Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ 2014 m. veiklos ataskaita
Eil.
nr.

Veiksmai

Laikotarpis

Rezultatai

1.

VšĮ „Socialinio veikslo“
akreditacija fondui

2014 m. kovo-2015 m. VšĮ „Socialinis veiksmas“ 2014 m. kovo mėnesį
LPF "G vaikų pasaulis" suteikė akreditaciją
liepos mėn.
priimti savanorius JST projekto vykdymo
laikotarpiu iki 2015 m. liepos mėn.
JST – tai projektas, kuris, remiantis ES
programos „Veiklus jaunimas“ Europos
savanorių
tarnybos
modeliu,
sukuria
analogišką jaunimo savanoriškos veiklos
modelį Lietuvoje. Projekto įgyvendinimas
prisideda prie jaunų žmonių aktyvesnio
įsitraukimo į darbo rinką. 2014 m. kovo mėnesį
LPF "G vaikų pasaulis" suteikta akreditacija
priimti savanorius JST projekto vykdymo
laikotarpiu iki 2015 m. liepos mėn.
Projekto metu, tikimės, jauni žmonės įgis
darbo rinkai reikalingų asmeninių ir profesinių
kompetencijų, kels motyvaciją ir pasitikėjimą
savimi. Savanoriai dalyvaus seminaruose, o
pabaigę savanorišką tarnybą, gaus tai liudijantį
pažymėjimą.

2.

Projektas „Padovanok vaikui
vasaros džiaugsmą 2014“,
Mažeikiuose, Telšiuose ir
Plungės raj.

2014
m.
birželio– Programoje dalyvavo vaikai iš globos namų,
socialiai remtinų šeimų, kaimo vietovėse
rugpjūčio mėn.
gyvenančių šeimų. Vyko sporto, kūrybiniai
užsiėmimai; meninio lavinimo būreliai;
sveikatingumo įpročių ugdymas; anglų ir
prancūzų klb. užsiėmimai; pažintis su tautiniais
amatais; diskusijos ir viktorinos; renginiai,
kuriems dalyviai patys ruošėsi.
Iš viso: 279 dalyvių ir 82 savanorių (vadovų).
Finansavimas: rėmėjai – Lietuvos bei užsienio
įmonės ir fiziniai asmenys, Mažeikių seniūnijos
Vietos bendruomenės lėšos, kiti fondai ir
programos.

3.

Savanorių paieška ir
mokymai

4.

Nacionalinis skurdo
mažinimo organizacijų
tinklas

2014 m. balandžiorugpjūčio mėn.

Surengti mokymai savanoriams darbui su
vaikais atostogų užimtumo programose.
2014 m. balandžio 1 d. vyko Nacionalinio
skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos
posėdis, kuriame nare buvo priimtas ir
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Labdaros ir paramos fondas “G vaikų pasaulis”.
5.

JAV Sporto Diplomatijos
programa

2014 m. gegužės mėn.

Gegužės 6 d. Labdaros ir paramos fondas „G
vaikų pasaulis“ dalyvavo Kazickų šeimos fondo
(Kazickas Family Foundation – KFF)
organizuotame informaciniame susirinkime
Kazickų rezidencijoje Vilniuje, į kurį buvo
pakviestos organizacijos, remiamos Kacizkų
šeimos fondo, bei kitos Lietuvos organizacijos,
besidominčios Sporto Diplomatijos programa.
Susitikimo metu išgryninome idėją projektui,
kurį pateiksime JAV ambasados Sporto
Diplomatijos programai dėl galimybės į Lietuvą
iš
JAV
pasikviesti
šioje
programoje
dalyvaujančius NBA krepšinio diplomatinius
pasiuntinius – sportininkus bei aptarėme
tiesioginio
bendradarbiavimo
su
NBA
galimybes. Šios programos dėka turėsime
galimybę
pasikviesti
NBA
krepšinio
diplomatinius pasiuntinius į vaikų atostogų
užimtumo programas.

6.

Mažeikių NVO asociacijos
susirinkimas

2014 m. birželio mėn.

Organizacijos veiklos pristatymas.

7.

Lopšelio-darželio „Eglutė“
lankymas

2014 m. birželio mėn.

Vežėme dovanas: drabužėlius ir patalynę
vaikučiams iki 2 metų amžiaus ir guminius
batukus vyresniems vaikams (rėmėjai UAB
„Lorita“ ir UAB „Paliūtis“).
UAB „Loritos“ pasiūti drabužėliai ir patalynė
taip pat padovanoti Mažeikių seniūnijos
gyventojams, Lietuvos Carito Telšių vyskupijos
Mažeikių rajono parapijai, Platelių ir Žemaičių
Kalvarijos seniūnijų gyventojams.
UAB „Paliūtis“ guminiai batai padovanoti
Platelių universaliam daugiafunkciam centrui ir
visos vasaros stovyklos „Draugai“ vaikams ir
vadovams-savanoriams.

8.

Projektas „Plungės ir
Mažeikių savivaldybių vaikų
mokymas plaukti“

2014
m.
rugsėjo- LPF „G vaikų pasaulis“ prisidėjo prie projekto
dalinio
finansavimo,
įgyvendinimo
ir
lapkričio mėn.
organizavimo: organizavo vaikų atranką
Mažeikiuose, prisidėjo prie projekto viešinimo
bei informacinės sklaidos.
Plaukimo pamokose 164 vaikai mokėsi plaukti
bei saugiai elgtis vandenyje. Mokymų
pabaigoje
dalyviams
buvo
surengtas
kontrolinis įgytų įgūdžių testas ir žinių
viktorina, įteikti kurso baigimo diplomai, LPF
„G vaikų pasaulis“ dovanos.
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9.

Dalyvavimas tarptautiniame
projekte Kroatijoje
„MasqUErade”

2014
mėn.

m.

rugpjūčio Fondo atstovai ir savanoriai kartu su kroatų ir
ispanų jaunimu dalyvavo projekte, kurio tikslas
- didinti informuotumą apie kultūrų įvairovę,
toleranciją, antidiskriminaciją Europoje ir
dalintis patirtimi kultūros tapatumo, tradicijų,
kalbų, vertybių, įsitikinimų ir mentaliteto
temomis, aktyviai įtraukiant jaunimą iš įvairių
šalių. Pasisemta naujų idėjų, o įgyta patirtis leis
papildyti fondo veiklas naujais sumanymais ir
įdomesnėmis vaikų užimtumo formomis. Į
Kroatiją vyko 7 fondo savanoriai.
Dalinai finansavo programa Erasmus+.

10. Bendradarbiavimas su
mažeikiškiu, trijų knygų
autoriumi Vygandu
Ostrauskiu

Nuo 2014 m. vasario.

11. Bėgimas „Plateliai 2014“

2014
mėn.

12. Projektas „Eglutės.lt“

13. Dalyvavimas akcijoje
„Sušildykim sielas”
14. Naujametinė šventė „Seni
seni Raudonnosi"

15. Kuriamas atviras vaikų ir
jaunimo centras
Mažeikiuose bei
vaikų ir jaunimo centrasmiestelis Plungės raj.
16. Konsultacijos bei
tarpininkavimas tėvams ir
globėjams socialiniais bei
vaikų priežiūros klausimais

Autoriaus trečiosios (kaip ir 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.

m.

rugpjūčio Tikslas: skatinti sveiką gyvenimo būdą,
aktyvinti fizinę veiklą. Maratono dalyviai:
Žemaitijos krašto gyventojai, svečiai iš kitų
regionų.
Dalyvavo 52 įvairaus amžiaus žmonės.
2014
m.
spalio- Fondas kartu su Eglutes.lt ir UAB „Skogran“
(Vilnius) antrus metus iš eilės vykdė vaikų
gruodžio mėn.
užimtumo projektą: kartu su Platelių UDC,
Telšių "Naujamiesčio" mokyklos, Telšių vaikų
globos namų bei VšĮ Vaikų ir jaunimo centro
"Džiaugsmo slėnis" vaikais ir savanoriais siuvo
kalėdinius žaisliukus. Tokiu būdu vaikai mokėsi
kruopštaus darbo, verslumo.
2014 m. gruodžio mėn. Dalyvavimas
rajono
organizacijų
ir
bendruomenių prisistatyme bei parodojemugėje.
2014 m. gruodžio mėn. Kalėdinis koncertas vaikams kartu su Kalėdų
Seneliu, Snieguole ir Nykštukais, dovanomis,
loterija, šokiais, dainomis, žaidimais bei
koncertine programa.
Dalyvavo 65 įvairaus amžiaus žmonės.
Nuo 2014 m. sausio Reikalingi remonto ir patalpų vidaus įrengimo
darbai. Numatoma veiklos pradžia – 2015 m.
mėn.
rugsėjo mėn.
Nuo 2014 m. spalio Vykdomi projektavimo, statybos darbai.
mėn.
Numatoma veiklos pradžia – 2015 m. birželio
mėn.
2014 m. birželisrugsėjis

Suteiktos asmeninės konsultacijos tėvams ir
globėjams, turintiems probleminių vaikų;
konsultacijos vaikų auklėjimo klausimais.
Suteikta reikalinga tarpininkavimo pagalba
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17. Finansinių rėmėjų ir
partnerių paieška

2014 m. sausiogruodžio mėn.

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