
Aleksandro Gridino labdaros fondas 302864683, Vokieciu str. 10-23, Vilnius, Lithuania LT-01130, acc: LT32 7300 0101 3290 1508, Swedbank, 
73000, SWIFT: HABALT22, Phone/Fax.: +370 52 618165, Mob.: +370 650 24880, info@gridinfoundation.org, www.gridinfoundation.org

Naujienlaiškis

Dekojame:

2017m. SAUSIS-KOVAS

Per 2016 metus Jūsų iš aukų 
dėžučių išimta suma siekia 

Jūsų numegztos ir dovanotos kojinės jau šildo kūdikių namų vaikučius! 

Užbaigėme tradicinę  
socialinę akciją ,,Dalinkis”! 

Naujai pastatytos Klaipėdos kelionių  
agentūroje ,,Gaublija” ir įmonėje ,,MJ Consulting”.  

Džiaugiamės, galėję  
pagelbėti ir tarpinin- 
kauti dovanojant  
diabetu sergančiai 

1097,41 
Eur! 
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Projektas ,,Akinukai vaikams” toliau sėkmin- 
gai tęsiamas. Akinukais jau džiaugiasi 54 vaikai. 

Dalyvavome VŠĮ ,,Lions Quest Lietuva” seminare ir patys įsitikinome jų emocinio-socialinio 
ugdymo programų Lietuvos mokykloms nauda ir efektyvumu, kuriant saugią - be patyčių  
ir smurto - ateities kartą.  

National Hotel už  
suorganizuotą aukcioną, 
kurio metu paaukota  
750 € suma fondo  
vykdomam projektui  
,,Akinukai vaikams”!

Pagrindiniam fondo rėmėjui Gridin’s Group už netikėtą 
staigmeną – padovanotus PC “Akropolio” čekius.

Šauniam tarptautiniam  
kolektyvui, dirbančiam  
platformose, už suteiktą  
1500 € paramą fondo  
vykdomam projektui 
,,Akinukai vaikams”! 

Atsiliepimai:
Mūsų džiaugsmui iš Vilniaus Fabijoniškių 
seniūnijos sulaukėme viso glėbio gražių, 
spalvingų ir nuoširdžių piešinių! 

Naujienos:

senjorų dienos centrams „Diemedis” ir „Atgaiva”, Klaipėdos soc. paslaugų dienos centrui „Danė”,  
Kauno Panemunės senelių, Kauno raj. Čekiškės soc. globos ir priežiūros, Gargždų, Viliaus Gaigalaičio 
globos bei BĮ Klaipėdos miesto globos namų senolėms, Klaipėdos „Varpo” gimnazijos bendruomenei,  
„Gridin’s Group” kolektyvui, Lietuvos kultūros tarybos darbuotojams.  

DEK
OJAME MUSU REMEJAMS:

LABAI ACIU MUSU DRAUGAMS:

 vilnietei Ulai   
insulino pompa. 

Aciu vaikams,

 
UAB „Bajoras”,  

Klaipėdos kelionių agentūrai „Gaublija”,  
„MJ Consulting”, Moller Gruppen Baltijos Fondui,  

National hotel, platformų kolektyvui, UAB „Optikos  
pasaulis”; „Gridin’s Group”, „Atgijos vaistinei”, Advokatų  

kontorai „Konsus”, „Amberton” viešbučių grupei,  
„Promenada”, „Ararat”, „Fit life”, restoranui  

„La maison”, „Casa LANA” 
 ir UAB „Litwool”.

tai mums - didžiausia padėka!

1. >>

Emiliukas jau ruošiasi operacijai. Tikime ir nuoširdžiai 
linkime, kad kuo greičiau išsipildytų didžiausias berniuko  
noras – vaikščioti!

Kviečiame prisidėti prie fondo  
vykdomos veiklos ir paskirti  
2 proc. nuo sumokėto GPM už  
praėjusius metus mūsų fondui! 2%

Startavo naujoji fondo Velykinė akcija: 
„Padėkime Velykų bobutei surinkti vaišes vaikučiams”. 

Pradėjome naują projektą, skirtą  
Vilniaus „Atgajos” specialiosios 
mokyklos sensorinio kambario  
vaikams įrengimui. 

Tapome Lions Qest Tulpių akcijos  
„Tulpė gali pažaboti smurtą” partneriais. 

Kviečiame visus jungtis prie projekto, 
siekiančio kartu keisti vaikų ateitį - 
lavinti vaikų socialinius ir emocinius 
įgūdžius, kurti saugią ir be smurto 
aplinką Lietuvoje!
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Iš viso.-.jau 23 auku dežutes!

Detali pildymo informacija CIA

Aptarti praėjusių metų  
rezultatai bei nauji projektai  
ir idėjos einamiesiems metams.

Nauji metai - nauji iššukiai!  
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