Neeiliniai
metai
2020

Pandemijai
netikėtai pakoregavus
visų mūsų darbus ir planus, dalis projektų laikinai sustabdyta ir atidėta
saugesniems laikams. Nepaisant sudėtingo laikmečio, džiaugiamės
nuveikę dar daugiau gerų darbų, nei įprastai:
NUVEIKTI

Parama:

sunkiai besiverčiančiai šeimai –
dviaukštė lova mažamečiams vaikams;

Geri darbai
negalią turinčiam Austėjui
reabilitacinėms procedūroms;

490 €

350,26 €
4 m. Dovydui, turinčiam sunkų neįgalumą, itin
reikalingoms spec. slaugos priemonėms įsigyti ir
kineziterapinėms mankštoms;
Viliui, sergančiam miopatija – spec.
maisteliui bei slaugos priemonėms;

500  €

500  €

900  €
Alinos šeimai, auginančiai
sunkią negalią turinčią
dukrelę, būtinoms slaugos
priemonėms;

Arminui vonios remontui, pritaikant vonią
įvažiuoti su neįgaliojo vežimėliu;

500 €

1800  €

Dangiriukui, turinčiam sunkią negalią,
būtiniausioms slaugoms priemonėms;

Urtei, turinčiai
itin sunkią negalią,
spec. palydovo
valdomam vežimėliui
ir jo priedams bei
būtinoms slaugos
priemonėms;

400 €

Emiliukui,
mūsų ,,stikliniam
berniukui“, gimimo
dienos dovana –
Dormeo čiužinukas;

109,90 €

300 €
negalią turinčiam
Erikui -slaugos
priemonėms;

200  €
aštuonmečiui
Titui, turinčiam
įgimtą Dauno
sindromą,
slaugos priemonėms.

mūsų globojamam
Gustukui gimtadienio
dovana – Akropolio
čekis;

50 €

Testiniai projektai

SKIRTI PADĖTI SUNKIAI SERGANTIEMS VAIKAMS BEI
VAIKAMS, AUGANTIEMS SOCIALIAI JAUTRIOJE APLINKOJE:

1.

„AKINUKAI VAIKAMS“
Viso 4351,79 € per metus.

Parama įsigyti akinukus skirta 60-iai
vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų
visoje Lietuvoje: Alytaus, Vilniaus,
Klaipėdos, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo
ir Telšių miestų ir apylinkių.

2.

„BŪRELIAI VAIKAMS“
Viso 1668,17 € per metus.

2020 m. dalis mūsų remiamų būrelių veiklų
buvo laikinai sustojusios, kita dalis buvo
vykdoma nuotoliniu būdu:
vilnietė Ugnė lanko jos kojytėms reikalingą 		
baseiną;
kaunietė Justina - gitaros pamokas;
Martyna - Ukmergės muzikos mokyklą;
Vilniečiai Oskaras ir sesutė Inga - reabilitacines
baseino procedūras;
Tautvydukui, turinčiam retą imunodeficito ligą, 		
skiriama parama kineziterapinėms mankštoms;
Klaipėdos vaikų dienos centrui ,,Dienvidis“- 		
parama kūrybiniams dailės užsiėmimams.

3.

2,5 metukų
„SVAJONIŲ SKRYNELĖ“
Urtės, sergančios
Paramos suma 4500 €
generalizuota
epilepsija, noras - šviesos staliukas
su kinetiniu smėliu ir spalvotais
160 €
kubeliais.
Eriko, turinčio sunkų
neįgalumą, svajonė
Milanai, turinčiai sunkų neįgalumą,
– specialios garsinės
padovanojome masažo stalą ir
ausinės.
šildomą kilimėlį bei burbulinio
279 €
masažo vonios kilimėlį.
Armino, turinčio itin sunkią
negalią, mamos svajonė –
spec. slaugos priemonės.
253,3€

235€
Išpildytos virš 100 svajonių,
atskriejusių su vaikų laiškais
Kalėdų seneliui: išsvajotų lėlyčių, mašinų,
meškiukų, kolonėlių, pirmųjų kvepalų ir
kosmetikos bei saldumynų sulaukė:
♥

42 vaikai, lankantys Klaipėdos
dienos centrą ,,Dienvidis’’;

♥

47 vaikai iš Skuodo socialinio
paslaugų šeimai centro;

♥

11 vaikų, laikinai netekusių
globos bei gyvenančių BĮ
Klaipėdos miesto šeimos ir
vaiko gerovės centro mamų
padalinyje.

573 €

Urtė išvyko į savo išsvajotą stovyklą,
kurioje mokėsi jodinėti žirgais
ir prižiūrėti juos.

Dėkojame visiems geradariams kolegoms
ir draugams, kurie šiais metais buvo šiems
vaikams Kalėdų seneliais!

4.

Pagalba sunkias negalias turintiems
vaikams. Rėmėjui skyrus 30 000 Eur.
paramą, 6 vaikučiai turi galimybę
nuvykti į reabilitacijos centrus. Į ,,Adeli“
reabilitacijos centrą Slovakijoje išvyko
Danielius, o Austėja ir Domantas į
,,Olinek“ reabilitacijos centrą Lenkijoje.

„ĮKVĖPK VILTĮ“ 2020 m.
suteikta parama 8696,40 €

5.

UAB Gridin‘s Group parama
našlaitei Alikai, BĮ Klaipėdos
futbolo sporto mokyklai ,,Baltai”
ir šachmatininkei Marijai.

NUOLATINĖ PARAMA
Skiriama kas mėnesį

KASMETINĖS

Tradicines akcijos
Mokinio krepselis 2020

2848,48 €

Viso 250 vaikų iš Vilniaus miesto ir rajono, Telšių
socialinių paslaugų centro, Kauno kartų namų,
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro
bei Klaipėdos Dienvidžio vaikų dienos centro buvo
aprūpinti naujomis mokymuisi reikalingomis priemonėmis.

Susildykim     vieni     kitus
Kvietėme megzti ir dovanoti savo
dirbinius mažiems ligoniukams ir
vaikams, augantiems su sunkumais
susiduriančiose šeimose;
Ačiū senjorėms iš Vilniaus senjorų
dienos centro ,,Atgaiva“, senjorėms
iš Klaipėdos miesto globos namų;
kolegėms ir jų artimiesiems.

Kaledinis  krepselis

1010,15 €

Kalėdinės vaišės ir dovanos vaikams,
šeimoms ir vienišiems senjorams.
Apsilankėme Skuodo socialinių paslaugų
šeimai centre, kurį lankantys 55 vaikai
gavo dovanų karaoke kolonėlę ir
PlayStation žaidimus, bei perdavėme
vaišes 25-iems vienišiems senoliams.

Dovanų
sulaukė ir 16 mamų su
mažyliais laikinus namučius
suradusios Kauno m. Kartų namuose.
RENKAMOS

Lesos projektams
Pagalba Ukrainos
vaikams sergantiems
diabetu. Renkamos
lėšos itin sunkiai gyvenančioms
šeimoms, kuriose auga diabetu
sergantys vaikai, Ukrainoje.

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

8

Liepsnos naujienos

1.2%

8

Fondas paminėjo
aštuonerius
gyvavimo
metus!

Dėkojame už paskirtus 1.2 % nuo GPM
mūsų fondui. 7255, 50 Eur suma.

AČIŪ 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.

Dekojame

MŪSŲ RĖMĖJAMS
IR PARTNERIAMS:

UAB ,,Gridin‘s Group“, Acme grupei, UAB ,,Vičiūnai“,
UAB ,,Putokšnis“, Sigmaris group, AB ,,Panevėžio energija“,
UAB ,,Resursas“, BOLT kolektyvui, Optikoms ,,Vizija“ ir
Optikos pasaulis, rašytojui Alex Monaco, UAB ,,Charlot LT",
,,Technopolis”, ,,Regus”, UAB ,,Švyturys - Utena alus”
ir visiems fiziniams asmenims.

info@viltiesliepsna.lt

www.viltiesliepsna.lt

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

