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        „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.“ 

 

Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ 

2017 m. metinė veiklos ataskaita 

 
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. 

Organizaciją įkūrėme 2010 m., siekdami skirti pagalbą ir paramą įvairiuose 

Lietuvos miestuose ir rajonuose gyvenančių šeimų vaikams, globos namų auklėtiniams, savęs 

vis dar ieškantiems jauniems žmonėms.  

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 kelis projektus, susijusius su savęs pažinimu, jaunimo ruošimu įsitraukti į 

darbo rinką, verslumo 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. 

 

Per 2017 m. Labdaros ir paramos fondo „G vaikų pasaulis“ įgyvendintos veiklos:  

Finansinė labdara ir labdara daiktais bei paslaugomis skirta 305 įvairių Lietuvos 

rajonų vaikams. 

 

 

Erasmus+ jaunimo mainų projektas „Entrepredreamship“ Latvijoje. 

Organizatoriai: Biedrība "Solis tuvāk". 

Partneriai: Lietuva, Latvija, Rumunija, Turkija Čekija, Kipras. 

Projekto tikslas: ištirti jaunimo verslumo principus, suteikiant dalyviams 

įrankius, reikalingus proceso sėkmei atrasti ir pasiekti; tobulinti dalyvių verslumo gebėjimus, 

siekiant pagerinti jų galimybes kurti tvarias socialines iniciatyvas; praktiškai taikyti 

priemones atitinkamose valdymo srityse, siekiant planuoti veiksmus, skirtus dalyvių tvariam 

vystymuisi ateityje skirtingais lygmenimis; skatinti dalyvių kūrybiškumą, inovacijas ir 

komandinį darbą, jų iniciatyvumo jausmą, supratimą apie gerąją verslumo praktiką.  

Išankstinis planavimo vizitas (IPV): 2017.08.06-08.07 Rygoje, kur susitiko po 

du organizacijų atstovus iš kiekvienos šalies.  

Jaunimo projektas: 2017.09.24-09.30, Ramava, Latvija. 

Dalyvių skaičius: po 5 dalyvius iš kiekvienos šalies. Iš viso: 30 dalyvių. 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
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Dalyvių amžius: 20-25 m. 

Finansavimas Lietuvių jaunimo grupei IPV ir projektui: 1,260.00 Eur. 

Finansuoja: Erasmus+ programa Latvijoje. 

Straipsnis apie įspūdžius po projekto  

http://gvaikupasaulis.lt/lietuviai_verslumo_projekte_surenge_vestuves-n289   

Nuotraukų albumas 

https://www.facebook.com/150694514985745/photos/?tab=album&album_id=14698096930

74214  

 

Erasmus+ jaunimo mainų projektas „OFFyourLINE“ Lenkijoje.  

Organizatoriai: Foundation of European Initiatives in Silesia.  

Partneriai: Lietuva, Lenkija, Čekija. 

Projekto tikslas: šiandien daug jaunimo susiduria su labai stipria interneto įtaka 

jų gyvenimui. Tai kelia skirtingas grėsmes (pavojingas turinys, internetinių aukų užpuolimas, 

elektroniniai nusikaltimai, neapykantos žodžiai). Projekto tikslas - suteikti jaunimui įgūdžius, 

kad būtų išvengta šių grėsmių, per komandinį darbą, diskusijas, saugos taisykles.  

Išankstinis planavimo vizitas (IPV): 2017.09.09-09.11, Poronin, Lenkija, kur 

susitiko po vieną organizacijų atstovą iš kiekvienos šalies.  

Jaunimo projektas: 2017.10.08-10.16, Poronin, Lenkija. 

Dalyvių skaičius: po 13 dalyvių iš kiekvienos šalies. Iš viso: 39 dalyviai. 

Dalyvių amžius: 13-16 m. 

Finansavimas Lietuvių jaunimo grupei IPV ir projektui: 3,460.00 Eur. 

Finansuoja: Erasmus+ programa Lenkijoje. 

Sklaida socialinėje medijoje 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/posts/1466205920101258  

 

Erasmus+ jaunimo mainų projektas „Discover! Create! Innovate!“  

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

Partneriai: Lietuva, Rumunija, Lenkija, Ukraina. 

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. 

Išankstinis planavimo vizitas (IPV): 2017.09.21-09.22, Plateliai, kur susitiko po 

du organizacijų atstovus iš kiekvienos šalies.  

Jaunimo projektas: 2017.12.01-12.08, Mažeikiai. 

Dalyvių skaičius: po 10 dalyvių iš kiekvienos šalies. Iš viso: 40 dalyvių. 

Dalyvių amžius: 16-29 m. 

Skirtas finansavimas viso projekto įgyvendinimui: 26,380.00 Eur.  

Finansuoja: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
http://gvaikupasaulis.lt/lietuviai_verslumo_projekte_surenge_vestuves-n289
https://www.facebook.com/150694514985745/photos/?tab=album&album_id=1469809693074214
https://www.facebook.com/150694514985745/photos/?tab=album&album_id=1469809693074214
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/posts/1466205920101258
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Sklaida socialinėje medijoje apie IPV susitikimą 

https://www.facebook.com/volonteryporuch/photos/a.1087907074610541.1073741832.8

73044772763440/1541143122620265/?type=3&theater  

Sklaida socialinėje medijoje apie projekto eigą 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1515727675149082/, 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1516766405045209/, 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1517712654950584/, 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1519529578102225/, 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1520822774639572/.  

 

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo jaunimo mainų projektas „Giving Back 

Matters“ 

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

Partneriai: Lietuva, Lenkija. 

Projekto tikslas: plėsti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką 

bendradarbiavimą, stiprinti jaunimo pilietinį sąmoningumą, skatinti savanorystės judėjimą ir 

aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje. Siekiama parodyti jauniems žmonėms, kaip 

praktiškai jie gali prisidėti prie savanoriavimo, kokiose srityse tai gali daryti, kokias veiklas ir 

užsiėmimus organizuoti, kaip konkrečiai jie gali prisidėti ir įsitraukti į visuomeninę veiklą. 

Projekto metu kuriamas muzikinis video "lip dub", skatinantis savanorystę jaunimo tarpe. 

Jaunimo projektas: 2017.06.13-06.19, Alsėdžiai, Plungės raj. 

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

Dalyvių amžius: 14-18 m. 

Skirtas finansavimas viso projekto įgyvendinimui: 5,500.00 Eur. 

Finansuoja: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. 

Projekto metu pačių dalyvių kurtas muzikinis video "lip dub" 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1518299688225214/  

Pristatomasis straipsnis apie projektą 

http://gvaikupasaulis.lt/lietuviu_ir_lenku_jaunimas_rinksis_plesti_savanorystes_ideja-n286-

p0  

 

Jaunimo iniciatyvų projektas „Atrask. Kurk. Keisk!“ 

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

Projekto tikslas: skatinti jaunimo verslumą, sprendžiant užimtumo problemas, 

nukreipti jaunuolius sąmoninga verslumo įgūdžių įgijimo linkme, stiprinti motyvaciją dirbti. 

Įgyvyendinimo laikotarpis: 2017 m. IV ketvirtis. 

Skirtas finansavimas viso projekto įgyvendinimui: 2,000.00 Eur. 

Finansuoja: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos. 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
https://www.facebook.com/volonteryporuch/photos/a.1087907074610541.1073741832.873044772763440/1541143122620265/?type=3&theater
https://www.facebook.com/volonteryporuch/photos/a.1087907074610541.1073741832.873044772763440/1541143122620265/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1515727675149082/
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1516766405045209/
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1517712654950584/
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1519529578102225/
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1520822774639572/
https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/videos/1518299688225214/
http://gvaikupasaulis.lt/lietuviu_ir_lenku_jaunimas_rinksis_plesti_savanorystes_ideja-n286-p0
http://gvaikupasaulis.lt/lietuviu_ir_lenku_jaunimas_rinksis_plesti_savanorystes_ideja-n286-p0
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Pristatomasis straipsnis apie projektą http://gvaikupasaulis.lt/atrask_kurk_keisk-

n288  

 

Jaunimo stovykla Lenkijoje 

Organizatoriai: Fundacja CAT: Centrum Aktywności Twórczej. 

Partneriai: Lietuva, Lenkija, Gruzija. 

Projekto tikslas: pristatyti vietos bendruomenei vieną iš Europos vertybių -

socialinį dalyvavimą ir kovą su nedarbu, teikiant įsitraukimo priemones, kultūrinį švietimą ir 

interesų plėtotę. 

Jaunimo projektas: 2017.08.08-08.13 

Dalyvių skaičius: po 5 dalyvius iš Lietuvos ir Gruzijos ir 9 iš Lenkijos. Iš viso: 

19 dalyvių. 

Dalyvių amžius: 16 ir daugiau metų. 

Skirtas finansavimas Lietuvos grupei: 800 zlotų. 

Finansuoja: Leszno miesto savivaldybė. 

Sklaida socialinėje medijoje apie stovyklos eigą 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1416208215101029/1416207441767

773/?type=3&theater, 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1416208215101029/1416207441767

773/?type=3&theater, 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1416208215101029/1416207441767

773/?type=3&theater.  

 

Ukrainos-Lietuvos jaunimo mainų tarybos projektas „Open your mind, widen 

horizons“ 

Organizatoriai: NVO “European Youth Community”. 

Partneriai: Lietuva, Ukraina. 

Projekto tikslas: supažindinti jaunus žmones iš Lietuvos Respublikos su 

ukrainiečių kultūra ir papročiais (atkreipiant dėmesį į Dniepro regiono kultūrines ypatybes), 

taip pat visapusiškai išsamią asmenų raidą ir skatinti tarpkultūrinį dialogą bei bendrą 

supratimą. Savo ruožtu Lietuvos atstovai pasidalina savo žiniomis apie savo šalies kalbą, 

kultūrą ir istoriją bei informuoja Ukrainos jaunimą apie Europos vertybes ir Europos 

integracijos procesus. 

Jaunimo projektas: 2017.10.22-10.27, Dnipras, Ukraina. 

Dalyvių skaičius: po 6 dalyvius iš abiejų šalių. Iš viso: 12 dalyvių. 

Dalyvių amžius: 14-26 m. 

Skirtas finansavimas Lietuvos grupei: 750 Eur. 

Finansuoja: Jaunimo ir sporto Ministerija prie Lietuvos-Ukrainos jaunimo 

mainų tarybos. 

Sklaida socialinėje medijoje apie projekto eigą 

https://www.facebook.com/minsportua/posts/755243524670905 

 

http://www.gvaikupasaulis.lt/
http://gvaikupasaulis.lt/atrask_kurk_keisk-n288
http://gvaikupasaulis.lt/atrask_kurk_keisk-n288
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https://www.facebook.com/minsportua/posts/755243524670905


  Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“, www.gvaikupasaulis.lt 
įregistruotas 2010 11 18, kodas 302572241. Tel. +370 657 53131. 
Fondo korespondencijos adresas: Pramonės g. 21, Mažeikiai LT-89214. 
Sąskaitos: AB Swedbank: LT75 7300 0101 3448 9303.                      
                 

 

2017.05.10 Lietuvos ir lenkijos jaunimo mainų tarybos panelinė diskusija: 
https://www.facebook.com/LTPLjaunimas/videos/1340233846012193/UzpfSTE1MDY5

NDUxNDk4NTc0NToxMzI5MzAyNzYwNDU4MjQy/  

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1329308867124298/1329

305233791328/?type=3&theater  

 

2017.03.17-19 bendruomenių ir socialinių verslo iniciatyvų atstovų mokymai 

 

72 valandos regioninių bendruomenių ir socialinių verslo iniciatyvų atstovų mokymuose. 

Trys pilnos dienos intensyvios veiklos, informacijos, teorijos ir praktikos. 

Mokymuose Labdaros ir paramos fondą "G vaikų pasaulis" atstovavo valdybos 

pirmininkė Jūratė Gineitienė 

https://www.facebook.com/GVaikuPasaulis/photos/pcb.1280725565315962/1280718388650

013/?type=3&theater  

 

Labdaros koncertas Čikagoje Projektui „Gėrio Paliesti“:  

https://www.facebook.com/goodnessofpeople/photos/a.149991628934077.1073741826.1

49982395601667/159419814657925/?type=3&theater  

 

Savanorystės skatinimas ir plėtojimas per 2017 m. 

Kaip ir kasmet, Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ renka jaunimą 

nuo 17 m. atvykti savanoriauti į partnerių stovyklą „Draugai“. Per 2017 m. į organizacijos 

veiklas įtraukti 42 savanoriai. 

Kvietimas savanoriauti 

http://gvaikupasaulis.lt/tapk_stovyklos_draugai_vadovu_savanoriu-n284-p0   
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