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Vieiosios istaigos ,,lniciatyvos fondas" veiklos ataskaita ui 2011 metus

1) informacija apie viesosios istaigos veiklos tikslus, pob[di ir veiklos rezultatus per finansinius metus;

Siq metq socialines iniciatyvos programos "Augsiu aktyvus 2011" tikslas - atkreipti demesi j fizinio aktyvumo

botinybq, jo stokq jaunimo tarpe ir pasekmes, paskatinti jaunus imones keisti ne,judrq gyvenimo b[dq jsveikesn! ir

aktyvesni.

Programos vykdymo metu, bendradarbiaujant su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo istaigomis ir bendrojo

lavinimo mokyklomis, 2011 m. spalio 21 d. 11.00 val. buvo surengta kolektyvine mankita - visose ugdymo istaigose

tuo pat metu. Ji buvo pripaiinta Lietuvos rekordu kaip maslSkiausia mankita ir iregistruota Lietuvos rekordq knygoje

,,Factum". Programoje ,,Augsiu aktyvus 2011" dalyvavusiq istaigq kolektyvai ne tik mankitinosi, bet ir fotografavo,

filmavo jq istaigose vykusias akcijas, pleie pieiinius ir rai6 ralinius sveikos gyvensenos tema, kire ir pasitvirtino

,,Paiadq gwenti aktyviai sqraius". lki !v. Kal6dq keliasdeiimt istaigq ivairiose nominaci.iose buvo apdovanotos

prizais.

Programa truko nuo 2011 m. spalio men. iki 2011 m. gruodiio mdn.

2) viesosios istaigos dalininkai ir kiekvieno jq inaiq vert6 finansiniq metq p.adiioje ir pabaitoje;

Vienintelis Vsl ,,lniciatyvos fondas" dalininkas yra AB,,lnvalda" (i. k. 121304349, Seimyni!kiq 3, Vilnius). Jos

inaiq verte buvo 10 000 Lt ir nekito per 2011 m.

4) informacija apie vie5osios istaitos isigytq ir perleista ilgalaiki turtq per finansinius metus;

Nebuvo.

3l vie5osios istaiBos gautos lCSos ir jq Saltiniai per finansinius metus ir 5iq iSlaidq panaudoiimas pagal iSlaidq riSis;

Tikslinio finansavimo likutis finansiniq metq pradiiai 5500 Lt

Gautas tlkslinis finansavimas pagal paramos sutartis 115000 Lt

Panaudotas tikslinis finansavimas 120500 Lt

Gautas kitas finansavimas (Valstybinds mokesdiq inspekcijos pervesti 2 % nuo pajamq mokesiio) 821,30 Lt

Pa naudotas kitas finansavimas 821,30 Lt

lilaidq rulys:

Skelbimq 18855 Lt

Darbuotojrl iilaikymo 3146 Lt

Programos organizavimo 80099 Lt

Kitos 21359 Lt

l5 viso 123459 l-t
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5) vieSosios istaigos slnaudos per finansinius metus, ii j11 - iSlaidos darbo uimokesiiui;

6) viesosios istaigos darbuotojq skaiEius finansiniq metq pradiiole ir pabaitoje;

Vienas darbuotojas per 2011 m.

7l vieSosios istaigos s4naudos valdymo iSlaidoms;

Valdymo iilaidas sudaro tik direktoriaus darbo uimokestis ir susijq mokesaiai - 3146 Lt.

8) duomenys apie viesosios istaitos vadova , istaigos illaidos vadovo darbo uimokesEiui ir kitoms viesosios

istaigos vadovo ismokoms;

Vadovas - Raimondas Rajeckas. Vadovo darbo uimokestis - 2400 Lt, susi.iusios socialinio draudimo ir

garantinio fondo mokesEio i!laidos - 745 Lt. Kitq iSmokU vadovui nebuvo.

9) vieSosios istaigos iSlaidos kolegialiq organq kiekvieno nario darbo uimokesiiui ir kitoms istaitos kolegialiq

organq nari{ ilmokoms;

VieSoji istaiga kolegialaus valdymo organo neturi.

10) viesosios istaigos l5laidos iSmokoms su vieSosios istaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems sio

istatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Tokiq iSmokq nebuvo.

y

Skelbimq 18855 Lt

Darbo uimokestis ir susijq mokesdiai 3146 Lt

Progra mos orga nizavimo 80099 Lt

Kitos 2r.359 Lt

li viso 123459 Lt

Direktorius Raimondas Rajeckas


