Dėmesio!Tai liečia visas organizacijas, kurios gavo paramą iš
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos

Informacija apie ataskaitą LKR Šalpai už projektui gauta paramą
LKR Šalpa, remiantis New Yorko valstijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vidaus
istatymais, reikalauja gauti ataskaitą iš organizacijų už projektui suteikta paramą.
Ataskaitą už įvykdytą projektą privalo atsiųsti visos organizacijos, išskyrus studentus,
kurie gavo LKR Šalpos stipendiją.
Ataskaitos struktūra:

Pradžioje parašyti:
1) Organizacijos pavadinimą, kuriai buvo skirta parama
2) Projekto pavadinimą, kuriam buvo paskirta parama
3) Kokiam tikslui (jeigu nurodyta) buvo paskirta parama
4) Suma, kuri buvo gauta projektui (JAV doleriais)
5) Data, kada parama buvo gauta
6) Kaip parama buvo gauta – tiesiogiai į organizacijos sąskaita, ar per
akrivyskupija/ vyskupija/ vienuolija/...
7) Trumpai parašyti, kokia buvo nauda/ kas buvo atsiekta/ kas pasikeitė po
pasibaigusio projekto/renginio, kurį parėmė LKRŠ. T.y. kaip/kuo LKRŠ parama
projektui buvo svarbi.
• Privaloma

atsiskaityti už visa skirta paramos sumą.
• Nepakanka surašyti kur ir kaip pinigai buvo išleisti, reikalingos kopijos sąskaitų/faktūrų,
pateisinimo dokumentų. Jeigu Jums reikalingi sąskaitų originalai, LKRŠ priima kopijas.
• Jeigu buvo išmokėtas honoraras, privalo būti organizacijos pirmininko (vadovo),
buhalterės ir gavusio honorarą žmonių parašai.
• Ataskaitą galima atsiųsti el. paštu, arba oro paštu. Tai priklauso nuo pačios ataskaitos
turinio ir tech. galimybių. Patarimas/ prašymas – ataskaitas siųskite el. paštu, taip bus
greičiau ir ekonomiškiau. Dėmesio! Siųskite tik skaitmenines nuotraukas!Jeigu siunčiate
didelį kiekį informacijos, naudokite nemokamą internetinę svetainę, kurios adresas
www.wetransfer.com.
Prašymas. Ataskaitą atsiųsti tuoj po įvykdyto/ pasibaigusio projekto. Priklausomai nuo projekto, prie
ataskaitos galima pridėti skaitmeninių nuotraukų, filmuotos medžiagos ir pan. Skaitmenines nuotraukas,
filmuotą medžiagą galite persiusti iš karto nemokamai per internetinę svetainę, kurios adresas
www.wetransfer.com. Jeigu LKRŠ remiamas projektas/renginys yra aprašytas žiniasklaidoje, ar
www.bernardinai.lt, iškart po pasirodymo spaudoje, prašome straipsnio nuorodą atsiųsti el. paštu
info@lkrsalpa.org !
Perspėjimas. Nepateikus ataskaitos, organizacija negali prašyti paramos tam pačiam projektui kitiems
metams. Nepateikus ataskaitos už jau įvykdytą/ užbaigtą projektą, organizacijos pateikti nauji paramos
prašymai gali būti nepatvirtinti.

Dėmesio! LKRŠ pasilieka teisę atsiųstą vaizdinę ir kitą medžiagą panaudoti
organizacijos viešinimo tikslams.
Neaišku, turite klausimų – rašykite

info@lkrsalpa.org
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