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Veiklos
apžvalga
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Jie kartu susitiko daugiau nei 800 kartų,  aplankė pačius įdomiausius Vilniaus ren-
ginius, parodas, muziejus, žaidė boulingą, kartu dalyvavo sporto bei kūrybiniuose 
užsiėmimuose. 

2018 m. asmeninės mentorystės
programoje dalyvavo 36 mentorių
ir jaunųjų draugų poros.

Žiūrėti video

M e n t o r y s t ė s  p r o g r a m a

https://www.youtube.com/watch?v=12KUtYiETlk&t=30s
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130 vyresnių klasių moksleivių iš 
Vilniaus, Elektrėnų, Šiaulių ir
Panevėžio mokyklų dalyvavo
profesinės patirties 
programoje.

Profesijos mentoriai iš „Thermo Fisher Scientific“, „SEB banko“, „Adform“, „Pegaso“ 
knygyno, „Lietuvos energijos“ ir Valstybės kontrolės, tęstinių vizitų metu išsamiai su-
pažindino moksleivius su organizacijomis ir jose dirbančiais darbuotojais.  

P r o f e s i n ė s  p a t i r t i e s  p r o g r a m a

Žiūrėti video

https://www.youtube.com/watch?v=9UrAH6auABw&t=1s
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2018 m. 32 mokyklos
dalyvavo programoje „Gyvai“
visoje Lietuvoje.

P r o g r a m a  „ G y v a i “

Psichoaktyviųjų medžiagų prevencinė programa 
„Gyvai“ mokyklose, skirta 6-7 klasių moksleivių 
socialinių, emocinių kompetencijų ugdymui. 

Jonava

Vilnius

Jurbarkas

Utena
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Virš 350 dalyvių apsilankė
tėvystės ugdymo seminaruose.

Seminaruose buvo kalbama apie išmaniąsias technologijas auginant vaikus, tėvų 
pavyzdžio svarbą ir konstruktyvius nesutarimų sprendimo būdus.  
Sukurtos 2 naujos portalo „Ką veikia vaikai?“ pamokos ir jas iliustruojantys filmukai.
Projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

Ką gali tėvai?
Tėvystės ketvirtadieniai

Išmaniųjų ekranų karta:
galimybės, pavojai ir iššūkiai

Spalis

11 ,,Instagram", ,,Spotify", ,,Fortnight", ,,Netflix", ,,Snapchat" ir kitų smagių vaizdo įrašų, 
socialinių tinklų ir kompiuterinių žaidimų eroje tėvams neretai patiems prireikia
navigatoriaus, kaip nepasimesti tarp daugybės naujų iššūkių ir neraminančių klausimų. 
Kada išmanieji ekranai atveria galimybes, o kada jas apriboja? Kada sunerimti dėl vaiko 
buvimo prie išmaniųjų ekranų ir kaip ribų dėl laiko prie ekranų nepaversti kovos lauku? 
Šiame seminare pasidalinsime mokslininkų įžvalgomis apie informacinių technologijų 
poveikį vaiko fizinei, socialinei bei pažintinei raidai ir aptarsime praktines rekomendaci-
jas apie tai, kaip išlikti išmaniais tėvais.  

18:00Vilniaus mokytojų namai,
Vilniaus g. 39,
Mažoji salė

Seminaro vieta: Laikas:

2 val.
Trukmė: IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

Lektorė dr. Rima Breidokienė,
vaikų ir paauglių psichologė, psichoterapeutė

Derybos su vaiku: kaip išnaudoti emocijų 
teikiamą energiją abipusei sėkmei?

Spalis

18 Mes visi deramės nuo pat gimimo: iš pradžių - dėl pieno, sausų vystyklų, vėliau - dėl leidimo 
grįžti namo vėliau ir daugybės kitų dalykų kasdien.
Kurianti arba griaunanti emocijų jėga derybose visada yra labai galinga.
Seminaro metu kalbėsime ir praktiškai patirsime, kokie yra 5 svarbiausi emociniai poreikiai 
derybose su vaiku ir kaip išnaudoti emocijų energiją susitarimui pasiekti.

18:00Vilniaus mokytojų namai,
Vilniaus g. 39,
Mažoji salė

Seminaro vieta: Laikas:

2 val.
Trukmė: IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA

Lektorė Nomeda Marazienė, sertifikuota EQ trenerė meistrė,
VšĮ „Lyderystės ekspertų grupė“ vadovė ir konsultantė

Seminarai finansuojami
Vilniaus miesto savivaldybės
biudžeto lėšomis

www.mentor.lt

T ė v y s t ė s  į g ū d ž i ų  u g d y m o  p r o g r a m a  „ K ą  g a l i  t ė v a i ? “

Žiūrėti video

https://www.youtube.com/watch?v=Gp6sFsD8srU&t=3s
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Stovykloje lankėsi savanoriai iš „Lietuvos energijos“, „SEB banko“, „Moterų informa-
cijos centro“, „Europos komisijos atstovybės Lietuvoje“. Jie leido aktyvų laisvalaikį 
su vaikais, supažindino su savo pomėgiais, dalinosi pasakojimais apie keliones ir 
įdomias patirtis.  

32 jaunuoliai, dalyvavę „Mentor“
programose, moksleiviai iš vaikų globos 
namų bei socialiai jautrių šeimų,
dalyvavo 7 dienų vasaros stovykloje 
Švenčionių rajone. 

V a s a r o s  s t o v y k l a
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Bendradarbiaujant su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu (NTAKD) 
atlikta 2500 asmenų apklausa apie vaikystės patirtis susijusias su alkoholio vartojimu 
ir priklausomybe šeimose. Su tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.
Kampanijos viešinimui sukurtas video su aktore Egle Jackaite, apklausa pristatyta 
„Sugamour“ desertinėje Vilniuje.  

Atlikta 2500 asmenų apklausa 
apie vaikystės patirtis susijusias 
su alkoholio vartojimu ir
priklausomybe šeimose.

S o c i a l i n ė  k a m p a n i j a  „V a i k y s t ė  š e š ė lyj e “

Žiūrėti video

https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Tyrimo%20ataskaita_OK.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=2052193411721648
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Straipsniai

Likutis ataskaitinių metų pradžiai

Gautas finansavimas

Panaudotas finansavimas

Likutis ataskaitinių metų pabaigoje

Iš viso

16 546

46 189

56 134

6 601

16 546

9 004

25 550

 

27 425

20 824

 6 601

 

960

960

 

8 800

8 800

Parama

Finansavimas

Steigėjai - 

nariai

Kiti

paramos 

davėjai

Parama

paslaugo-

mis

Kitos

lėšos

Sąnaudų straipsniai

Metodikos leidiniai

Seminarai, mokymai

Renginiai / stovyklos

Transporto sąnaudos 

Komandiruočių sąnaudos 

Darbo užmokesčio sąnaudos

Atostogų kaupiniai

Komunikacijos sąnaudos / stovyklos

Kitos bendrosios ir

administracinės sąnaudos

Sąnaudos iš viso

Veiklos

sąnaudos

8 070

966

564

38 789

291

7 372

4 723

60 775

Programa 

„Gyvai“

1 009

3 277

724

5 010

Mentorytės

programa

1 007

1 544

 

 

2 551

Programos

Tėvystės

įgūdžių

mokymai

1 390

4 248

621

6 259

Veiklos sąnaudos



ASOCIACIJAI  „MENTOR LIETUVA“

STEIGĖJAMS IR ADMINISTRACIJAI

Nuomonė 

Mes atlikome asociacijos „Mentor Lietuva“ (toliau Asociacijos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2018 m. gruo-

džio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikš-

mingą apskaitos metodų santrauką, auditą. Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais 

atžvilgiais teisingai pateikia Asociacijos 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų 

finansinius veiklos rezultatus pagal LR finansų ministro įskymą Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civi-

linės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atsakomybės sudarymo ir pateikimo 

taisyklių patvirtinimo“.

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus 

išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 

nepriklausomi nuo Asociacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesio-

nalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimus, susijusius 

su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos 

audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami audi-

toriaus nuomonei pagrįsti. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respubliko-

je galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskai-

tos standartus 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 Asociacijos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti ( jei bū-

tina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atve-

jus, kai vadovybė ketina likviduoti įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Asociacijos finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 

iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas 

užtikrinimas tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima 

Nepriklausomo auditoriaus išvada
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nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi 

reikšmingais, jeigu galima pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonomi-

niams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepti-

cizmo principo. Mes taip pat:

• Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, su-

planavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įro-

dymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei 

reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis 

praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

• Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 

tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Asociacijos vidaus kontro-

lės veiksmingumą.

• Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 

susijusių atskleidimų pagrįstumą.

• Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis su-

rinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali 

kilti reikšmingų abejonių dėl Asociacijos 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 surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai 

ar sąlygos gali lemti, kad Asociacija negalės toliau tęsti savo veiklos.

• Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansi-

nėse ataskaitose pateikti 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 audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

Auditorius Danius Stražinskas

  

2019 m. kovo 26 d.

Panevėžio g. 36-5, Vilnius

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000496

UAB „Audito kokybė“

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001470       A.V.
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Nariai:

Rėmėjai ir partneriai:
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Asociacija „Mentor Lietuva“
Gedimino pr. 12
LT-01103 Vilnius, Lietuva

www.mentor.lt


