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Idėja ir tikslai 

Labdaros ir paramos fondą „G vaikų pasaulis“ įkūrėme Mažeikiuose 2010 metų lapkričio 

mėnesį. Matėme, kad trūksta organizacijų, į kurias būtų galima kreiptis, ieškant materialinės paramos 

vaikų poreikiams gerinti. Nutarėme suburti komandą ir imtis įgyvendinti tikslus, susijusius su vaikų 

gerovės didinimu. 

Daugybėje situacijų šeimos nežino, kur kreiptis, ieškant paramos, kai vaikas serga ar sveiksta 

po ligų, kai gabiems vaikams trūksta sąlygų mokytis muzikos, dailės, sportuoti, dalyvauti įvairiuose 

konkursuose. Mes siekiame spręsti iškilusius sunkumus. Siekiame, kad kuo daugiau vaikų gautų 

reikalingą pagalbą. Mūsų akiratyje – daugiavaikių šeimų, socialiai remtinų šeimų vaikai, gabūs 

mokslui, menui, sportui bei aktyvūs vaikai. 

Turime tikslą suvienyti tuos Lietuvos žmones ir įmones bei organizacijas, kurie gali padėti, 

paremti, ir būti tuo centru, į kurį gali kreiptis pagalbos ieškantys. 

Džiaugiamės kiekviena ištiesta gerumo ranka. Žmonių pasitikėjimas, geri palinkėjimai, 

materialinė ir moralinė pagalba  mus tik skatina eiti į priekį ir ieškoti būdų mūsų tikslų įgyvendinimui. 

Organizacijos veiklos sritys 

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. 

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 projektus, 

susijusius su savęs pažinimu, jaunimo ruošimu įsitraukti į darbo rinką, verslumo bei socialinio verslo 

pagrindų pažinimu ir tokios veiklos įgalinimo 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. 
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Kontaktai 

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 
Registracijos adresas: Draustinio g. 5, Reivyčių km., Reivyčių sen. 

Mažeikių raj. LT-89301 

  

Fondo sąskaita: 
Gavėjas:                                  Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 

Kodas:                                     302572241 

  

Sąskaita:                                  LT75 7300 0101 3448 9303 

Banko pavadinimas:                AB Swedbank 

  

Gabrielė Milienė  
Tel.nr. +370 657 53131 

El.paštas gabriele@gvaikupasaulis.lt 

  

Ryšiams su visuomene: 
info@gvaikupasaulis.lt 

+370 698 23726 

 

Apie mus sužinoti galite 

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“: 

 tinklalapis www.gvaikupasaulis.lt 

 Facebook puslapis https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/ 

 

Projektas „Gėrio paliesti“: 

 Tinklalapis http://goodnessofpeople.com/ 

 Facebook puslapis https://www.facebook.com/goodnessofpeople/ 

 Instagram paskyra https://www.facebook.com/goodnessofpeople/ 

 

  

http://www.gvaikupasaulis.lt/
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/
http://goodnessofpeople.com/
https://www.facebook.com/goodnessofpeople/
https://www.facebook.com/goodnessofpeople/
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Vadovė 

 

Gabrielė Milienė 

 

Gimusi 1991-07-18, Mažeikiuose. 

El. paštas: gabriele@gvaikupasaulis.lt;  

Tel. nr. +370-657-53131 

 

IŠSILAVINIMAS: 

 2011-2013 Verslo administravimo mokslų bakalauras 

Tarptautinis Monako universitetas, Monakas 

Pagrindiniai specializacijos dalykai – verslo vadyba, rinkodara ir finansai. Išklausytas teisės 

pagrindų kursas. 

 2009-2011 Verslo administravimo mokslai 

LCC tarptautinis universitetas, Klaipėda, Lietuva; pirmi du metai, persikėlimas į Monaką. 

 

POMĖGIAI IR UŽSIĖMIMAI  

o Domiuosi šokiais, ypač tautiniais, jodinėjimu arkliais, žygiais, pažintinėmis kelionėmis, naujų 

kultūrų pažinimu;  

o Mėgstu skaityti: klasikinę literatūrą, knygas, paremtas tikrais įvykiais, psichologinę literatūrą;  

o Patinka organizuoti renginius, įgyvendinti naujas idėjas, mokytis ir tobulėti;  

o Domiuosi organizacine, vadovavimo bei žmogaus psichologija.  

 

Organizacijos direktorė Gabrielė Milienė baigusi mokslus užsienyje ir gyvenusi svečiose šalyse, 

Lietuvoje kuria tvirtus bendravimo pagrindus su komandos nariais, savanoriais, organizacijomis 

partnerėmis. Tai komandos narė-lyderė. 

Puikiai įvaldytos kalbos (anglų, prancūzų), bendravimo, derybiniai įgūdžiai padeda veiklai 

sujungti pakankamai nemažas jaunimo grupes (vykdytas tarptautinis projektas su 80 jaunuolių).  

Sugebėjimas lanksčiai bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis suteikia drąsos ir pasitikėjimo 

kokybiškai ir įdomiai įgyvendinti įvairiausius reikalingus projektinius planus.  
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Steigėjai 

 
Fondo steigėja Gabrielė Milienė: 
 

 „Vienas iš mano mėgstamų pasakymų teigia, 

kad „gyvenimas prasideda tada, kai atsiranda 

kas nors, kas tave prisimena“. 

 

Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 

ir buvo įsteigtas tam, kad prisimintume, 

padėtume ir parodytume dėmesį vaikams, 

kuriems jo tikrai trūksta. 

 

Siekiu savo svajonės: parodyti likimo 

nuskriaustiems mažiesiems, jog gyvenimas yra 

vertybė, ir padėti jiems šia vertybe džiaugtis. 

Pildydama savo svajonę, padedu pildyti jų 

svajones.“ 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo steigėja Kristina Fiodorova 

  

„O kodėl gi ne“- įdomaus gyvenimo šūkis. 

Įdomu tada, kai darai tai, kas miela širdžiai. 

Gera tada, kai tavo darbai teikia džiaugsmo. 

Geradarystės negalima paliesti ranka, čia viską 

atlieka širdis. 

  

Sprendimą - įsitraukti į fondo veiklą - priėmiau 

labai lengvai ir greitai. Tikiu, kad galime padėti 

vaikams. Sunku likti abejingam, kai žinai, kiek 

daug šeimų laukia paramos savo vaikų labui. 

Norisi, kad visų vaikų akys žibėtų iš laimės, 

kad ir jų širdelės būtų kupinos gėrio. Ir jeigu 

mes galime vaikams suteikti tokią laimę, 

darykime gerus darbus ir „užkrėskime“ gerumo 

virusu kitus. Gėrio idėja artima daugumai. 

Padėti pagal  galimybes galime kiekvienas. 

Svarbu tik būti neabejingu. 

  

Noriu, kad  žmonių pasitikėjimas fondo veikla 

ir ištiesiama gerumo ranka taptų kasdienybės 

dalimi, skatinančia nuolat eiti į priekį ir ieškoti 

būdų, kaip įgyvendinti fondo tikslus ir 

uždavinius.   

  

Tikėdami sėkme, nuveiksime daug gerų darbų.   

 
 

  



 

6 

 

Darbuotojai 

Gabrielė Milienė – organizacijos steigėja, 

direktorė. 

 

IŠSILAVINIMAS: 

 2011-2013 Verslo administravimo mokslų 

bakalauras 

Tarptautinis Monako universitetas, Monakas 

Pagrindiniai specializacijos dalykai – verslo 

vadyba, rinkodara ir finansai. Išklausytas teisės 

pagrindų kursas. 

 2009-2011 Verslo administravimo mokslai 

LCC tarptautinis universitetas, Klaipėda, 

Lietuva; pirmi du metai, persikėlimas į Monaką.

Kristina Fiodorova – organizacijos steigėja, 

projektų vadovė. 

 

IŠSILAVINIMAS: 

 1993-1999 Kauno Technologijos 

Universitetas (KTU), Dizaino ir Technologijų 

fakultetas, Kaunas. 

Aprangos ir polimerinių gaminių inžinerija 

(mokslo magistro laipsnis). 

 

Jūratė Gineitienė – valdybos pirmininkė.  

 

IŠSILAVINIMAS: 

 1985-1992 Vilniaus Universitetas, 

Vilnius.  

Ekonomika (mokslo magistro laipsnis).

Alvydas Gineitis – ūkinės veiklos vadovas. 
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Kviečiame savanoriauti 

Savanorystė veža! 

Visos fondo veiklos Lietuvoje ar užsienio šalyse įgyvendinamos savanorių pagalba. Esame 

viena iš organizacijų, savanorystę vykdanti oficialiai, - turime Lietuvos Jaunimo savanoriškos tarnybos 

akreditaciją.  

Savanorių branduolį kuriame nuo pat veiklos pradžios 2010 m. Kiekvienais metais į veiklas 

įtraukiame iki 32 vis naujų savanorių iš įvairių Lietuvos vietų.  

 Esame užsiregistravę tarptautiniame tinkle www.workaway.org, kurio pagalba į veiklas su 

vaikais atvyksta įvairių užsienio šalių savanoriai.  

Norinčius savanoriauti kviečiame kreiptis: 

+370-657-53131 arba gabriele@gvaikupasaulis.lt. 

 

2018 M. SKIRTA LABDARA 

 

2018 metais finansinė labdara ir parama daiktais bei paslaugomis skirta 305 

įvairių Lietuvos rajonų vaikams. 

 

 

  

http://www.workaway.org/
mailto:gabriele@gvaikupasaulis.lt
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ĮGYVENDINAMI IR TĘSIAMI PROJEKTAI 
 

Investicinis projektas „Gėrio paliesti“ 
 

Lietuvos vaikams – unikalus projektas Žemaitijoje "Gėrio paliesti". Kuriamas vaikų ir 

jaunimo miestelis Plungės r., Eivyduose. 

5,88 ha sklypas įsigytas 2014 m. rudenį, finansuojant rėmėjų lėšomis, skolintomis ir 

organizacijos nuosavomis bei socialinio partnerio VšĮ Vaikų ir jaunimo centro „Džiaugsmo slėnis“ 

lėšomis.  Realūs darbai pradėti tik 2016 m., o per 2018 m. buvo tęsiami sodybos kūrimo, statybų 

darbai.  

 

Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas “Get Involved“.  
Neformalaus ugdymo veiklos jaunimui vasaros atostogų metu.  

 

Birželio pabaiga. Mokslo metai baigti. Vasara įsibėgėja, bet jaunimas nesnaudžia. 24 jaunuoliai 

iš Lietuvos ir Lenkijos susitiko Žemaitijoje ne atostogauti, o diskutuoti svarbia - socialinio verslo - 

tema. 

Septynios dienos Žemaitijos nacionalinio parko apsuptyje su bendraamžiais iš dviejų šalių buvo 

praleistos produktyviai - skatinome jaunimo verslumą, sužinojome apie socialinio verslo modelius ir jo 

svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, generavome bendras idėjas ir jas vystėme visos savaitės veiklų metu, 

o jos pabaigoje - pristatėme išgrynintas verslo idėjas. Tarp geriausių - sporto prekių parduotuvė 

Plungėje, dviračių nuoma Gorzyce mieste Lenkijoje. 

 

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

Partneriai: Lenkija, Lietuva. 

Projekto tikslas: skatinti jaunimo verslumą, koncentruojantis į socialinio verslo modelį, jo 

principus ir naudą, kreipiant jaunuolių potencialą, jų idėjas į bendras visuomenei naudingas veiklas, 

suteikiant svarbius verslumo pagrindus bei stiprinant motyvaciją savirealizacijai. 

Jaunimo projektas vyko 2018 m. birželio 29 - liepos 5 d. Plateliuose, Plungės raj. 

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

Dalyvių amžius: 14-18 m. 

Skirtas finansavimas: 6.130,80 Eur. 

Finansuoja: Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas. 

http://www.goodnessofpeople.com/
http://gvaikupasaulis.lt/tarptautiniai_jaunimo_mainai_su_sukiu_isitrauk-n290-p0
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Mokome bendraamžius iš Lenkijos tautinių lietuviškų šokių

 

 

Lietuvos-Ukrainos jaunimo mainų fondo projektas „Raising Aspirations“  
Neformalaus ugdymo veiklos jaunimui vasaros atostogų metu.  

 

24 dalyviai iš Lietuvos ir Ukrainos. Dvi skirtingos kultūros. Viena savaitė drauge. Neformalios 

verslumo ugdymo veiklos. Viso to rezultatas - keturios puikios pačio jaunimo sukurtos verslo idėjos! 

Tai - projektas “Raising Aspirations”, kurio veiklos buvo įgyvendinamos 2018 m.  rugpjūtį. 

Projekto dalyvių apgyvendinimas Žemaitijos nacionalinio parko glūdumoje suteikė projektui 

šarmo. Prastas interneto ir net telefoninis ryšys privertė šiuolaikinį jaunimą atsisukti ir pasimėgauti 

gamta, jos grožiu. O kur dar į kambarį įskrieję šikšnosparniai, rankas ir kojas nuvalgę uodai, 

intensyvios diskusijos apie feminizmą ir kriptovaliutas, plaukiojimas Baltijos jūroje tikrai šaltą dieną, 

kultūriniai vakarai su nesibaigiančiais šokiais bei tinklinio varžybos Lietuva prie Ukrainą!  

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos dėka jaunimo grupės iš Lietuvos ir Ukrainos turėjo 

galimybę pažinti vieni kitų kultūrą, susirasti naujų draugų iš kitos šalies, pabendrauti anglų bei rusų 

kalbomis, išmokyti vieni kitus frazių gimtąja kalba. Jaunimo atvirumas ir noras bendrauti, dalintis 

idėjomis juos itin suartino. 

 

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

Partneriai: Ukraina, Lietuva. 

Projekto tikslas: Skatinti jaunimo verslumą, sprendžiant užimtumo problemas, nukreipti 

jaunuolius sąmoninga verslumo įgūdžių įgijimo linkme, stiprinti motyvaciją dirbti. Leisti jaunam 

žmogui patyrinėti savo galimybes ir sužinoti, ką reiškia pradėti savo verslą nuo idėjos iki realizavimo. 

Jaunimo projektas vyko 2018 m. rugpjūčio 10-16 d. Plateliuose, Plungės raj. 

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

Dalyvių amžius: 15-18 m. 

•%09http:/gvaikupasaulis.lt/verslumo_idejos_suartinusios_lietuva_su_ukraina-n291-p0
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Skirtas finansavimas: 8.131,20 Eur. 

Finansuoja: Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų fondas. 

Projekto video galite pamatyti ČIA.  

 

 

 

  

•%09https:/www.youtube.com/watch?v=79_SURsCbRU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0z06yD3h3DbXhGdcjvxVkllyln2-KYzo0VB3Az5Nqd4cNCcArpLFbVU8Y
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Organizuoti renginiai 
 

Fotokonkursas 
2019 m. vasario mėn. kvietėme vaikus ir jaunimą iki 16 m. dalyvauti foto konkurse, siunčiant 

tik savo rankomis įamžintą kadrą tema „Laimė man yra...“ bei prierašu, kas tau yra laimė. Nuotraukos 

autorius, kurio kadras surinko daugiausiai "like", - Lukas K. iš Šiaulių laimėjo kelialapį į stovyklą 

„Draugai“, kuri 2019 m. vasarą vyko Plateliuose. Vaikinas itin džiaugėsi savo laimėjimu, su juo 

susitikome vasarą stovykloje. 

 

 

Nugalėtojo Luko nuotrauka. 

"Laimė man yra mylimi ir artimi žmonės ir galėjimas užsiimti mėgstamiausia veikla." 

https://www.facebook.com/goodnessofpeople/photos/a.150229768910263/182646699001903/?type=3&theater
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Pavasarinė talka 
Organizacijos komanda, draugai, savanoriai balandžio 21 d. dalyvavo Projekto "Gėrio paliesti" 

pavasarinėje sodybos darbų talkoje. 

Nuveikti darbai: tvarkėme centro teritoriją, griebėme likusius po žiemos lapus, sodinome 

medžius ir kitus augalus. 

 
 

Video tiesiai iš talkos: https://www.facebook.com/goodnessofpeople/videos/202889810310925/ 

 

 
 

https://www.facebook.com/goodnessofpeople/photos/gm.411089659354074/199754440624462/?type=3&theater
https://www.facebook.com/goodnessofpeople/videos/202889810310925/
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Vadovų - savanorių atranka į vasaros stovyklą "Draugai". 
Labdaros ir paramos fondas "G vaikų pasaulis" kaip ir kiekvienais metais organizavo jaunimo 

atranką darbui su vaikais vasaros stovykloje, rengė mokymus savanoriams. 

Savanoriauti stovyklos „Draugai“ komandoje atvyko jaunimas nuo 17 m. iš įvairių Lietuvos 

miestų ir miestelių bei iš užsienio (Švedija, Azerbaidžanas, Jungtinės Amerikos Valstijos). Iš viso 

vasaros stovyklose savanoriavo 53 savanoriai. 

 

 

  

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/a.235856979802831/1295943740460811/?type=3&theater
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Rudeninė talka 
Organizacijos nariai, darbuotojai, savanoriai spalio 6 d. dalyvavo projekto „Gėrio paliesti“ 

rudeninėje talkoje  statomame vaikų ir jaunimo miestelyje Žemaitijoje, Plungės raj., kurios metu sodino 

medžius bei azalijų krūmus, grėbė rudeninius lapus ir skanavo ant laužo gamintus pietus. 

 

 

 

https://www.facebook.com/goodnessofpeople/photos/a.149991628934077/291638038102768/?type=3&eid=ARDwv3AlrYMzm_klejbeRVx6KAbb1RRGIqYDWjPl0E0uXoo1ikMfdXZdjct56-89SAR44NTExneMg4dz&__xts__%5B0%5D=68.ARCHU3dtnQs4MSXA0iEcZeN9oDOF8YUDuPKKkG2YBEsFjRgxymun3w9swJjWdqKqTtzbKwPXP7yOEpZ-y0q4Kd6mZ8oO3laZ5__8yZtgWOBg6bx5lJo0RXZMHSgVfsYQTHVjmM-YRAJd-ENvWqeQYjnuAJ237yY023RSDuq2ieTXGfYLr7i_6P6Pm5TFwud8XYBJ2uj611Kjufoxw7Y4okwiLZwbXYO8FLXX9Eo_KHOHtqdHGa33gbVQIi1ji55EaGhx6z5iLW9nrME-WFIjfnM2bLkJZ6kqfoBZrZZ8VIp-BmJITehk8fJmnAB9bTGxM8vSFwD1LfApWIZ_HA633eHqlRjZkhwH5rXoW7dckUwvXpi0chHoVt1pfpl5t2vD9arwRpxfUGyqeDK7ytnhmXsqNTPzC6jKfQlRjnODjOBG9nyHwyJU9nlMDIsGXcx5-TRQUILxbd3x-AQ4PLplDPZ_xUqqDcEVsjVFFIMT_U86DgYQ1NK8Puf97_PXHdUv9N8MiMI8Lc122wNFsfr6dSfIzGPhkgBlW48RdL6xb41GUp5NEXu1QGoAMOGUrWKm2eiX-M3woeo&__tn__=EHH-R
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Vasaros stovyklos 2018 uždarymo festivalis "Goodness of People".  
Rugpjūčio 17 d. – paskutinę vasaros stovyklų maratono dieną – rengėme festivalį 

stovyklautojams, tėveliams, vadovams-savanoriams, rėmėjams ir visai stovyklos organizatorių 

komandai. 

Renginio video reportažą galite pamatyti ČIA, o nuotraukų albumą rasite ČIA. 

 

 

 

Kalėdinė žiemos stovykla 
Septintus metus organizavome kalėdinę stovyklą ir vaikų svajonių įgyvendinimo akciją visos 

Lietuvos vaikams „Žiemos atostogos – vaikų džiaugsmui“. 

2018 m. socialinė akcija skirta Žemaitijos krašto vaikams.  

Gruodžio 17-23 d. lankėme vaikus ir dalinome dovanas.  

Gruodžio 21-23 d. organizavome Kalėdinę stovyklą vaikams Mažeikiuose. 

Akcijos partneris: Stovykla „Draugai“.  

 

   

https://scontent-lht6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/38896372_1789414667780380_8597427630599307264_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmy56_6Fr9zB99PgJPB7DuLpqIZDJihXIZ4BTklsnMt0l8AgeIq6WYIwUaqM9ZDMwVTUqjln-Kt-rZP4cav2hp_&_nc_ht=scontent-lht6-1.xx&oh=2ee6622f6d10aaac75a0ad9202ce2980&oe=5E23BEDA
https://www.facebook.com/goodnessofpeople/videos/2677511442473454/
https://www.facebook.com/pg/goodnessofpeople/photos/?tab=album&album_id=274731439793428
http://gvaikupasaulis.lt/ziemos_atostogos_vaiku_dziaugsmui_2018-n292-p0
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Dalyvavimas seminaruose, susitikimuose 
 

Susitikimas su SADM ministro patarėja Kristina Paulike 
Sausio 22 d. fondo direktorė G. Milienė dalyvavo susitikime su SADM ministro patarėja 

Kristina Paulike Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Susitikimas organizuotas Kazickų Šeimos 

Fondo Niujorko Biuro Generalinės Direktorės Neilos Baumilienės iniciatyva, į kurį pakviesti NVO, 

dirbančių su vaikais ir šeimomis, atstovai.  

Kazickų šeimos fondas trokšta sukurti geresnį pasaulį tiek dabartinei, tiek ateities lietuvių 

kartoms. Šis fondas ne tik gausiai finansuoja įvairius Lietuvos projektus, bet ir rūpinasi, kad mūsų 

institucijos atsakingai dirbtų savo darbą, užtikrintų smurto prevenciją, būtų skatinama savanorystė, 

vaikų laisvalaikio užimtumas bei pilietiškumas. 

 

 
 

Įvadiniai mokymai mentoriams 
Lapkričio 25-26 d. organizacijos atstovai dalyvavo Savanorišką veiklą organizuojančių (SVO) 

organizacijų mokymuose mentoriams Vilniuje. 

Mokymų metu gilintos žinios apie neformalųjį ugdymą su savanoriais: 

grupių formavimą; 

savanorių palydėjimo pradžią; 

darbą su savanorių grupe; 

mokymąsi savanorystėje. 

Mokymus organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie SADM. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212944603844248&set=a.3483464259744&type=3&theater
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/a.235856979802831/1932435803478265/?type=3&theater
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Seminaras projektus įgyvendinusioms organizacijoms 
Lapkričio 27-28 dienomis organizacijos atstovai dalyvavo seminare Lietuvos-Lenkijos jaunimo 

mainų tarybos projektus įgyvendinusioms organizacijoms. Buvo aptarti pasiekti rezultatai, reflektuota 

apie tarpkultūrinį mokymąsi, analizuotos projektų metu kilusios probleminės situacijos. 

 
 

  

https://www.facebook.com/LTPLjaunimas/photos/pcb.1948674005168171/1948671691835069/?type=3&theater
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Kaip skirti paramą 

Suteikti paramą fondo veikloms galite šiais būdais: 
  

 Pervesti paramą į  sąskaitas 
Gavėjas:                                  Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ 

Kodas:                                     302572241 

Sąskaita:                                  LT75 7300 0101 3448 9303 

Banko pavadinimas:               AB Swedbank 

  

 Pervesti paramą iš užsienio šalių 
 Labdaros ir paramos fondas  „G vaiku pasaulis“ 

The bank: AB Swedbank, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius. 

IBAN  LT75 7300 0101 3448 9303.  SWIFT : HABALT22. Bank code: 73000. 

  

 Paskirti 2 procentus nuo sumokėto GPM mokesčio 
 Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti 

paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 2 procentų pajamų mokesčio 

sumos, sumokėtos per metus. Nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. prašymą (forma FR0512) gyventojas turi 

pateikti apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai. 

http://gvaikupasaulis.lt/suteikite_2_proc_parama 

  

 Pasiūlyti savo pagalbą ir idėjas elektroniniu paštu info@gvaikupasaulis.lt 
  

 Paaukoti, naudojantis PayPal sistema   Sąskaitos savininkas: The Charity and 

Support Fund "G Children's World". 

 

http://gvaikupasaulis.lt/suteikite_2_proc_parama
http://gvaikupasaulis.lt/%22http:/mce_host/administration/

