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,,Aleksandro Gridino labdaros fondas” tęsia informavimą apie nuveiktus 
darbus ir skatina jungtis prie mūsų paramos projektų. Š. m. balandžio 
– birželio mėnesiais baigtos rinkti lėšos Lietuvos sutrikusio vystymosi 
kūdikių namų paramos projektui „Maža širdelė – didelė viltis”, tęsiama 
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa Klaipėdos „Varpo” gimnazijoje, 
suteikta parama Lietuvos pensininkų sąjungos Kauno bendrijos „Bočiai” 
jubiliejinei 20-mečio šventei, vaikų su specialiasiais poreikiais Saviraiškos 
festivaliui, Klaipėdos miesto invalidų rekreacijos ir sporto klubui „Kentau-
ras”, baigta pavasarinė gerumo akcija „Dalinkis”, vykdomi kiti projektai. 

•    TĘSIASI VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROGRAMA KLAIPĖDOS   
     „VARPO“ GIMNAZIJOJE 

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje tvyro šventinė nuotaika - atidarytas laisvalaikio 
kambarys! Šio kambario įrengimu rūpinosi patys moksleiviai – dažė sienas, deko- 
ravo, kūrė taisykles... Jo durys atviros visiems, pageidaujantiems turiningai leisti 
laisvalaikį: čia yra stebuklingos terapinės lempos, stalo žaidimai, patraukli erdvė, 
norintiems pasvajoti, padiskutuoti, paskaityti. 

Laisvalaikio erdvės įrengimas yra viena iš mūsų fondo remiamo projekto 
„Mažinkime potraukį negatyviems reiškiniams turiningu laisvalaikiu pertraukų 
ir popamokiniu metu“ dalių, todėl sveikiname mokyklos bendruomenę ir linkime 
smagių ir įdomių akimirkų drauge įrengtame laisvalaikio kambaryje!

•   BAIGTOS RINKTI LĖŠOS LIETUVOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ  
    NAMŲ PROJEKTUI „MAŽA ŠIRDELĖ – DIDELĖ VILTIS” – PAGALBA  
    LIETUVOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMAMS”

Projekto tikslas – surinkti 50 000 eurų – jau beveik pasiektas, laukiama dar ke-
lių geradarių, kurie suskubo prisidėti, skaičiuojamos paskutinės rėmėjų aukos. 
Šiuo metu su kūdikių namų vadovybe renkamas reikalingas inventorius ir medi-
cininė aparatūra, atrenkami geriausi pasiūlymai, vykdomos derybos, rengiamos 
paramos sutartys. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie neliko abejingi ir padėjo 
surinkti planuotą sumą, padėsiančią  išpildyti kūdikių namų mažyliams duotus 
pažadus ir pagerinti jų kasdienybę trūkstamais dalykais. Esame laimingi, kad tiek 
daug bendraminčių prisijungė bendram tikslui ir pagalbai – akivaizdu, kad šiame 
nuolatinio skubėjimo ir technologijų amžiuje nesame abejingi mažesniems ir sil-
pnesniems, esame žmogiški, atjaučiantys ir norime padėti.

Nuoširdžiai dėkojame: „Moller Gruppen” Baltijos šalių fondui, UAB „Gin-
tarinė vaistinė”, UAB „Sigmaris”, Gridin’s Group, UAB „Medlinkas”, UAB 
„Ars Idea”, UAB „Cerera foods”, UAB „Ghiria”, „National hotel” ir barui 
„Storas katinas”, UAB „Migansa”, UAB „Klaikonta”, UAB „Resursas”, UAB 
„Transkela”, UAB „Meridinos prekyba”, UAB „TLSC”, UAB „Kricon Klaipė-
da”, UAB „Ruptela”, UAB „Statybų portas”, UAB „Albright Lietuva”, UAB 
„Alvora”, UAB „Vinctra”, UAB „M&M Trade LT”, UAB „Ost-West Cargo Bal-
tic”, UAB „Kesvalda” ir kitiems fiziniams rėmėjams.

„Tavęs pasaulyje yra lygiai tiek, kiek gali atiduodi kitiems.”
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•    PARAMA „BOČIAMS” 20 – JO JUBILIEJAUS PROGA

Kauno bendrijos visuomeninė organizacija „Bočiai“, kurią įkūrė p. Marija Garšvie- 
nė, per 20 metų nuveikė daug – koncertine, kultūrine, menine, švietėjiška ir lab-
daringa veikla skatino vaikų ir senelių užimtumą, organizavo kalendorines ir 
valstybines šventes, paskaitas, ekskursijas. Mūsų fondas jau keleri metai bendra- 
darbiauja su p. M. Garšvienės suburtais senjorais – šįsyk džiaugiamės prisidėję 
prie jubiliaus paminėjimo šventės. Tikime, kad bendrai ir prasmingai praleidžia-
mas laisvalaikis yra senolių ilgaamžiškumo receptas!

•    PARAMA NEĮGALIŲ VAIKŲ SAVIRAIŠKOS FESTIVALIUI „MAN SMAGU –  
     TAU SMAGU, TAD PABŪKIME KARTU” 

Š. m. gegužės 19 dieną Klaipėdos Žvejų kultūros ir sporto rūmuose vyko respubli-
kinis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (dėl klausos, regos, intelek-
to ir kt. negalios) saviraiškos festivalis „Man smagu, tau smagu, tad pabūkime 
kartu“. Festivalis vyko jau trečius metus. Praėjusiais metais mūsų fondo parama 
padėjo surengti šią puikią šventę ir pradžiugino net 76 dalyvius padėkomis ir 
dovanėlėmis. Šiems vaikams tai labai svarbus renginys. Esame laimingi, ir šiemet 
apdovanoję dalyvius padėkomis ir dovanėlėmis, bei matydami laime spindinčias 
šių vaikų akis!

•    PARAMA KAUNO VAIKŲ GEROVĖS CENTRO „PASTOGĖ” GLOBOJAMAI    
     SOCIALIAI REMTINAI ŠEIMAI 

Vienišas tėtis augina tris mažamečius vaikus – aštuonerių mergaitę, dešimties ir 
dvylikos metų berniukus. Šeimos materialinė padėtis labai sunki: nuomojamas 3 
kambarių butas,  o visos šeimos pajamos – tai tėčio minimalus atlyginimas, kurio 
neužtenka būsto išlaikymui, maistui ir vaikų vaistams. Maža to, mažųjų vaikučių 
akys yra silpnos, o tėtis nebeįstengia nupirkti būtinų akinukų. Fondas padėjo vai-
kučiams nupirkti akinius. 

•    PARAMA KLAIPĖDOS MIESTO INVALIDŲ REKREACIJOS IR SPORTO  
     KLUBUI „KENTAURAS”

Neįgalieji dažnai rodo pavyzdį sveikiesiems – moko džiaugtis gyvenimu, net ir 
patyrus didžiules traumas, skintis kelią per sunkumus. 600 eur finansinė para-
ma klubui „Kentauras“ suteikta žmonių su negalia sporto švenčių organizavimui 
2016 – aisiais metais. Už skirtą paramą dėkojame Gridin’s Group.

•   PADĖKOS - PARAMOS VAKARAS VIEŠBUTYJE „NATIONAL HOTEL”

Dėkojame viešbučio „National hotel“ kolektyvui už nuolatinį bendradarbiavi-
mą labdaringoje veikloje! Balandžio pradžioje viešbutis surengė ne tik pavasa-
rio šventę su gardžiomis vaišėmis, bet ir labdaringą loteriją lėšoms, kurių trūko 
neįgaliems vaikučiams reikalingam vežimėliui. „National hotel“ kolektyvas jau 
visą pusmetį padeda mums rinkti lėšas Lietuvos sutrikusio vystymosi kūdikių 
namams. 
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•   UŽBAIGTA PAVASARINĖ GRIDIN’S GROUP KOLEKTYVO GERUMO  
    AKCIJA „DALINKIS”

Šiais metais pavasarinė gerumo akcija buvo ypač gausi – kolegos dalinosi ne 
tik rūbais, įvairiais daiktais ir dviem televizoriais – Klaipėdos raj. Lapių pagr. 
mokyklai buvo padovanota net 20, o Klaipėdos nakvynių namams - 7 sulank-
stomos lovos!  Visi  drauge aplankėme Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės 
centrą, kuriems ir atiteko dauguma suneštų daiktų. Dalis vaikiškų rūbelių, žais-
lų ir mokyklai skirtų reikmenų išsiusta vienai iš Kauno vaikų gerovės centro  
„Pastogė“ globojamų šeimų, kurioje vienas tėtis augina visa būrį vaikučių. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems Gridin’s Group kolektyvo nariams, aktyviai daly-
vavusiems tradicinėje fondo gerumo akcijoje! Jūs šaunuoliai!

•   GEROSIOS NAUJIENOS IŠ MŪSŲ GLOBOJAMŲ VAIKŲ 

Antrus metus fondo globojama kaunietė Mildutė sugrįžo iš konkursų Vienoje 
ir Pragoje, kuriuose užėmė II ir III vietas! Mergaitės pasiekimais džiaugiasi ir 
tėveliai ir pedagogai – Mildutė tobulėja! Mergaitės šeima dėkoja už paramą bei 
suteiktą galimybę, o mes linkime Mildutei geriausios kloties ir naujų pasiekimų 
ateityje!
•   

Šių metų kovą – balandį Bulgarijoje vykusiame Europos Jaunimo iki 23 m čempi-
onate graikų romėnų imtynininkas Mantas Knystautas iškovojo 3 vietą! 2016 m. 
Lietuvos vaikų čempionate Klaipėdoje iškovota I komandinė vieta. Penki čempio-
nai, du vicečempionai, šeši užėmusieji III vietas. Jaunieji imtynininkai sėkmingai 
pasirodė ir Lietuvos kariuomenės ir visuomenės dienos varžybose - iškovota I-oji 
komandinė vieta. 
•   

Klaipėdos futbolo mokykla „Baltai“ antrus metus iš eilės surengė joje sportuo-
jančių vaikų tėvų salės futbolo varžybas „Tėvų taurė 2016“. Įtemptas ir gražias 
lemiamas rungtynes minimalia persvara 2:1 laimėjo R. Skersio ir A. Gedgaudo 
auklėtinių tėvai. „Baltų“ futbolininkai olimpinio čempiono Arvydo Janonio taurės 
turnyre pelnė II-ją ir IV-ją vietas. 

Daugiau informacijos: www.gridinfoundation.org 
Tel.: +370 650 24880

Aleksandro Gridino Labdaros Fondas veikia nuo 2012  
metų. Pagrindinis fondo veiklos tikslas – teikti visokeriopą  
pagalbą vaikams, jauniesiems sportininkams, remti skurs-
tančių šeimų vaikus, jų sveikatinimą, sportą, užimtumą,  
padėti daugiavaikėms šeimoms, tautinių mažumų vaikams. 
Fondo paramos kryptys: sveikata, sportas, socialinė parama, 
aktyvus laisvalaikis (stovyklos), kultūra.

http://www.gridinfoundation.org

