
Lietuvos alkoholizmu sergančių žmonių draugų ir 

artimųjų bendrijos „Al-Anon“  

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2020 

1. Pagrindiniai duomenys apie Asociaciją: 

• Pavadinimas – Lietuvos alkoholizmu sergančių žmonių draugų ir artimųjų bendrija „Al-

Anon“. 

• Buveinės oficialus registracijos adresas: S. Daukanto a. 1, LT-01122 Vilnius. 

• Teisinė forma – asociacija. 

• Įmonės kodas 195741776. 

• Lietuvos alkoholizmu sergančių žmonių draugų ir artimųjų bendrija „Al-Anon“ 

įregistruota 2001 m. gruodžio 27 d. 

• Asociacija veiklą vykdo visoje Lietuvos teritorijoje. 

• Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.  

 

2. Asociacijos veiklos apibūdinimas: 

Lietuvos alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija „Al-Anon“ – ne pelno 

siekianti organizacija, kuri teikia informaciją apie Asociacijos požiūrį į alkoholizmo problemą 

šeimoje ir visuomenėje, aiškina savo veiklos programą. 

 

3. Ataskaitinio periodo veikla: 

• 2020 metais naujų narių nepriimta. Reguliariai vyko grupių susirinkimai. Pirktos knygų 

vertimo paslaugos. Asociacijos veikla – padėti žmonėms, kurių šeimos nariai ar artimieji 

turi  priklausomybę nuo alkoholio, todėl nuolat nariams buvo dalinama literatūra apie tai, 

kaip išsilaisvinti nuo priklausomybių.  

• Per 2020 metus išdalinta grupėms 164 vnt. „Al-Anon alkoholikų šeimoms ir draugams“, 

100 vnt. „Atrandant pasirinkimus“.  

• 2020 m. spalio 27 d. buvo šventiškai paminėtas „Al-Anon“ bendrijos Lietuvoje gyvavimo 

trisdešimtmetis, kurio metu vyko konferencija, buvo vaišinami nariai ir svečiai. 

• Ataskaitiniais metais asociacija ūkinės veiklos nevykdė. 

 

4. Asociacijos narių skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis - 33. Be tikrųjų narių, 

organizacijoje dalyvauja ir savanoriai. 

 

5. Ataskaitiniu laikotarpiu, 2020 m. bendrovė samdomų darbuotojų neturėjo. Bendrovės vadovas – 

pirmininkas, iždininkas bei revizorius dirba neatlygintinai. 

 

6. Asociacijos gautos lėšos, parama ir jų šaltiniai: 

Ataskaitinio laikotarpio pradžiai Asociacija turėjo nepanaudoto nario mokesčio 159,00 Eur ir 

nepanaudoto 21 087,00 Eur kito finansavimo (aukos). Per 2020 metus gauta 12,00 nario 

mokesčio ir 2 816,00 Eur kito finansavimo (kai davėjas nenurodė konkretaus panaudojimo 

tikslo). 2020 m. panaudota 3 304 Eur kito finansavimo asociacijos veiklos sąnaudoms padengti.  

2020 metais buvo panaudota 3 122,00 Eur gautų aukų ir 182,00 Eur gautos paramos. Viso 

panaudota kito finansavimo 3122,00 Eur, iš kurių: 147,00 Eur panaudoti ryšių sąnaudoms 

padengti; pagal inventorizaciją nurašytos skrajutės ir išdalintos knygos, kurių savikaina sudaro 

1477,00 Eur; 45,00 Eur - banko mokesčiai, 183,00 Eur neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio, 

950,00 Eur literatūros vertimo paslaugos, 445,00 Eur kitų bendrųjų administracinių sąnaudų 

(buhalterija, maketavimas, siuntos); 157,00 Eur reprezentacinės sąnaudos konferencijos metu 

vaišinant svečius. 


