
Veiklos atsigavimo ir darbų augimo metai. Apie tai pasako mūsų nuveikti darbai, 
kurių pernai, kaip niekad, buvo daug, kaip ir globojamų vaikų bei jų šeimų. 
Dėkojame visiems fondo bendraminčiams, sekėjams, draugams, partneriams bei 
rėmėjams. Jūsų tikėjimo, paramos bei mūsų bendrų pastangų dėka, fondas toliau 
auga ir paramos bei pagalbos sulaukia visi, kam jos reikia, o vilties liepsna negęsta. 

Parama interaktyvioms 
priemonėms Vilniaus Atgajos 
specialiojoje mokykloje bei 
Klaipėdos Litorinos  
mokykloje  
besimokantiems 
vaikams, turintiems 
specialiųjų poreikių.

Fondo rėmėjo sūnus padovanojo savo 
gimtadienio proga gautus pinigus septyn- 
metei Amelijai, turinčiai sunkią negalią. 

N U V E I K T I  G E R I

DARBAI
470 €1

35€ 4

200€5
164€ 6

Vaikų gynimo dienos proga – 
parama Klaipėdos socialinių 
paslaugų centrui ,,Danė“ vaikų 
su įvairiais sveikatos sutrikimais 
sensorinio kambario įrengimui.

530 €2
Parama jaunajai talentei 

smuikininkei Mildutei, 
augančiai daugiavaikėje 

šeimoje, jaunųjų 
muzikantų stovyklai 
,,Orkestras“.

300 €3

Mūsų globojamam
Gustukui gimimo
dienos dovana – 
       Žiedų valdovo
       knygos.

Emiliukui, mūsų ,,stikliniam 
berniukui“, gimimo 
dienos dovana – 
telefonas.

Parama įsigyti akinukus skirta 108-iems vaikams 
iš sunkiai besiverčiančių šeimų visoje Lietuvoje: 
Mažeikių, Rietavo, Kėdainių, Alytaus, Vilniaus, 
Šilutės, Marijampolės, Elektrėnų, Jonavos, 
Raseinių, Kretingos, Klaipėdos, Kupiškio, Molėtų, 
Pakruojo ir Telšių miestų ir apylinkių. 1.

„AKINUKAI

VAIKAMS“

Viso per metus

8726,32 €

SKIRTI PADETI SUNKIAI SERGANTIEMS AR SOC. JAUTRIOJE APLINKOJE AUGANTIEMS VAIKAMS: 

T E S T I N I A I

PROJEKTAI



2.
„BŪRELIAI

VAIKAMS“

3099,4 €
 Viso per metus

2021 m. 6 vaikams ir vieno dienos centro vaikų 
grupei suteikta galimybė lankyti mėgstamą būrelį 
ar sveikatai reikalingą terapiją:

 kaunietė Justina lanko gitaros pamokas;

 vilnietė Ugnė - jos kojytėms reikalingą baseiną;

 Martyna - Ukmergės muzikos mokyklą;

 Vilniečiai Oskaras ir sesutė Inga - reabilitacines  
 baseino procedūras; 

  Tautvydukui, turinčiam retą imunodeficito  
 ligą, parama kineziterapinėms mankštoms 

bei diabeto kontrolės priemonėms;

       Klaipėdos vaikų dienos centrui   
   ,,Dienvidis“ parama kūrybiniams  

     dailės užsiėmimams.

„SVAjoNIų

SKRyNELė“

1100 €
Paramos suma

Išpildyta daugiavaikės šeimos 
svajonė – šilti namai. 
Parama 
malkoms. 

€
200 

€
200 

Išpildyta 4 metukų 
Urtės, sergančios generalizuota 

epilepsija, svajonė – vibroplatforma 
kineziterapijos užsiėmimams. 

Šilutiškis 14-metis Matas po eglute rado 
išsvajotus sportinius batelius ir sportinę 

aprangą, nes jo mėgiamiausias užsiėmimas
  yra krepšinis.

€
200 

€
500 

     Aštuonmečiui
Majui iš Vilniaus r. - 
žieminiai drabužiai.

4.
„ĮKVėPK

VILTĮ“

6024,98 €
 2021 m. suteikta  

parama

5.
„ĮKVėPK

VILTĮ  II“

12500 €
Paramos suma

Atnaujintas projektas 
sunkias negalias 
turintiems vaikams. 
Rėmėjui skyrus paramą, dviems vaikams buvo suteikta 
galimybė gauti paramą reabilitacijoms. 

Austėjas, kenčiantis cerebrinį paraly- 
žių, išvyko į intensyvią trijų savaičių  
reabilitaciją Palangoje, o mažajai  
Urtei, dėl sveikatos negalinčiai  
niekur vykti, skirta parama būti- 
niausioms slaugos priemonėms. 

UAB ,,Gridin‘s Group“, skiriama parama  
našlaitei Alikai, BĮ Klaipėdos futbolo sporto 

mokyklai ,,Baltai” ir šachmatininkei Marijai.  

6.
PARAMA

Kas mėnesį
SKIRIAMA

NUoLATINė

SKIRTI PADETI SUNKIAI SERGANTIEMS AR SOC. JAUTRIOJE APLINKOJE AUGANTIEMS VAIKAMS: 

T E S T I N I A I

PROJEKTAI

 Naujas projektas, sulaukęs 
 itin daug dėmesio. Projekto  

tikslas – teikti paramą būtinosioms 
 medicinos ir slaugos priemonėms, reikalingoms 

sunkiai sergančių vaikučių kasdienybei, įsigyti. 

Suteikta parama 23 sunkiai sergantiems  
      vaikams bei Klaipėdos  

             sutrikusio vystymosi  
                          kūdikių namų  

                                mažyliams.



AKCIJOS

AKCIJOS

Kvietėme megzti ir dovanoti savo 
darbus mažiems ligoniukams ir 
vaikams, augantiems su sunkumais 
susiduriančiose šeimose;  
Ačiū senjorėms iš Vilniaus senjorų dienos centro  
,,Atgaiva“ bei kolegėms ir jų artimiesiems už  
numegztus šiltus dirbinius. 

Išpildytos 67 svajonės, 
atskriejusios su vaikų laiškais 
Kalėdų seneliui: išsvajotų lėlyčių, 
mašinėlių, konstruktorių, žieminių rūbų, 
kosmetikos ir kitų žaidimų bei saldumynų sulaukė:

 Šilutės rajono vaikų gerovės ir globos centro vaikai;

 Klaipėdos vaikų dienos centrą ,,Dienvidis“ lankantys vaikai;

 Vilniaus miesto socialinės paramos centro Naujininkų seniūnijos vaikai;

 5 vaikučiai, augantys daugiavaikėje šeimynoje Varėnoje. 

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

Viso 500 vaikų buvo aprūpinti naujomis 
mokymuisi reikalingomis priemonėmis.

KASMETINES TRADICINES

Kalėdinės vaišės ir dovanos vaikams, 
šeimoms ir vienišiems senjorams.

,,MoKINIo 
KREPšELIS 
2021”

2871,30 €
1.

Mokyklinės 
priemonės buvo padovanotos Vilniaus 
miesto ir rajono, Telšių, Molėtų bei Klaipėdos
socialinių paslaugų bei šeimos ir vaiko 
gerovės centrams, Klaipėdos labdaros 
ir paramos fondo ,,Dvasinė pagalba jaunimui“ vaikams, 
Dienvidžio vaikų dienos centrui, Globos namų ,,Rytas“ 
šeimynoms, Klaipėdos Litorinos mokyklą lankantiems  
spec. poreikius turintiems vaikams, Kauno kartų 
namuose ir Vilniaus krizių centre laikinai 
prisiglaudusiems vaikams. 

,,SUšILDyKIM

VIENI KITUS”

2.

3.
2998,61 €

,,KALėDINIS 

KREPšELIS”

Sklidinais kalėdiniais krepšiais buvo aplankyti: 

 Šilutės bendruomeniniai vaikų globos namai; 
 Vaikų dienos centras ,,Dienvidis“ Klaipėdoje; 
 Kauno kartų namuose prisiglaudusios jaunos  
 mamoms su vaikučiais; 
 Šilutės soc. paslaugų centro globojami  
 vieniši senoliai.



Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
ištikimiausiems draugams, kolegoms bei 
visiems, kurie kepė pyragus, vaišino draugus, 
namiškius, kurie skanavo ir dosniai aukojo. 
Paaukota suma panaudota vaikų, augančių 
soc. šeimose bei krizių centruose kalėdi- 
nėms dovanoms bei vienišų senolių 
šventiniam stalui.

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

 UAB ,,Gridin‘s Group“, AG Technologies LTD, Acme grupei, UAB ,,Vičiūnai“,  
UAB ,,Putokšnis“, Sigmaris Group, UAB ,,Resursas“, BOLT kolektyvui, Optikoms  

,,Vizija“ ir Optikos pasaulis, UAB ,,Charlot LT”, ,,Technopolis”, ,,Regus”, UAB ,,Švyturys –  
Utenos alus”, Compensa Life, UAB ,,Marino projektai“, UAB ,,Marino grupė“, UAB 

,,Klaipėdos mėsinė“, UAB ,,Toromega“, advokatų kontorai ,,Konsus Legal“, restoranui 
 ,,Storas katinas“, Mažylių kirpyklai, UAB ,,Corporate Services“ , UAB ,,Eugesta“, 

 ,,Depo“ Klaipėda ir visiems fiziniams rėmėjams!

M U S U   R E M E J A M S   I R   P A R T N E R I A M S:
DEKOJAME

NAUJIENOS
LIEPSNOS

Pagalba Ukrainos vaikams,  
sergantiems diabetu; Renkamos 

 lėšos itin sunkiai gyvenančioms 
šeimoms, kuriose auga diabetu 

sergantys vaikai.

AČIŪ mūsų draugams, kurių 
biuruose stovi mūsų aukų dėžutės:
UAB ,,Gridin’s Group” ofisams,  
UAB ,,Gridinta“, Advokatų kontorai  
,,Konsus Legal” Vilniuje ir Kaune,  
UAB ,,MJ Consulting”, viešbučiams 
,,Promenada”, ,,National Hotel”,  
,,Ararat”, kelionių agentūrai ,,Gaublija”,   
AG Technologies LTD, Volkswagen  
centrui Klaipėdoje, UAB ,,Marimis“.

1,2%
Dėkojame už paskirtus 1.2 %  

nuo GPM mūsų fondui: 

7769,17 € Suma

FONDAS IZENGE I 10-UOSIUS SAVO VEIKLOS METUS!  
Per devynerius fondo gyvavimo metus kartu su rėmėjų pagalba jau suteikta  
arti 500 000 Eur vertės paramos, padėta nesuskaičiuojamam būriui vaikų iš  
visos Lietuvos. AČIŪ visiems, kurie lydi mus šiame kelyje. Kartu nuveiksime  

dar daugiau gerų darbų, kad vilties liepsna degtų dar stipriau!

4.
1050 €

,,PyRAGų 
DIENA”

RENKAMoS 
LėšoS  

PRojEKTAMS5.

http://viltiesliepsna.lt/
mailto:info@viltiesliepsna.lt
https://www.facebook.com/Viltiesliepsnafondas/
https://www.instagram.com/viltiesliepsnafoundation/
https://www.linkedin.com/in/vilties-liepsna-labdaros-ir-paramos-fondas/
https://twitter.com/AGridinFoundat1

