS

rėMėjAi pASlAUgoMiS

VAlStybėS ir SAViVAldybių inStitUcijoS

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

nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams!

FiziniAi ASMEnyS

globėjAS
 lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras linas Kukuraitis
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2 0 1 7  M .  F i n A n S i n ė S  A t A S K A i t o S

nr. Straipsniai pastabų nr. 2017 m.  2016 m.  
i. pAjAMoS 7 1411 15 586
1.
2. 

pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
gauta parama 1

-
71 411

-
15 586

ii. 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

2

3

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 - -
1. pastaba. per metus gauta parama
paramos šaltiniai 2017 m. 2016 m. 
1.
2.
3.

fiziniai asmenys
Įmonės ir organizacijos
valstybės ir savivaldybių institucijos

11 851
39 959
27 349

9 481
31 800

-
iš viso: 79 159 41 281
2. pastaba. darbuotojų išlaikymo sąnaudos
kėdainių atstovybės vadovo darbo užmokestis. fondo vadovas veiklą vykdo visuomeniniais pagrindais
3. pastaba. suteikta parama ir labdara
paramos gavėjai 2017 m.  2016 m.  
1. 
2.
3.

M. Čobato trečiojo amžiaus universitetas
všĮ esvuisC
benu vaistinės projektas

-
 800    

 1 800    

 500    
-
-

iš viso:  2 600     500    

VEiKloS rEzUltAtų AtASKAitA (eurais) bAlAnSAS (eurais)
nr. tUrtAS pastabų nr. 2017 m. 2016 m. 
A. ilgAlAiKiS tUrtAS 5 000 -
i. 
ii. 

neMaterialus turtas
Materialus turtas

4 5 000
-

-
-

b. trUMpAlAiKiS tUrtAS 87 489 80 359
i. 
ii.
iii. 
iv. 

atsargos,  išankstiniai apMokėjiMai ir
nebaigtos vykdyti sutartys
kitas truMpalaikis turtas
pinigai ir pinigŲ ekvivalentai

5

-

5
87 484

-

-
80 359

tUrtAS iŠ ViSo: 92 489 80 359

nr. nUoSAVAS KApitAlAS ir įSipArEigojiMAi pastabų nr. 2017 m. 2016 m. 
c. nUoSAVAS KApitAlAS 58 58
i.
ii. 
iii.
iv. 

kapitalas
perkainojiMo reZervas
kiti reZervai
veiklos reZultatas

6 58

-

58

-
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
4. pastaba. susijusių įmonių akcijos
5. pastaba. surinkta, bet dar į sąskaitą neįplaukusi parama
6. pastaba. fondo dalininkai finansinių metų pabaigoje
Fondo dalininkai 2017 m. 2016 m. 
1. 
2. 

Marius Čiuželis
kristina Čiuželienė

50 proc. 
50 proc. 

50 proc. 
50 proc. 

iš viso: 100 proc. 100 proc. 



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 atas-
kaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų 
santrauką, auditą. 
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmin-
gais 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 neatlygin-
tinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

pAgrindAS nUoMonEi pArEiKŠti
auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – 
tas). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibū-
dinta šios išvados skyriuje „auditoriaus atsakomybė už finansinių 
ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo fondo pagal 
tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą buhal-
terių profesionalų etikos kodeksą (toliau – tbesv kodeksas) ir 
lietuvos respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo rei-
kalavimus, susijusius su auditu lietuvos respublikoje. Mes taip 
pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su lietuvos res-
publikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir tbesv kodeksu. 
Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir 
tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

KitA inForMAcijA 
kitą informaciją sudaro informacija, pateikta fondo 2017 m. me-
tinėje 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 infor-
macijos, ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados 
apie ją.
atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra per-
skaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatiti-
kimų 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 tei-
sės 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 neatlygin-
tinai 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 fon-
do gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti ( jei būtina) dalykus, susiju-
sius 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 finansi-
nių ataskaitų rengimo procesą.

AUditoriAUS AtSAKoMybė Už FinAnSinių AtAS-
KAitų AUditĄ
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansi-
nės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl ap-
gaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama 
mūsų nuomonė. pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užti-
krinimas, 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 kar-
tu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendi-
mams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis. 

atlikdami auditą pagal tas, viso audito metu priėmėme pro-
fesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. 
Mes taip pat: 
• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškrai-
pymo 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 reikš-
mingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali 
būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiš-
kinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume 
suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito proce-
dūras, 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 neapi-
brėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įstaigos 
gebėjimo tęsti veiklą. jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmin-
gas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome 
atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose 
arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos su-
rinkome 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 pa-
teikti 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 au-
dito 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 M A n d A

Marius čiUžEliS
M. Čiuželio labdaros ir paramos 

fondo steigėja, „sidabrinės linijos“ 
projekto koordinatorė

M. Čiuželio labdaros ir paramos 
fondo steigėjas ir vadovas

M. Čiuželio labdaros ir paramos 
fondo projektų vadovė

gileta KiEriEnė
M. Čiuželio labdaros ir paramos 

fondo savanoriškos veiklos koordinatorė

giedrė ŠAViniEnė

Kristina čiUžEliEnė
M. Čiuželio labdaros ir paramos 

fondo vykdomo projekto 
„sidabrinė linija“ konsultantė

linita žEbrAUSKiEnėKristina byKoViEnė

M. Čiuželio labdaros ir paramos 
fondo vykdomo projekto 

„sidabrinė linija“ konsultantė

jolanta VEdEcKytė

M. Čiuželio labdaros ir paramos 
fondo vykdomo projekto 

„sidabrinė linija“ konsultantė

Vilija VAŠKAitė žiliUKiEnė
M. Čiuželio labdaros ir paramos 

fondo vykdomo projekto 
„sidabrinė linija“ konsultantė
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E x E c U t i V E  S U M M A 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 

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.



verslo centras „europa“, 13 a.
konstitucijos pr. 7, lt–09308 vilnius, lietuva
+370 698 40 095
info@mcwealth.lt

www.mcwealth.lt 
www.sidabrinelinija.lt

registracijos kodas: 303474437
pvM kodas: –
bankas: swedbank, ab
sWift kodas: habalt22
sąskaitos nr.: lt97 7300 0101 4134 5061

priSidėti ir pArEMti 
Fondo VEiKlĄ gAlitE 
ŠiAiS būdAiS:

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

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

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

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

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


