
Fondo remiama šachmatininkė Marija Šibajeva – 
iškovojo 2-ąją vietą Klaipėdos pusfinalyje  
                                      bei tapo Panevėžyje  
                                      vykusio Lietuvos 
greitųjų šachmatų čempionato šalies  
jaunimo vicečempione!

Džiaugiamės ir sveikiname  
mūsų remiamus imtynių ir futbolo sporto klubus, aktyviai ir sėkmin-

gai užbaigus metus su ypatingomis pergalėmis bei medalių gausa! 

sportinis inventorius ir žaidimai vaikų 
dienos centrams. Šiam projektui  
įgyvendinti gauta ,,Lietuvos Ener- 
gijos” paramos fondo parama.

Aleksandro Gridino labdaros fondas 302864683, Vokieciu str. 10-23, Vilnius, Lithuania LT-01130, acc: LT32 7300 0101 3290 1508, Swedbank, 
73000, SWIFT: HABALT22, Phone/Fax.: +370 52 618165, Mob.: +370 650 24880, info@gridinfoundation.org, www.gridinfoundation.org
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Naujienos:
DEKOJAME MUSU

,,AKINUKAI VAIKAMS”Projektai:

Akcijos:

Išpildytos 
vaiku
svajones: 

Suteikta parama:
,,SVEIKA, AKTYVI VASARA”- 

Vienišai mamai,  
auginančiai 4 vaikus – žieminiai  
batukai vaikams ir vitaminai,  
Monopolis bei vaišių krepšys 
Kalėdų stalui.

Startavo  
atsinaujinęs  
Fondo  
interneto  
puslapis.  

 
UAB ,,Baltic vairas”, UAB 

,,Vilnos namai”, Casa Lana, Siuline.lt, 
UAB ,,Midara”, RESQ, UAB ,,Maviga”, bitininkui 

Aurimui Bernotui, Markui (už dviratį), dizaino studijai 
Moosepro, UAB ,,Optikos pasaulis”, Moller grupės Baltijos 

fondui, viešbučiui National hotel ir restoranui Storas Katinas, 
Platformų kolektyvui, Gridin’s Group kolektyvui, UAB ,,Statybų 

portas”, UAB ,,Statybos projektų sprendimai”, Mažylių kirpyklai, 
UAB ,,Deeper”, SEB banko darbuotojams, Vilniaus Atgajos  
specialiajai mokyklai ir jų draugams, šokių studijai Motus  
Imperium, UAB ,,Švenčionių vaistažolės”, UAB ,,Viktorija ir 

partneriai”, UAB ,,Iceco žuvis”, leidyklai ,,Alma littera”,  
p. Romui (už saldainius), UAB ,,Cerera foods”, AB  

,,Vilniaus Pergalė”, Lietuvos Energijos  
paramos fondui. 

 
Renatai, Kauno Panemunės 

 socialinės globos namams, Tremtinių 
klubui, BĮ Kauno kartų namams, Kauno m. soc.  

Paslaugų centrui ,,Dainava”, Lietuvos kultūros tarybos  
kolektyvui, p. Barborai Fontainei, p. Onai, Gridin’s Group  

kolegoms, Vilniaus miesto socialinės paramos centro  
senjorų dienos centrams ,,Diemedis” ir ,,Atgaiva”,  

Socialinių paslaugų centrui ,,Danė’’, Klaipėdos  
miesto bei Gargždų Viliaus Gaigalaičio globos 

namams, Vilniaus Krizių centrui.

JAU NUJU SPO RTI NI NKU NAUJIENOS :

Daugiau CIA

Įvykdyta tradicinė socialinė mezgimo akcija 

,,S u š i l d y k i m  v i e n i  k i t u s ! ” 
Primegzta virš 500 įvairių mezginių vaikams. 

K a l e d i n i s  g e r u m a s  –  
Aleksandro Gridino labdaros Fondo  
Kalėdų Senelio gėrybės šeimoms, vaikų  
globos namams, krizių centrams ir  
vienišiems senjorams. Aplankyta 50  
šeimų, 200 vaikų, 20 vienišų senolių.

DRAUGAMS IR PARTNERIAMS:

,,Laikas kartu – už vaikų ateitį be smurto 
ir patyčių”. Tęsiame lėšų rinkimą mokyklų 
pradinėms klasėms skirtų emocinio socia- 
linio vaikų ugdymo programoms diegti.

Baigėme projektą. Iš viso 130 vaikų iš įvairių Lietuvos 
miestų ir rajonų džiaugiasi naujais stilingais akinukais. 

Vienišai mamai su dukrele, pabėgusiai nuo tolimoje  
šalyje smurtaujančio sutuoktinio ir sugrįžus tuščiomis.

Vienišai mamai, auginančiai dvynukus autistus,  
specialistų konsultacijoms bei specialiam maisteliui. 

Klaipėdos specialiajai mokyklai-daugiafunkciam 
centrui ,,Svetliačiok” Kalėdų šventei.

Pratęsta parama Ugnei -  
baseino terapijai.

Išleista 8409,27 €

100 €

204 €

300 €

200 €
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Pyragų diena – 
susibūrėme saldžiai 
aukojimo tradicijai. 

Paaukota suma nepasiturinciu šeimu 
Kaledu stalui - 2431 €.

1800 €

1188 €

Sesutėms  
Diletai ir Godai iš  
Panevėžio – nešiojamas  
kompiuteris.

Padovanoti 5 dviračiai vaikams.

  www.gridinfoundation.org

Gauta Jūsų skir-
ta 2 % nuo GPM 
parama už praė-
jusius metus - 
7355,95 €. 2.>>
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INI
US DEKOJAME:

3080 €
Renkama  
suma

5000 €

http://www.chess-results.com/tnr302972.aspx?lan=11&art=1&rd=9&fed=LTU&wi=821
http://gridinfoundation.org/
http://gridinfoundation.org/

