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     Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ 2012 m. veiklos ataskaita 
 

Eil.nr. Veiksmai Laikotarpis  Rezultatai 

1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 
mainų projekto parengimas, 
įgyvendinimas, sklaida 

2012 m. sausio – 
rugsėjo mėn. 

Vasarą, liepos mėn. buvo surengta 
jaunimo stovykla su svečiais iš Lenkijos. 
14 dalyvių iš Lietuvos ir 14 dalyvių iš 
Lenkijos turėjo galimybę susitikti, 
bendrauti, susipažinti su Lietuvos ir 
Lenkijos kultūromis, ugdyti toleranciją 
kitų kultūrų žmonėms, keistis gerąja 
patirtimi. Projektas “Pažinkime vieni 
kitus geriau”. Projekto dalyviai: 
Mažeikių, Skuodo, Telšių ir Lenkijos 
moksleiviai 16-18 m. 

2. Labdaros aukcionas 
Mažeikiuose  

2012 m. kovas Platesnis fondo veiklos pristatymas 
Mažeikių žmonėms. Aukcione surinktų 
lėšų panaudojimas vasaros stovyklos 
organizavimui ir specialius poreikius 
turintiems vaikams.  

3. Vaikų ir jaunimo vasaros 
stovyklų organizavimas 

2012 m. vasaris - 
liepa 

Surengta dienos stovykla Mažeikiuose 
(birželio mėn.) ir stacionari stovykla 
Plateliuose, Plungės r. (liepos mėn.) 
vaikams ir jaunimui iš daugiavaikių, 
sunkiai finansiškai gyvenančių šeimų, 
vaikams, netekusiems tėvų ar 
paliktiems jų.  
Į stovyklas pakviesti 95 vaikai 7-16 m. 
(iš Mažeikių, Telšių, Šiaulių, Klaipėdos, 
Radviliškio, Plungės miestų bei rajonų)  

4. Tęsiamas bendradarbiavimas 
su Moksleivių sąjungos 
padaliniu Mažeikiuose bei 
Mažeikių miesto ir rajono 
mokyklomis. Savanorių 
pritraukimas į fondo veiklą 

2012 m. sausis - 
gruodis 

Savanorių pagalba fondo veikloje, 
projektuose, darbe su vaikais ir 
jaunimu.  
Su vaikais dirbo virš 10 savanorių 
(moksleivių, studentų, suaugusių 
žmonių, specialistų). 

5. Labdaros aukciono 
organizavimas kartu su AB 
TEO LT Šiaulių skyriumi. 

2012 m. kovas - 
birželis 

Fondo veiklos pristatymas Šiaulių 
miesto žmonėms ir įmonėms. Aukcione 
surinktos lėšos  panaudotos vasaros 
stovyklų organizavimui. 

6. Dalyvavimas tarptautiniame 
projekte su latvių organizacija 
programoje “Veiklus 
jaunimas”. 

2012 m. rugpjūtis Latvių organizacijos “Ergemes 
bruninieku pils” kvietimu fondo 
remiamų jaunų žmonių grupė iš 
Mažeikių ir Skuodo r. 10-čiai dienų vyko 
į Latviją dalyvauti projekte 
“Viduramžiai – faktai ir mitai”.  
Dalyvių amžius 16-18 m. 
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7. Koncertų turo “Dovanok 
vaikui šypseną” organizavimas 

2012 m. rugsėjo – 
gruodžio mėn. ir 
2013 m. sausio 5 
d. 

Koncertai surengti penkiuose Lietuvos 
miestuose (Kėdainiuose, Plungėje, 
Telšiuose, Mažeikiuose ir Klaipėdoje). 
Kartu su koncertais vykdyta vėjo 
malūnėlių rekordo siekimo akcija bei 
“tylusis” labdaros aukcionas. Surinktos 
lėšos skirtos vaikų ir jaunimo stovyklų 
organizavimui. 
Bilietai į koncertus padovanoti vaikų 
dienos centrų, vaikų globos namų, 
specialiųjų mokyklų auklėtiniams. 

8. Kalėdinio projekto “Sužibėk, 
žvaigždele 2012!” 
organizavimas. Šis renginys 
dalyvavo akcijoje “Sušildykim 
sielas”. 

2012 m. gruodis Fondo kvietimu Mažeikių miesto ir 
rajono vaikų ir jaunimo kolektyvų 
pasirodymas Mažeikių kultūros centro 
didžiojoje salėje. Vaikų darbelių paroda 
- pardavimas. Tikslas – renginį padaryti 
tęstiniu ir suburti į vieną sceną 
gabiausius, aktyviausius Mažeikių 
vaikus ir jaunimą. Surinkti pinigai skirti 
VšĮ Domisolė mokiniui Viliui Mažeikai 
akordeonui įsigyti ir fondo remiamiems 
vaikams. 

9. Dalyvavimas akcijoje 
“Sušildykim sielas” 

2012 m. gruodis Dalyvavimas rajono organizacijų ir 
bendruomenių prisistatyme bei 
parodoje-mugėje.  
Tradicinis kalėdinis koncertas “Sužibėk, 
žvaigždele 2012!” 

10.  Labdaros loterija kartu su 
Monako tarptautiniu 
universitetu 

2012 m. lapkritis-
gruodis 

Labdaros loterijos organizavimas, 
padedant IUM (Monako tarptautinis 
universitetas). Surinktos lėšos bus 
skirtos socialinės erdvės-centro 
vaikams ir jaunimui kūrimui 
Mažeikiuose. Labdaros loteriją vykdė 
fondo atstovė Prancūzijoje ir Monake 
Gabrielė Gineitytė. 

11.  Labdaros akcija, organizuota 
Airijos lietuvių įmonės “Rustic 
Goodies” 

2012 m. gruodis Visą mėnesį buvo renkami drabužiai, 
avalynė ir žaislai LPF „G vaikų 
pasaulis“ remiamiems vaikams. Be to, 
įmonė fondo projektų vykdymui skyrė 
10 proc. gruodžio mėnesio pajamų. Visi 
dovanoti daiktai išdalinti žiemos 
stovyklos metu. 

12. Virtuali labdaros akcija 
socialiniame tinkle Facebook 

2012 m. spalis – 
2013 m. kovas 

Renkamos lėšos socialinės erdvės-
centro vaikams ir jaunimui kūrimui 
Mažeikiuose ir Kėdainiuose. Ta tema 
išspausdintas straipsnis laikraštyje 
„Amerikos lietuvis“. 

13. Paramos pritraukimas iš verslo 
įmonių ir fizinių asmenų fondo 
veiklai vykdyti ir projektams 
įgyvendinti.  

2012 m. sausis – 
gruodis 
 
 

Galimybė padėti kuo didesniam skaičiui 
vaikų, gerinant jų popamokinio ir 
laisvalaikio užimtumo sąlygas. 
Surinkta virš 9000 Lt. 
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2 proc. labdarai rinkimas. 2012 m. sausis - 
balandis 

14. Žiemos stovyklos 
organizavimas “Žiemos 
atostogos – vaikų džiaugsmui“ 

2012 m. rugsėjis - 
gruodis 

Mažiau galimybių turintiems vaikams 
suteikiama galimybė socializacijai ir 
užimtumui žiemos stovykloje 2013 m. 
sausio 1- 6 d.   
Vaikų amžius 7-14 m. 

 


