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2019 - svarbūs pasikeitimų metai. Irinai 
  Mėdžienei, perėmus fondo savininkės teises, fondas 
   atsinaujino, praplėtė veiklos sritis, pradėjo veiklą 

    naujuoju pavadinimu - Labdaros ir paramos fondas  

Suteikta parama jaunajai smuiko talentei 
Mildutei smuikui įsigyti.

Parama BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko 
gerovės centro šeimoms. Perdavėme drabužėlius  
bei kasdienos daiktus mažyliams, augantiems  
šeimose, susiduriančiose su sunkumais.

Specialus sportinis vežimėlis,  
automobilinė kėdutė ir parama 
būtiniausioms slaugos priemo- 
nėms Urtei.

Fondo dovana Klaipėdos 
specialiosios mokyklos 
- daugiafunkcio 
centro ,,Svetliačiok“ 
vaikams – kabantis 
tiltelis, lavinantis 
vaikų pusiausvyrą 
ir koordinaciją, bei, 
teikiantis gerų emocijų, 
laiką leidžiant lauke.

Speciali automobilinė 
kėdutė Austėjai.

Parama jaunajam futbolininkui 
sportinei aprangai įsigyti.

Pasveikinome 
mūsų globojamus 
Gustą ir Emiliuką 
su gimtadieniais! 
Gustas gavo mė-
giamas knygas, 
Emiliukas – 
elektromobilį.

Parama ,,Atgajos“ specialiajai 
mokyklai, lavinamajai priemonei 
įsigyti ,,Skirtingų sienos elementų 
rinkinys“.

Parama Austėjui 
masažams ir ergoterapijai.

Kartu su ,,Protų kovos“ dalyviais 
ir Robertu Petrausku pakvietėme ne 
tik žaisti Protų kovas, bet ir dalintis 
gerumu. Už žaidimo metu surinktas 
lėšas nupirkta ir padovanota mobi-
lioji stovynė keturmetei Nikai, kuri 
padės mergaitei stovėti ir mokytis 
vaikščioti.
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Trims įstaigoms suteikta parama vaikų 
vasaros stovykloms: VšĮ ,,Išminties erdvės“, 
Vilniaus ,,Atgajos" specialiajai mokyklai,  
VŠĮ Vaikų ir paauglių socialiniam 
centrui Nemenčinėje.

SKIRTI PADĖTI IR REMTI NEĮGALIUS IR SU SUNKUMAIS 
SUSIDURIANČIŲ ŠEIMŲ VAIKUS: 

2019 m. net 9 vaikams ir vieno 
dienos centro vaikų grupei suteikta 
galimybė lankyti mėgstamą būrelį 
ar sveikatai reikalingą
terapiją.

NUOLATOS VYKDOMI PROJEKTAI,NUOLATOS VYKDOMI PROJEKTAI,
SKIRTI PADĖTI IR REMTI NEĮGALIUS IR SU SUNKUMAIS 
SUSIDURIANČIŲ ŠEIMŲ VAIKUS: 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

 Devynmetė vilnietė 
Ugnė lanko jos kojytėms 
reikalingą baseiną.

Martyna - 
Ukmergės  
muzikos mokyklą.

Išleista suma 

5420,34€

Spalvotų kamuoliukų 
baseinas negalią 
turinčiam Erikui.

Išpildytos svajonės:

Išpildyta spec. 
poreikių turinčios 
Austėjos svajonė - 
sensorinis šviečian-
tis lietutis.

Daugiavaikėje 
šeimoje augančių 
vaikų svajonės: 
devynmetė Miglė, 
svajojanti būti kirpėja, 
gavo visą rinkinį plaukų 
aksesuarų, brolis, turintis spec. poreikių - 
didelę dėžę Lego kaladėlių, o keturmetės 
sesutės dvynės - vežimukus lėlėms. 

1500€

Skirta suma 

607,53€

Skirta per mėn.

460€

Per mėn. 

1527€

"
AKINUKAI VAIKAMS"

"
AKINUKAI VAIKAMS"

Bendradarbiaujant su miestų ir rajonų savivaldybėmis, 
su paslaugų centrais, socialiniais darbuotojais, 2019 
metais buvo skirta parama 71 vaikui iš Alytaus, Klaipėdos, 
Kupiškio, Molėtų, Varėnos, Pakruojo ir Telšių miestų ir 
apylinkių, akinukams įsigyti. 

Parama vienišai 4 vaikučių mamai, 
3 vaikų vasaros stovyklos 

kelialapių įsigijimui.
300€

Skirta suma 

1800€

Nuolatinė 
(kas mėnesį) 
Gridin‘s Group 
skiriama parama našlaitei 
Alikai bei parama BĮ 
Klaipėdos futbolo sporto 
mokyklai ,,Baltai” ir 
šachmatininkei Marijai.

    Remiamos Tautvydo,  
   berniuko turinčio retą imuno-
deficito ligą, reabilitacijos: kas mėnesį skiriama 
parama berniuko kineziterapinėms mankštoms.

Vilnietis Oskaras lanko baseiną, o jo sesutė 
Inga - reabilitacines baseino procedūras.

 Klaipėdos vaikų dienos centrą        
         ,,Dienvidis“ lankantiems vaikams  
kiekvieną savaitę dovanojame kūrybi- 
nius dailės užsiėmimus, lavinančius  
vaikų smulkiąją  motoriką, žadinančius 
vaizduotę. 

           Klaipėdiečiai  
Jevgenijus ir Edgaras 
- lankė vandensvydžio 
pamokas baseine.

      Kaunietė  
       Justina - 

gitaros pamokas.

Vilnietis Robertas -  
kikbokso užsiėmimus.

Itin sunkiai 
besiverčiančiai

šeimai padovanotas dulkių siurblys.



Pagalba Ukrainos vaikams 
sergantiems diabetu. Renkamos 
lėšos itin sunkiai gyvenančioms 
šeimoms, kuriose auga diabetu 

sergantys vaikai, Ukrainoje.

1.1.

1.

2.

3.

3.3.

Velykų Bobutė pradžiugino ir 
didelius, ir mažus! Higienos 
priemonės bei gardėsiai išdalinti 
Klaipėdos medicininės slaugos 
ligoninei, vienišiems senjorams 
bei senjorams, gyvenantiems 
globos namuose, o taip pat 
vaikučiams su 
spec. poreikiais.

Kvietėme megzti ir dovanoti 
savo dirbinius neišnešiotukams 
ir mažiems ligoniukams, o 
taip pat vaikams, augantiems 
su sunkumais susiduriančiose 
šeimose.

Akcijos tikslas - padėti vaikams, 
augantiems su sunkumais 
susiduriančiose šeimose, 
tinkamai pasiruošti naujiems 
mokslo metams. Arti 200 vaikų 
iš Telšių, Molėtų, Utenos, Vilniaus 
m. Naujininkų seniūnijos, Klaipėdos 
m. džiaugiasi naujomis mokymuisi 
reikalingomis priemonėmis!O taip 
pat Vilniaus krizių centre laikinai 
prisiglaudę vaikai, Klaipėdos mies-
to šeimos ir vaiko gerovės centro 
globojami ir Dienvidžio vaikų 
dienos centrą lankantys vaikai.

"
velyku bobute"

"
mokinio 

krepselis 2019"

2.2.
,,Įkvėpk viltį“ - kvietėme padėti 
sunkiai sergantiems, negalias 
turintiems vaikučiams, renkant 
lėšas jų gydymui reabilitacijos 
centruose. Rėmėjo dėka, skyrus 
30 000€ paramą, šeši vaiku-
čiai turės galimybę nuvykti į 
reabilitacijos centrus. Spalio mėn. 
pirmasis į Adeli reabilitacijos 
centrą Slovakijoje išvyko Justukas.

429,32€

,,Susildykim 

vieni kiTus"

,,Interaktyvios priemonės vaikams su specialiaisiais poreikiais“ – 
Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje bei Klaipėdos Litorinos mokykloje 
besimokantiems vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, kuriems labai 
reikalingos interaktyvios priemonės.

3286,87€



% 1.2
Dėkojame už paskirtus 2 % nuo GPM mūsų 
fondui. Praėjusiais metais parėmėte labdaros 
ir paramos fondo „Vilties liepsna” vykdomus 
paramos projektus 
7051, 95 Eur. 
suma!

"
pyragu diena"

4.

5.

Kepėm pyragus, skanavom ir aukojom 
prieš šv. Kalėdas lankomoms šeimoms 
bei vienišiems senoliams, kad visi galė-
tų atsisėsti prie šventiškai padengto 
stalo ir visi vaikai sulauktų Kalėdų   
senelio dovanų. 

Kalėdinės dovanos vaikams, šeimoms ir vienišiems 
senjorams. Šiais metais, Pyragų dieną paaukojusių kolektyvų 
dėka, aplankyta 30 šeimų bei 20 vienišų senolių, gyvenančių 
Širvintų ir Rietavo apylinkėse. Dovanų ir skanėstų sulaukė 
arti 100 vaikų. Aplankytos buvo ir jaunos mamos su 
mažyliais, laikinus namučius suradusios Kauno m. Kartų 
namuose. Kalėdinei gerumo akcijai šiais metais skirta.

naujienos:naujienos:

Dėkojame mūsų draugams, kurių biuruose stovi 
mūsų aukų dėžutės: ,,Gridin’s Group“ ofisams, 
UAB ,,Gridinta“, advokatų kontorai ,,Konsus” Vilniuje 
ir Kaune, UAB ,,MJ Consulting”, viešbučiams: 
,,Amberton”, ,,Promenada”, ,,National hotel”, 
,,Ararat”, kelionių agentūrai ,,Gaublija”, ,,AG 
Technologies" LTD, ,,Volkswagen“ centrui Klaipėdoje.

Fondas paminėjo septynerius gyvavimo metus!

"
kaledinis gerumas"

1600€

Surinkta

1831€

MŪSŲ DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS:MŪSŲ DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS:

Tomui Bičkui ir ,,Moosepro“ dizaino studijai, UAB ,,Maviga”, 
ACME Grupei, ,,Kvepalushotas“ grupei, Ryterna group, biurų centrams: 
,,Technopolis”, ,,Regus”, ,,B Nordic 26‘‘, UAB ,,Švyturys - Utenos alus”, 
UAB „Intermodal Container Service“, UAB ,,Gridinta“, Gridin's group, 

Sigmaris group, UAB ,,Charlot Lietuva“, internetinei parduotuvei ,,Siuline.lt“, 
UAB ,,Baltijos vilna“, vaikų kirpyklai ,,Mažylių kirpykla“, ,,Volkswagen“ 

centrui Klaipėdoje, UAB ,,Cerera foods“, bitynui ,,Medus – bičių dovana“, 
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiajai mokyklai, viešbučiui ,,National hotel“, 
UAB ,,Viktorija ir partneriai“, UAB ,,Motorus“, APS ,,Adam Selskab“, 

,,Protų kovos“ dalyviams ir Robertui Petrauskui, UAB ,,Resursas“, 
optikos salonams ,,Vizija“ ir ,,Optikos pasaulis“

ir visiems fiziniams asmenims.

Kviečiame prisideti prie gerų 
darbų ir šiais metais, skiriant 
musu fondui 1,2%

Fondo kodas: 302864683, Banko sąsk.: LT32 7300 0101 3290 1508, Swedbank, 73000, 
SWIFT: HABALT22.  Tomo g. 22, Klaipėda, LT-91249, Tel.+37065024880, +37065676491

www.viltiesliepsna.lt info@viltiesliepsna.lt


