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Naujus Metus pasitikome
fondo reorganizavimu. Fondas pakeitė
savininką ir pavadinimą. Nuo šiol mes –

Fondo vadovė / New owner &
the general manager

We met the New Year 2019 with changes.
From now on we are charity and support
foundation “Vilties liepsna” (Flame of hope).

Fondo kodas 302864683
Tomo g. 22, Klaipėda 91249, Lietuva
info@viltiesliepsna.lt
Banko sąsk.: LT32 7300 0101 3290 1508, Swedbank, 73000, SWIFT: HABALT22
Irina Mėdžienė

nuolat remiamos sporto šakos bei mokamos
stipendijos sporto klubų sportininkams.
Continuous support (on a monthly basis)
for the sports clubs

UAB „MJ Consulting”

,,Sveika, aktyvi vasara”
Sportinis inventorius ir laisvalaikio žaidimai
vaikų dienos centrams.

1.

“Hello, active summer”
Sport equipment and board games for children
social day care centers.

2.
,,Akinukai vaikams”
117-ai vaikų padėjome įsigyti
jų regėjimui būtinus akinukus.
“Glasses for children”
117 children are able to enjoy
the new prescription glasses.

3.

,,Svajonių skrynelė”
Andželikai ir Deimantei dviračiai, o Akvilei dėlionė
bei akvarelė. Išpildėme Gusto svajonę nuvykti į Legolendą, o Emiliuko – turėti
kompiuterį.
“Magic dreambox"
New bicycles for Andzelika and
Deimante, puzzles and drawing
tools for little Akvile.
Gustas dream to visit Legoland
came true, as well as Emiliukas –
to have his own computer.

4.

,,Kur skuba vaikai po
pamokų arba iš kur atsiranda būsimieji talentai“ Šokių būrelis
klaipėdiečiams Ievai ir Gintarui. Vilniečiui Robertui – Kikbokso treniruotės, vilnietei Ugnei bei klaipėdiečiams Jevgenijui ir Edgarui –
baseino treniruotės, kaunietei Justinai – gitaros būrelis.

“Where do children rush to after
school or where do future talents
come from”.
Dance classes for teenagers Ieva and
Gintaras from Klaipeda. Kickboxing
classes for Robertas from Vilnius;
swimming pool treatment for Ugne
(Vilnius) and swimming pool lessons
for Jevgenijus and Edgaras from
Klaipeda; guitar classes for Justina
from Kaunas.

1.

Socialinėje akcijoje
„SUŠILDYKIM VIENI KITUS“ numegzti
mezginiai perduoti neišnešiotukams,
gimdymo ir kūdikių namams, sunkumus
patiriančių šeimų vaikučiams.
Our traditional social knitting campaign
“LET US GIVE WARMTH TO ONE ANOTHER”. Knitwear for the premature babies,
newborns, orphanages for children with developmental disorder and for the less
fortunate families.

2.

Fondo ,,VELYKŲ BOBUTĖ‘‘
su gausiomis Jūsų atneštomis
gėrybėmis lankėsi Klaipėdos ir
Molėtų vaikų dienos centruose.
EASTER GRANNY treats for Klaipeda
and Moletai children social day care
centers.

3.
,,MOKINIO KREPŠELIS 2018”. 150
vaikų iš Telšių, Molėtų, Utenos, Vilniaus m.,
Klaipėdos bei Kauno m. aprūpinti mokymosi
priemonėmis.
“BACKPACK FULL OF KNOWLEDGE 2018” –
school supplies for 150 children from Telsiai,
Moletai, Utena, Vilnius, Klaipeda and Kaunas.

4.

,,PYRAGŲ DIENA“ – surengta ir suaukota
nepasiturinčių šeimų šv. Kalėdų stalui.
“INTERNATIONAL CAKE DAY”
Christmas festive table
for families in-need.
The amount raised is

,,KALĖDINĖ AKCIJA“- Aplankyta
40 nepasiturinčių šeimų, 200 vaikų
bei 20 vienišų senolių iš Skuodo,
Utenos bei Molėtų miestų ir aplinkinių
gyvenviečių, laikinai globos netekę vaikai,
sunkumus patiriančios šeimos iš Pakruojo,
Kėdainių bei Klaipėdos. Joms įteiktos Kalėdinės vaišės bei dovanėlės.

5.

OUR TRADITIONAL CHRISTMAS SOCIAL CAMPAIGN:
Christmas treats and presents for: 40 families in-need,
200 children and 20 lonely elderly people from Skuodas,
Utena and Moletai towns and surroundings;
children temporaly left without parental care, and families, living
under dificult conditions from
Pakruojis, Kedainiai and
Skuodas.

UAB ,,Cerera foods" sausais pusryčiais bei AB
,,Vilniaus Pergalė" saldainiais – pradžiuginom
VŠĮ ,,Išminties erdvės“ vaikučius;
Breakfast creals from UAB “Cerera foods” and chocolates from AB “Vilniaus Pergale” for the children from
social day care center “Isminties erdves”;

Vandens parko dovanų kuponas mamai su
dukrele. 47 Eur;
The whole day at the water park for the mum and
her daughter. 47 Euro;

Pasveikinome mūsų globojamus Gustą ir
Emilijų su gimtadieniais. 119,87 Eur;

Birželio 1-osios - Vaikų gynimo
dienos proga pasveikinome
fondo globojamus vaikus bei
Atgajos specialiosios mokyklos
vaikus, dovanodami Kotryna
Group bei Akropolio čekius.
445 Eur.

Birthday presents for
Gustas and Emilijus,
who are under the
care of our foundation. 119,87 Euro;

The 1st of June – International
children’s day – Kotryna Group
& Akropolis checks for Vilnius
Atgajos special school & for the
children under the care of our
Foundation. 445 Euro.

gausiai šeimynai Kėdainių
rajone. 400 Eur. Financial support

to a large family from Kedainiai. 400 Euro.

futbolo stalas – Klaipėdos vaikų dienos centrui ,,Dienvidis“.
240 Eur; Football table for Klaipedos children social day
care center “Dienvidis”. 240 Euro;

fluorescencinės lentelės – Vilniaus Atgajos specialiajai mokyklai. 199 Eur; fluorescent tables (educational

purposes) for Vilnius Atgajos special school. 199 Euro;

šaldytuvui vienišai
daugiavaikei mamai. 200 Eur;
to a singlemother for the purchase of
a new fridge. 200 Euro;

vienišoms mamoms, auginančioms po 4
vaikus, vaikų stovykloms. 599 Eur;
financial support to two single mothers, each
raising 4 children. Children summer camps. 599 Euro;

renginiui ir naujai armonikai Kauno ,,Bočiams“. 150 Eur;
Financial support for the Kaunas community “Bociai”. 150 Euro;

VšĮ Klaipėdos specialiajai mokyklai-daugiafunkciam centrui
,,Svetliačiok“ parama vaikų Kalėdų šventei bei dovanoms. 200 Eur;
Klaipeda Special School and Multifunctional Center “Svetliaciok”,
financial support provided for Christmas celebration. 200 Euro;

smuikininkei Mildutei padėjome nuvykti į tarptautinį jaunųjų muzikantų konkursą Budapešte, kuriame ji užėmė 1-ąją vietą. 300 Eur;
we helped the young violinist Mildute to participate at the international
contest of young mucisians in Budapest, where she took the 1st place.
300 Euro;

jaunajai gimnastei - klaipėdietei Aleksandrai sportinės gimnastikos treniruočių stovyklai Ventspilyje (Latvijoje). 340 Eur;
summer camp in Ventspils (Latvia) for the young gimnast Aleksandra from Klaipeda. 340 Euro;

respublikiniam saviraiškos festivaliui
,,Man smagu, Tau smagu, tad pabūkime kartu”, į kurį suvažiuoja dalyvauti
vaikai su specialiaisiais ugdymosi
poreikiais iš visos Lietuvos. 300 Eur.
for the republican festival of self expression
“I have fun, you have fun, let us be together”.
Children with special educational needs
from all over the Lithuania come to this
festival. 300 Euro.

