
10 vaikų dienos centrų visoje Lietuvoje 
aprūpinome sportiniu inventoriumi  
ir laisvalaikio žaidimais.
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,,AKINUKAI VAIKAMS”Projektai:

Igyvendintos akcijos:

,,SVEIKA, AKTYVI VASARA” 

NAUJAS PROJEKTAS 

AUKŲ DĖŽUTĖS. 
Džiaugiamės, kad 
per 2017 metus aukų 
dėžutėse susikaupė 

Išleidome fondo 5-erių metų veiklos apžvalgą!  
Kviečiame susipažinti su atliktais darbais naujajame leidinyje! 

Socialinėje akcijoje  

,,Sušildykim vieni kitus!” 
numegzti apklotėliai ir kojinės mažyliams  
perduoti neišnešiotukams, gimdymo na- 
mams bei kūdikių namų gyventojams.

Pradžiuginom vaikučius,  
lankančius VŠĮ ,,Išminties  
erdvės“ vaikų dienos centrą, mūsų 
rėmėjų gardėsiais – UAB ,,Cerera 
foods” sausais pusryčiais bei AB  
,,Vilniaus Pergalė” saldainiais.

Suteikta parama respubli- 
kiniam saviraiškos festiva- 
liui ,,Man smagu, Tau smagu, 
tad pabūkime kartu”, kuria- 
me dalyvauja vaikai su spe-
cialiaisiais ugdymo porei- 
kiais iš visos Lietuvos.

PARAMA jaunajai gimnastei - klaipėdietei  
Aleksandrai sportinės gimnastikos  
treniruočių stovyklai Ventspilyje  
(Latvijoje). 

Birželio 1-osios - Vaikų  
gynimo dienos - proga pasvei- 
kinome fondo globojamus vaikus,  
dovanodami „Kotryna group” bei  
Akropolio čekius.

Fondo remiamai smuikininkei 
Mildutei padėjome nuvykti į 
tarptautinį jaunųjų muzikantų 
konkursą Budapešte, kuriame ji 
užėmė 1-ąją vietą!

Jau trečiąjį kartą pratęsėme globojamai 
Ugnei (turinčiai retą kojyčių ligą)  
baseino abonementą.

Fondo ,,VELYKU BOBUTE” su gausiomis Jūsų  
atneštomis gėrybėmis lankė vaikus, netekusius tėvų glo- 
bos Klaipėdoje bei socialinės rizikos šeimas Molėtuose.

,,SVAJONIU SKRYNELE”  
Andželika ir Deimantė pavasarį pasitiko su  
savo pirmaisiais naujais dviračiais, o dvimetė  
Akvilė džiaugiasi dėlione bei  
akvarele. 

,,Kur skuba vaikai po pamokų arba iš kur atsiranda būsimieji talentai“. 
Dviems vaikams suteikta galimybė metus lankyti mėgstamą šokių būrelį.

Vykdome II-ąjį projekto etapą. Šiuo metu jau 42-iems 
vaikams iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų padėjo- 
me įsigyti jų regėjimui būtinus akinukus. 
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600 €

5000 €

242 €

Kvieciame drauge padeti vaikams, 
dovanojant jiems megstama bureli!

300 €

445 €

300 €

204 €

340 €

1115 €!

  www.gridinfoundation.org

Peržengę pirmąjį fondo  
veiklos 5-metį, lankėme  
mūsų ištikimuosius partne-
rius ir draugus, ir, įteikdami 
veiklos apžvalgą bei sim-
bolinius fondo suvenyrus, 
dėkojome už tai, kad šiuos 
5-erius metus buvote ir  
esate kartu!

Dėkojame tiems, kurie šiais metais paskyrė mums savo 
nuo sumokėto GPM už praėjusius metus!

Gridin‘s Group, National Hotel, Ararat 
All Suites Hotel & Restaurant, Amberton 
Hotel Group, viešbutyje „Promenada“, 
restorane ,,La maison du croissant“, 
UAB ,,Gaublija“, advokatų kontoroje 
,,Konsus“, UAB ,,MJ Consulting‘‘,  
sporto klube ,,Fitlife“.

Aleksandro Gridino labdaros fondas 302864683, Danės g. 15, Klaipėda, Lietuva LT-92117, sąsk.: LT32 7300 0101 3290 1508, Swedbank, 73000, 
SWIFT: HABALT22, Mob.: +370 656 76 491, info@gridinfoundation.org, www.gridinfoundation.org

AUKU DEŽUTES STOVI:  

PROJEKTUS MUMS PADEDA IGYVENDINTI: 
,,Lietuvos energijos” paramos fondas,  

UAB ,,Optikos pasaulis”, UAB ,,Baltik vairas”,  
Gridin‘s Group, UAB ,,Maviga”, RESQ.

http://gridinfoundation.lt/new/wp-content/uploads/2018/04/AGLF-5metai-WEB.pdf
http://gridinfoundation.org/

