
įvykdyta jau 4 - ąjį kartą! Daugiau nei 
100-ą sunkiai besiverčiančių šeimų vaikų 
iš Plungės raj., Bartkuškio vaikų dienos cen-
tro, Vilniaus soc. paramos centro prie Nau-
jininkų seniūnijos, globos namų prie Vilniaus 
Visų Šventųjų parapijos, VŠĮ ,,Išminties erdvės” 
dienos centrų Vilniuje, Klaipėdos vaikų globos 
namų ,,Rytas” aprūpinome pagrindinėmis  
mokymosi priemonėmis! 

,,Akinukai vaikams”. Viso 103 vaikai iš įvairių 
Lietuvos miestų ir rajonų jau džiaugiasi naujais 
stilingais akinukais! 

DEKOJAME MUSU

Išpildėme vienišos mamos, auginančios du vaiku- 
čius, aštuonmetės dukrelės didžiulę svajonę -  
nuvykti į talentingų vaikų sportinės gimnastikos 
treniruočių stovyklą Ventspilyje (Latvijoje). 

Parama VŠĮ ,,Išminties erdvės” dienos centrus 
lankančių sunkiai gyvenančių vaikų stovyklai  
Palangoje bei pirmajai pažinčiai su jūra! 
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visuomeninės organizacijos ,,Vaikai – 
visuomenės dalis” naujai atidarytam 
vaikų dienos centrui Radviliškyje 
įkurtuvių proga!

15-mečiui Viliui, sergančiam diabetu,  
kartu su UAB ,,EKO PIRK”.
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Naujienos:

DOVANOS-ŽAIDIMAIGeri darbai:

PARAMA šešiametei Ugnei 
- 3 mėn. baseino treniruočių kursui, 
kuris reikalingas mergaitei dėl juti-
minio sutrikimo pėdose. 

Testiniai projektai:

Skirta 340 €

Skirta 6685 €

Skirta 1900 €

Skirta 204 €

Skirta 4200 €

Skirta 
800.€

PARAMA gimnastei Aleksandrai!

PARAMA insulino pompai

Parama ,,Bočiams” Lietuvos 
pensininkų sąjungos Kauno ben-
drijai - nešiojamam kompiuteriui 
bei spausdintuvui.

4. >>

Skirta 150€

Padovanotas dviratis 
Plungės r. socialinei  
darbuotojai!

SENSORINIS KAMBARYS 
JAU IRENGTAS!Vilniaus Atgajos specialiojoje mokykloje

AKCIJA mok in i o  
krepše l is 2017 

Smagu, kad 6-ių sunkiai gyvenančių  
vaikučių norai jau išsipildė! Pavelas, 
Dominika, Davidas ir Dominykas 
džiaugiasi naujutėlaičiais dviračiais, 
Karolina – dideliu Lego konstrukto-
riumi, o mažasis Nojus važinėja po 
kiemą elektromobiliu!

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

UAB ,,Migansa” dizaino studijai 
,,Moose Pro”, UAB ,,EKO PIRK”, UAB  

,,Bajoras”, UAB ,,DHL Lietuva”, UAB ,,Ghiria”, 
UAB ,,Pupt”, Gridin’s Group kolektyvui ir vadovams, 

UAB ,,Charlot LT”, advokatų kontoros ,,Konsus”  
Vilniaus biurui bei SEB banko centrinės būstinės  
kolektyvui, UAB ,,BALTIK VAIRAS, Moller grupės  

Baltijos fondui, viešbučiui ,,National hotel”, platformų 
kolektyvui, UAB ,,Optikos pasaulis”, Siuline.lt,  
D. Vilnonio įmonei ,,Midara” bei kitiems fizi- 

niams rėmėjams, nuolatiniams rėmėjams 
Gridin’s Group, RESQ!

Mūsų stikliniam berniukui Emilijui  
rugsėjo 11 d. sukako 10 metų!  
Aplankėm ir pasveikinom! 

Gridin’s Group ir fondo  
globojama jaunoji šachma- 
tininkė Marija Šibajeva mus  
toliau džiugina pergalėmis: 

Fondui sukako 5-eri!  
Džiaugiamės ir didžiuojamės gražia  

sukaktimi bei nuveiktais darbais! Pirmąjį  
fondo penkmetį pasitinkame su maloniais pokyčiais. 

Pradedame ruoštis mūsų tradicinei rudens mezgimo 
akcijai bei džiaugiamės pirmaisiais siūlų rėmėjais!

Naujasis fondo tinklalapis  JAU  G REITAI ! 
JAU NUJU  
SPO RTI NI NKU NAUJIENOS :

SU TROFEJAIS! „Dobrecova Cup 2017“ 
- vienuolikmečiai grįžo su trečiosios vietos  
taure ir medaliais: Daugiau CIA

Info CIA

Graikų romėnų imtynių ir jaunųjų futbolininkų vasaros  
stovyklos Gridin’s Group Tarptautiniame Mokymų centre: 

Klaipėdiečiai Graikų romėnų imtynininkai rugpjū- 
čio 18-19 d. Paryžiuje dalyvavo pagrindinėje 
Lietuvos rinktinėje Pasaulio  
imtynių čempionate: 

Svajoniu  
skrynele! 

Sveika aktyvi vasara! Sportinis inventorius ir 
žaidimai vaikų dienos centrams. Projektą tęsia- 
me, keisdami pavadinimą:  

„Cia – mano antri namai” 

Skirta  
992.18 €

Dominykas ir Karol
ina 

Nojus

Pavelas, Dominika, Davidas 

DRAUGAMS IR PARTNERIAMS:

,,Sušildykim vieni kitus!” 

Placiau  
skaitykite 
CIA

VID
EO CIA

http://www.ve.lt/naujienos/sportas/klaipedieciai-tapo-dobrecova-cup-2017-prizininkais-1572597
https://unitedworldwrestling.org/event/world-championships-27
http://www.chess-results.com/tnr289910.aspx?lan=1&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&wi=984
https://www.youtube.com/watch?v=QadSBONne2c

