Labdaros ir paramos fondas
„G vaikų pasaulis“

Misija:
Skirti materialinę pagalbą sergantiems ir sveikiems
vaikams,
suteikti sveikatinimo galimybes,

gerinti vaikų mokymosi bei popamokinės veiklos
sąlygas,
padėti integruoti vaikus į augančios visuomenės
gyvenimą.

Mūsų organizacijos akiratyje
vaikai ir jaunimas
daugiavaikių šeimų;

iš

skurdžiai

gyvenančių,

rizikos vaikai ir jaunimas;

vaikai, netekę tėvų ar jų palikti;
aktyvūs, kūrybingi, o taip pat nepakankamai
motyvuoti, nesugebantys savęs realizuoti jauni
žmonės;
globos namuose augantys vaikai.

Mūsų pagalba ir veikla
 materialinė parama ugdymo ir popamokinės veiklos, sveikatinimo sąlygų
gerinimui;
 atostogų ir laisvalaikio užimtumo bei veiklų organizavimas, dalyvių
gebėjimų lavinimas;

 neformalus ugdymas.

Mūsų pagalba ir veikla (tęs.)
 Fondo remiamiems vaikams skiriame kelialapius į stovyklas;
 Bendradarbiaujame su organizacijomis-partnerėmis iš Latvijos, Lenkijos, Estijos,
Islandijos, Ispanijos;
 Kaip partneriai dalyvavome jaunimo mainuose Latvijoje 2012 ir 2015 m., Belgijoje
2013 m.; Kroatijoje 2014 m, Lenkijoje ir Estijoje – 2015 m.
 Vykdome dvišalius mainus su Islandijos nevyriausybinėmis organizacijomis jų
šalyje 2013 m. ir 2014-2015 m.

Mūsų pagalba ir veikla (tęs.)
 Rengiame labdaros aukcionus, įvairias lėšų rinkimo akcijas Lietuvoje ir
užsienyje (Monake, Airijoje). Organizuojame koncertus, koncertinius turus
su labdaros misija, sporto šventes miestų bendruomenėms.

Pagrindiniai Fondo projektai


Kuriami atviri vaikų ir jaunimo centrai Mažeikiuose („Jaunystės“ mokykloje) ir Eivydų km., Plungės
raj. (drauge su VšĮ Vaikų ir jaunimo centru „Džiaugsmo slėnis“ įsigyta 5,88 ha sodyba);



Eglutes.lt – kalėdinių žaisliukų siuvimas su vaikais iš globos namų (Vilniaus Gilės, Minties bei
Mažeikių raj. VGN auklėtiniais) – 2013 m.; su Telšių „Naujamiesčio“ mokykla, Telšių vaikų globos
namais, Platelių Universaliu daugiafunkciu centru – 2014 - 2015 m.



Bendradarbiavimas su stovykla „Draugai“ (VšĮ Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis“):
 http://stovykladraugai.lt/;
 https://www.facebook.com/stovyklaDraugai);



Bendradarbiavimas su Vygandu Ostrauskiu – lėšos iš autoriaus parašytų knygų platinimo skiriamos
Fondui. Dovanoti tiražai romanų: „Trys dienos po mirties“, „Tylus šauksmas“.

Pagrindiniai Fondo projektai (tęs.)
 Koncertų turas su Laura Remeikiene ir „Lauros studijos“ vaikais „Tuk tuk,
širdele“ 2012 ir 2013 metais
 Labdaros aukcionai-koncertai su:
 UAB „Grūstė“ (Mažeikiuose)

 AB TEO LT (Šiauliuose)
 Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla (Mažeikiuose)
 Žemaičių muziejumi „Alka“ (Telšiuose)

 Kasmetinis dalyvavimas bendruomenes vienijančioje kalėdinėje akcijoje
„Sušildykim sielas“

Pagrindiniai Fondo projektai (tęs.)
 Organizuojame kasmetinį Bėgimą „Plateliai“. Bėgimas pirmą kartą organizuotas 2014 m.
vasarą ir populiarina fondo, prisijungusių partnerių ir rėmėjų socialinę veiklą - darbą su

vaikais ir jaunimu, pagalbą ir paramą jiems. Iš renginio registracijos, rėmėjų surinktos
lėšos skiriamos vaikų ir jaunimo centro-miestelio „Džiaugsmo slėnis“ kūrimui Plungės
rajone.

Fondo atstovai, savanoriai ir partneriai
 Atstovai: Lietuvoje ir užsienyje - Telšiuose, Vilniuje, Prancūzijoje, Monake, Anglijoje ir JAV;
 Bendradarbiaujame su:
 kitais labdaros fondais - Kazickas Family Foundation (KFF), „Norfos“ LPF;
 Rotary klubu „Liberta“, Šiaulių miesto Rotary klubais;

 dienų centrais ir vaikų globos namais (Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Mažeikių);
 Telšių „Naujamiesčio“ ir Mažeikių „Jievaro“, Kalnėnų mokyklomis; M. Račkausko gimnazija;
 savivaldybėmis bei jų socialinės paramos skyriais;
 miestų kultūros centrais;

 Mažeikių rajono savivaldybės viešąja biblioteka;
 VšĮ Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis“ - prisidedame prie 2014-2015 m.
plaukimo projekto Mažeikių ir Plungės raj. vaikams;
 įmonėmis ir fiziniais asmenimis.

Fondo didieji rėmėjai
 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra „Veiklus jaunimas“
 Kazickas Family Foundation (KFF)
 p. Nicolas Ortiz; UAB „Baltiches Haus“
 Vičiūnų grupė, AB „Akmenės cementas“
 Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas
 NVO programa Lietuvoje, Dvišalių santykių fondas
 UAB „Elmaga“ (Mažeikiai);
 UAB „Ryterna“ (Kaunas); UAB „Jubana“ (Mažeikiai)
 UAB „Vigesta“ (Mažeikiai); UAB „Mažeikių šilumos tinklai“

 UAB „Amilina“ (Panevėžys), UAB „Skogran“ (Vilnius)

Savanorystė su LPF „G vaikų pasaulis“
 Plėtojame savanorystės idėją: mūsų organizacijos veikloje ir įvairiuose

projektuose dalyvauja savanoriai - vyresnių klasių mokiniai, studentai,
dirbantieji, specialistai iš Lietuvos, JAV, Prancūzijos.

Kuriame vaikų ir jaunimo centrą-miestelį
„Džiaugsmo slėnis“.
Darbų pradžia – 2015 m. pavasaris. Kas čia bus?
 5,88 ha plotas Eivydų km., Plungės rajone;
 spalvinga vietovė šalia Žemaitijos Nacionalinio parko;
 tekantis upelis Rukupis, numatyti papildomi vandens telkiniai maudynėms;
 veiklų pastatas su erdve koncertams, renginiams ir šventėms;
 pastatas profesionaliai virtuvei;

 lauko scena su stogu – mini amfiteatras;
 nameliai vaikams ir vadovams apgyvendinti vasarą ir žiemą;
 sanatorija - sveikatinimui, gydymui ir reabilitacijai;

 krepšinio ir tinklinio/kvadrato/lauko teniso/badmintono aikštelės;
 futbolo/lakroso aikštė; vaikų žaidimo aikštelės, lauko treniruokliai;
 sodas-daržas.

Kuriame vaikų ir jaunimo centrą-miestelį
„Džiaugsmo slėnis“
Kas čia vyks?
Kuriamas traukos centras visos Lietuvos ir aplinkinių rajonų (Plungės, Telšių, Mažeikių,
Klaipėdos, Šiaulių, Akmenės) vaikams, jaunimui, jų tėveliams/globėjams, Lietuvos bei
užsienio svečiams - meninei veiklai, sportui, gydymuisi bei sveikatinimui, maitinimui bei
apgyvendinimui.
Veiklos:
 vaikų ir jaunimo vasaros, žiemos stovyklos;
 neformalaus ugdymo veiklos, būreliai, užsiėmimai – vaikų ir jaunimo centro veiklos;
 vietiniai, respublikiniai ir tarptautiniai jaunimo susitikimai ;
 teikiamos viešo maitinimo paslaugos (nemokamos – vaikams pagal poreikį; mokamos –
miestelio svečiams ir turistams);
 mokymai, seminarai, konferencijos;
 vaikų ir jų tėvelių mini stovyklos, renginiai;
 sporto šventės, varžybos.

Kuriame vaikų ir jaunimo centrą-miestelį
„Džiaugsmo slėnis“
Vaikų ir jaunimo centro-miestelio Rėmėjai ir
Partneriai (sąrašas nuolat pildomas):
 p. Nicolas Ortiz

IĮ „Eventum“

 UAB „Baltisches Haus“

„Norfos“ Labdaros ir paramos fondas

 UAB „Metos“

AB „Akmenės cementas“

 UAB „Novameta“

UAB „Aurera“

 UAB „Vėjo paper“

UAB „Taumona“

 UAB „Parduotuvių įranga“

UAB „Elmaga“

 BĮ UAB „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga“

p. Edvinas Bernotas

 VĮ Telšių miškų urėdija
 UAB „Agrofirma Sėklos“ parduotuvės „Žalia stotelė“

Labdara vaikams,
augantiems skurstančiose ir daugiavaikėse
šeimose, vaikų globos namuose
 Projekte „Vasaros atostogos – vaikų džiaugsmui“ – 7-20 dienų vasarą vaikai
praleis Stovykloje „Draugai“ Lietuvoje ar užsienio šalyse
(www.stovykladraugai.lt).
 Projekte „Kuriu ateitį“ - su mažiau galimybių turinčiu jaunimu, vaikų globos
namų vaikais dirba fondo darbuotojai, savanoriai, studentai, specialistai,
psichologai. Programa ruošiama ir pildoma pagal poreikį.
 Projekte „Moku plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ – 7-12 metų vaikai plaukimo
pamokų metu su treneriais mokosi plaukti ir išgyventi vandenyje.
 Projekte „Eglutės.lt“ – vaikai ir jaunimas mokosi rankdarbių ir verslumo
pagrindų, savęs kaip asmenybės ir darbštaus žmogaus ugdymo.
 Projekte „Savanorystė su LPF „G Vaikų pasauliu“. Auginame iš šio jaunimo
tarpo savanorius, dirbame su jais 7 d.-3 mėn. trukmės programose.

MŪSŲ PRAŠYMAS
Skirkite paramą:
 Piniginėmis lėšomis;
 Darbais, paslaugomis;
 2 proc. parama nuo gyventojų pajamų mokesčio;

Tapkite mūsų Rėmėju:
 Rėmėju – parama iki 1.000 Eur;
 Gintariniu - parama 1.001-3.000 Eur;
 Auksiniu - parama 3.001-10.000 Eur;
 Deimantiniu - parama 10.001-30.000 Eur;
 Generaliniu (su vardo panaudojimu pavadinime) – nuo 30.001 Eur.

Duomenys paramai ir informacijai
 http://gvaikupasaulis.lt/
 https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis
Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ įregistruotas 2010 11 18.
Duomenys paramai:
Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“, kodas 302572241,
Adresas Pramonės g. 21, Mažeikiai LT-89214
Sąskaita AB Swedbank, LT75 7300 0101 3448 9303, banko kodas 73000.

Ačiū už dėmesį!
Pristatymą parengė LPF „G vaikų pasaulis“

direktorė Gabrielė Gineitytė
2015 -2016
Kontaktinė informacija:
info@gvaikupasaulis.lt, gabriele@gvaikupasaulis.lt
+370 698 23726 arba +370 657 53131

