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2007 m. sausio mėn. 21 d.
Mieli remėjai,
Sveikiname Jus su Naujais Metais! Norėdami Jus informuoti, pristatome kai kuriuos
2006 metų svarbesnius momentus ir projektus. Mes tęsiame savo organizacijos
užsibrėžtą tikslą- užtikrinti Lietuvos socialiai remtinų šeimų vaikų ir paauglių mokyklų
lankomumą. Kartu su savo kolegomis Lietuvoje, norime, kad šie vaikai užbaigtų
mokslus, būtų atsakingi, produktyvūs būsimi Lietuvos piliečiai, nesvarbu kokia jų
šeimos socialinė ar ekonominė padėtis….
Dėkojame Jums už Jūsų dosnumą bei paramą ir tikimės, kad toliau remsite mūsų
organizaciją.
Su pagarba,
org. “Vaiko vartai į mokslą”
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2006 m. VEIKLĄ SUSUMAVUS
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Sausio mėn. Lemonte įvyko kasmetinis veiklos ir projektų pristatymas.
Po kelių mėnesių darbo, redakcinis komitetas pavasarį užbaigė ketvirtąją charakterio
ugdymo programą, “Žingsniai į prasmingą gyvenimą”.
Pavasarį buvo rengiamas seminaras Kaune, dalyvaujant remiamų centrų direktoriams,
darbuotojams ir savanoriams. Agnė Marcinkevičiūtė seminaro metu susuko dokumentinį
filmą, pavadintą kaip ir naujos charakterio ugdymo programos- “Žingsniai į prasmingą
gyvenimą”.
Pavasarį org. “Vaiko vartai į mokslą” valdyba balsavo, kad rems 10-ąjį centrą, Žemaičių
Kalvarijos vaikų ir jaunimo centrą “Vilties vėrinėliai”.
Pavasarį ir vasarą trys valdybos narės lankėsi Lietuvoje. Viena iš jų ten išbuvo kelis
mėnesius, dirbdama savanore Vilniuje remiamuose centruose, atlikdama kitus
organizacijos projektus.
Vasarą trys Amerikos lietuvės savanorės dirbo remiamuose centruose- dvi laikinosios
globos vaikų namuose “Šaltinėlis” Marijampolėje, viena “Vilties Angelo” centre Vilniuje.
Rudenį įvyko valdybos rinkimai.
Rudenį sekmingai buvo įvykdytas šv. Kalėdų dovanų vajus Pal. Jurgio Matulaičio misijoje.
Įvyko: 4 narių susirinkimai, 6 valdybos posėdžiai, 1 Tarybos posėdis ir dažni specialių
projektų ir renginių ruošos posėdžiai. Buvo rengiami įvairūs lėšų telkimo projektai:
renginys / “soiree” privačiuose namuose, lėšų telkimo “Derliaus pietūs”. Dalyvavome
šventinėje mugėje Pasaulio Lietuvių centre Lemonte-pardavinėjome tortus ir pyragus.
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LIETUVOJE

Org. “vaiko vartai į mokslą” valdyba yra labai dėkinga koordinatorei Lietuvoje, Žydrūnei
Liobikaitei. Jos dėka, tvarkingai centrams pervedama organizazijos paskirta finansinė parama. Iš
centrų koordinatorė gauna centrų veiklos aprašymus ir finansinę ataskaitą. 2006 metais
koordinatorė su tarybos pirmininke Rita Vencloviene aplankė naujausius remiamus centrus Kaune ir
Žemaičių Kalvarijoje bei kitus remiamus centrus. Ji padėjo suplanuoti organizacijos 2006 m.
rengiamą seminarą Kaune. Į seminarą suvažiavo remiamų centrų direktoriai, darbuotojai ir
savanoriai, kurie klausėsi paskaitų, dalyvavo pašnekesiuose, susipažino su naujausia charakterio
ugdymo programa.
Org. “Vaiko vartai į mokslą” remia 10 dienos centrus ir laikinosios globos namus Lietuvoje:
Vilniuje (2), Kazlų Rūdoje, Marijampolėje, Naujoje Akmenėje, Obeliuose, Rumbonyse, Užpaliuose, ir
nuo 2005/2006 metų- Kaune ir Žemaičių Kalvarijoje. Org. “Vaiko vartai į mokslą” įvertina visų
remiamų centrų direktorių, darbuotojų ir savanorių sunkų darbą ir pasišventimą jų centrus
lankantiems vaikams. Nuo 1998 metų, organizacija kartu su kolegomis Lietuvoje dirba Lietuvos
socialiniai remtinų šeimų prieauglio labui.

Centrai ir naujas dokumentinis filmas

Viena valdybos narė pavasarį ir dvi vasaros pabaigoje aplankė naujai remiamus centrus
Kaune ir Žemaičių Kalvarijoje. Ten jos matė direktorių entuziazmą, jų pasiryžimą ieškoti finansinės
paramos centrams, ne vien iš mūsų organizacijos. Ten matė jų išradingumą, panaudojant charakterio
ugdymo programas, perteikiant vaikams gražaus elgesio pavyzdžius. Šiuose centruose, kaip ir kai
kuriuose kituose centruose, užsiėmimai ar stovyklos vyksta net ir vasaros metu. Žemaičių
Kalvarijoje centrą norėtų lankyti maždaug 60 vaikų, bet centras gali talpinti tik 25. Vaikams
paskirta kuriomis dienomis lankyti pomokyklinę programą centre. 2006 m. rudenį centrą lankantiems
vaikams organizuojamas etnografinis ansamblis. „Vaiko vartai į mokslą“ per savo mecenatus stengsis
padėti ansambliui įsigyti muzikos instrumentus.
2006 m. balandžio mėn. organizacijos rengiamam seminare Kaune, Agnė Marcinkevičiūtė
susuko dokumentinį filmą, “Žingsniai į prasmingą gyvenimą”. Filmas vaizdžiai parodo seminaro eigą ir
pasikalbėjimų metu, dalyviai užtikrina organizacijos rengiamų seminarų ir paramos reikalingumą.
2005 m. susukta Agnes Marcinkevičiūtes filmą “Dievo vaikai” galima pažūrėti internetinėje
svetainėje: http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/40207.

Savanoriai

Jaunos lietuviškai kalbančios gimnazistės, Lina Jarašiūte (iš Denver, CO) ir Nida Vidutytė
(iš Takoma Park, Maryland) birželio mėn. vyko į Lietuvą ir dirbo savanorėmis Marijampolės
laikinosios globos vaikų namuose „Šaltinėlis“. Jaunos savanorės su vaikais darė įvairius meno darbus,
su jais iškylavo, pasodino daržą, pamokė juos anglų kalbos ir pasidalino įspūdžiais apie lietuvių
gyvenimą už Lietuvos ribų.
Rudenį, aktorė ir režisierė Audrė Budrytė Nakienė porą mėnesių dirbo savanore „Vilties
Angelo“ dienos centre Vilniuje. Ji vaikams ir jaunuoliams pravedė dramos pratybas ir ruošė
vaidinimėlius. Centras pareiškė padėką tokiai naudingai savanorės talkai.
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ŠIAPUS ATLANTO
Valdyba

2006 m. rudenį vyko valdybos rinkimai. Į naują valdybą įeina ko-pirmininkės Birutė
Pabendinskienė ir Aldona Vaitienė. Kiti valdybos nariai: Danutė Dirvonienė, Irena Grigaitienė,
Aldona Kamantienė, Ramunė Kubiliūtė, Regina Kučienė, Nijolė Nausėdienė, Ritonė Rudaitienė, Rugilė
Šlapkauskienė, Ramojus Vaitys, Rita Venclovienė. Dėkojame buvusioms valdybos narėms, dr. Alinai
Bičkienei, Nijolei Grigaliūnienei, ir Virginijai Majauskienei, baigusioms savo kadencijas valdyboje.

Charakterio ugdymo programa

2006 m. pradžioje, specialus redakcinis kolektyvas užbaigė ketvirtą organizacijos
charakterio ugdymo programą. “Žingsniai į prasmingą gyvenimą”. Programa taikoma 13-17 metų
jaunuoliams ir jos temos- šeima, meilė, ir įvairių rūšių pašaukimai bei profesijos. Programa, kaip ir
ankstyvesnės, įjungia jaunuolius - diskusijomis, vaidinimais, pasakomis, žaidimais, ne pamokslais!

Finansinė parama (Žiūr. aukotojų sąrašą)

Org. “Vaiko vartai į moksla” finansinės paramos įvairiems projektams gavo iš Lietuvių
Fondo, Seneca House, Lietuvos Dukterų, Seattle skyriaus, Lietuviu Moteru klubo Čikagoje ir
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų draugijos. Pavienių asmenų aukos- didžiausia aukų bazė. Kai
kurios šeimos gražiai pagerbė savo mirusius šeimos narius ir aukos mirusiųjų prisiminimui buvo
nukreiptos mūsų organizacijai. Kai kurios šeimos kas mėnesį siuntė aukas.

Lėšų telkimo renginiai ir projektai

Čikagoje ir jos apylinkėse kai kurie renginiai jau yra tapę kasmetinėmis tradicijomis:
sausio mėn. veiklos pranešimas visuomenei, rudens “Derliaus pietūs”, vakaras / soiree privačiuose
namuose, ir tortų bei lietuviškų daiktų pardavimas Pasaulio Lietuvių centro šventinėje mugėje.
Remėjų būrelių koordinatorės įvairiuose miestuose taip pat rengė lėšų telkimo renginius
ir projektus. Būreliai dalyvavo savo miestų Kaziuko mugėse, suorganizavo mūsų organizacijos
užsakyto dokumentinio filmo “Dievo vaikai” rodymo popietes.

Padėka

Dėkojame visiems Čikagos ir apylinkių remėjams ir savanoriams, kurių dėka 2006 metai buvo
sekmingi ir darbingi. Nėra įmanoma visų suminėti. Čia tik keli 2006 metų ypatingi talkininkų ir remėjų
pavyzdžiai :
•
Čikagos ir apylinkių kun. A. Lipniuno ir prez. Stulginskio moksleivių ateitininkų kuopa ir jos globėjas,
Marius Polikaitis, rudens lėšų telkimo “Derliaus pietus” vėl patarnavo prie stalų.
•
Lietuvos konsulas, Arvydas Daunoravičius, su savo šeima dalyvavo jau keturiuose “Derliaus pietuose”.
Kiekvienais metais jis tarė nuoširdų ir taiklų sveikinimo ir paramos žodį. Linkime konsului sėkmės
užbaigiant terminą Čikagoje ir pasiruošiant grįžti dirbti į Lietuvą.
•
Dr. Ona Daugirdienė, dr. Pranutė Domanskienė, ir Grasilda Reinytė Petkienė koordinavo sekmingą šv.
Kalėdų dovanų vajų Pal. Jurgio Matulaičio misijoje. Darbas prasidėjo rudenį, buvo surinkta 231
dovana, ir kai kurie centrai Lietuvoje jau pradėjo siųsti padėkas.
•
Pranas Pranckevičius ,(voras.com ), nuo organizacijos tinklavietės sustatymo pražios, aukojo savo
darbą, padedant organizacijai išlaikyti turiningus ir patrauklius tinklalapius lietuvių ir anglų kalbomis.
•
Karaičių šeima buvo svetingi 2006 m. rudens lėšų telkimo vakaro (soiree) šeimininkai.
•
Mūsų remėjų būreliai ir jų koordinatoriai informavo savo vietovių lietuvius ir telkė lėšas: Clevelande,
Detroite, New Yorke, Philadelphijoj, Washington D.C. ir Florida (Sunny Hills and St. Petersburge).
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Žemaičių Kalvarijos vaikų ir jaunimo centro “Vilties vėrinėlio” lankytojų padėka.
(nuotr. Gintės Kazlauskienės)
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