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VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 M. 
 

1. Bendroji dalis  

Agotos Labdaros ir Paramos fondas (toliau Fondas) buvo įkurtas 2015 m. rugsėjo 7 d., įstaigos 

kodas 304090279. Įstaigos adresas: Vilniaus m. Architektų g. 55-3. 2018 m. samdomų darbuotojų 

įstaiga neturėjo.   

Fondo veiklos sritis yra: teikti paramą asmenims, turintiems Reto sindromą (RS), remti teorinių 

žinių ir praktinių žinių apie RS įgijimą bei sklaidą, didinti RS turinčių asmenų galimybes gauti 

savalaikes ir tinkamos kokybės medicinines, terapines, ugdymo ir kitas paslaugas, skatinti RS 

turinčių asmenų integraciją į visuomenę, ir kita veikla pagal Fondo įstatus. Fondo finansiniai metai 

sutampa su kalendoriniais metais.  

  

2. Įstaigos dalininkai  

Fondo steigėjai ir dalininkai: Laura Kanapienienė. Steigiant įnašo nebuvo, taip pat pokyčių per 2018 

m. nebuvo.  

  

3. Fondo veiklos tikslai , pobūdis ir veiklos rezultatai per 2018 metus  

2018 metais Agotos Labdaros ir Paramos fondas veikė pagal įstatus, įstatymų nustatytą ūkinį, 

finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo 

laisvę, savo veiklą organizuodamas taip, kad būtų įgyvendinami viešosios įstaigos įstatuose 

nustatyti tikslai bei uždaviniai. Per 2018 finansinius metus viešoji įstaiga iš veiklos nuostolių 

nepatyrė.  

Įstaigos pagrindinė veikla – parama asmenims, turintiems Reto sindromą, žinių apie šį sutrikimą 

įgijimas ir sklaida bei bendruomenės savitarpio pagalbos skatinimas. 2018 metais ši veikla vykdyta 

įsigyjant literatūros apie RS anglų kalba (4 knygos), verčiant užsienio specialistų parengtus 

straipsnius į lietuvių kalbą (20 straipsnių), apsilankant RS klinikoje bei mokykloje Kopenhagoje 

(Danija) bei dalyvaujant visuotiniame Rett Syndrome Europe narių susirinkime (1 atstovas), 

organizuojant šeimų, auginančių vaikus su Reto sindromu, susitikimą (3 šeimos iš skirtingų 

Lietuvos miestų).  

Veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams. 2019 metais planuojama: 

dalyvauti Europinėje RS Konferencijoje Tampere (Estija); skatinti RS bendruomenės savitarpio 

pagalbą ir bendravimą Lietuvoje, organizuojant kasmetinį šeimų susitikimą; pagal poreikį ir 

galimybes asmenims su RS suteikti paramą terapinėms ir/ar medicininėms reikmėms.   



  

4. Fondo gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus   

2018 m. Fondo visos gautos lėšos 996 Eur, kurias sudaro:  

1. Gautas finansavimas – 660 Eur (VMI pervesta 2 proc. parama iš gyventojų pajamų 

mokesčio);  

2. Gautos parama iš fizinių asmenų – 336 Eur.  

 

5. Fondo sąnaudos per finansinius metus  

2018 m. Fondo išlaidas (1099 Eur) sudarė suteiktos paramos sąnaudos (981 Eur), kitos veiklos ir 

administracinės sąnaudos (50 Eur) ir banko komisinio sąnaudos (68 Eur). Kadangi samdomų 

darbuotojų Fondas neturėjo, todėl nebuvo ir su darbo santykiais susijusių sąnaudų. Daugiau išlaidų 

Fondas 2018 m. nepatyrė.  

2018 m. panaudota finansavimo suma 1099 Eur. Likusi nepanaudota finansavimo suma, kuri 

perkeliama į kitus metus 2.513 Eur.  

  

6. Fondo įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus  

Ilgalaikio materialaus turto 2018 m. nebuvo įsigyta ar perleista.  

  

7. Duomenys apie darbo užmokesčio ir kitas išmokas įstaigos darbuotojams ir vadovybei:  

2018 m. fondo vadovė – Laura Kanapienienė. Per ataskaitinius metus vadovui nebuvo priskaičiuota 

su darbo santykiais susijusių sumų.  

  

8. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos 

kolegialių organų narių išmokoms   

Fondas per 2018 metus išlaidų, susijusių su išmokomis kolegialiems valdymo organams, nepatyrė. 

Kolegialūs valdymo organai įstaigoje nesudaromi.   

  

9. Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininkais susijusiems asmenims   

Tokių išlaidų Fondas per 2018 metus nepatyrė.  

 

 

Direktorė               Laura Kanapienienė 


