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VieSosios istaigos,,!niciatyvos fondas" veiklos ataskaita ui 2012 metus

1) informacija apie viesosios istaigos veiklos tikslus, pobiidi ir veiklos rezultatus per finansinius metus;

Siq metq socialinds iniciatyvos programos ,,Judeti sveika 2012" tikslas - atkreipti demes!, ypatingai jaunimo, kad fizinis

aktyvumas yra vienas i5 geros savijautos ialtiniq ir daugelio ligq profilaktine priemond.

Programos vykdymo metu uisiregistravq internete paBrindiniq ir viduriniq mokyklq bei gimnazuq moksleiviai gavo

iingsniamaiius bei informavo apie tai, kaip sekesi iingsniuoti, kokius atstumus ir per kiek laiko nuejo ir t.t.

Programa truko nuo 2012 m. rugsdjo men. iki 2012 m. spalio mdn.

2) viesosios istaitos dalininkai ir kiekvieno jq inaSq verte finansini{ metq pradiioie ir pabaigoie;

Vienintelis Vil ,,lniciatyvos fondas" dalininkas yra AB,,lnvalda" (i. k. 121304349, 5eimyniakiq 3, Vilnius). Jos

inaiq vertd buvo 10 000 Lt ir nekito per 2012 m.

3) vieSosios istai8os gautos lesos ir jq Saltiniai per finansinius metus ir iiq iSlaidq panaudojimas pagal iSlaidq riSis;

Tikslinio finansavimo likutis finansiniq metq pradiiai 0Lt
Gautas tikslinis finansavimas pagal paramos sutartis 95000 Lt

Panaudotas tikslinis finansavimas 90000 Lt

Gautas kitas finansavimas (Valstybines mokesiit{ inspekcijos pervesti 2 % nuo pajamq mokesaio) 259,90 Lt

Panaudotas kitas finansavimas 259,90 Lt

4) informacija apie viesosios istaigos isigyt? ir perleistQ ilgalaiki turtl per finansinius metus;

Nebuvo.

lilaidq ruSys:

Darbuotoirl iilaikymo 3143 Lt

Programos organizavimo 79075 Lt

Kitos 5278 Lt

l5 viso 87496 Lt

5) vieSosios istaigos s4naudos per finansinius metus, i5 jq - iSlaidos darbo ulmokesliui;

Darbo uimokestis ir susijq mokesiiai 3143 Lt

Programos orga nizavimo 79075 Lt

Kitos 5278 Lt

l3 viso 87496 Lt
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5) viesosios istaitos darbuotojq skaiEius finansiniq metq pradlioje ir pabaigoje;

Vienas darbuotojas per 2012 m.

7l viesosios istaigos slnaudos valdymo illaidoms;

Valdymo iSlaidas sudaro tik direktoriaus darbo uimokestis ir susijg mokesfiai - 3143 Lt.

8l duomenys apie viesosios istaigos vadovQ , istaigos illaidos vadovo darbo ulmokestiui ir kitoms viesosios

istaigos vadovo iSmokoms;

Vadovas - Raimondas Rajeckas. Vadovo darbo uimokestis - 2395 Lt, susijusios socialinio draudimo ir
garantinio fondo mokesfio iSlaidos - 747 [t. Kitq i!moku vadovui nebuvo.

9) vieSosios istaigos islaidos kolegialiq organq kiekvieno nario darbo ulmokesaiui ir kitoms istaitos koletialiq
organq nariq ilmokoms;

Vieloii istaiga kolegialaus valdymo organo neturi.

10) viesosios istaigos iSlaidos iSmokoms su viesosios istaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Sio

istatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Tokiq i5mokq nebuvo.

Direktoriu s Raimondas Rajeckasp$
[t


