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APZ�VALGA

parama šeimoms, apmokant būrelius, terapiją, darželio paslaugą; 

dviračių dovanojimas vaikų ir jaunimo veikloms; 

pavėsinės statyba Vindeikių km.; 

palapinių, skirtų šeimų poilsiui, atnaujinimas;

jaunimo erdvės "SOFKĖ" remontas;

jaunimo kelionė į Taize.

Per 2021-2022 metus, bendradarbiaudami su draugais iš Förderverein Kinder in

Litauen e. V. vykdėme keletą projekto veiklų, kurias visas vienija šeimų poilsio ir

vaikų gebėjimų ugdymo idėja. 

Įgyvendintos ar tebevykstančios veiklos: 
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PARAMA S�EIMOMS
2021 rugsėjis-2022 rugsėjis, buvo remiamos 9

šeimos. 

Per šį laikotarpį 5 šeimos paramą gavo nuolat. 

1 šeima gavo vienakartinę paramą paauglio lovai

įsigyti. 

2 jaunuoliai epizodiškai lankė pasirinktą būrelį. 
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DVIRAC�IAI
2021 m. lapkričio mėn. mus pasiekė dviračiai, o

gruodį jau pradėjome juos dovanoti vaikams ir

jaunimui.

Dalis dviračių išdalinti vaikams ir jaunuoliams,

keletas jų nukeliavo vaikams iš šeimų srities, kita

dalis liko Matulaičio socialiniame centre ir

naudojami dienos centro metu.



PAVESINES STATYBOS

Algirdas Valiuškevičius ir įmonė #klukis pagelbėjo pasirenkant pavėsinės konstrukciją. Taip

pat kartu su kolegomis ją montavo, dengė stogą, įrengė terasines grindis.

Šauliai iš LŠS 1016 kovinio būrio padėjo renkant pavėsinės konstrukciją ir meistriškai

suvaldė tuos sunkius rąstus ir polius.

Förderverein Kinder in Litauen (Lietuvos vaikų rėmimo draugija), Vokietija, esame dėkingi už

mūsų svajonių padrąsinimą ir finansinę paramą.

Taip pat daug nuveikė socialinių veiklų darbuotojai ir jų šeimų nariai, kurie irgi prisidėjo prie

šio užmojo įgyvendinimo: dažė, džiovino, laikė, kilnojo, vežiojo, prižiūrėjo ir rūpinosi.

2021 m. lapkričio mėn. pavėsinės medinės dalys atkeliavo į Vindeikius. 2022 m. birželio

pradžioje pavėsinėje jau nuo lietaus ar saulės užuovėją randa stovyklų ir kitų renginių dalyviai.

Žinoma, nepadarėme to vieni. Todėl ypatingai dėkojome visiems prisidėjusiems 

 bendradarbiavimu, draugyste, kartu nuveiktu darbu:
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https://www.facebook.com/hashtag/klukis?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXp8dst5Vym8A6DyJx9ZbbHaVEQT_Neia6VopYxmAe7F0e7h6FkchT152hZuesA5nmaq691I1UjR6qjq4dmzogw_-qGnB1sNaAXOy1I5yWwroDOtEi01kK1rDwpcLoaMmPOL76AQW0RYmi1PC9KeO6tGWSaGyHBSfFCu699vm9eoHQzM31Ld89FI1b1khc2NU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/1016burys/?__cft__[0]=AZUXp8dst5Vym8A6DyJx9ZbbHaVEQT_Neia6VopYxmAe7F0e7h6FkchT152hZuesA5nmaq691I1UjR6qjq4dmzogw_-qGnB1sNaAXOy1I5yWwroDOtEi01kK1rDwpcLoaMmPOL76AQW0RYmi1PC9KeO6tGWSaGyHBSfFCu699vm9eoHQzM31Ld89FI1b1khc2NU&__tn__=kK-R


Pavėsinės statybų procesas
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Šitas gražus veiksmas įvyko visų susitelkusių dėka 



PALAPINES
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2022 vasarą stovyklavo šeimos, mūsų ir

organizacijų, su kuriomis bendradarbiaujame,

dienos centrų vaikai, jaunuoliai, taip pat intelekto

sutrikimų turintys asmenys. 

Šiemet buvo peržiūrėtas turimas inventorius,

sutvarkytos, sukomplektuotos senosios

palapinės, taip pat nuspręsta nupirkti tris naujas,

mažesnes palapines (dvi lengvas keturvietes,

vieną trivietę), nes buvo girdimas poreikis

lengvesnių, mažesniam stovyklautojų kiekiui

(pvz. mamai ir vaikui) tinkamų palapinių.

Viso per vasarą buvo naudojamos 7 palapinės.

Jose stovyklauta 35 dienas. Stovyklavo maždaug  

100 asmenų.
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"SOFKE" REMONTAS
2022 m. pavasarį pradėjome rimtai planuoti

atviros jaunimo erdvės "SOFKĖ" remonto darbus,

buvo parašytas ir projektas lėšų rinkimui. 

Per vasarą atnaujinome sanitarinę patalpą

(tualetas, kriauklė), taip pat virtuvėlę, koridorių. 

Įsijaukinimo darbai tęsiasi.



JAUNIMO KELIONE I TAIZE

pačių dalyvių įnašai 

fizinių asmenų parama 

Förderverein Kinder in Litauen (Lietuvos

vaikų rėmimo draugija), Vokietija, skirta

suma.

4 jaunuoliai vyko į jaunimo susitikimą Taize

liepos 29-rugpjūčio 9 d. 

Ši idėja kilo spontaniškai, pamačius parapijoje

kvietimą jungtis į piligriminę kelionę. Jaunimo

darbuotojos norėjo mažiau galimybių

turintiems jaunuoliams suteikti progą  tokiai

ypatingai patirčiai,  

Reikalingą pinigų sumą kelionės išlaidoms ir

dalyvių mokesčiui apmokėti surinkome iš

skirtingų šaltinių: 
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laiškai iš Taize
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