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Įžanga
Asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (toliau – NSMOT)
įkurta 2006 metais ir vienija beveik pusšimtį nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su
skurdu ir socialine atskirtimi.
NSMOT tikslas – stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius
gebėjimus ir plėtoti jų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis,
mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje. Kitas šio NSMOT tikslas yra prisidėti prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir
socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo. Pagrindinė NSMOT veikla – advokacija skurdo ir
socialinės atskirties srityje.
Nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi,
NSMOT
veikla
vykdoma
remiantis
nevyriausybinių
organizacijų
solidarumo,
bendradarbiavimo ir partnerystės tarpusavyje bei su savivaldos ir centrinės valdžios
institucijomis principais, dalyvaujant europinės dimensijos veikloje. NSMOT strategija
parengta siekiant užtikrinti nevyriausybinių socialinių organizacijų gebėjimų stiprinimą,
dalyvavimą valstybinės reikšmės struktūrų (komisijų, komitetų, tarybų) veikloje atstovaujant
nevyriausybinių organizacijų interesus, plėtojant socialinių paslaugų teikimą ir užtikrinant jų
efektyvumą bei produktyvumą šalyje, dalyvaujant Europos Sąjungos Lisabonos strategijos bei
Bendrojo aprėpties memorandumo įgyvendinime naudojantis Atvirojo koordinavimo metodu.
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine
atskirtimi, tinklas, atitikdamas visus keliamus reikalavimus 2006 metais kaip pilnateisis narys
įstojo į Europinį asociacijų, kovojančių prieš skurdą ir socialinę nelygybę, tinklą (European
Anti Poverty Network, toliau – EAPN) ir dalyvauja šio tinklo veikloje, deleguodamas savo
atstovus į EAPN organizuojamus mokymus, metines asamblėjas ir kitus renginius bei veiklas.
2018 m. pagrindinės veiklos buvo susijusios su NSMOT atstovavimu Europos
struktūrose, Europos minimalių pajamų tinklo (European Minimum Income Network, toliau –
EMIN) projekto koordinavimu. Taip pat buvo vykdomas projektas „Nevyriausybines
organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, finansuojamas Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) pagal „Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomenių plėtros“ programą. 2018 m. taip pat buvo pristatyta NSMOT
skurdo ir socialinės atskirties apžvalga. 2018 m. pabaigoje NSMOT vienijo 48 narius.
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Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų
institucinis stiprinimas
2018 m. rugsėjo - gruodžio mėn. NSMOT vykdė SADM finansuojamą projektą
„Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“. Projekto metu
buvo atliktas pilotinis tyrimas „Tinklo narių teikiamų paslaugų socialinio poveikio
vertinimas“, organizuojami NSMOT narių mokymai. NSMOT atstovai taip pat įsitraukė į
viešosios politikos formavimą teikdami raštiškus siūlymus politikos formuotojams,
dalyvaudami komitetuose, darbo grupėse, susitikimuose su savivaldybių atstovais. Įvairiomis
visuomenės informavimo priemonėmis buvo vykdoma informacijos sklaida apie skurdo
priežastis ir sprendimo būdus bei NVO įtraukimo galimybes sprendžiant šias problemas.
Siekiant į sprendimų priėmimą įtraukti ir tikslinę grupę, buvo organizuotas skurdą patiriančių
asmenų susitikimas.

NSMOT narių mokymai
Projekto metu buvo surengti mokymai NSMOT atstovams ir nariams:
1. NSMOT atstovų komunikacijos mokymai 2018 10 05, 7 dalyviai;
2. Bendrieji skurdo ir socialinės atskirties, įsitraukimo į sprendimų priėmimo ir paslaugų
perdavimo procesus bei BDAR nuostatų įsidiegimo mokymai 2018 10 23-24, 46 dalyviai;
3. Specialieji įdarbinimo paslaugų mokymų NSMOT nariams 2018 11 05-06, 18 dalyvių,
4. Administracinių gebėjimų stiprinimo NSMOT nariams mokymai, 2018 11 30, 34 dalyviai.

Atstovavimas formuojant viešąją politiką
NSMOT atstovai dalyvavo valstybės institucijų sudarytų tarybų, komitetų, komisijų, darbo
grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje. Taip pat dalyvavo veiklose,
susijusiose su paslaugų perdavimu NVO.
1.

Susitikimas su Finansų ministerijos atstovėmis 2018 09 14: Laima Kalinauskienė ir Aušra
Vičkačkienė. NSMOT atstovė – Aistė Adomavičienė

2.

Susitikimas su SADM ministru Linu Kukuraičiu, Egle Samoškaite ir Ugne Rimkute. NSMOT
atstovai: Aistė Adomavičienė, Jurgita Kuprytė, Rimgailė Matulionytė, Rita Augutienė.
Skurdo patirtį turinčių žmonių rezoliucija. 2018 10 16

3.

Susitikimas su SADM viceministre Egle Radišauskiene ir Daiva Liugiene, SADM Darbo
rinkos skyriaus vyriausioji specialistė. Pilotinio užimtumo modelio aptarimas. NSMOT ir
partnerio (SOPA) atstovai: Aistė Adomavičienė ir Jurgita Kuprytė. 2018 10 16
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4.

Susitikimas su Seimo nare Monika Navickiene. Užimtumo modelis ir paslaugų perdavimas
NVO. NSMOT atstovė Aistė Adomavičienė. 2018 12 10.

5.

Susitikimas su Asta Aranauskiene, SADM vyriausiąja patarėja užimtumo klausimais, Daiva
Liugiene, SADM Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialiste, Kristina Maksvytiene, SADM
darbo rinkos skyriaus vedėja. NSMOT ir partnerio (SOPA) atstovai: Aistė Adomavičienė ir
Jurgita Kuprytė. 2018 12 18.

NSMOT pateikti siūlymai valstybės ar savivaldybių institucijoms dėl viešojo
valdymo sprendimų
1. Raštas Vilniaus m. dėl įsiskolinimų antstoliams dengimo, 2018 09 28.
2. Raštiški siūlymai LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Užimtumo modelio: 2018
10 12.
3. Raštas LR Teisingumo ministerijai dėl CPK pakeitimų, 2018 10 22.
4. Raštas LR Ūkio ministerijai dėl priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-T853 „Parama socialiniam
verslui“ aprašo.
5. Raštiški siūlymai LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Užimtumo modelio: 2018
12 17.

Susitikimai su savivaldybių atstovais
Projekto metu NSMOT atstovai dalyvavo susitikimuose su Vilniaus miesto, Vilniaus rajono,
Šiaulių miesto ir Radviliškio rajono savivaldybėmis. Susitikimų metu buvo aptarti
savivaldybių socialinės piniginės paramos teikimo aprašai, įsiskolinimų dengimo galimybės,
paslaugų perdavimo NVO galimybės.

Informacijos sklaida
Publikuojami pranešimai NSMOT socialinio tinklo paskyroje ir NSMOT tinklapyje. Iš viso
publikuota 18 pranešimų. Komunikuojama apie skurdą patiriančius asmenis, skurdo
priežastis, skurdo mažinimo priemones, NSMOT narių bei kitų NVO veiklą ir kt.
Tarptautinę kovos su skurdo dieną išleistas pranešimas spaudai.

Skurdą patiriančių asmenų susitikimas
Spalio 4 d. buvo surengtas skurdo patirtį turinčių asmenų susitikimas. Pagrindinės susitikimo
metu išryškėjusios problemos – socialinės piniginės paramos adekvatumo stoka, įsiskolinimų
spąstai, menkas išsilavinimas ir pamintas žmonių orumas. Kviečiame susipažinti su susitikimo
rezoliucija. Spalio 16 d. rezoliucija buvo pristatyta SADM.
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Europos kovos su skurdu tinklas
2018 m. NSMOT atstovai dalyvavo keturiuose Europos kovos su skurdu tinklo (toliau - EAPN)
organizuojamuose susitikimuose, kuriuose NSMOT deleguoja atstovus į EAPN Europos
Sąjungos įtraukties strategijos grupę (EU ISG) ir EAPN Vykdomąjį komitetą (EAPN ExCo).
1. 2018 03 08 – 2018 03 10 EU ISG susitikimas Belgrade, atstovė Rimgailė Matulionytė.
Susitikimo metu aptartas Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas šalyse narėse,
Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendimas, aptartos Europos Komisijos ataskaitos
šalyse narėse.
2. 2018 03 23 – 2018 03 25 EAPN ExCo susitikimas Oviedo, atstovė Aistė Adomavičienė.
Susitikimo metu buvo diskutuojama apie socialinės apsaugos finansavimą ES, Baltąją
knygą dėl Europos ateities, Europos Parlamento rinkimus ir EAPN kampaniją, būsimą
ES investicijų periodą ir jo įtaką skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.
3. 2018 06 05 – 2018 06 06 EAPN ExCo ir EU ISG susitikimai Briuselyje, atstovės Aistė
Adomavičienė ir Rimgailė Matulionytė. EAPN ExCo sutikimo metu didelis dėmesys
buvo skiriamas aktyviam piliečių įsitraukimui į ES ir nacionaliniu lygmeniu priimamus
sprendimus, buvo diskutuojama apie ilgalaikę EAPN veiklos strategiją. EU ISG
susitikimo metu aptartos temos: skurdo ir lyties aspektas, migracija, skurdas darbe,
taip pat aptartos Europos Komisijos rekomendacijos šalims narėms ir Nacionalinės
reformų darbotvarkės.
4. 2018 09 27 – 2018 09 29 EAPN ExCo, EU ISG ir Gebėjimų stiprinimo susitikimai
Vienoje, atstovės Aistė Adomavičienė, Rimgailė Matulionytė ir Goda Balevičiūtė. EAPN
ExCo susitikimo buvo išrinktas naujas EAPN prezidentas ir nauja taryba, tęsiama
diskusija apie ilgalaikę EAPN veiklos strategiją. EU ISG metu aptartos temos:
Vyriausybių taupymo politikos socialinis poveikis, skurdo ir lyties aspektas, teigiamos
kovos su skurdo darbe šalių praktikos, ES strategija po 2020 m. Gebėjimų stiprinimo
susitikime buvo vystoma EAPN narių komunikacijos strategija Europos Parlamento
rinkimų metu.

Europos semestras
EAPN iniciatyva, NSMOT analizavo ir pateikė savo įžvalgas Lietuvos vyriausybės pateiktai
Nacionalinės reformų darbotvarkei, Europos Komisijos ataskaitai Lietuvai bei
rekomendacijoms. Daugiausia dėmesio buvo skiriama numatytoms skurdo ir socialinės
atskirties bei pajamų nelygybės mažinimo programoms, taip pat užimtumo skatinimui ir NVO
įtraukimui į paslaugų teikimą. NSMOT pateikė savo rekomendacijas bei išskyrė prioritetines
politikos tobulinimo kryptis. Atsižvelgiant į narių pastabas, EAPN pateikia apibendrintas
ataskaitas dėl 2018 m. Europos Komijos ataskaitų šalims narėms, 2018 m. Europos Komisijos
rekomendacijų šalims narėms, Nacionalinių reformų darbotvarkių.
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Europos skurdą patiriančių asmenų susitikimas
Kiekvienais metais EAPN organizuoja skurdą patiriančių asmenų susitikimą (angl. people
experiencing poverty), kurį remia Europos Komisija bei kuriame dalyvauja ir Europos
Komisijos atstovai. 2018 m. susitikimas vyko Vienoje, lapkričio 10 – 12 dienomis.
Kaip ir kasmet, susitikimas buvo tematinis. 2018 metų susitikimo tema – skurdas ir švietimo
prieinamumas. Šių metų skurdo patiriančių žmonių susitikimas buvo apie skurdą ir prieigą
prie švietimo. Susitikime dalyvavo daugiau nei šimtas žmonių iš 32 Europos šalių. Su skurdu
susidūrę asmenys dalijosi savo patirtimi ir žiniomis kartu tarpusavyje bei su ES sprendimų
priėmėjais. EAPN laikosi pozicijos, kad išsilavinimas turi būti prielaida nuolatiniam
mokymuisi, o taip pat ir pagrindas visam gyvenimui. Tai yra viena iš pagrindinių teisių, kuri
turėtų būti prieinama visiems, o ne vien priemone patekti į darbo rinką.
Pagrindinės susitikimo metu identifikuotos problemos susijusios su stigmatizacija,
diskriminacija, pagalbos tėvams trūkumu, žinių apie skurdą stoka, pagalba moksleiviams,
paslaugų prieinamumu, psichinės sveikatos problemomis, pagalba mokytojams ir nelygybių
užprogramavimu.
Susipažinti su kita EAPN veikla ir pozicijomis socialinės politikos klausimais galite čia.
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Europos minimalių pajamų tinklas
Europos minimalių pajamų tinklas (EMIN) yra organizacijų ir fizinių asmenų tinklas,
siekiantis laipsniškai įtvirtinti teisę į adekvačias, prieinamas ir įgalinančias minimalių pajamų
sistemas. EMIN vienija skirtingų sričių ekspertus, specialistus, akademikus ir kitus subjektus,
aktyviai kovojančius su skurdu ir socialine atskirtimi. EMIN yra organizuojamas nacionaliniu
ir ES lygiu visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje,
Makedonijoje ir Serbijoje. EMIN koordinuoja Europos kovos su skurdu tinklas. Lietuvoje EMIN
projektą koordinuoja NSMOT. 2018 m. NSMOT atliko tokias EMIN projekto veiklas:
•

Komunikacija NSMOT Facebook paskyroje nuolat akcentuojant minimalių pajamų
apsaugos prieinamumo, adekvatumo ir paramos gavėjų įgalinimo svarbą.
Bendradarbiaujant su iniciatyva „Pozityvus dienoraštis“, rodomi reportažai, kuriuose
NSMOT narių darbuotojai bei jų klientai pasakoja istorijas apie tai, kaip NVO teikiamos
paslaugos įgalina žmones – padeda išbristi iš skurdo ir užsitikrinti gerovę
savarankiškai. Taip pat publikuojami trumpi reportažai su minimalių pajamų sistemų
ekspertais – mokslininkais ir praktikais.

•

Susitikimai su sprendimų priėmėjais. EMIN projektas ir minimalių pajamų apaugos
iššūkiai pristatyti Socialinės apsaugos ir darbo ministrui 2018 03 08, Finansų
viceministrėms 2018 05 02, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovėms 2018 03 30,
Europos Komisijos atstovais Lietuvoje 2018 03 20.

•

Akcija EMIN BUS JOURNEY Lietuvoje. Viena iš svarbiausių projekto dalių - kelionė
autobusu, kurios metu Europos šalis lankė EAPN atstovų ir ją palaikančių institucijų
atstovų delegacija, kuri apjungė 32 Europos sostines. Birželio 6 d. delegacija lankėsi
Lietuvoje. Akcijos metu buvo organizuojama konferencija "Minimalių pajamų apsauga
Lietuvoje: padėti, investuoti ir įgalinti", kurioje dalyvavo Europos Komisijos, Socialinės
apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijos atstovai, Savivaldybių asociacijos atstovė,
mokslininkai bei NVO praktikai. Taip pat buvo organizuojama ir Gyvoji biblioteka,
kurios metu buvo galima išgirsti skurdą patiriančių asmenų istorijas bei pasirašyti
peticiją dėl adekvačios minimalių pajamų apsaugos sistemų įtvirtinimo visose ES
šalyse.

•

Diskusijos regioninėse bibliotekose. Kėdainiuose, Anykščiuose bei Tauragėje buvo
organizuojamos diskusijos „Socialinė piniginė parama: šelpti ar investuoti?“. Diskusijų
metu tezes pristatė prof. Dr. Boguslavas Gruževskis, toliau kvietęs diskutuoti
savivaldybių administracijų, Tarybų atstovus ir visus besidominčius.

•

Dalyvavimas kituose renginiuose: 2018 03 01 NSMOT atstovė dalyvavo EBPO
rengiamoje konferencijoje, kuriose diskutavo apie minimalių pajamų apsaugos
sistemos problemas. 2018 08 25 NSMOT atstovės dalyvavo idėjų festivalyje „Laisvės
piknikas“, kuriame buvo vykdomos interaktyvios diskusijos su visais besidominčiais.
Diskusijų metu buvo siekiama paneigti mitus apie skurdą ir socialinę paramą Lietuvoje
bei didinti gyventojų sąmoningumą apie minimalių pajamų apsaugos svarbą. Festivalio
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metu taip pat buvo kviečiami žmonės pasirašyti peticiją dėl adekvačios minimalių
pajamų apsaugos sistemų įtvirtinimo visose ES šalyse.

Kitos veiklos
Balandžio 12 dieną vyko visuotinis NSMOT narių susirinkimas. Visuotiniame susirinkime
svečiavosi socialinės apsaugos ir darbo ministras viceministras E. Bingelis ir Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Piniginės paramos skyriaus atstovai, pristatę socialinės
piniginės paramos įstatymo naujoves ir teikimo tendencijas. Susirinkimo metu pristatyta
NSMOT veikla, pateikta finansinė ataskaita. Pristatytos planuojamos veiklos ir išklausyti
NSMOT narių pasiūlymai.
Visuotinio susirinkimo metu nariai patvirtino NSMOT Etikos kodeksą.
2018 m. NSMOT valdyba posėdžiavo arba elektroniniu būdu balsavo 9 kartus. Valdybos narės:
Rita Augutienė, Zita Juškienė, Dalia Kedavičienė, Elena Urbonienė bei Jurga Kuprytė –
valdybos pirmininkė.
2018 m. lapkritį NSMOT, kartu su partneriais VšĮ „SOPA“ ir Lietuvos žmogaus teisių centru,
pradėjo vykdyti projektą „Skurdas nėra pasirinkimas“, finansuojamą 2014-2020 metų
Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos. Projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0006.
Projekto tikslas - padidinti nevyriausybinių organizacijų, veikiančių skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo srityje, dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir kokybę. 2018 m. vyko
pasiruošimas projekto įgyvendinimui. Aktyviai veiklą planuojama vykdyti nuo 2019 m.

NSMOT atstovavimas stebėsenos komitetuose, tarybose ir darbo grupėse:

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo stebėsenos komitetas prie
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – nuo 2014 03 12 Skirma Kondratienė, nuo 2017
03 13 deleguota nuo NSMOT Jūratė Matikovienė, pakaitinė narė – Elena Urbonienė (NSMOT
valdybos narė).
Socialinės įtraukties didinimo 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos
grupė prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – nuo 2016 06 22, Skirma
Kondratienė (pasikeitus valdybai deleguota Rita Augutienė).
2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos
komitetas prie LR Finansų ministerijos – nuo 2014 11 (buvo Eitvydas Bingelis), nuo 2017 09
22 – Edvinas Regelskis, pakaitinė atstovė Jurgita Kuprytė.
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
ekspertų komisija – nuo 2017 02 02, Zita Juškienė.
Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų
plano ir vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir
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projektų, finansuojamų 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros
komitetas prie Sveikatos apsaugos ministerijos – stebėtojo teisėmis Edvinas Regelskis;
Nevyriausybinių organizacijų taryba – atstovas Edvinas Regelskis;
Darbo grupė užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę
paramą gaunantiems asmenims modeliui sukurti ir įgyvendinti prie LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos – nuo 2018 04 30, atstovės Jurgita Kuprytė ir Aistė
Adomavičienė;
Darbo grupė probleminio lošimo prevencijos veiksmų planui parengti prie Finansų
ministerijos – nuo 2018 05 15 atstovas Kęstutis Dvareckas, pakaitinė atstovė Aistė
Adomavičienė.
2021 – 2030 m. nacionalinės pažangos programos rengimo koordinavimo komisija prie
LR Vyriausybės – nuo 2018 12 13 atstovas stebėtojo teisėmis Edvinas Regelskis.

Skurdo ir socialinės atskirties apžvalga 2018 m.
2018 m. rugsėjį buvo publikuota NSMOT Skurdo ir socialinės atskirties apžvalga. Šioje
apžvalgoje buvo aptariamos 2017 m. skurdo ir socialinės atskirties tendencijos, pateikiamos
skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių gyvenimo realijos bei NSMOT įžvalgos bei
rekomendacijos.

Siūlymai, susiję su skolų išieškojimo tvarka
2018 m. NSMOT aktyviai įsitraukė į skolų išieškojimo reguliavimo tobulinimą, teikiant
siūlymus dėl išskaitų sumažinimo. Advokacijos veikla šioje srityje buvo vykdoma kartu su
partneriais Koalicija „Galiu gyventi“ ir Lietuvos žmogaus teisių centru.
Dėl CPK pakeitimų, susijusių su skolų išieškojimu, 2018 m. buvo pateikta 12 raštų skirtingoms
institucijoms ir politikams. 2018 m. pagrindinis NSMOT siūlymas buvo sumažinti išskaitas iš
darbo užmokesčio iki 20 procentų nuo MMA ir 50 procentų nuo dalies, viršijančios MMA.
NSMOT komunikavo šia tema socialiniame tinkle, radijuje, televizijoje. Buvo organizuojami
susitikimai su Seimo nariais, ministerijų atstovais, dalyvaujama Seimo komitetų posėdžiuose
ir klausymuose. Minėtiems siūlymams paremti buvo parengta peticija, kurią pasirašė daugiau
nei 3000 Lietuvos gyventojų ir daugiau nei 100 nevyriausybinių organizacijų.
Tikslą pasiekti pavyko iš dalies – Seimas pritarė išskaitų sumažinimui iš darbo užmokesčio iki
30 procentų nuo MMA ir 50 procentų nuo dalies, viršijančios MMA.
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Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
Finansinės ataskaitos santrauka
•

Gautos lėšos per finansinius metus:
o
Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto projektų vykdymui – 47450 Eur.
o
Kitos finansavimo panaudojimo pajamos – 26760 Eur.
o
Uždirbtos pajamos, kitos pajamos – 5235 Eur.

•

Įsigytas ir perleistas turtas per finansinius metus – 2018 m. turtas nebuvo įsigytas ar
perleistas

•

Išlaidas per finansinius metus
1.
2.
3.

Išlaidos per 2018 m.
Projektų vykdymo, renginių
Darbuotojų išlaikymo
Kitos išlaidos
Viso:

Suma, EUR
33643
36405
4196
74244

Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2018 metus
1.

EMIN2

13081,44

2.

EAPN

1075,16

3.

VMI 2proc.

232,32

4.

Community Action Lithuania

2129,51

5.

SADM

50311

6.

ESFA

10000

7.

Nario mokestis

520
Viso:

•

Suma, EUR

77349,43

Darbuotojų skaičius: ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2, o praėjusio ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje - 2.

Ataskaita patvirtinta narių visuotinio susirinkimo metu 2019 balandžio 25 d.
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