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Naujienlaiškis
2017m. BALANDIS-BIRŽELIS

Fondo VELYKŲ BOBUTĖ su gausiomis Jūsų 
atneštomis gėrybėmis lankėsi Klaipėdos, 
Kauno ir Vilniaus kūdikių namuose ir  
dovanojo mažiesiems Jūsų skanias ir  
praktiškas dovanėles!
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Fondo inicijuotas projektas ,,Akinukai 
vaikams” toliau tęsiamas!  Šiuo metu jau 
virš 90 vaikų iš įvairių Lietuvos miestų ir ra- 
jonų pasipuošė naujais stilingais akinukais! 

 Stikliniai vaikai – Emilijus!  
Mūsų stikliniam berniukui atliktos operacijos, kurių 

metu jo kojytėse buvo pakeistos naujos telesko- 
pinės vinys. Po ilgo gydymo ligoninėje bei rea- 
bilitacijos sanatorijoje berniukas jau žengia  
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Užbaigėme projektą ,,Priemonės  
sensoriniam kambariui Vilniaus  
,,Atgajos” specialiajai mokyklai” 

suma, reikalingos priemonės jau užsakytos, o  
pilnai paruoštas kambarys jau visai netrukus!

Šiam projektui skirta 3123,26.€ 

Užsitęsęs darbas dideliame, visus Lietuvos 
sutrikusio vystymosi kūdikių namus jungu-
siame, projekte, baigtas – mažieji vilniečiai 
pasitiko pavasarį su nauja žaidimų aikštele! 

Respublikinis saviraiškos  
festivalis ,,Man smagu, tau  
smagu, tad pabūkime kartu!”  

Šiais metais festivalis pritraukė dar daugiau  
dalyvių – net 271 mokiniai su specialiaisiais  
ugdymosi poreikiais iš 31 mokyklos parodė  
savo talentus. Trečius metus iš eilės globojame 
ir prisidedame prie šio puikaus renginio!

Birželio 1–oji –  
Vaiku Gynimo diena! 
Apsilankę visuomeninėje organizacijoje ,,Vaikai – visuomenės dalis”,  
vaikus, lankančius dienos centrus, paskatinome PC ,,Akropolis” prekybos  
čekiais, stalo žaidimais, ir UAB ,,Emtoservis” padovanota garso technika.
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PARAMA  
jaunajai  
sportininkei! Atsiliepėme 
į tėvelių prašymą, padovanoti jų  
itin perspektyviai ir talentingai 
dukrelei sportinę stovyklą Vents- 
pilyje. Džiaugiamės galėję prisi- 
dėti prie septynmetės Lakšmi 
sportinio ugdymo!

Antihitlerinės koalicijos šalių Antrojo pasaulinio karo 
dalyvių organizacijos Klaipėdos miesto Tarybos  

sergantiems ir neigaliesiems karo 
veteranams skirta 600 € parama! 

1. >>
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pirmuosius žingsnius!

Paskutinio skambučio šventė Vilniaus Atgajos ,,Kosminėje sto- 
tyje”. Dėkojame Vilniaus ,,Atgajos” specialiajai mokyklai už kvietimą 
dalyvauti jų nepaprastoje šventėje bei palydėti ketvirtokus į kitą  
kosminę - penktokų erdvę! 

JAU NUJU 
SP

O RT
I NI NKU NAUJIENOS : 

Gridin's Group ir fondo  
globojama jaunoji šach-
matininkė Marija Šibajeva  
skina pergales! 

Nauji projektai:

Atsidaro fondo svajoniu skrynele!   
Mūsų fondo gerus darbus lydintys nuostabieji Fleimiai  

kviečia vaikučius ne tik svajoti, bet ir tikėti, kad svajonės pildosi! 
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Pradėjome naują projektą, skirtą įdiegti mokyklose pradinėms 
klasėms skirtą emocinio socialinio vaikų ugdymo programą: 
LAIKAS KARTU, kuria sieksime pažaboti smurtą ir patyčias! 

 
Moller Gruppen Baltijos 

fondui, viešbučiui ,,National hotel”, 
RESQ B.V., platformų kolektyvui, optikų tinklui 

,,Optikos pasaulis”, Vilniaus ,,Atgajos” specialiosios 
mokyklos bendruomenei, AB SEB banko Vilniaus 
centrinės būstinės darbuotojams, UAB ,,Bajoras”, 
UAB ,,DHL Lietuva”, UAB ,,Pupt”, UAB ,,Ghiria”,  

Gridin’s Group ir jo kolektyvui bei visiems  
kitiems fondo draugams!

Sveika, aktyvi vasara!  
Prasidėjus vasarai raginame prisiminti vaikus, augančius 
sunkiomis gyvenimo sąlygomis ir pasirūpinti jų laisvalai- 
kiu, padovanojant žaidimų ir sportinio inventoriaus vaikų 
dienos centrams!

LAIKAS KARTU: už vaikų ateitį be smurto ir patyčių! 

Maža širdele –  
didele viltis!” 4. >>

Panaudota 6077,12.€

Skirta 300.€

Skirta 500.€ Skirta 
340.€

Projekto biudžetas - 3080.€

Projekto biudžetas - 5000 €
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