
 

                                

                                                                             

Pakvieskite savo klientus prisidėti  
prie pagalbos vaikams ir šeimoms  
 

“SOS vaikų kaimai” – tai didžiausia šeima Lietuvoje. Kartu su partneriais ir jų klientais 

rūpinamės daugiau nei 1000 Lietuvos vaikų ir padedame jiems bet kokioje gyvenimo 

situacijoje. Pakvieskite savo klientus prisidėti prie pagalbos: suteikti tėvų netekusiems 

vaikams saugią globą šeimos aplinkoje, padėti sunkumus patiriančioms Lietuvos šeimoms, į 

savarankišką gyvenimą palydėti tėvų globos netekusius jaunuolius, krizėje atsidūrusiems 

vaikams suteikti globą budinčių globėjų šeimose.  

Paramos rinkimo iš klientų naudos įmonei: 

– Klientų lojalumo didinimas ir prekės ženklo įvaizdžio 
gerinimas. Tyrimai rodo, kad klientai mieliau renkasi ir 
pasitiki įmonėmis, kurios investuoja į bendruomenės 
gerovę. 

– Mokestinės lengvatos (parama į išlaidas nurašoma du 
kartus) – taikoma, kai paramos rinkimą administruoja ir 
lėšas perveda įmonė (gerumo žetonai, paramos 
mygtukas ar sumos apvalinimas) 

Skaitmeninės aukų dėžutės prekybos vietose 

– Galimybė klientams patogiai paaukoti banko 
kortelėmis. 

– Mokėjimo terminalas prie kasų – klientui prilietus 
kortelę automatiškai nuskaitoma nustatyta 
paramos suma. 

– Visa parama keliauja tiesiogiai į “SOS vaikų 
kaimų“ sąskaitą – įmonei nereikia administruoti ir 
apskaityti renkamos paramos, tik suteikti vietą 
terminalui. 

Grynųjų pinigų aukų dėžutės prekybos vietose 

– Galimybė klientams patogiai paaukoti grynųjų 
pinigų. 

– Prie kasų pastatomos ar tvirtinamos aukų dėžutės 
monetoms ar banknotams. 

– Mes pasirūpinsime dėžučių gamyba, pastatymu ir 
inkasavimu – Jums tereikia suteikti vietą aukų 
dėžutei.  
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Pakvieskite savo klientus prisidėti  
prie pagalbos vaikams ir šeimoms  
 
Gerumo žetonai prekybos vietose 

– Galimybė klientams papildyti savo prekių krepšelį 
gerumu ir atsiskaityti jiems patogiu būdu. 

– Pastatomas ar prie vitrinos klijuojamas stovelis su 
žetonais. 

– Nuskanavus ant žetono esantį barkodą parama 
pridedama prie  kliento prekių krepšelio ir klientas 
gali atsiskaityti jam patogiu būdu. 

– Įmonė iš klientų surinktą paramą periodiškai perveda 
į “SOS vaikų kaimų“ sąskaitą. 

– Įmonė gali pasinaudoti mokestine lengvata (parama 
į išlaidas nurašoma du kartus). 

QR kodas 

–  Galimybė klientams patogiai paaukoti nuskanavus QR kodą telefonu. 

– QR kodas turi plačias panaudojimo galimybes: galime statyti informacinius stovelius su 
QR kodu, daryti lipdukus Jūsų prekybos vietose ar kurti banerius Jūsų svetainėje. 

– Nuskanavus QR kodą klientai nukreipiami tiesiai į aukojimo puslapį. 

– Visa parama keliauja tiesiogiai į “SOS vaikų kaimų“ sąskaitą – įmonei nereikia 
administruoti ir apskaityti renkamos paramos, tik suteikti vietą stoveliui, lipdukui ar 
baneriui svetainėje. 
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Pakvieskite savo klientus prisidėti  
prie pagalbos vaikams ir šeimoms  
 
Paramos mygtukas e-parduotuvėje 

–  Galimybė klientams pridėti paramą prie savo prekių ar 
paslaugų krepšelio e-parduotuvėje. 

– Sukuriamas patogus paramos mygtukas su galimybe 
pasirinkti norimą paramos sumą. 

– Įmonė iš klientų surinktą paramą periodiškai perveda į “SOS 
vaikų kaimų“ sąskaitą. 

– Įmonė gali pasinaudoti mokestine lengvata (parama į išlaidas 
nurašoma du kartus). 

 
 
 

Galimybė suapvalinti sumą fizinėje ar e-parduotuvėje 

– Pasiūlymas klientams suapvalinti mokamą sumą ir skirtumą 
skirti paramai. 

– Sukuriamas papildomas funkcionalumas ir klientams 
atsiskaitant pasiūloma centus skirti paramai. 

– Įmonė iš klientų surinktą paramą periodiškai perveda į “SOS 
vaikų kaimų“ sąskaitą. 

– Įmonė gali pasinaudoti mokestine lengvata (parama į išlaidas 
nurašoma du kartus). 

Galimybė skirti paramą terminaluose 

– Pasiūlymas klientams skirti paramą naudojantis paslaugų 
terminalų ekranais. 

– Sukuriamas papildomas funkcionalumas ir klientams 
atsiskaitant pasiūloma nedidele suma paremti vaikus. 

– Įmonė iš klientų surinktą paramą periodiškai perveda į “SOS 
vaikų kaimų“ sąskaitą. 

– Įmonė gali pasinaudoti mokestine lengvata (parama į išlaidas 
nurašoma du kartus). 
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