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     Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ 2013 m. veiklos ataskaita 
 

Eil.
nr. 

Veiksmai Laikotarpis  Rezultatai 

1. Projektas „Žiemos atostogos 
– vaikų džiaugsmui 2013“ 
 

2013 m. sausio 
mėn. ir gruodžio 
mėn. 

Moksleivių žiemos atostogų metu vyko tokios 
veiklos: sporto bei kūrybiniai užsiėmimai;  
„Neagresijos programos 
moksleiviams“ įgyvendinimas; 
sveikatingumo, burnos higienos įpročių ugdymas; 
edukacinės programos tautinio paveldo temomis; 
diskusijos apie alkoholio ir narkotikų vartojimo žalą. 
Programoje dalyvavo vaikai iš  skurdžiai gyvenančių, 
socialinės rizikos šeimų, vaikų globos namų; vaikai, 
lankantys dienos centrus. Grupių vadovais dirbo 
savanoriai.  
Iš viso: 70 dalyvių (7-18 m.). 

2. „Dovanok vaikui šypseną“- 
koncertų turas su atlikėja 
Laura Remeikiene ir „Lauros 
studijos vaikais penkiuose 
Lietuvos miestuose. Vėjo 
malūnėlių akcija. Koncertas 
„Tuk tuk, širdele“ 

2013 m. sausis, 
lapkritis, gruodis 

Sausio mėn. Mažeikiuose vyko baigiamasis 2012-
2013 m. koncertinio kuro renginys „Tuk tuk, 
širdele“, o lapkritį ir gruodį vyko tęstiniai koncertai 
Radviliškyje ir Mažeikiuose.  
144-iems Mažeikių miesto vaikams (iš vaikų namų, 
dienos centrų) buvo padovanoti bilietai į koncertą. 
Savanoriai gamino popierinius vėjo malūnėlius, 
kuriuos dovanojo į koncertą atėjusiems žiūrovams. 
Koncerto metu surinktos lėšos skirtos vaikų vasaros 
užimtumui organizuoti. 

3. Konsultacijos bei 
tarpininkavimas tėvams ir 
globėjams socialiniais bei 
vaikų priežiūros klausimais 

2013 m. sausis-
gruodis 

Suteiktos asmeninės konsultacijos tėvams ir 
globėjams, turintiems probleminių vaikų; 
konsultacijos vaikų auklėjimo klausimais. Suteikta 
reikalinga tarpininkavimo pagalba socialiai 
remtinoms šeimoms. 

4. Organizuota išvyka bei 
parengta edukacinė 
programa Mažeikių miesto 
vaikams į Biržuvėnų dvarą 
(Telšių r.) ir Žemaičių 
muziejų „Alka“ (Telšiai) 

2013 m. kovas  Vaikai susipažino su žemaičių tautiniu paveldu, 
istorija, tradicine virtuve, amatais. Dalyvavo 
Žemaičių „Alkos“ muziejaus edukaciniame 
užsiėmime „Apšvietimo priemonės“. Dalyviai – 18 
vaikų iš Mažeikių vaikų globos namų ir daugiavaikių 
šeimų.  
Ekskursija pavasario atostogų metu. 

5. Projektas „Padovanok vaikui 
vasaros džiaugsmą 2013“ 
 

2013 m. birželio 
– rugpjūčio 
mėn. 

Programoje dalyvavo vaikai iš globos namų, 
socialiai remtinų šeimų, kaimo vietovėse 
gyvenančių šeimų. Vyko sporto, kūrybiniai 
užsiėmimai; meninio lavinimo būreliai; 
sveikatingumo įpročių ugdymas; anglų k. 
užsiėmimai; pažintis su tautiniais amatais; 
diskusijos ir viktorinos; renginiai, kuriems dalyviai 
patys ruošėsi. 
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Iš viso: 220 dalyvių ir savanorių (vadovų). 
Finansavo rėmėjai – Lietuvos bei užsienio įmonės ir 
fiziniai asmenys, kiti LPF. 

6. Savanorių paieška ir 
mokymai 

2013 m. 
balandis-gruodis 

Surengti apmokymai savanoriams darbui su vaikais 
atostogų užimtumo programose. 

7. Tarptautinis jaunimo 
projektas „Muzika mus 
jungia“ 

2013 m. birželio 
mėn. 

Dalyviai 32 jaunuoliai iš Lietuvos ir Lenkijos: mažiau 
galimybių turintys, socialinę atskirtį patiriantys 
jauni žmonės. Projekto tikslas: skatinti tarptautinę 
jaunimo komunikaciją per muziką, bendras veiklas. 
Pagrindinė projekto veikla: muzikiniai užsiėmimai. 
Muzikinio spektaklio sukūrimas. 
Finansavo Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondas. 

8. Tarptautinis jaunimo 
projektas  „Kelionė po 
Europą šokio ir muzikos 
ritmu“ 

2013 m. liepos 
mėn. 

Projekto tikslas: ugdyti jaunų žmonių socialines, 
kultūrines, muzikines kompetencijas neformalaus 
ugdymo metodais. Dalyvavo 42 dalyviai iš Lietuvos, 
Lenkijos, Čekijos ir Latvijos. 
Pažintis su kitų šalių kultūromis, jaunimo reikalais 
per muziką, šokį, sportą. 
Finansavo programa „Veiklus jaunimas“.  

9. Bendradarbiavimas su 
mažeikiškiu trijų knygų 
autoriumi Vygandu 
Ostrauskiu 

2013 m. sausio -
gruodžio mėn. 

Autoriaus antrosios knygos visas tiražas dovanotas 
LPF „G vaikų pasaulis“. Fondas platina knygas, 
organizuoja pristatymus ir susitikimus su autoriumi. 
Lėšos už parduotas knygas skiriamos vaikų 
edukacinių projektų rengimui. 

10. Dalyvavimas tarptautiniame 
projekte Belgijoje 
„Recup’Art” 

2013 m. rugsėjo 
mėn. 

Fondo atstovai ir savanoriai kartu su belgų, ispanų 
ir italų jaunimu dalyvavo projekte, kurio tikslas- 
didinti dalyvių ir visuomenės sąmoningumą 
rūšiuojant ir tvarkant atliekas, susipažinti su kitų 
šalių darnaus vystymo procesu. Pasisemta naujų 
idėjų ir įgyta patirtis leis papildyti fondo veiklas 
naujais sumanymais ir įdomesnėmis vaikų 
užimtumo formomis. Į Belgiją vyko 5 fondo 
savanoriai.  
Dalinai finansavo programa „Veiklus jaunimas“. 

11. Lietuvos-Islandijos gerosios 
partnerystės projektas 

2013 m. rugsėjo 
- spalio mėn. 

Fondo atstovės (2 žmonės) vyko į Islandiją 
susipažinti su 9 vyriausybinėmis bei ne pelno 
siekiančiomis organizacijomis, dirbančiomis su 
vaikais. Susitikimų metu Islandijos organizacijos 
dalijosi ilgamete patirtimi vaiko teisių srityje, vedė 
mokymus, davė patarimų, kaip toliau sėkmingai ir 
sistemingai vykdyti veiklą. Bendradarbiavimą 
numatoma tęsti ir 2014 metais. 
Finansavo NVO programa Lietuvoje.  

12.  Mini bėgimo maratonas 
Mažeikiuose „Rudeninis 
bėgimas su Draugais” 

2013 spalio 
mėn. 6 d. 

Tikslas: skatinti sveiką gyvenimo būdą, aktyvinti 
fizinę veiklą. Maratono dalyviai: Mažeikių miesto ir 
rajono gyventojai, svečiai. 
Dalyvavo 150 įvairaus amžiaus žmonių. 
Finansavo Mažeikių raj. Savivaldybė.  

13. Projektas „Eglutes.lt” 2013 m. gruodis Fondas kartu su UAB „Skogran“ (Vilnius) vykdė 
vaikų užimtumo projektą: kartu su Vilniaus vaikų 
globos namų „Gilė“, „Mintis“ bei Mažeikių vaikų 
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globos namų auklėtiniais siuvo kalėdinius 
žaisliukus.   

14.  Dalyvavimas akcijoje 
„Sušildykim sielas” 

2013 m. gruodis Dalyvavimas rajono organizacijų ir bendruomenių 
prisistatyme bei parodoje-mugėje. Savanoriai kartu 
su Mažeikių vaikų globos namų auklėtiniais siuvo 
kalėdinius žaisliukus, bendravo.  

15. Finansinių rėmėjų ir 
partnerių paieška 

2013 m. sausis - 
gruodis 

Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su įmonėmis ir 
organizacijomis visoje Lietuvoje, užsienio lietuvių 
fondais. Gauta finansinė parama ir parama daiktais 
veiklų organizavimui, įgyvendinimui ir sklaidai 
užtikrinti. 

 


