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         „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.“ 

 

  

 

Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“  

2016 m. metinė veiklos ataskaita 

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. 

Organizaciją įkūrėme 2010 m., siekdami skirti pagalbą ir paramą įvairiuose 

Lietuvos miestuose ir rajonuose gyvenančių šeimų vaikams, globos namų auklėtiniams, savęs 

vis dar ieškantiems jauniems žmonėms.  

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 kelis projektus, susijusius su savęs pažinimu, jaunimo ruošimu įsitraukti į 

darbo rinką, verslumo 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. 

 

Per 2016 m. Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ įgyvendintos veiklos:  

Finansinė labdara ir labdara daiktais bei paslaugomis skirta 286 įvairių Lietuvos 

rajonų vaikams. 

 

Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų tarybos mokymai 

Organizatoriai: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

Mokymų tikslas: suteikti projekto vykdytojams kompetencijų ir žinių, kaip 

kokybiškai įgyvendinti Tarybos finansuotus projektus, taip pat suteikti praktinės informacijos 

(organizavimo ir dokumentų klausimais). 

Mokymų dalyviai - finansuotinų projektų atstovai, po vieną projekto vadovą ir 

jaunimo atstovą iš kiekvieno projekto. Labdaros ir paramos fondą „G vaikų 

pasaulis“ atstovauja direktorė Gabrielė Gineitytė ir savanoris Povilas Zieringis. 

 Renginio data: 2016.04.25-04.27, Vilnius. 

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo jaunimo mainų projektas „I‘m Important, 

Because I‘m Myself“. 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
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Organizatoriai: Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“. 

Partneriai: Lietuva, Lenkija. 

Projekto tikslas: didinti  jaunų žmonių  sąmoningumą,  informuotumą  patyčių 

prevencijos srityje,  paskatinti  juos  aktyviai  dalyvauti  sprendžiant  šią opią  problemą,  

kartu  įtraukiant  visuomenę. 

Projekto  metu  sukuriamas  edukacinis  filmas  patyčių  prevencijai  ir skirtas  

moksleiviams,  pedagogams,  tėvams,  spaudos  atstovams,  t.y.  ir  tiems  suaugusiems,  nuo  

kurių  dėmesio,  meilės  ir  pagarbos  priklauso,  kokią  pagalbą  jie  suteiks  vaikams,  

paaugliams,  jauniems  žmonėms,  kaip  parodo  savo  neabejingumą  ir  kokiu  mastu  jie  

įsitraukia  į  problemos  sprendimą. 

Jaunimo projektas: 2016.06.15-06.21, Telšiai. 

Dalyvių skaičius: po 12 dalyvių iš abiejų šalių. Iš viso: 24 dalyviai. 

Dalyvių amžius: 15-18 m. 

Skirtas finansavimas viso projekto įgyvendinimui: 4,735.66 Eur. 

Finansuoja: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. 

Projekto pristatomasis straipsnis http://gvaikupasaulis.lt/mes_pries_patycias-

n277-p0  

Straipsnis apie įspūdžius po projekto 

http://gvaikupasaulis.lt/jaunimas_vienijasi_pries_patycias-n279-p0  

Nuotraukų albumas 

https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=10316171235

60142  

Video apie įspūdžius po projekto https://vimeo.com/172422982  

Edukacinis  filmas  patyčių  prevencijai  

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1031635050225016/ 

 

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje finansuotas projektas "Lyčių lygybė darbo 

rinkoje jaunoms mamoms" (Gender Equality in the Labor Market for Young Mothers). 

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

 Partneriai: Latvijos organizacija “Solis tuvāk”, Suomijos organizacija "SIRIUS, 

the International Society for Youth Initiatives" ir Švedijos organizacija "ProQvi women 

association". 

Tikslas: padidinti jaunų mamų (iki 45 m.) dalyvavimą darbo rinkoje Lietuvoje ir 

Latvijoje, pasitelkiant Šiaurės šalių patirtį stengiantis didinti lyčių lygybę. Projektas skirtas  

padėti: 

- jaunoms mamoms iki 45 m. amžiaus; 

- mamoms, kurios augina nepilnamečius vaikus ir nedirba; 

- mamoms, kurios augina nepilnamečius vaikus ir neturi darbinės patirties; 

- mamoms, kurios augina 14 m. ir vyresnius vaikus ir nėra grįžusios į darbo 

rinką. 

Projektas siekė pagerinti jaunų mamų dalyvavimą darbo rinkoje Lietuvoje ir 

Latvijoje. 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
http://gvaikupasaulis.lt/mes_pries_patycias-n277-p0
http://gvaikupasaulis.lt/mes_pries_patycias-n277-p0
http://gvaikupasaulis.lt/jaunimas_vienijasi_pries_patycias-n279-p0
https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=1031617123560142
https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=1031617123560142
https://vimeo.com/172422982
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1031635050225016/
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Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. rugpjūtis – 2017 m. birželis. 

Skirtas finansavimas: 6,684.00 Eur 

Projektas dalinai finansuotas Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje. 

Straipsnis apie projektą 

http://gvaikupasaulis.lt/projektas_lyciu_lygybe_darbo_rinkoje_jaunoms_mamoms-n278-p0  

 

Tarptautiniai mokymo kursai „Promote  yourself!  Long-term  training  on  visibility,  

dissemination  and  exploitation  of  results  (DEOR)  within  Erasmus+  Youth  

projects“ 

Organizatoriai: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA). 

Mokymo kursų tikslas: suteikti paramą paraiškovams ir projektų vykdytojams, 

sėkmingai planuojant ir įgyvendinant projekto matomumo, viešinimo ir rezultatų sklaidos 

strategijas, naudojantis „Erasmus+“ jaunimo sritimi. 

 Renginio data: 2016.09.05-09.09 

Renginio vieta: Vilnius. 

Mokymo kursuose atrinkta dalyvauti Labdaros ir paramos fondo „G vaikų 

pasaulis“ direktorė Gabrielė Gineitytė. 

Finansuoja: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. 

Mokymo kursų pristatomasis straipsnis http://jtba.lt/renginiai/mokymo-kursai-

apie-projektu-viesinima-promote-yourself-lietuvoje/  

Sklaida socialinėje medijoje 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1087361971318990/1087357564652

764/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/a.235856979802831.73708.15069451498

5745/1089616757760178/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1095184513870069/1095181643870

356/?type=3&theater  

Nuotraukos iš mokymų 

https://www.facebook.com/pg/promoteyourselftraining/photos/?tab=album&album_id=6908

91034399614 

 

Erasmus+ jaunimo mainų projektas „HANDiCRAFTs“ Latvijoje.  

 Organizatoriai: Biedrība "Solis tuvāk". 

Partneriai: Lietuva, Latvija, Rumunija, Turkija, Slovėnija. 

Projekto tikslas: pristatyti įvairias nacionalines amatų rūšis, mokyti ir mokytis 

kitų kultūrų amatų rengimo, ir per tai pristatyti skirtingas kultūras, vertybes jauniems 

žmonėms bei sustiprinti jų supratimą apie tarpkultūrinį bendravimą Europos Sąjungoje.  

Išankstinis planavimo vizitas (IPV): 2016.08.27-08.28 Rygoje, kur susitiko po 

du organizacijų atstovus iš kiekvienos šalies.  

Jaunimo projektas: 2016.09.24-09.30, Ramava, Latvija. 

Dalyvių skaičius: po 6 dalyvius iš kiekvienos šalies. Iš viso: 30 dalyvių. 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
http://gvaikupasaulis.lt/projektas_lyciu_lygybe_darbo_rinkoje_jaunoms_mamoms-n278-p0
http://jtba.lt/renginiai/mokymo-kursai-apie-projektu-viesinima-promote-yourself-lietuvoje/
http://jtba.lt/renginiai/mokymo-kursai-apie-projektu-viesinima-promote-yourself-lietuvoje/
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1087361971318990/1087357564652764/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1087361971318990/1087357564652764/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/a.235856979802831.73708.150694514985745/1089616757760178/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/a.235856979802831.73708.150694514985745/1089616757760178/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1095184513870069/1095181643870356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1095184513870069/1095181643870356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/promoteyourselftraining/photos/?tab=album&album_id=690891034399614
https://www.facebook.com/pg/promoteyourselftraining/photos/?tab=album&album_id=690891034399614


  Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“, www.gvaikupasaulis.lt 
įregistruotas 2010 11 18, kodas 302572241. Tel. +370 657 53131. 
Fondo korespondencijos adresas: Pramonės g. 21, Mažeikiai LT-89214. 
Sąskaitos: AB Swedbank: LT75 7300 0101 3448 9303.                      
                 

Dalyvių amžius: 18-25 m. 

Finansavimas Lietuvių jaunimo grupei IPV ir projektui: 640.00 Eur. 

Finansuoja: Erasmus+ programa Latvijoje. 

Straipsnis apie įspūdžius po projekto 

http://gvaikupasaulis.lt/lietuviai_verslumo_projekte_surenge_vestuves-n289-p0 

Nuotraukų albumas 

https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=14698096930

74214 

 

Erasmus+ jaunimo mainų projektas „ME in 10 Years“ Mažeikiuose. 

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

Partneriai: Lietuva, Latvija, Lenkija. 

Projekto tikslas: padėti jaunimui suprasti lyderystės svarbą šiuolaikiniame 

pasaulyje, mokytis lyderystės, ugdyti lyderio savybes per savęs pažinimą, savo gyvenimiškos, 

darbinės ir asmeninės ateities matymą. Siekiame skatinti tarptautinę jaunimo komunikaciją 

per kūrybą, bendras veiklas ir komandinį darbą; pažinti kitų šalių kultūras; keistis gerąja 

patirtimi; ugdyti jaunų žmonių savimonę, atsakomybę ir asmeninį įsipareigojimą. 

Baigiamieji projekto renginiai - asmeninės ir komandinės strategijos "ME in 10 

Years" kūrimas bei viešas pristatymas ir "Geriausio jaunojo lyderio rinkimai". 

Išankstinis planavimo vizitas (IPV): 2016.10.18-10.19 Mažeikiuose, kur 

susitiko po du organizacijų atstovus iš kiekvienos šalies.  

Jaunimo projektas: 2016.11.18-11.25, Mažeikiai. 

Dalyvių skaičius: po 12 dalyvių iš kiekvienos šalies. Iš viso: 36 dalyviai. 

Dalyvių amžius: 15-18 m. 

Skirtas finansavimas viso projekto įgyvendinimui: 15,784.00 Eur.  

Finansuoja: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. 

Projekto pristatomasis straipsnis http://gvaikupasaulis.lt/me_in_10_years-n280-

p0  

Straipsnis apie įspūdžius po projekto 

http://gvaikupasaulis.lt/jaunimo_10ies_metu_planas-n282-p0  

Nuotraukų albumas 

https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=11751155825

43628  

 

Nevyriausybinių  organizacijų,  dirbančių šeimos  gerovės  srityje,  veiklos  projektas 

„Šeima  –  aktyvi,  naudinga,  visuomeniška!“ 

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

Projekto tikslas: stiprinti  vaikus  auginančias  šeimas,  lavinant  pozityvios  

tėvystės  įgūdžius,  ugdant  santykių šeimoje  kultūrą,  šeimų  tarpusavio  supratimą  ir  

pagalbą,  plėtojant  savanorystės  idėją. 

Įgyvyendinimo laikotarpis: 2016 m. IV ketvirtis. 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
http://gvaikupasaulis.lt/lietuviai_verslumo_projekte_surenge_vestuves-n289-p0
https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=1469809693074214
https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=1469809693074214
http://gvaikupasaulis.lt/me_in_10_years-n280-p0
http://gvaikupasaulis.lt/me_in_10_years-n280-p0
http://gvaikupasaulis.lt/jaunimo_10ies_metu_planas-n282-p0
https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=1175115582543628
https://www.facebook.com/pg/GVaikuPasaulis/photos/?tab=album&album_id=1175115582543628
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Skirtas finansavimas viso projekto įgyvendinimui: 2,400.00 Eur. 

Finansuoja: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. 

Straipsnis apie projekto įgyvendinimą 

http://gvaikupasaulis.lt/seima_aktyvi_naudinga_visuomeniska-n281-p0  

 

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacijos apdovanojimai 

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija 2016 m. gruodžio 8 d. 

apdovanojo Labdaros ir paramos fondo "G vaikų pasaulis" nominuotas savanores: 

Monika Nutautaitė - savanorė, stovyklos "Draugai" vadovė, neformalaus 

ugdymo per šokį organizatorė. 

Nominacija už energetiškai stiprų darbą su vaikais, kelerių metų draugystę ir 

bendradarbiavimą su Labdaros ir paramos fondu "G vaikų pasaulis". 

Kornelija Gumuliauskaitė - savanorė, stovyklos "Draugai" vadovė, vyriausia 

būrių vadovė, neformalaus ugdymo per dailę organizatorė, skautė, Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijos mokinė. 

Nominacija už nuoširdų darbą su vaikais, kelerių metų draugystę ir bendradarbiavimą su 

Labdaros ir paramos fondu "G vaikų pasaulis". 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1184874468234406/1184871768234

676/?type=3&theater  

Savanorystės skatinimas ir plėtojimas per 2016 m. 

 Kaip ir kasmet, Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ renka jaunimą 

nuo 17 m. atvykti savanoriauti į partnerių stovyklą „Draugai“. Per 2016 m. į organizacijos 

veiklas įtraukti 45 savanoriai. 

 2016.08.24 pasibaigus vasaros stovykloms sukvietėme visą būrį savanorių į 

vasaros stovyklų sezono uždarymą Telšiuose. 

Kvietimas savanoriauti 

http://gvaikupasaulis.lt/pildyk_anketa_tapti_stovyklos_draugai_vadovusavanoriu-n274-p0  

 

 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
http://gvaikupasaulis.lt/seima_aktyvi_naudinga_visuomeniska-n281-p0
https://www.facebook.com/monika.nutautaite.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/KornelijaGumuliauskaite?fref=mentions
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1184874468234406/1184871768234676/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1184874468234406/1184871768234676/?type=3&theater
http://gvaikupasaulis.lt/pildyk_anketa_tapti_stovyklos_draugai_vadovusavanoriu-n274-p0

