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2008 m. vasario mėn.
Mieli rėmėjai,
Sveikiname Jus su Naujais Metais! Norėdami Jus informuoti, pristatome kai kuriuos
2007 metų svarbesnius momentus ir projektus. Mes tęsiame savo organizacijos užsibrėžtą misiją
padėti apleistiems vaikams Lietuvoje, sudarant palankias sąlygas mokslui ir asmenybės ugdymui.
Dėkojame Jums už Jūsų dosnumą bei paramą ir tikimės, kad toliau remsite mūsų
organizaciją.
Su pagarba,
org. „Vaiko vartai į mokslą“

2007 m. VEIKLĄ SUSUMAVUS
Sukaktys: Du mūsų remiami centrai 2007 metais atšventė savo gyvavimo ir veiklos sukaktis.
„Šypsniukas“ Kazlų Rūdoje atšventė 10 metų sukaktį ir „Vilties vėrinėliai“ Žemaičių Kalvarijoje
atšventė savo 2 metų sukaktį. Kiekvienas centras savaip paminėjo savo sukaktį. Valdybos narė
Rita Venclovienė su keliomis jaunomis savanorėmis dalyvavo „Šypsniuko“ sukakties šventėje ir
asmeniškai galėjo perduoti geriausius linkėjimus centro steigėjai ir vadovei Renatai Andriušienei,
centro darbuotojoms ir lankytojams.

Vasara. Kai kurie dienos centrai, tuoj po mokslo metų pabaigos, suruošė trumpas vasaros
stovyklėles. Užpalių gimnazijos vaikų dienos centras „Saulutė“ pačiame mokyklos pastate birželio
mėn. vaikams suruošė dviejų savaičių stovyklą „Vėjas“. Laikraštėlis „Keturi vėjai“ aprašė mokytojų
pravestus žaidimus lankytojams, užsiėmimus ir išvykas po Užpalių apylinkę. Paprastai, centrai
neveikia vasaros metu, bet „Žaliakalnis“ Kaune, vasaros metu, veda popietines sesijas. Kai kurie
Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėlių“ centro lankytojai po mokslo metų pabaigos išvykos pirmą
kartą pamatė Baltijos jūrą. Vilniaus „Vilties angelo“ lankytojai išvyko stovyklauti už miesto ribų,
kur jie turėjo progos vaidinti bei dramatiškai apsirengti, ir išmokti naujų dainų. Vėsus ir lietingas
vasaros pradžios oras negadino jiems nuotaikos.

Savanoriai. Kai kurie Amerikos lietuviai, jauni ir vyresni, dalį savo atostogų praleido Lietuvoje ir
dirbo savanoriais dviejuose remiamuose centruose Vilniuje. Kai kurie padėjo „Vilties angelo“
centre ir per jų vasaros stovyklas, kiti savanoriavo Senamiesčio centre (šv. Kryžiaus namuose).
Savanoriai žaidė ir sportavo su vaikais, palydėjo juos per išvykas, pravedė meno ir kitus
rankdarbių projektus, padėjo paruošti užkandžius. Dėkojame: Linai Aukštuolytei; Reginai
Čyvaitei; Kristinai Quinn; Daivai Ragaitei; Viktutei Siliūnienei ir jos dukroms Andrėjai, Lijai ir
Lucei.
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Kiti projektai / užsiėmimai. Kai kurie „Vaiko vartai į mokslą“ valdybos nariai turėjo progos 2007
metais lankytis Lietuvoje. Jie aplankė remiamus centrus, tarėsi su centrų direktoriais ir veiklos
koordinatoriais, susitiko su Žydrūne Liobikaite, „Vaiko vartai į mokslą“ koordinatore Lietuvoje.
Valdybos nariai taip pat atliko tam tikrus užsibrėžtus projektus.
Gegužės mėn. Ramunė Kubiliūtė dalyvavo vienoje sesijoje pranešimu „Vaiko vartai į mokslą
veiklą Lietuvai“ simpoziumo metu Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Simpoziumo pavadinimas,
„Šiuolaikinės lietuvių migracijos ypatumai: pasaulio lietuvybės diskursai“.
Rudenį. Irena Grigaitienė savo viešnagės metu koordinavo naujų skrajučių ir lankstinukų
lietuvių bei anglų kalbomis paruošimą ir spausdinimą. Kitas svarbus projektas, tai trečio
organizacijos dokumentinio filmo, „Vaikystės žingsniai“ koordinavimas. Su filmuotoju Gintaru
Jaroniu ji suplanavo vaizdus, filmuotus dviejuose remiamuose centruose, Kaune ir Žemaičių
Kalvarijoje. Kiti valdybos nariai, pirm. Aldona ir ižd. Ramojus Vaičiai, savo ilgesnės viešnagės
metu lankėsi centruose, peržiūrėjo filmą ir svarbiau, paruošė titrams angliškus tekstų vertimus.

Projektai. „Vaiko vartai į mokslą“, organizacijos rėmėjų dėka, 2007 metais, kaip ir kasmet,
finansiškai parėmė centrus, padedant padengti išlaidas už buitinių ir užimtumo priemonių
įsigijimą. Taip pat, buvo galima padėti centrams įgyvendinti įvairius specialius projektus. Pvz.
Lietuvių fondo ir Seneca House finansinės paramos dėka buvo įgyvendinta :
· Rumbonių kaime „Paguodos namai“, paramos dėka, įsigijo naują veikiantį kompiuterį,
kuriuo galima prisijungti prie Interneto, tuo palengvinant artimesnių ryšių palaikymą
su organizacija ir su jos koordinatore Vilniuje, ko anksčiau nebuvo įmanoma.
· Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėliai“ parašė prašymą, kad būtų galima įsigyti
lietuvių liaudies instrumentų savo centre naujai steigiamam etnografiniam
ansambliukui. Gavus paramą, instrumentai buvo užsakyti iš meistro Lietuvoje. Centro
vaikai, patyrusios muzikos mokytojos Veronikos dėka, jau mokosi kankliuoti ir pūsti
skudučius. Kiti vaikai šoka ir dainuoja. Muzikantai jau atliko programėlę svečiams.
Centre taip pat naudojamasi paramos dėka įsigytomis siuvamomis mašinomis, siuvant
rūbus etnografiniam ansambliui ir rankdarbiams ir siuvant įvairius papuoštus lininius
maišelius bei plakatus.

Jungtinėse Amerikos valstijose
Lėšų telkimas. „Vaiko vartai į mokslą“ valdybos nariai, kartu su specialių renginių komitetų
nariais, suruošė, tradicija tapusius, kasmetinius lėšų telkimo renginius Čikagos apylinkėse: rudens
„Derliaus pietus“ ir vakarą privačiuose namuose, kuris 2007 m. buvo pavadintas „Pavakarė
Raudondvaryje“. Organizacija taip pat pardavinėjo kavą, tortus, pyragaičius ir įvairias lietuviškas
prekes per tradicinę prieškalėdinę mugę.

Rėmėjų būreliai . Rėmėjų būrelių koordinatorių nuoširdžios veiklos dėka, įvairūs lėšų telkimo
renginiai buvo suruošti Clevelande, Detroite, Philadelphijoje, Washington, D.C., Sunny Hills
(Florida). Kiekvienas rėmėjų būrelis ruošė renginius savo lietuvių kolonijoje.
· Lėšų telkimo pietūs buvo suruošti prieš Velykas Clevelande ir prieš Kalėdas Sunny Hills
(Florida).
· Philadelphijoje rėmėjai dalyvavo popietėje, kurioje buvo rodomi du lietuviški
dokumentiniai filmai. Vienas iš jų, „Dievo vaikai“, tai pirmasis org. „Vaiko vartai į mokslą“
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·

·

rengiamas filmas apie remiamus centrus ir jų veiklą. Antros popietės dalies metu,
rėmėjai dalyvavo suaukotų meno darbų aukcione.
Detroite rėmėjų būrelis dirbo su „Žiburio“ lituanistine mokykla ir jos tėvų komitetu. Per
Kalėdų eglutes mokyklos lankytojai ir jų tėveliai kasmet aukoja kuriam nors „Kalėdų
senelio“ projektui. 2007 metais, surinktos lėšos buvo paskirtos „Vaiko vartai į mokslą“
projektams paremti.
Washington D. C. Kaziuko mugės metu, trylikmetis skautas Algis Reventas talkino
rėmėjų būrelio koordinatorei, Teresei Landsbergienei, prie „Vaiko vartai į mokslą“
labdaros informacijos stalo. Netrukus po to, skautas Algis, besiruošdamas Sutvirtinimo
sakramentui, atliko visuomeninį gerą darbelį--jis pasirinko „Vaiko vartai į mokslą“
organizaciją ir savo iniciatyva iš įvairių aukotojų surinko $1110!

Padėkos
Sunku visus išvardyti. Yra daug žmonių, kurie paskyrė savo laisvalaikį ar įvairiais būdais atliko
gerus darbelius org. „Vaiko vartai į mokslą“ naudai. Štai keli pavyzdžiai:
· Pranas Pranckevičius („Voras“) vėl padėjo su tinklavietės išlaikymu ir turinio atnaujinimu.
· Čikagos moksleivių ateitininkų, kunigo Alfonso Lipniūno – prezidento Aleksandro
Stulginskio kuopos nariai, vėl patarnavo prie stalų per lėšų telkimo renginį “Derliaus

pietus”.
·

Š. Amerikoje leidžiamų lietuvių laikraščių redaktorių dėka, organizacijos pasiųsti
straipsniai ir pranešimai apie įvairius projektus ir renginius vėl rado savo skaitytojus.

2008 planai
Programos komitetas sunkiai dirba, kad užbaigti penktą charakterio ugdymo programą, pavadintą
„Sparnai“. Šios programos metodologija išdėstys būdus kaip galima atvirai pristatyti kai kurias
specifines socialines ir psichologines problemas, patirtas remiamų centrų lankytojų
kasdieniniuose gyvenimuose. Komiteto narės yra patyrusios mokytojos, socialinės darbuotojos,
psichologės. Šioje programoje, kaip ir ankstyvesnėse, bus pristatyta metodologija, būdai kaip
galima vaizdžiai, aktyviai ir efektingai dirbti su jaunimu- žaidimais, diskusijomis, dainomis,
vaidinimėliais, kad tos problemos nebūtų nuslėptos ar ignoruotos. Ankstyvesnės programos
palietė savijautą, rūkymo ir alkoholio prevenciją, t.t.
Po metų pertraukos, numatoma, kad 2008 m. pavasarį Kaune organizacija vėl surengs savaitgalinį
seminarą, į kurį bus sukviečiami atstovai/ės iš visų remiamų centrų dirbančiųjų tarpo. Tai proga
visiems pasimokyti iš pakviestų paskaitininkų ir iš vieni kitų; pasidalinti patirtimi bei žiniomis;
proga organizacijos atstovėms vienoje vietoje susitikti su visų remiamų centrų atstovais, ir
visiems pabendrauti darbingoje bei smagioje aplinkoje.
2008 metų rudenį org. “Vaiko vartai į mokslą“ atšvęs savo veiklos dešimtmetį. Tų metų bėgyje,
organizacija išaugo iš būrelio, užsibrėžė savo tikslus ir projektus, rado rėmėjų. Užsimezgė
gražūs bendravimo ryšiai su remiamais centrais Lietuvoje ir jų vadovais. Jaučiamas bendrystės
ryšys, norėjimas dirbti Lietuvos jaunimo šviesesniam rytojui. Darbas tęsiasi abipus Atlanto, tol,
kol bus matoma, kad teikiama parama dar reikalinga ir pageidaujama.
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Filmo sumanytoja: Irena Grigaitienė; Režisūra, kamera, montažas: Gintaro Jaronio., 2007 metai.

Tegul mokymuisi vartai niekada nebūna uždari
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