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Labdaros ir paramos fondas „Padėk gatvės vaikams“ 

Įmonės kodas 304346892, Taikos g. 173-9, Vilnius 

 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 
Mūsų tikslas – siekti, kad visi vaikai, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, lankytų būrelius, būtų 

užsiėmę po pamokų. 

Labdaros ir paramos fondas „Padėk gatvės vaikams“ (Paramos fondas) vykdo ilgalaikę misiją, siekdamas 

spręsti socialines problemas nuo pačių šaknų – sveiko ir laimingo žmogaus formavimo nuo vaikystės, per 

vaikams patrauklią formą – žaidimą. Kova su pasekmėmis, krizių gesinimas (asocialių ar nuo 

priklausomybių kenčiančių asmenų perauklėjimas) yra labai brangu ir neefektyvu.  

Paramos fondas aktyviai siekia, kad kuo daugiau vaikų iš nepasiturinčių šeimų1, globos namų būtų 

užsiėmę, sportuotų vietinėje bendruomenėje arba mokykloje, kurioje mokosi. Mes apmokame už minėtų 

vaikų treniruotes VšĮ futbolo mokykloje „Ataka“, perkame sportinę aprangą, avalynę, inventorių. 

Paramos fondo dėka treniruotes nuolatos lankė nuo 20 vaikų (metų pradžioje ir vasara) iki 49 vaikų (metų 

pabaigoje). Per neformalųjį švietimą, t.y. sporto užsiėmimus, suteikiame vaikams veiksmingą alternatyvą 

alkoholio, narkotikų vartojimui, rūkymui, asocialiam elgesiui. Futbolo žaidimo metu ugdomi socialiniai 

įgūdžiai ir įpročiai, užmezgami  tarpasmeniniai santykiai, laikas užpildomas fizinei ir psichologinei 

sveikatai naudinga veikla. Naudą gauna ne tik tie, kurie gali potencialiai tapti gatvės vaikais, bet ir 

dabartinė bei ateities visuomenė. Bendruomenių stiprinimas, sudarant vaikams sąlygas ir galimybę 

sportuoti savo rajone, yra svarbi mūsų veiklos dalis. 

 

Laikotarpio pradžioje ir pabaigoje Paramos fonde buvo vienas dalininkas – Gediminas Tvarijonas. 

Valdyba nesudaroma. Per 12 mėnesių laikotarpį samdomų darbuotojų nebuvo. Yra du darbuotojai 

dirbantys savanoriškais pagrindais – Gediminas Tvarijonas, direktorius ir Dovilė Rainčiūtė, 

komunikacijos projektų vadovė. Administravimo, atlyginimų išlaidų per laikotarpį nepatirta. Dalininkas 

nėra gavęs atlyginimo ar jokių kitų išmokų iš Paramos fondo. 

 

Svarbūs įvykiai. 2017 m. vasario mėn. LPF „Padėk gatvės vaikams“ prisijungė prie LR Prezidentės D. 

Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“.  
 
2017 m. balandžio 12 d. Gatvės vaikų dienai paminėti LPF „Padėk gatvės vaikams“ suorganizavo futbolo 

turnyrą Justiniškių mikrorajone, kuriame dalyvavo per 60 vaikų ir paauglių, rungtynėms teisėjavo 

Marijonas Mikutavičius, o su vaikais kartu žaidė Gabrielius Liaudanskas Svaras2. Visi vaikai gavo 

dovanų ir dalyvių medalius. 

 

 
 

2017 m. balandžio 13 d. įvyko VšĮ Vilniaus klubo suorganizuotas aukcionas, skirtas rinkti paramą LPF 

„Padėk gatvės vaikams“ veiklai. Buvo surinkta net 10.000 EUR paramos. Šis aukcionas tapo lūžiniu 

                                                           
1 Nepasiturinti šeima – išsiskyrusi, daugiavaikė, mažesnes nei vidutines pajamas uždirbanti šeima, pateikusi prašymą paramai. 
2 http://gyvbudas.lrytas.lt/seima/prabilo-apie-vaiku-problemas-paauge-jie-taps-gresme-visuomenei.htm   
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įvykiu Paramos fondo veikloje – atsirado finansinės galimybės tikslingai ir pastoviai remti nepasiturinčių 

ir globos namų vaikų futbolo treniruotes. 

 

 
 

Paramos fondas kartu su Marijonu Mikutavičium ir Algirdu Kaušpėdu 2017 m. birželio mėn. pradėjo 

iniciatyvą „Futbolas vaikams“ dėl apleistų Vilniaus mokyklų stadionų renovacijos3. Susitikę su LR 

premjeru S. Skverneliu ir su Vilniaus m. vicemeru L. Kvedaravičiumi pasiekėme susitarimą, kad Vilniaus 

savivaldybė ir LR Vyriausybė kartu finansuos futbolo stadiono Pilaitėje pastatymą. Pažadėta, kad pinigai 

stadionui bus skirti 2018 m. Taip pat Vilniaus savivaldybė pažadėjo įvertinti Vilniaus mokyklų stadionų 

situaciją ir sudaryti jų renovavimo programą. Savivaldybė nusprendė 2018 m. atželdinti 10 mokyklų 

futbolo aikščių veją. 

Gruodžio mėnesį buvo gautas laiškas iš ŠMM patvirtinantis finansavimo skyrimą Pilaitės gimnazijos 

stadionui. Viso numatyta skirti 0,75 mln EUR ir 0,6 mln EUR, LFF duos dangą, kurios vertė apie 0,15 

mln EUR. 

 

 
 

LPF “Padėk gatvės vaikams”, rugpjūčio mėnesį, laimėjo 6920 eurų UAB „Maxima LT“ finansavimą 

Pilaitės M. Mažvydo progimnazijos stadiono vejos sutvarkymui pagal programą „Mes bendruomenė“. 

Pilaitėje tėra ši viena futbolo aikštė, bet ji yra apleista ir netinkama vaikams žaisti dėl duobių, kupstų. 

Vilniaus m. savivaldybė pažadėjo prisidėti skirdama trūkstamus 2965 eurus. Stadiono veją planuojame 

sutvarkyti 2018 m. pavasarį.  

 
M. Mažvydo progimnazijos futbolo aikštės veja.  

                                                           
3 https://www.15min.lt/sportas/naujiena/futbolas/laiskas-merui-ir-premjerui-m-mikutavicius-a-kauspedas-g-tvarijonas-eina-i-apleistu-aiksciu-

ataka-24-818546 
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LR Seime įvyko du susitikimai, spalio 17 d. ir gruodžio 06 d., dėl mokymo įstaigų apleistų stadionų 

renovacijos. Susitikimus inicijavo Seimo narys Juozas Olekas. Visos suinteresuotos institucijos - ŠMM, 

Vilniaus m. savivaldybė, Kauno m. savivaldybė, LFF, LRS ir Iniciatyvos „Futbolas vaikams“ atstovai 

aptarė esamas problemas ir ieškojo galimybių stadionams atnaujinti.4 

 

Gruodžio mėnesį Lietuvos sporto žurnalistų federacija Iniciatyvą dėl apleistų mokyklų futbolo aikščių 

sutvarkymo pripažino metų Iniciatyva. 

 

 
 

Gruodžio mėn. įvyko VšĮ „Norvegų klubo“ kartu su Norvegijos-Lietuvos prekybos rūmų (gruodžio 2 d.) 

bei Vokietijos-Lietuvos prekybos rūmų (gruodžio 6 d.) Kalėdiniai renginiai, kurių metu nariams ir 

svečiams buvo pristatyta mūsų veikla. Vokietijos-Lietuvos prekybos rūmų nariai suaukojo mūsų veiklai 

805,5 EUR ir 50 USD. 

 

 
 

Kartu su VšĮ futbolo mokykla „Ataka“ organizavome Kalėdinį vaikų futbolo turnyrą gruodžio 22-23 d., 

LEU sporto salėje. Dalyvavo 150 vaikų. Turnyras buvo skirtas FM „Ataka“ treniruotes lankantiems 

vaikams, 6-9 metų amžiaus, iš septynių skirtingų mokyklų. Turnyro tikslas - vaikų iš įvairių socialinių 

sluoksnių integracija, patirti Kalėdinių švenčių džiaugsmą, bei gauti Kalėdines dovanas, medalius kartu 

su kitais vaikais. Dalyvavo ir vaikai iš globos namų, iš šeimų, kurių tėvai neturi galimybės pilnai arba 

dalinai apmokėti už vaikų futbolo treniruotes. 

 

 
                                                           
4 https://www.15min.lt/sportas/naujiena/futbolas/kaip-lietuva-paversti-islandija-futbolo-gelbetoju-nuomones-susikirto-24-871754  
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Finansai 

 

Gautos įplaukos 2017 m. sausis – gruodis: 
Mėnuo Suma, EUR Detalizacija 

Sausis 100 Dalininko parama 

Vasaris 0  

Kovas 415 200 dalininko parama, 215 EUR tikslinė parama iš UAB “Logistikos čempionai” 

daugiavaikei šeimai nupirkti viryklę 

Balandis 100 fizinio asmens parama 

Gegužė 10600 10.000 VšĮ „Vilniaus klubas“ parama, 600 Lietuvos Prekybos įmonių asociacijos 

parama 

Birželis 1500 UAB „Agrorodeo“ parama 

Liepa 50 fizinio asmens parama 

Rugpjūtis 0  

Rugsėjis 6980 6920 EUR UAB „Maxima LT“ tikslinė parama* Pilaitės M.Mažvydo progimnazijos 

stadiono vejai sutvarkyti, 60 anoniminė parama 

Spalis 1090 500 EUR ABBVIE FINANCE B.V. parama, 490 EUR fizinių asmenų parama, 100 

EUR UAB „Žemės plėtra“ parama 

Lapkritis 573,20 373,20 gauta 2% GPM parama iš VMI, 100 EUR UAB “Žemės plėtra” parama, 100 

EUR fizinių asmenų parama 

Gruodis 9887,71 140 EUR fizinių asmenų parama, 2000 EUR UAB “Būsto projektai” parama, 100 

EUR UAB “Žemės plėtra” parama, 805,50 EUR ir 50 USD Vokietijos-Lietuvos 

prekybos rūmų narių aukos (sumoje 847,71 EUR), 1000 EUR UAB ‚Krone Scanbalt‘ 

parama, 5000 EUR UAB “Hanner” parama, 800 EUR Vilniaus m. saviv. 

finansavimas. 

Viso įplaukų:  31295,91 eurai 

*6920 eurų bus panaudoti 2018 m. pavasarį M.Mažvydo progimnazijos vejos tvarkymui. 

 

Išlaidos 2017 m. sausis – gruodis: 
Mėnuo Suma, EUR Detalizacija 

Sausis 1560,5 1500 EUR suteikta parama VšĮ futbolo mokyklai „Ataka“ už 2016 m. rugsėjo – 

gruodžio mėn. vykdytas nemokamas treniruotes 110 vaikų, mokyklose, kur vaikai 

mokosi, tame tarpe 12 iš globos namų, 15 iš nepasiturinčių šeimų; 60,50 EUR 

savanorių paieškos skelbimas www.cvonline.lt  

Vasaris 0  

Kovas 326,58 212,50 EUR viryklės pirkimas daugiavaikei šeimai, 114,08 aukojimo dėžučių 

pirkimas 

Balandis 81,30 Gatvės vaikų dienos minėjimo išlaidos – marškinėliai su logotipu, palapinių nuoma 

Gegužė 2018,00 975 EUR dalinis apmokėjimas už 20 sportinių kostiumų komplektų pirkimą vaikams 

iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų; 1043 EUR už gegužės mėn. 39 vaikų iš 

nepasiturinčių šeimų ir globos namų treniruotes 

Birželis 600,00 30 Nike kamuolių vaikams iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų. 

Liepa 1209,94 Už birželio mėn. 37 vaikų iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų treniruotes; 1,94 

EUR bankų komisiniai. 

Rugpjūtis 1114,60 735 EUR už liepos mėn. 21 vaiko iš globos namų treniruotes, 379,60 EUR už 18 

porų futbolo batelių vaikams iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų. 

Rugsėjis 2811,28 900 EUR už treniruočių inventorių vaikams, 770 EUR už rugpjūčio mėn. 22 vaikų iš 

globos namų treniruotes, 178,79 EUR už 6 poras futbolo batelių vaikams iš globos 

namų, 960 EUR už rugsėjo mėn. 24 vaikų iš globos namų treniruotes, 2,49 banko 

komisiniai 

Spalis 5,49 5,49 EUR banko komisiniai 

Lapkritis 1482,88 147,50 EUR už 11 vaikų iš nepasiturinčių šeimų treniruotes rugsėjo mėn.; 1330 EUR 

už 49 vaikų iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų treniruotes spalio mėn.; 5,38 

EUR banko komisiniai 

Gruodis 2497,52 850 EUR už 45 vaikų iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų treniruotes lapkričio 

mėn.; 800 EUR už 44 vaikų iš nepasiturinčių šeimų ir globos namų treniruotes 

gruodžio mėn.; 840 EUR apmokėjimas už sportines aprangas vaikams iš 

nepasiturinčių, daugiavaikių šeimų; 7,52 EUR banko komisiniai 

Viso išlaidų:  13708,79 eurai 

 

PS. Gautos piniginės paramos detalizacija pateikiama Priede Nr. 1. 
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Gauta parama natūra:  

Paramos davėjas Data Vertė, EUR Pastabos 
UAB „Naujasis Nevėžis“ 2017.04.06. 20,42 Žiedeliai su kokosų cukrumi, 

84 pakeliai (padovanota  

vaikams, Gatvės vaikų dienos 

minėjimo dalyviams) 

UAB „Palink“ 2017.04.11. 18,28 150 butelių geriamo vandens 

(suvartota Gatvės vaikų 

dienos minėjimo metu). 

UAB „Gudobelė“ 2017.04.11. 7,14 Bandelės su varške, 6 kg 

(suvartota Gatvės vaikų 

dienos minėjimo metu). 

VšĮ „Norvegų klubas“ 2017.11.21. 750 38 futbolo kamuoliai, 2 poros 

vartininko pirštinių. 

 

Suteikta parama natūra: 

Paramos gavėjas Data Vertė, EUR Pastabos 

Daugiavaikė šeima 2017.11.13. 212,50 Parama nepaiturinčiai, 

daugiavaikei šeimai. 

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų 

kaimas“ 

2017.06.30. 440 Globos namų vaikams 

padovanota 22 kamuoliai 

asmeniniam naudojimui 

VšĮ futbolo mokykla 

„Ataka“ 

2017.09.07. 900 42 futbolo kamuoliai, 3 

kamuolių krepšiai, 13 

skirtukų perduota vaikų 

futbolo treniruotėms. 

Vaikai iš nepasiturinčių, 

daugiavaikių šeimų 

2017.09.15. 160 8 futbolo kamuoliai vaikų 

asmeniniam naudojimui 

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų 

kaimas“ 

2017.09.19. 418 20 porų futbolo batelių 

vaikams 

VšĮ futbolo mokykla 

„Ataka“ 

2017.11.24. 750 38 futbolo kamuoliai, 2 poros 

vartininko pirštinių perduota 

vaikų futbolo treniruotėms. 

 

Planai. Planuojame pasiekti, kad 2018 metais mūsų paramos dėka sporto užsiėmimus pastoviai galėtų 

lankyti 70 vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų, globos namų. 2017 m. pabaigoje buvo finansuojami 

beveik 50 tokių vaikų futbolo užsiėmimai, apranga, inventorius.  

Toliau sieksime, kad Vilniuje atsirastų sporto infrastruktos objektai vaikų sportui. Islandijos pasiekimai 

yra geriausias pavyzdys Lietuvai. Vaikų užimtumas po pamokų turi pasiekti ne mažiau kaip 90%. 

Sieksime sudominti ir įtraukti visuomenę ir valstybės institucijas, kad tai taptų įmanoma. 

 

Gediminas Tvarijonas 

Direktorius 
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PAGRINDINIS RĖMĖJAS IR INICIATYVOS GLOBĖJAS  

 

 

 
 

RĖMĖJAI 

 

 

 

         
 

 

  
 

 

   
 

 

 

Žabolienė Reda 

Blažiai Algimantas ir Jūratė 

Renata Navagrudskienė  

Norvegų klubas, VšĮ 
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PRIEDAS NR 1. 
 
LPF "Padėk gatvės vaikams" gautos paramos 2017 m. ataskaita 
 

Rėmėjo pavadinimas 
Paramos 

suma (Eur) 
Apmokėjimo 

data 
Pastabos 

Gediminas Tvarijonas 100 2017.01.12. Dalininko parama 

Gediminas Tvarijonas 200 2017.03.08. Dalininko parama 

UAB "Logistikos čempionai" 215 2017.03.14. Daugiavaikei šeimai nupirkti viryklę 

Mindaugas Bagdonavičius 100 2017.04.06.  

VšĮ "Vilniaus klubas" 10000 2017.05.18. 
Lėšos iš balandžio 13 d. organizuoto 

VšĮ „Vilniaus klubo” paramos 
aukciono 

Lietuvos prekybos įmonių 
asociacija 

600 2017.05.24. Futbolo kamuoliams vaikams 

UAB "Agrorodeo" 1500 2017.06.20. 
Vaikų iš nepasiturinčių šeimų ir 

socialinės rizikos grupės treniruočių 
rėmimas 

Dovilė Raustytė-Cesiulevič 50 2017.07.31.  

Maxima LT, UAB 6920 2017.09.12. 
M.Mažvydo progimnazijos stadiono 

vejos sutvarkymui 

Anoniminė parama 60 2017.09.25. Anoniminė fizinių asmenų parama 

Virgilijus Trakas 10 2017.10.04.  

ABBVIE FINANCE B.V. 500 2017.10.12. Parama sportinei avalynei vaikams 

Renata Navagrudskienė 480 2017.10.12. Treniruotėms už metus. 

UAB "Žemės plėtra"  100 2017.10.16. Reguliari parama 

Žabolienė ir Partneriai "Metida" 50 2017.11.08. Reguliari parama 

UAB "Žemės plėtra"  100 2017.11.09. Reguliari parama 

2% GPM iš VMI 373.2 2017.11.10.   

Algimantas ir Jūratė Blažiai 50 2017.11.14. Reguliari parama 

Žabolienė ir Partneriai "Metida" 50 2017.12.01. Reguliari parama 

Ignas Siniauskas 20 2017.12.01.  

Rima Piščikienė 20 2017.12.02.  

UAB "Būsto projektai" 2000 2017.12.11.  

UAB "Žemės plėtra"  100 2017.12.13. Reguliari parama 

Algimantas ir Jūratė Blažiai 50 2017.12.14. Reguliari parama 

Vokietijos - Lietuvos prekybos 
rūmų narių aukos 

847.71 2017.12.15. 
Per Kalėdinį rūmų vakarą suaukotos 

lėšos, 805,5EUR+50USD 

UAB "Krone Scanbalt" 1000 2017.12.19.   

UAB "Hanner" 5000 2017.12.22. 
Nepasiturinčių vaikų treniruotėms, 
futbolo treniruočių organizavimui 

Viso: 30495.91   
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