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Aleksandro Gridino labdaros fondas nuolat ragina visus neabejingus 
žmones telkti jėgas ir padėti tiems, kurie be mūsų visų pagalbos negali 
išgyventi, išgyti, siekti savo tikslų, tobulėti...  Apsidairykime aplinkui – kur 
bepažvelgsi, visur rasime, kam būtinas nuolatinis palaikymas ir parama. 
Pristatome mūsų fondo įvykdytus ir dabar vykdomus projektus, su kuriais 
pradedame šiuos, 2016 - uosius, metus.

•    AKCIJA „SUŠILDYKIM VIENI KITUS”

Sėkmingai užbaigėme įgyvendinti socialinę akciją „Sušildykim vieni kitus” – 
kvietėme visus megzti kojines vaikams, augantiems kūdikių bei globos namuo- 
se. Akcija sulaukė daug įvairaus amžiaus žmonių dėmesio, ypač jaudino, kad 
prisijungė garbaus amžiaus senolės, pačios gyvenančios globos namuose. Iš viso 
per gruodžio mėnesi buvo numegztos 422 poros kojinių.  
Akcijos rėmėjai -  UAB „Litwool” ir Darius Juodpusis.
 

•   Projektas „DIABETU SERGANTIEMS VAIKAMS – INSULINO POMPOS”

Jau trečius metus vykdoma programa, kurios tikslas – nuolat rinkti lėšas di-
abetu sergantiems vaikams, jų gydymui reikalingoms insulino pompoms.  
Šių metų sausį į fondą kreipėsi V.Kučinskas, I tipo cukriniu diabetu susirgus 
 jo sūnui Eigirdui, kuriam insulino pompos kaina siekė 4200 Eur. 

•   NAUJA APRANGA - JAUNIESIEMS FUTBOLININKAMS 

Remiame vaikų užimtumą per sporto programas. Ilgamečiai globotiniai – vaikų 
futbolo klubas „Baltai” - keliaujantys po Lietuva, Baltarusiją, Latviją bei par-
sivežantys prizinius apdovanojimus.

•    PROJEKTAS ,,MAŽA ŠIRDELĖ – DIDELĖ VILTIS” 

Šiuo metu pagalbos Lietuvos sutrikusio vystymosi kūdikių namams 
Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje projektas jau eina į 
pabaigą - įmonių bei geros širdies žmonių dėka jau turime 45509,14 Eur arba 
91 proc. visos reikalingos sumos. Perkame vaikučiams, gyvenantems Lietuvos 
sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, tai, ko jiems labiausiai trūksta. Dėko-
jame akcijos rėmėjams: Moller Grupės Baltijos šalių fondui, UAB „Gintarinė 
vaistinė”, UAB „Sigmaris”, UAB „Cerera foods”, UAB „Klaikonta”, UAB 
„Migansa”, UAB „Resursas”, National hotel ir baras „Storas katinas″, UAB 
„Ghiria”, UAB „TLSC”, UAB „Meridinos prekyba”, UAB „Kricon Klaipeda”, 
Gridin’s grupės darbuotojams ir kitiems. 

•   „LA MAISON DU CROISSANT” PICOS - VAIKAMS IR SENOLIAMS

Išdalinome 250 vnt. gardžių picų Klaipėdos kūdikių namams, šeimos ir vaiko 
gerovės centro padaliniams, Lapių bendrabučio, Klaipėdos vaikų globos namų 
,,Rytas” ir ,,Smiltelė” gyvenantiems vaikams, senoliams iš Klaipėdos senelių glo-
bos namų. 

„Tavęs pasaulyje yra lygiai tiek, kiek gali atiduodi kitiems.”
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•   PARAMA VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS PROGRAMAI 

Programos „Mažinkime potraukį negatyviems reiškiniams turiningu 
laisvalaikiu pertraukų ir popamokiniu metu“ Klaipėdos „Varpo” gimna- 
zijoje metu moksleiviai patys ruošia laisvalaikio patalpas bendramokslių lais-
valaikiui – visi entuziastingai dega laisvalaikio centro atidarymo ir įkurtuvių 
nuotaikomis! Mokiniai jau džiaugiasi už projekto lėšas įsigytais žaidimais: 
gražėja vaikų kuriami aitvarai, atsirado šaškės, šachmatai, azartiškas Uno 
žaidimas. Jau planuojami ir turnyrai su aplinkinėmis mokyklomis.
 

•   PARAMA TALENTINGAJAI JAUNAJAI SMUIKININKEI MILDUTEI

Jau antrus metus remiame daugiavaikės mamos prašymą paremti jos ga- 
bios dukrelės dalyvavimą tarptautiniuose konkursuose - ,,Prahos žvaigždės”  
ir ,,Vienos žvaigždės”. Kauniečių šeimai skirta 495 Eur sumos parama. 
 

•   PAVASARINĖ GERUMO AKCIJA „DALINKIS”

Tęsdami gražias fondo tradicijas, prieš didžiąsias metų šventes visus kviečiame 
susitvarkyti savo namus, spintas, vaikų kambarius, stalčius ir žaislų dėžes, bei 
susikaupusiais išaugtais drabužėliais, nenaudojamais daiktais, perskaitytomis 
knygutėmis bei žaislais pasidalinti su šeimomis, kurioms labiausiai reikia pa- 
ramos, kurios stokoja paprasčiausių buities daiktų. 

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 sporti-
ninkams, remti skurstančių šeimų vaikus, jų sveika-
tinimą, sportą, užimtumą, padėti daugiavaikėms 
šeimoms, tautinių mažumų vaikams. Fondo para-
mos kryptys: sveikata, sportas, socialinė parama,  
aktyvus laisvalaikis (stovyklos), kultūra.
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