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„Tavęs pasaulyje yra lygiai tiek, kiek gali atiduoti kitiems.”

1.

Vykdome socialinę kojinių 
mezgimo akciją 
,,Sušildykim vieni kitus”.
Kojines kūdikių bei vaikų globos 
namams su mumis kartu mezga  
48 senjorės!

Vykdomas projektas  
„Akinukai vaikams”.
Šiuo metu jau beveik 40  
vaikučių iš sunkiai besiver- 
čiančių, daugiavaikių šeimų 
įsigijo akinukus, kurie - ne  
tik būtinybė, bet ir gražus 
aksesuaras. 

Fondo globojamam Taut-
vydukui skyrėme paramą 
gleivių atsiurbimo apara-
tui. Šiuo metu naktį vaikas  
vis dar kvėpuoja aparato  
pagalba, todėl ryte jam būti-
na atlikti inhaliacijas gleivių 
atsiurbimo aparatu.

Organizavome „Pyragų dieną”, pa-
kviesdami tai daryti Gridin’s Group 
kolektyvą bei visus fondo draugus 
ir partnerius. Kepėme pyragus, 
vaišinomės ir aukojome artėjančioms 
Kalėdų šventėms – sunkiau gyvenančių 
šeimų šventiniam stalui bei jų vaikučių 
dovanoms surinkome 1137 Eur.
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Ačiū mūsų rėmėjams:
UAB ,,Optikos pasaulis”, MøllerGruppen Baltijos fondui, UAB „Sigmaris”, UAB „Cerera Foods“, C.a.s.a. LANA 
siūlų namams, UAB „Litwool”, Gridin’s Group kolektyvui, UAB „Dekoforma”, UAB ,,Statybų portas”, R. Mištau- 
to ir T. Milickio advokatų kontorai, UAB „Miromax”, UAB „Gaublija”, leidyklai „Šviesa“, UAB „ICECO“, UAB 
„Viktorija ir partneriai”, UAB „Švenčionėlių vaistažolės”, UAB „Maviga”, Sauliui Griciui bei verslininkui iš Vilniaus.

Visiems dėkojame už puikius metus, už mažus ir didelius džiaugsmus, už gerumą, dosnumą, už tai, kad buvote kartu! 
Linkime visiems dar sėkmingesnių 2017-ųjų metų!

Prieš pat šv. Kalėdas įgyvendinta akcija „Kalėdinės vaišės ir dovanėlės  
nepasiturinčioms šeimoms”.
Aplankėme Vilniaus miesto Naujininkų, Fabijoniškių ir Lazdynų seniūnijose bei 
Klaipėdos rajone gyvenančias šeimas, taip pat Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko 
gerovės centre esantį pagalbos moterims padalinį.
Iš viso 45 šeimoms įteikėme Kalėdines, šventiniam stalui skirtas vaišes. Net 159 
įvairaus amžiaus vaikai sulaukė Kalėdinių dovanėlių – knygučių, žaisliukų bei 
saldainių. Skirta  1712,11 Eur parama.

Keletas naujienų iš jaunųjų sportininkų pasiekimų. FUTBOLAS
Marijampolėje vykusiame tarptautin-
iame vaikų futbolo turnyre Klaipėdos 
futbolo mokyklos komanda „Baltai" 
iškovojo antrąją vietą bei tarptauti- 
niame vaikų mažojo futbolo turnyre 
„Auksinis Ruduo“ tapo čempionais, 
o Rygoje surengtose „BFS Cup 2016" 
varžybose užėmė ketvirtąją vietą!
FM „Baltai"-„Atlantas" - Lietuvos 
futbolo Elitinės U-19 lygos vicečem-
pionai.

IMTYNĖS
Tarptautiniame R.Bagdono vardo 
graikų-romėnų imtynių U23 turnyre 
(2016 Vilnius) Mantas 130 kg - čempi- 
onas, Paulius 74 kg – vicečempionas, 
bei 2016 m. Lietuvos jaunučių žaidy-
nėse iškovota II-vieta.


