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Idėja ir tikslai 

Labdaros ir paramos fondą „G vaikų pasaulis“ įkūrėme Mažeikiuose 2010 metų lapkričio 

mėnesį. Matėme, kad trūksta organizacijų, į kurias būtų galima kreiptis, ieškant materialinės paramos 

vaikų poreikiams gerinti. Nutarėme suburti komandą ir imtis įgyvendinti tikslus, susijusius su vaikų 

gerovės didinimu. 

Daugybėje situacijų šeimos nežino, kur kreiptis, ieškant paramos, kai vaikas serga ar sveiksta 

po ligų, kai gabiems vaikams trūksta sąlygų mokytis muzikos, dailės, sportuoti, dalyvauti įvairiuose 

konkursuose. Mes siekiame spręsti iškilusius sunkumus. Siekiame, kad kuo daugiau vaikų gautų 

reikalingą pagalbą. Mūsų akiratyje – daugiavaikių šeimų, socialiai remtinų šeimų vaikai, gabūs 

mokslui, menui, sportui bei aktyvūs vaikai. 

Turime tikslą suvienyti tuos Lietuvos žmones ir įmones bei organizacijas, kurie gali padėti, 

paremti, ir būti tuo centru, į kurį gali kreiptis pagalbos ieškantys. 

Džiaugiamės kiekviena ištiesta gerumo ranka. Žmonių pasitikėjimas, geri palinkėjimai, 

materialinė ir moralinė pagalba  mus tik skatina eiti į priekį ir ieškoti būdų mūsų tikslų įgyvendinimui. 

Organizacijos veiklos sritys 

Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ misija: skirti materialinę pagalbą sergantiems ir 

sveikiems vaikams, suteikti sveikatinimo galimybes, gerinti vaikų mokymosi ir popamokinės veiklos 

sąlygas, padėti integruoti vaikus į augančios  visuomenės  gyvenimą. 

Veiklos sritys: neformalus ugdymas; laisvalaikio užimtumas; stovyklos; profesiniai 

pasirinkimai; savanorystė. Dėmesį kreipiame į vaikų ir jaunimo užimtumą ir priemones, skatinančias 

jaunus žmones būti aktyviais, pilietiškais bei visuomeniškais. Kiekvienais metais organizuojame 4-6 

tarptautinius projektus, rėmėjų pagalba į stovyklas išsiunčiame virš 200 vaikų. Dalyvaujame užsienio 

šalių projektuose kaip partneriai.  

Mūsų nuomone, jaunimui, ypač gyvenančiam rajonuose, trūksta bendravimo su kitų kraštų 

jaunimu, - siekiame ugdyti tolerancijos, pakantumo jausmą, pasitikėjimą savimi, plėsti draugų ratą ir 

tobulinti komunikabilumo įgūdžius. Per organizacijos gyvavimo metus įgyvendinome projektus, 

susijusius su savęs pažinimu, jaunimo ruošimu įsitraukti į darbo rinką, verslumo bei socialinio verslo 

pagrindų pažinimu ir tokios veiklos įgalinimo skatinimu. Matome teigiamą poveikį, susidomėjimą bei 

tolimesnį poreikį įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus, ypač su jaunimu iš mažesnių miestų. 

Organizacijos komandos nariai turi 7-26 metų vadybinio, organizacinio darbo patirties, 

dalyvauja mokymuose ir seminaruose, tobulinasi darbo su jaunimu, neformalaus ugdymo metodų 

taikymo, projektų tobulinimo srityse. 
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Kontaktai 

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 
Registracijos adresas: Draustinio g. 5, Reivyčių km., Reivyčių sen. 

Mažeikių raj. LT-89301 

  

Fondo sąskaita: 
Gavėjas:                                  Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 

Kodas:                                     302572241 

  

Sąskaita:                                  LT75 7300 0101 3448 9303 

Banko pavadinimas:                AB Swedbank 

  

Gabrielė Milienė  
Tel.nr. +370 657 53131 

El.paštas gabriele@gvaikupasaulis.lt 

  

Ryšiams su visuomene: 
info@gvaikupasaulis.lt 

+370 698 23726 

 

Apie mus sužinoti galite 

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“: 

 tinklalapis www.gvaikupasaulis.lt 

 Facebook puslapis https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/ 

 

Projektas „Gėrio paliesti“: 

 Tinklalapis http://goodnessofpeople.com/ 

 Facebook puslapis https://www.facebook.com/goodnessofpeople/ 

 Instagram paskyra https://www.facebook.com/goodnessofpeople/ 

 

  

http://www.gvaikupasaulis.lt/
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/
http://goodnessofpeople.com/
https://www.facebook.com/goodnessofpeople/
https://www.facebook.com/goodnessofpeople/
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Vadovė 

 

Gabrielė Milienė 

 

Gimusi 1991-07-18, Mažeikiuose. 

El. paštas: gabriele@gvaikupasaulis.lt;  

Tel. nr. +370-657-53131 

 

IŠSILAVINIMAS: 

 2011-2013 Verslo administravimo mokslų bakalauras 

Tarptautinis Monako universitetas, Monakas 

Pagrindiniai specializacijos dalykai – verslo vadyba, rinkodara ir finansai. Išklausytas teisės 

pagrindų kursas. 

 2009-2011 Verslo administravimo mokslai 

LCC tarptautinis universitetas, Klaipėda, Lietuva; pirmi du metai, persikėlimas į Monaką. 

 

POMĖGIAI IR UŽSIĖMIMAI  

o Domiuosi šokiais, ypač tautiniais, jodinėjimu arkliais, žygiais, pažintinėmis kelionėmis, naujų 

kultūrų pažinimu;  

o Mėgstu skaityti: klasikinę literatūrą, knygas, paremtas tikrais įvykiais, psichologinę literatūrą;  

o Patinka organizuoti renginius, įgyvendinti naujas idėjas, mokytis ir tobulėti;  

o Domiuosi organizacine, vadovavimo bei žmogaus psichologija.  

 

Organizacijos direktorė Gabrielė Milienė baigusi mokslus užsienyje ir gyvenusi svečiose šalyse, 

Lietuvoje kuria tvirtus bendravimo pagrindus su komandos nariais, savanoriais, organizacijomis 

partnerėmis. Tai komandos narė-lyderė. 

Puikiai įvaldytos kalbos (anglų, prancūzų), bendravimo, derybiniai įgūdžiai padeda veiklai 

sujungti pakankamai nemažas jaunimo grupes (vykdytas tarptautinis projektas su 80 jaunuolių).  

Sugebėjimas lanksčiai bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis suteikia drąsos ir pasitikėjimo 

kokybiškai ir įdomiai įgyvendinti įvairiausius reikalingus projektinius planus.  



 

5 

 

Steigėjai 

 
Fondo steigėja Gabrielė Milienė: 
 

 „Vienas iš mano mėgstamų pasakymų teigia, 

kad „gyvenimas prasideda tada, kai atsiranda 

kas nors, kas tave prisimena“. 

 

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 

ir buvo įsteigtas tam, kad prisimintume, 

padėtume ir parodytume dėmesį vaikams, 

kuriems jo tikrai trūksta. 

 

Siekiu savo svajonės: parodyti likimo 

nuskriaustiems mažiesiems, jog gyvenimas yra 

vertybė, ir padėti jiems šia vertybe džiaugtis. 

Pildydama savo svajonę, padedu pildyti jų 

svajones.“ 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo steigėja Kristina Fiodorova 

  

„O kodėl gi ne“- įdomaus gyvenimo šūkis. 

Įdomu tada, kai darai tai, kas miela širdžiai. 

Gera tada, kai tavo darbai teikia džiaugsmo. 

Geradarystės negalima paliesti ranka, čia viską 

atlieka širdis. 

  

Sprendimą - įsitraukti į fondo veiklą - priėmiau 

labai lengvai ir greitai. Tikiu, kad galime padėti 

vaikams. Sunku likti abejingam, kai žinai, kiek 

daug šeimų laukia paramos savo vaikų labui. 

Norisi, kad visų vaikų akys žibėtų iš laimės, 

kad ir jų širdelės būtų kupinos gėrio. Ir jeigu 

mes galime vaikams suteikti tokią laimę, 

darykime gerus darbus ir „užkrėskime“ gerumo 

virusu kitus. Gėrio idėja artima daugumai. 

Padėti pagal  galimybes galime kiekvienas. 

Svarbu tik būti neabejingu. 

  

Noriu, kad  žmonių pasitikėjimas fondo veikla 

ir ištiesiama gerumo ranka taptų kasdienybės 

dalimi, skatinančia nuolat eiti į priekį ir ieškoti 

būdų, kaip įgyvendinti fondo tikslus ir 

uždavinius.   

  

Tikėdami sėkme, nuveiksime daug gerų darbų.   
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Darbuotojai 

Gabrielė Milienė – organizacijos steigėja, 

direktorė. 

 

IŠSILAVINIMAS: 

 2011-2013 Verslo administravimo mokslų 

bakalauras 

Tarptautinis Monako universitetas, Monakas 

Pagrindiniai specializacijos dalykai – verslo 

vadyba, rinkodara ir finansai. Išklausytas teisės 

pagrindų kursas. 

 2009-2011 Verslo administravimo mokslai 

LCC tarptautinis universitetas, Klaipėda, 

Lietuva; pirmi du metai, persikėlimas į Monaką.

Kristina Fiodorova – organizacijos steigėja, 

projektų vadovė. 

 

IŠSILAVINIMAS: 

 1993-1999 Kauno Technologijos 

Universitetas (KTU), Dizaino ir 

Technologijų fakultetas, Kaunas. 

Aprangos ir polimerinių gaminių inžinerija 

(mokslo magistro laipsnis). 

 

Jūratė Gineitienė – valdybos pirmininkė.  

 

IŠSILAVINIMAS: 

 1985-1992 Vilniaus Universitetas, Vilnius.  

Ekonomika (mokslo magistro laipsnis).
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Kviečiame savanoriauti 

Savanorystė veža! 

Visos fondo veiklos Lietuvoje ar užsienio šalyse įgyvendinamos savanorių pagalba. Esame 

viena iš organizacijų, savanorystę vykdanti oficialiai, - turime Lietuvos Jaunimo savanoriškos tarnybos 

akreditaciją kaip savanorišką veiklą organizuojanti organizacija (SVOO). 

Ir esame vienintelė NVO Telšių apskrityje, turinti SVOO akreditaciją. 

Savanorių branduolį kuriame nuo pat veiklos pradžios 2010 m. Kiekvienais metais į veiklas 

įtraukiame iki 32 vis naujų savanorių iš įvairių Lietuvos vietų.  

Esame užsiregistravę tarptautiniame tinkle www.workaway.org, kurio pagalba į veiklas su 

vaikais atvyksta įvairių užsienio šalių savanoriai.  

Norinčius savanoriauti kviečiame kreiptis: 

+370-657-53131 arba gabriele@gvaikupasaulis.lt. 

 

2019 m. skirta labdara 

 

2019 metais labdara lėšomis, daiktais bei paslaugomis skirta 278 įvairių 

Lietuvos rajonų vaikams. 

 

 

  

http://www.workaway.org/
mailto:gabriele@gvaikupasaulis.lt
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Įgyvendinami ir tęsiami projektai 

 

Investicinis projektas „Gėrio paliesti“ 
Lietuvos vaikams – unikalus projektas Žemaitijoje „Gėrio paliesti“. Kuriamas vaikų ir 

jaunimo miestelis Plungės r., Eivyduose. 

Esame projekto socialiniai partneriai: 5,88 ha sklypas įsigytas 2014 m. rudenį, finansuojant 

rėmėjų lėšomis, skolintomis ir VšĮ Vaikų ir jaunimo centro „Džiaugsmo slėnis“ nuosavomis lėšomis. 

Realūs darbai pradėti tik 2016 m., o per 2019 m. buvo tęsiami sodybos kūrimo, statybų darbai.  

Kelių mėnesių pokyčiai vaikų centre-miestelyje "Gėrio paliesti" – nufilmuoti sausio 14 d. 

(video). 

 

Projektas „Gėrio paliesti“ spaudoje 
01.28 straipsnis Žmonės.lt  

"Visi įdedame daug širdies ir dirbame dėl vaikų. Tačiau, gal to neparodome, bet kiekvienais 

metais susiduriame su begale sunkumų." - plačiau straipsnyje. 

 

http://www.goodnessofpeople.com/
https://www.facebook.com/goodnessofpeople/videos/284577198872831
https://www.zmones.lt/naujiena/statomo-vaiku-centro-miestelio-projektas-gerio-paliesti-kviecia-bendradarbiauti.5e3d2b18-22e0-11e9-86a7-aa000054c883?fbclid=IwAR1IOEELtWgzSAFwhk0S1CF7kHK8oI6h4QZ66OYQWGdIzaPPnFZkY6_FQOA
https://www.zmones.lt/naujiena/statomo-vaiku-centro-miestelio-projektas-gerio-paliesti-kviecia-bendradarbiauti.5e3d2b18-22e0-11e9-86a7-aa000054c883?fbclid=IwAR1IOEELtWgzSAFwhk0S1CF7kHK8oI6h4QZ66OYQWGdIzaPPnFZkY6_FQOA
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Vaikų ir jaunimo centro-miestelio planavimas  

 

Taip įsivaizduojame būsimą atvirą vaikų ir jaunimo centrą-miestelį visos Lietuvos vaikams 5,88 

ha teritorijoje. Aišku, vaizdas kuriant gali keistis - ateina naujos idėjos, patarimai ir pasiūlymai, vis 

remiamės savo praktika ir organizuojamomis veiklomis su vaikais ir jaunimu. Taip norisi nesuklysti 

priimant sprendimus.... Būtų lengviau, jei statytume vieną pastatą. O čia tiek visko – daug ir gražaus... 

Juk vaikus bei jaunimą, gyvenančius nelengvą vaikystę, norisi priimti, priglausti, sušildyti ir apsupti 

dėmesiu jaukioje vietoje. 

Prisimename praėjusios žiemos stovyklą, kai vaikai vietoj veiklų prašė: „leiskite mums tiesiog 

kambariuose pabūti...:)“. 

Ir mes juos norime apgyvendinti, kai jų privažiuos ir 40, ir 60, ir 90 (tam statome 6 namelius 

apgyvendinimui). Mums juos reikia pamaitinti ir vėl – pamaitinti. Tam kaip tik šiuo metu kyla atskiras 

maitinimo pastatas, kuriame įsikurs profesionali virtuvė ir apsigyvens keli darbuotojai. 

Mes visi norime būti aktyvūs ir sportiški (tam statomi sporto aikštynai krepšiniui, mini futbolui 

ir tinkliniui), dalintis savo meniniais gebėjimais ir vis dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose. Norime 

vaikus pamokyti techninių dalykų (tam reikalingos dirbtuvės ir kitos edukacijų vietos). Auginame 

daržoves ir vaisius bei uogas 1 ha teritorijoje, mokomės pažinti gamtą mūsų miške, vaikščiodami 

slėniais ir skardžiais, eidami ypatingai vingiuota upelio Rukupis vaga... Sekdami bebrų statomas 

užtvankas ir žaisdami su sodyboje gyvenančiais ir ją saugančiais Akela ir Lariu. 

Ačiū architektams Greta Trapikienė ir Mantas Trapikas už teritorijos vizualizaciją! 

Kviečiame prisidėti ir kurti ambicingą projektą "Gėrio Paliesti" drauge! 
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Pavasarinė talka 
Gegužės 25 d. - šių metų pirmoji pavasario talka.  

 Šį šeštadienį skyrėme žydintiems augalams - derinome vietą, sodinome, laistėme. Tas 

grožis mus, talkininkus, užbūrė. Tikime, užburs vaikus, kurie čia leis laiką, suaugusius, kurie 

mus lankys. 

Štai nuotraukos, kurios pasako daugiau nei tekstas. 

Azalijų sodas.  

A la sakurų (triskiaučių migdolų) alėja.  

 Rododendrų ratas.  
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Žiemos talka 
Po pirmadieninės (lapkričio 18 d.), paskutinės šiais metais talkos  

Padarėme visus numatytus darbus - pasodinome 17 beržų  (Žemei medžių niekada nebus 

per daug!), su mūsų savanoriais susiplanavome būsimas veiklas, Lrytas.tv filmavimo komandai 

aprodėme kuriamą vaikams ir jaunimui centrą-miestelį. 

Ačiū mūsų talkininkams!! Jūs buvote tokie energingi ir greiti, kad sušalti beveik ir nespėjome 

 

O toliau?...  

Kaupiame lėšas profesionalios virtuvės vaikų maitinimui pastato stogui ir langams/durims . 

 

 

Filialas Švedijoje 
2019 m. sausio mėnesį Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis" įsteigė filialą „Goodness of 

People Sweden“. 

Suvienijo idėja plėsti tarptautinį bendradarbiavimą ir suteikti galimybę mūsų krašto vaikams bei 

jaunimui sparčiau pažinti pasaulį, generuoti idėjas profesinei ir studijų ateičiai, mokytis vieniems iš kitų ir 

pritraukti gerąsias patirtis.  

Idėją realizavo trys mažeikiečiai – Jūratė Gineitienė, beveik dešimt metų dirbanti su vaikais ir 

jaunimu neformalaus ugdymo srityje, Nerijus Venckus – Stokholmo Rotary klubo narys ir verslininkas bei 

Benita Venckuvienė - filialo direktorė. 

Tarptautinės veiklos matymas davė pirmus naujos organizacijos veiklų rezultatus – per 2019 m. 

įgyvendinti du tarptautiniai jaunimo mainai (vienas Stokholme, Švedijoje, antrasis – Mažeikiuose), kurie 

apjungė 82 jaunus žmones iš 11 šalių.  

 

 

 

https://www.facebook.com/goodnessofpeopleSW/media_set/?set=a.167254154654836
https://www.facebook.com/benskute?__cft__%5b0%5d=AZUo7uHEVHPLpSYwMAT3RRhZ236vFlRoxkalLUAaD0IgtGF9tKk8_VDgW6jsgU2ACf-UNKKY5WrbUacYVKzZfggA6qpsQiBtkds-W0z0LhpQGNXFSQzURk4EcND4eb1xa2tXueLVloC6rBYAAheXrjXyUocD3VTtp-chI8-7Hkao_sO2RUbcMYXFLp-zvITI9WkJGZx9_y8Wd_ceu1R0ZfIylq_KQDfl4wj_2OifD3MHuQ&__tn__=-%5dK-R
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Erasmus+ tarptautiniai mokymų kursai Suomijoje 
2019 m. vasario 11-13 dienomis Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis” direktorė 

Gabrielė Milienė dalyvavo tarptautiniuose mokymo kursuose “European Solidarity Corps Appetiser”,  

kurie vyko Tamperės mieste, Suomijoje. 

        

Intensyvi trijų dienų programa suteikė galimybę: 

* susipažinti su naująja Europos komisijos programa – „Europos solidarumo korpusas“, 

* mokytis, kaip organizacijos gali naudoti šią programą, 

* suprasti jos naudą organizacijai ir jaunimui bei bendruomenei. 

Kiekviena programos veikla – savanorių priėmimas ir siuntimas, praktikantų priėmimas ir jaunų 

žmonių įdarbinimas, solidarumo projektų palaikymas – ir susiję klausimai buvo analizuojami atskirai, 

pasitelkiant teorinę ir praktinę veiklas, grupinius užsiėmimus, diskusijas, kūrybines veiklas. 

Mokymų dalyviai išvyko namo su pilnu bagažu žinių ir įgūdžių ruošti ir patys įgyvendinti 

projektus „Europos solidarumo korpuso“ programos rėmuose. 

  

Dalyvavimą tarptautiniuose mokymo kursuose dalinai finansavo „Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo agentūra“. 

http://gvaikupasaulis.lt/ar_zinai_kas_yra_europos_solidarumo_korpusas_mes_jau_zinome-n295-p0?fbclid=IwAR18creYARamuMsnxHLom0SJNbRHgr177V5UWrcs_VofgEZo2CeKmaf4IC8
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Erasmus+ jaunimo mainų projekto „Wind of Change“ išankstinio planavimo 
vizitas 

Neformalaus ugdymo veiklos jaunimui 

Kovo 9-10 dienomis Mažeikiuose lankėsi partneriai iš keturių užsienio šalių: Italijos, 

Latvijos, Lenkijos ir Rumunijos.  

Svečiai buvo itin sužavėti mūsų svetingumu, džiaugėsi skaniu maistu ir nekantrauja sugrįžti į 

Mažeikius kovo pabaigoje. Tuomet čia sugužės didelis būrys dalyvių – 45 jaunimo atstovai ir jų 

vadovai. Kovo 28 – balandžio 4 dienomis Mažeikiuose vyks tarptautinis jaunimo mainų projektas 

„Wind of Change“, kurio pagrindinis tikslas – supažindinti Europos jaunimą su socialiniu verslu ir 

kartu kurti idėjas.  

Kaip tik baigėme ir lietuvių grupės dalyvių atranką į projektą – sveikiname dalyvius!  

 

 

Erasmus+ tarptautinis jaunimo mainų projektas „Wind of Change“ 
Mažeikiuose  

Neformalaus ugdymo veiklos jaunimui 

Ar kada nors norėjai sustabdyti laiką? 

Manau, šią savaitę tai buvo didžiausias noras kiekvienam Erasmus+ ,,Wind of Change’’ 

projekto dalyviui. Pagaliau supratome, kodėl NEGALIMA valgyti makaronų su pomidorų padažu ir 

kodėl pica su ananasais yra didžiausia nuodėmė. 

Per 8 dienas dalyviai tapo tarsi viena didelė šeima. Kiekviena diena atnešė vis naujų patirčių, 

išbandymų. Tačiau tai nebuvo susiję tik su pagrindine projekto tema – socialinio verslo idėjų kūrimu. 

Tarpusavio ryšys visiems padėjo susipažinti su kitų šalių kultūra, paskatino išlipti iš komforto zonos ir 

mąstyti ,,out of the box”.  

Erasmus+ programa suteikė galimybę visa tai patirti visiškai nemokamai! 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073352102719967&set=a.235856979802831
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073352102719967&set=a.235856979802831
http://gvaikupasaulis.lt/europos_jaunimo_socialinio_verslo_idejos_buvo_ivertintos_komisijos-n297-p0
http://gvaikupasaulis.lt/europos_jaunimo_socialinio_verslo_idejos_buvo_ivertintos_komisijos-n297-p0
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Nuotraukas iš projekto galite pamatyti ČIA. 

 

 

Organizatorius: Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“. 

Partneriai: Lietuva, Lenkija, Latvija, Rumunija ir Italija. 

Projekto tikslas: skatinti jaunimo verslumą, sprendžiant užimtumo problemas, nukreipti 

jaunuolius sąmoninga verslumo įgūdžių įgijimo linkme, stiprinti motyvaciją dirbti. 

Jaunimo projektas vyko 2019 m. kovo 28 - balandžio 4 d.  Mažeikiuose. 

Dalyvių skaičius: po 9 dalyvius iš kiekvienos šalies. Iš viso: 45 dalyviai. 

Dalyvių amžius: 15-18 m. 

Finansuoja: ES programa „Erasmus+“. 

 

 
Nuotrauka iš finalinio projekto renginio – verslo idėjų pristatymo

 

  

https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=2112588348796342&__xts__%5B0%5D=68.ARCX_bp3Z6c4sbR5Sbmt-s_-wY4jGSUU_zDnn9poXSDpMuwUAHiYEhyZdNfVW5vQFGfEHwl0FB_nUMgdTIIbsp6yELCi-rHSM8Jxn7n6o9CE6J0hQ_vZWhZeFvV4mmH_zAAYZo5_VvAKv2_GGLkjeQs_dlpBbP7x8lNtpJVsViIs-Ud9yYXSLpjVbqiRlRTWamRBRMtytSMAhW8bDDUbVCBPlUMiJycH2MBv5mw3n9eA9VpL4rDzSDrj7dGgiU77iIjAYKFtoIS41Ol3FHSw2UNUEmxE4IvKVw9-F1tVeqjhXwzZTA8nqZSVRW9bHi1uHt1-28gwwDRJTPg43I_-67_IwGO6bVNQU3eSh4E5H_cYh_dZMpBcoI_7BN9QyRpYlUhkd76uIIo7DK_1wOh5zzXuBfTkC7jj5KO3-zd_GttC5CVgKngcVKNaolLQ4fxxNoUvlTLbKV9tVFiMcTCC&__tn__=-UC-R
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Apie mūsų projektą ir svečius iš užsienio spaudoje: 

15min.lt – „Į Lietuvą atvykę užsieniečiai vertino šakotį, Lietuvos kvapą, ir J.Veklenko 

„Eurovizinę“ dainą“  

 

Video, kaip užsieniečiai vertino šakotį, Lietuvos kvapą ir J.Veklenko „Eurovizinę” dainą - 

youtube platformoje  

Santarvė.lt – „Projekte apie socialinį verslumą – jaunimas iš penkių šalių“  

 

 

  

https://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/i-lietuva-atvyke-uzsienieciai-vertino-sakoti-lietuvos-kvapa-ir-j-veklenko-eurovizine-daina-941-1135330?fbclid=IwAR3ELAC6UtY8tYaKz2m7dOcTMc0PbjHNgXnT83dQqKWAhR_b2O6I0AE3chA
https://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/i-lietuva-atvyke-uzsienieciai-vertino-sakoti-lietuvos-kvapa-ir-j-veklenko-eurovizine-daina-941-1135330?fbclid=IwAR3ELAC6UtY8tYaKz2m7dOcTMc0PbjHNgXnT83dQqKWAhR_b2O6I0AE3chA
https://www.youtube.com/watch?v=DqwoLT2UMp0&feature=emb_title
http://www.santarve.lt/aktualijos/gyvenimas/projekte-apie-socialini-versluma-jaunimas-is-penkiu-saliu/?fbclid=IwAR1PXnDJqQ9K9APO_tVLmQIet2KNaEN79QKjGbPWRRqchorJQmvFpQoj7F8
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Erasmus+ tarptautinis jaunimo mainų projektas „Make Your Mark“ 
Mažeikiuose 

Neformalaus ugdymo veiklos jaunimui 

Su verslo/socialinio verslo tema susipažinta įdomiai, smagiai ir prasmingai. Kad jaunas žmogus 

žinotų, kurie žingsniai ir veiksmai bei turimos žinios ir įgūdžiai padės profesiniame kelyje. 

Moderatorius – Irmantas Sujeta. Šešių šalių - Švedija, Lietuva, Latvija, Gruzija, Serbija, 

Jordanija - dalyviai. Patirtimi dalijamės gimtame mieste.  

 

Projekto metu – rugsėjo 9 d. projekto dalyviai lankėsi Mažeikių rajono savivaldybėje, kur , 

susitiko su vietos savivaldos vadovais. Kalbėta apie socialinį verslą, vykdomus projektus Mažeikiuose 

ir projekto dalyvių atstovaujamose šalyse, diskutuota apie bendras veiklas, jų galimybes. 

   

Pareiškėjas: NVO „Goodness of People“, Švedija.  

Partneris organizatorius Lietuvoje: Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“. 

Partneriai: Švedija, Lietuva, Gruzija, Jordanija, Latvija, Serbija. 

Projekto tikslas: skatinti jaunimo verslumą, sprendžiant užimtumo problemas, nukreipti 

jaunuolius sąmoninga verslumo įgūdžių įgijimo linkme, stiprinti motyvaciją dirbti. 

Jaunimo projektas vyko 2019 m. rugsėjo 5-12 d.  Mažeikiuose. 

Dalyvių skaičius: po 7 dalyvius iš kiekvienos šalies. Iš viso: 42 dalyviai. 

Dalyvių amžius: 18-29 m. 

Finansuoja: ES programa „Erasmus+“ 

Projekto nuotraukų albumas čia. 

https://www.facebook.com/watch/?v=489405181904538
https://www.facebook.com/watch/?v=489405181904538
https://www.facebook.com/goodnessofpeopleSW/media_set/?set=a.167632621283656
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Erasmus+ tarptautinis jaunimo mainų projektas „Diversity in Action“ Kipre 
Neformalaus ugdymo veiklos jaunimui 

Kai 2019 metų projektinės veiklos Lietuvoje po truputį ėjo į pabaigą, kvietėme jaunimą į veiklas 

užsienio šalyse.  

4 lietuvių komanda dalyvavo Erasmus+ projekte „Diversity in Action“ Agros miestelyje, Kipre, kur 

kartu su kitų 5 šalių jaunimu iš Kipro, Ukrainos, Italijos, Gruzijos ir Moldovos kaupė žinias ir didino 

kompetencijas darbui su jaunimu.  

Organizatorius: NVO „Youth Dynamics“, Kipras. 

Partneriai: Kipras, Lietuva, Ukraina, Italija, Gruzija ir Moldova. 

Projekto skirtas jaunimo darbuotojams, su jaunimu dirbantiems žmonėms, pedagogams 

motyvuotiems plėtoti savo įvairovės valdymo kompetencijas, kad būtų galima įgyvendinti įvairovės 

kultūrą jų gyvenimo ir darbo aplinkoje. 

Jaunimo projektas vyko 2019 m. spalio 18-26 d. Agros, Kipre. 

Dalyvių skaičius: po 4 dalyvius iš kiekvienos šalies. Iš viso: 24 dalyviai. 

Dalyvių amžius: 18+ 

Finansuoja: ES programa „Erasmus+“. 
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Jaunimo savanoriška tarnyba 
Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms 

nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje 

priimančioje  organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios 

organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa 

- tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias 

kompetencijas. 

2019 m. JST programa yra pripažįstama 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

Esame viena iš organizacijų, savanorystę vykdanti oficialiai, - turime Lietuvos Jaunimo 

savanoriškos tarnybos akreditaciją kaip savanorišką veiklą organizuojanti organizacija (SVOO). 

Ir esame vienintelė NVO Telšių apskrityje, turinti SVOO akreditaciją. 

SVO organizacija – akredituota Lietuvos Respublikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, 

galinti užtikrinti savanorių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, bendradarbiavimą su Priimančiomis 

organizacijomis, teikti Priimančioms organizacijoms metodinį palaikymą dėl savanoriškos veiklos 

metu savanorio įgytų kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo. 

Per 2019 m. Jaunimo savanorišką tarnybą per mus kaip SVO organizaciją vykdė 3 savanoriai – 

1 Mažeikių rajone (Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje), 2 – Telšių rajone (Varnių 

regioninio parko direkcijoje). Šią programą tęsime ir 2020 m. didesniais mastais. 

Mažeikių rajono savivaldybė prisidėjo prie veiklų su savanoriais finansavimo – skyrė 1000,00 

Eur.  

. 
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Organizuoti renginiai, akcijos 

Užgavėnės su UAB „Girteka“ darbuotojais 
UAB „Girteka“ įmonės Vilniaus filialo darbuotojų iniciatyva buvo organizuota šventė, kurios 

metu surinktos lėšos skirtos Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ veikloms su vaikais ir 

jaunimu. Surinkta 128,00 Eur.  

 

2 proc. GPM skyrimas 
Kvietėme skirti 2% GPM Labdaros ir paramos fondui "G vaikų pasaulis" ir taip prisidėti prie 

vaikų ir jaunimo mokymosi ir popamokinės veiklos sąlygų gerinimo. 
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Vadovų-savanorių atranka, savanorių mokymai 
Labdaros ir paramos fondas "G vaikų pasaulis" kaip ir kiekvienais metais organizavo jaunimo 

atranką darbui su vaikais vasaros stovykloje, rengė mokymus savanoriams (birželio 7-8 d., 

Mažeikiuose). Tuo pačiu metu mokymai buvo organizuoti ir Mažeikių bendruomeninio pagalbos 

vaikams centro savanoriams.  

Savanoriauti stovyklos „Draugai“ komandoje atvyko jaunimas nuo 17 m. iš įvairių Lietuvos 

miestų ir miestelių bei iš užsienio (Jungtinių Amerikos Valstijų, Italijos). Iš viso vasaros stovyklose 

savanoriavo 45 savanoriai. 
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Šeimų festivalis „Goodness of People“ 
Rugpjūčio 15 d. – rengėme festivalį stovyklautojams, tėveliams, vadovams-savanoriams, 

rėmėjams ir visai stovyklos organizatorių komandai. 

Renginio programą sudarė: atidarymas šokio ir muzikos ritmu, Gatvės krepšinio turnyras 3x3; 

bėgimo varžybos; "Pink VAINIKĄ, kokį moki". GYVA PARODA IR KONKURSAS; šeimyninės 

estafetės; PLOVAS IŠ 1 m skersmens keptuvės; NEĮPRASTI PASIPLEPĖJIMAI; Vaikų talentų 

KONCERTAS. FINALINIS VAKARO SIURPRIZAS – svečias būgnų virtuozė FAUSTA ŠUKYTĖ. 

Renginio nuotraukų albumą rasite ČIA.  

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.429659937633910&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.429659937633910&type=3
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Pyragų diena UAB „Novameta“ 
Lapkričio 6 d. visoje Lietuvoje vyksta pyragų diena. Dėkojame UAB „Novameta” 

KOLEKTYVUI už jų šiltas emocijas, greitus sprendimus ir rezultatą (paaukota 358,60 Eur), vaišinantis 

savo rankomis keptais skanėstais ir skiriant paramą mūsų fondo remiamiems vaikams, kad jų šių metų 

Kalėdos būtų smagios ir įsimintinos! 

Nuoširdus AČIŪ!! 

UAB „Novameta” darbuotojai: „Minėdami pyragų dieną, džiaugėmės galėdami bent šiek tiek 

prisidėti prie neįkainojamų emocijų vaikams sukūrimo”. 

 

 

  

https://www.facebook.com/novametalt/?__cft__%5b0%5d=AZWqPCCIfO5oOZR2FY5HvrTgBt4GCuYMztJighAjf4NCcA8RAcDg_rbO_Ak5e-UZIp1d847SmfXA3NCyGInAK95JPd3GHMykn7zg7rD4kF8rb1bHWV8FvqxivjbBfJD3le1k7Rsus7zTQ0V6Gh3iL9Ngowceg1RNuh7Yz1JVArwxLw&__tn__=kK-R
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Kalėdų akcija „Padovanokime vaikams prisiminimus“ 
Padovanokime vaikams prisiminimus… 

Vaikystės atsiminimuose mes suvokiame, jog daiktai, kuriuos gavome dovanų, mums buvo 

maloni staigmena, tačiau prisiminimai, kuriuos iš tiesų vertiname, – tai įspūdžiai ir patirtys (pagal M. 

MYERS straipsnį „Experience Gifts – The Value of Memories Instead of Stuff“). 

Jau aštuntus metus dovanojame prisiminimus vaikams, nuskriaustiems likimo – gyvenantiems 

daugiavaikėse, skurdžiai gyvenančiose šeimose; išgijusiems po sunkių ligų ir įgavusiems stiprybės; 

netekusiems tėvų ar jų paliktiems.  

Tegu šie vaikai gauna teigiamų emocijų iš mūsų visų: 

- praleidę dienas bendraamžių stovyklose (visais sezonais),  

- nuvykę į koncertą, muzikinį spektaklį, išgirdę operą ar pamatę baleto spektaklį,  

- pamatę jūrą ir dalyvavę terapijose su gyvūnais (delfinais, žirgais),  

- iš mažo miesto ar kaimo pirmą kartą nuvykę į tikrą kino teatrą, į tobulėjimo mokymus,  

- sutikę Kalėdų Senelį ir gavę jo asmenišką dėmesį. 

Kiekvienas Jūsų skirtas euras leis vaiko svajonei virsti realybe! 

 

 

Kalėdinė stovykla  
Aštuntus metus organizavome kalėdinę stovyklą ir vaikų svajonių įgyvendinimo akciją visos 

Lietuvos vaikams „Žiemos atostogos – vaikų džiaugsmui“. 

Gruodžio 27-31 d. organizavome Kalėdinę stovyklą vaikams Mažeikiuose. 

Akcijos partneriai: Stovykla „Draugai“, Mažeikių techninės kūrybos centras, Mažeikių sporto 

mokykla (vaikai lankė užsiėmimus baseine), Mažeikių ledo arena.  

http://gvaikupasaulis.lt/padovanokime_vaikams_prisiminimus-n298-p0
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Dalyvavimas seminaruose, susitikimuose 

Fondo savanoriai LRT radijuje 
Vasario 8 d. per LRT radiją, laidoje pas Zita Kelmickaitę apie vaikų miestelio projektą "Gėrio 

paliesti" ir stovyklą „Draugai“ kalbėjo mūsų savanoriai ir draugai – Manfredas Brazauskas, Ema 

Kuliešytė, Nojus Sungaila ir Sandra Galdikaitė. 

Zita sakė perduoti linkėjimus esantiems kartu su "Gėrio paliesti". Prižadėjo mus ir Žemaitijoje 

aplankyti  

LAIDOS ĮRAŠAS ČIA. 

 

.     

 

06.13 NVO konferencija Mažeikiuose 
Birželio 13 d. Mažeikiuose vyko Nevyriausybinių organizacijų konferencija. Mūsų vietos 

savanoriai – Ema Dapšauskaitė ir Dominykas Narmontas – buvo įvertinti ir jiems įteikti padėkos už 

veiklą Mažeikių miesto gerovei, savanorystės idėjų sklaidą ir veiklas su vaikais ir jaunimu.  

 

 

 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013712142/toks-gyvenimas-su-zita-kelmickaite-2019-02-08-12-12?fbclid=IwAR2Vv6J_BpyVMZZi7RGlpPFHK4XZnB3yMv435WxTMQWhorM1hduBUTmaGcY
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Kaip skirti paramą 

Suteikti paramą fondo veikloms galite šiais būdais: 
  

 Pervesti paramą į  sąskaitas 
Gavėjas:                                  Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 

Kodas:                                     302572241 

Sąskaita:                                  LT75 7300 0101 3448 9303 

Banko pavadinimas:               AB Swedbank 

  

 Pervesti paramą iš užsienio šalių 
 Labdaros ir paramos fondas  „G vaiku pasaulis“ 

The bank: AB Swedbank, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius. 

IBAN  LT75 7300 0101 3448 9303.  SWIFT : HABALT22. Bank code: 73000. 

  

 Paskirti 2 procentus nuo sumokėto GPM mokesčio 
 Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti 

paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 2 procentų pajamų mokesčio 

sumos, sumokėtos per metus. Nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. prašymą (forma FR0512) gyventojas turi 

pateikti apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai. 

http://gvaikupasaulis.lt/suteikite_2_proc_parama 

  

 Pasiūlyti savo pagalbą ir idėjas elektroniniu paštu info@gvaikupasaulis.lt 
  

 Paaukoti, naudojantis PayPal sistema   Sąskaitos savininkas: The Charity and 

Support Fund "G Children's World". 

 

 

  

http://gvaikupasaulis.lt/suteikite_2_proc_parama
http://gvaikupasaulis.lt/%22http:/mce_host/administration/
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Aiškinamasis raštas 

 

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 2019 metus baigė nuostolingai, kai, 

vykdydamas plačią įvairių edukacijų veiklą, pritrūko lėšų, nes negavo planuotų finansinės paramos 

sumų.   

Susidarė 16.046,00 Eur įsiskolinimas darbuotojams, tačiau šioje sumoje:  

 3.413,52 Eur sukauptas ir sumokėtas 2020 m. GPM,   

 655,29 Eur apskaičiuotas ir sumokėtas 2020 m. mokestis Sodrai už 2019 m. gruodžio 

mėn.  

 likusi suma 11.977,19 Eur – įsiskolinimas darbuotojams, kuris sumokėtas per 2020 m. 

laikotarpį. 



(Tvirtinimo žyma)

A. ILGALAIKIS TURTAS -                -                
I. NEMATERIALUSIS TURTAS -                    -                    

1. Patentai, licencijos  

2. Programinė įranga  

3.

II. MATERIALUSIS TURTAS -                    -                    

1. Žemė

2. Pastatai ir statiniai

3. Mašinos ir įrengimai

4. Transporto priemonės

5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

6. Nebaigta statyba

7. Kitas  materialusis turtas

III. FINANSINIS TURTAS -                    -                    

1. Po vienerių metų gautinos sumos

2. Kitas finansinis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 3078             7093             

I.                        -                          -   

1. Atsargos

2. Išankstiniai apmokėjimai

3. Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 3073                  4056                  

1. Pirkėjų įsiskolinimas 460                    4056                  

2. Kitos gautinos sumos 2613                  

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS -                    -                    

1. Trumpalaikės investicijos

2. Terminuoti indėliai

3. Kitas trumpalaikis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5                        3037                  

3078             7093             

Pastabų 

Nr.

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS 

VYKDYTI SUTARTYS

TURTAS, IŠ VISO

Labdaros ir paramos fondas "G Vaikų pasaulis"

kodas 302572241, adresas Draustinio g. 5, Reivyčiai, Mažeikių raj.

2019.01.01 - 2019.12.31

BALANSAS

2020 09 07  Nr. 1

PAGAL 2019 M._GRUODŽIO 31_D. DUOMENIS

(Eurais)

TURTAS

Kitas nematerialusis turtas



C. NUOSAVAS KAPITALAS (13074)          3403             
I. KAPITALAS

II. PERKAINOJIMO REZERVAS

III. KITI REZERVAI

IV. VEIKLOS REZULTATAS (13074)              3403                  

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas (16477)              3403                  

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas 3403                  

D. FINANSAVIMAS -                -                
1. Dotacija

2. Tiksliniai įnašai -                    -                    

2.1. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 

2.2. Kiti tiksliniai įnašai

3. Nario mokesčiai

4. Kitas finansavimas

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 16152           3690             
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI -                    -                    

1. Finansinės skolos

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 16152                3690                  

1. Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis

2. Finansinės skolos

3. Skolos tiekėjams 106                    1782                  

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 16046                1908                  

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

              3078               7093 

Direktorė _____________     

Finansininkė _____________     

Gabrielė Milienė

Pastabų 

Nr.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

 Ataskaitinis 

laikotarpis 

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

Rūta Kalniutė, MB "RK faktas"



                          kodas 302572241, adresas Draustinio g. 5, Reivyčiai, Mažeikių raj.

(Tvirtinimo žyma)

Eil. 

Nr.
Straipsniai

Pastabų 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis 

2018

 Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis 

2017 

I. PAJAMOS 39149              70911             

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 3660                

2. Finansavimo pajamos 35489              70911             

2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 1000                480                 

2.2. Kitos finansavimo pajamos 34489              70431             

3. Kitos pajamos

II. SĄNAUDOS 55626              67874             

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

2. Kitos sąnaudos

3. Veiklos sąnaudos 55626              67874             

3.1. Pardavimo

3.2. Darbuotojų išlaikymo 32453              31568             

3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)

3.4. Patalpų išlaikymo 4026               

3.5. Ryšių 198                  841                 

3.6. Transporto išlaikymo 4294               

3.7. Turto vertės sumažėjimo

3.8. Kitos veiklos 14380              5727               

3.9. Suteiktos labdaros, paramos 8595                21418             

3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (16477)            3037               

IV. PELNO MOKESTIS

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS (16477)          3037            

Finansininkė                                                                            _____________     

2019 09 07 Nr. 01

(Eurais)

Labdaros ir paramos Fondas "G Vaikų pasaulis"

Rūta Kalniutė

Direktorė                                                                                                  Gabrielė Milienė   

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


