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LABDAROS IR PARAMOS FONDAS „PADĖK GATVĖS VAIKAMS“  

 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 
Labdaros ir paramos fondo „Padėk gatvės vaikams“ (Fondas) veiklos tikslas - mažinti socialinę atskirtį, 
vykdyti alkoholio ir narkotikų vartojimo, rūkymo, nusikalstamumo ankstyvąją prevenciją per pozityvų 
vaikų užimtumą sportu. Fondas apmoka už vaikų iš daugiavaikių, nepasiturinčių šeimų, globos namų 
futbolo užsiėmimus, sportines aprangas, sportinę avalynę, inventorių, stovyklas, dalyvavimą turnyruose ir 
susijusias išlaidas. Fondas siekia kuo daugiau vaikų įtraukti į pozityvią veiklą po pamokų, įtikinėja politikus, 
kad investuotų į masinio sporto infrastruktūrą Vilniaus mikrorajonų vietinėse bendruomenėse, priimtų 
sprendimus, kurie sudarytų sąlygas visiems vaikams sportuoti netoli savo namų! 
Organizacijos lėšos yra gaunamos iš rėmėjų. LPF „Padėk gatvės vaikams“ veiklos, gautos paramos ir išlaidų 
ataskaitos yra skelbiamos viešai.  
 
LPF „Padėk gatvės vaikams“ dalininkas ir direktorius yra Gediminas Tvarijonas. Metų pabaigoje daugiau 
darbuotojų nebuvo samdoma. Metų eigoje buvo samdomas vienas darbuotojas. Veiklą organizuoti 
padeda ir savanoriai.  
 
Fondo idėjiniai veiklos partneriai yra Marijus Mikutavičius, Algirdas Kaušpėdas, Arūnas Valinskas, Saulius 
Urbonavičius, Mantas Stonkus ir kiti žinomi žmonės bei VšĮ „Vilniaus klubas“, Šiaurės ministrų tarybos 
biuras Lietuvoje, Norvegijos ambasadorius Lietuvoje.  
 
Pagrindiniai Fondo finansiniai rėmėjai 2019 buvo - Algimantas ir Jūratė Blažiai, Renata Navagrudskienė, 
Ramūnas Trečiokas, Arūnas ir Aušrinė Laurinaičiai, įmonės – VšĮ „Vilniaus klubas“, UAB „Eika“, UAB 
„Hanner“, UAB „Agrorodeo“, VšĮ „Norvegų klubas“, Žabolienė ir parneriai „Metida“, UAB „Žemės plėtra“ 
ir kiti. 
 
LPF „Padėk gatvės vaikams“ remiami vaikai lanko futbolo mokyklos „Ataka“ treniruotes, nes tai sparčiai 
auganti futbolo mokykla, kurią šiuo metu lanko  570 vaikų! „Ataka“ išsiskiria vertybėmis, išskirtiniu 
požiūriu į vaiką! Čia pirmoje vietoje akcentuojamas pozityvus dėmesys vaikui, kaip vaikas jaučiasi 
treniruočių metu, kad jis džiaugtųsi sportuodamas, nespaudžiama dėl rezultatų. Čia vaikai mokomi ne tik 
futbolo, bet ir bendravimo tarpusavyje, pagarbos vienas kitam, bei treneriams ir tėvams, užuojautos ir 
partnerystės. 
 

 
 

LPF „Padėk gatvės vaikams” per 2019 m., už rėmėjų skirtą paramą ir Vilniaus m. savivaldybės 

finansavimą, išlaikė stabilų remiamų vaikų skaičių: Futbolo treniruotes lankančių socialiai 

pažeidžiamų vaikų buvo 70! Kiekvieną mėnesį apmokame už šių vaikų futbolo treniruotes, 
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perkame sportines aprangas, remiame dalyvavimą turnyruose bei padengiame vasaros stovyklų 

išlaidas. Šie vaikai, rėmėjų dėka, turi daugiau galimybių socializuotis, leisti laiką po pamokų 

žaisdami futbolą saugioje aplinkoje. Parama suteikia vaikams bilietą į geresnę ateitį ir veiksmingą 

alternatyvą rūkymui, alkoholio ir narkotiku vartojimui. 

 

Balandžio mėnesio 14 d. kartu su VšĮ futbolo mokykla „Ataka“ organizavome antrąjį Gatvės vaikų 

dienos futbolo turnyrą globos namų vaikams su žinomais žmonėmis, kurie tapo vaikų komandų 

kapitonais - Mantas Stonkus, Marijus Mikutavičius, Algirdas Kaušpėdas ir LFF prezidentas Tomas 

Danilevičius. Turnyre dalyvavo 60 vaikų Tauragės, Panevėžio, Nemenčinės ir Vilniaus globos 

namų bei Justiniškių vietinė paauglių komanda. Visi gavo medalius ir nešiojamas garso kolonėles 

dovanų. 

 

     
 

   
 

Birželio mėnesį kartu su futbolo mokykla „Ataka“ organizuota futbolą lankančių vaikų 

bendruomenės šventė, kurioje dalyvavo vaikai, jų tėvai, seneliai, broliai ir sesės. Jie visą dieną 

žaidė futbolą, dalyvavo įvairiose sporto rungtyse. Šventėje dalyvavo virš 500 žmonių. 

 

    
 



 

3 
 

Birželio mėnesį rėmėme 26 vaikų dalyvavimą edukacinėje-sporto dienos vasaros stovykloje. 

Daugelis iš jų buvo daugiau negu vieną pamainą, kad nereikėtų leisti laiko gatvėje. 

 

  
 

Dėka „Padėk gatvės vaikams“ ir M. Mikutavičiaus, A. Kaušpėdo bei kitų partnerių pastangų jau 

iškilo Pilaitės gimnazijos futbolo stadionas po kupolu. Liko tik formalumai ir Pilaitės vaikai ir 

bendruomenė galės džiaugtis visus standartus atitinkančiu pilnų matmenų futbolo stadionu, kuris 

žiemos metu turės stogą ir juo vaikai galės visus metus naudotis nepriklausomai nuo oro sąlygų. 

Stadiono statyboms Vilniaus m. savivaldybė ir LR Vyriausybė skyrė apie 2 mln eurų. 

 

  
 

Lapkričio mėn. su futbolo mokyklos „Ataka“ kolegomis apsilankėme Osle pasisemti 

skandinaviškos kultūros ir požiūrio dirbant su vaikais, į veiklas įtraukiant vaikų tėvus. Vizitas buvo 

labai sėkmingas ir jau 2020 m. FM “Ataka” planuoja kartu su KFUM-Kameratene, vienu iš 

geriausių Norvegijos sporto klubų, pradėti įgyvendinti Bendruomenių sporto Lyderių ugdymo 

projektą Lietuvoje pagal norvegišką pavyzdį. Aktyviai projekte dalyvaus ir fondas „Padėk gatvės 

vaikams“. Projektas skirtas skatinti vaikų užimtumą sportu vietinėse bendruomenėse. O tai 

prasideda nuo vietinių žmonių – Lyderių, gebančių burti bendruomenę, įsitraukti vietinius 

gyventojus, bei tėvus į bendruomenės veiklas, vaikų ugdymą. Šiuo projektu bus stiprinamos 

vietinės bendruomenės, skatinama tėvų savanorystė treniruoti vaikus, dalyvauti sporto klubo 

valdyme. Didesnis vaikų užimtumas sportu, tėvų dalyvavimas atpigins užsiėmimų kainą ir 

apsaugos vaikus ir paauglius nuo žalingų įpročių. 
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Gruodžio mėn. 17-23 d. įvyko tradicinis Kalėdinis vaikų futbolo turnyras su Kalėdinėmis 

dovanomis, kurį organizavo futbolo mokyklos „Ataka“ ir LPF „Padėk gatvės vaikams“. Per 

šešias dienas turnyre dalyvavo 410 vaikų, tame tarpe ir LPF „Padėk gatvės vaikams“ remiami 

vaikai iš globos namų, bei nepasiturinčių šeimų.  

 

    
 

Kartu su M. Mikutavičiumi, A. Valinsku ir A. Kaušpėdu 2018 m. pradėjome, o 2019 m. 

įgyvendinome iniciatyvos „Futbolas vaikams“ tęsinį – kreipimąsi į kandidatus į Vilniaus mero 

postą, kad jie įtrauktų į savo rinkimines programas vaikų masinio sporto programą, kaip vieną iš 

svarbiausių prioritetų. Kreipimąsi pasirašė prezidentas Gitanas Nausėda ir daug žinomų Lietuvos 

žmonių ir organizacijų (Andrius Mamontovas, olimpinė čempionė Vida Vencienė, Vilniaus klubas 

ir kiti).  

Kreipimosi siūlymai buvo įtraukti į Vilniaus m. savivaldybės tarybos koalicijos sutartį. Atsirado 

reali tikimybė, kad tai Vilniaus savivaldybė sutvarkys apleistus Vilniaus mokyklų stadionus ir 

pastatys kitus sporto infrastruktūros objektus (ledo arena, universalios sporto salės) per 2019 m. – 

2022 m. kadenciją. 
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Vaikų sportas bendruomenėse yra labai svarbi Norvegijos ir visos Skandinavijos kultūros dalis. 

2019 m. gruodžio mėn. Norvegijos ambasadorius J.E. Karsten Klepsvik maloniai sutiko tapti 

Fondo veiklos globėju ir kartu su mumis skleisti žinią apie vaikų užimtumo per sportą reikšmę, 

kuriant laimingą visuomenę, kaip svarbu į vaikų sporto veiklas įtraukti tėvus, sudaryti sąlygas 

sportuoti vaikams savo bendruomenėse. Ambasada Lietuvoje dalinsis gerąja Norvegijos 

bendruomenių sporto patirtimi. 
Direktorius  Gediminas Tvarijonas 
 
 
  

 



 

6 
 

 
Priedas Nr. 1. Paramos ataskaita 

 
LPF "Padėk gatvės vaikams" gautos paramos 2019 m. ataskaita 
 

Rėmėjo pavadinimas 
Paramos 

suma (Eur) 
Pastabos 

VšĮ "Vilniaus klubas" 10000 Piniginės lėšos 

UAB "Hanner" 5000 Piniginės lėšos 

Labdaros ir paramos fondas "Aušroja" 5000 Piniginės lėšos 

UAB "Agrorodeo" 2000 Piniginės lėšos 

Algimantas ir Jūratė Blažiai 600 Piniginės lėšos 

Arūnas ir Aušrinė Laurinaičiai 1200 Piniginės lėšos 

Ramūnas Trečiokas 600 Piniginės lėšos 

Renata Navagrudskienė 750 Piniginės lėšos 

Fizinių asmenų ir anoniminė parama 956,97 Piniginės lėšos 

UAB "Žemės plėtra"  900 Piniginės lėšos 

UAB “General Financing” 800  

Žabolienė ir Partneriai "Metida", 
advokatų profesinė bendrija 

600 Piniginės lėšos 

Valstybinė mokesčių inspekcija, 2% GPM  981,39 Piniginės lėšos 

EIKA grupės įmonės 5000 Piniginės lėšos 

UAB “Visana” 480 Piniginės lėšos 

UAB “Firelita” 500 Piniginės lėšos 

UAB “Malagris” 1000 Piniginės lėšos 

UAB “Baldų mozaika“ 85 Piniginės lėšos 

UAB “AutoMobil LT” 200 Piniginės lėšos 

UAB “BALTIC DECOR” 300 Piniginės lėšos 

UAB “Padėklas“ 300 Piniginės lėšos 

VšĮ "Norvegų klubas" 1300 Piniginės lėšos 

UAB “Gevanta” 2000 Piniginės lėšos 

UAB “DLG” 600 Piniginės lėšos 

UAB “Videoprojektai LT” 2000 Piniginės lėšos 

Viso gauta paramos: 43153,36  
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LPF "Padėk gatvės vaikams" suteiktos paramos 2019 m. ataskaita 
 

Gavėjo pavadinimas 
Paramos 

suma (Eur) 
Pastabos 

VšĮ futbolo mokykla “Ataka" 21647 
Soc. veiklai ir socialiai 

pažeidžiamų vaikų treniruotėms 
apmokėti 

VšĮ futbolo mokykla “Ataka" 6024 
Socialiai pažeidžiamų vaikų 

vasaros stovykloms apmokėti 

VšĮ futbolo mokykla „Ataka“ 3600 
Socialiai pažeidžiamų vaikų 

sporto aprangoms pirkti 

Viso suteikta paramos: 31271  

 
 
 
 

 

 

 

Priedas Nr. 2. Projektinis veiklos finansavimas. 

 

Finansuotojo pavadinimas 
Paramos 

suma (Eur) 
Pastabos 

Vilniaus m. savivaldybė 1000 
Gatvės vaikų dienos futbolo 

turnyrui organizuoti 

Sporto projektų finansavimas 
tarpininkaujant Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos nariams 

3750 

Lėšas skyrė tarybos nariai – 
Kamilė Šeraitė, Goda 

Krukauskienė, Arūnas Valinskas, 
Lukas Savickas, Romasis 

Vaitekūnas, Tomas Seikalis 

Viso gauta: 4750  
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Priedas Nr. 3. Sąnaudų ir pajamų detalizavimas, 2019 m. 
 
 

PAJAMOS 48703,36 

Paramos pajamos 48703,36 

2% parama 981,39 

Įmonių ir kt. rėmėjų parama 38025 

Fizinių asm. ir anoniminė 

parama 4906,97 

Kitos pajamos 3850 

SĄNAUDOS 42106,77 

Parama 31310,54 

Parama vaikų treniruotėms, 

stovykloms, aprangoms  29110,54 

Salių nuomai, socialinėms 

veikloms su vaikais 2200 

Patalpų nuoma 0 

Atlyginimai 8830,49 

Administracija 6737,74 

Projektų valdymas 2092,75 

Reklama ir komunikacija 338,14 

Kitos išlaidos 1627,6 

Ryšiai, paštas 5,39 

Internetinis puslapis 43,41 

Banko komisiniai 91,53 

Renginių organizavimo 1422,24 

Kitos išlaidos 65,03 

VEIKLOS REZULTATAS: 6596,59 

 


