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VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ /CHILD‘S GATE TO LEARNING     
P.O. Box 381,  Downers Grove, Il. 60515 

   Elektr. paštas:  vvm@childgate.org 
   Tinklavietė: http://www.childgate.org 
        Aukos nurašomos nuo mokesčių. 
                                                                                                                 

2009 m. vasario mėn. 
Mieli remėjai, 
 Sveikiname Jus su Naujais Metais! Norėdami Jus informuoti, pristatome kai kuriuos 
2008 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“ 

 
2008 m.  VEIKLĄ  SUSUMAVUS 

 
PENKTOJI AUKLĖJIMO PROGRAMA 
Redakcinis kolektyvas užbaigė penktą auklėjimo programą, „SPARNAI-Socialinių problemų apžvalga ir 
įveika“. Programoje gvildenamos temos buvo parinktos pagal remiamų centrų vedėjų pageidavimus- smurtas, 
netektis, savižudybė,t.t. Organizacijos darbų Lietuvoje koordinatorė,  Rita Venclovienė, nuvykus į Vilnių, 
užbaigė programos konspekto redagavimo reikalus ir paruošimą dauginimui, o seminare dalyvaujančios visų 
organizacijos remiamų centrų vedėjos ir darbuotojos buvo supažindintos su programa. Gegužės mėn. 23-24 
d.d. seminare Kaune, vyko specialistų paskaitos, diskusijos, atliekami uždaviniai, kad kuo sklandžiau ir aiškiau 
ši programa būtų perduota centrų vaikams.  Seminaro metu vyksta ne tik apmokymas, bet ir vadovų 
tarpusavio pasidalinimai savo pasisekimais bei problemomis.  Su svečių teisėmis seminare  dalyvavo kelios 
socialinės darbuotojos, kurios susidomėjo organizacijos veikla ir auklėjimo programomis, ir seminare 
išmoktomis žiniomis galės pasinaudoti nors nedirba organizacijos remiamuose centruose.  (Penktosios 
auklėjimo programos ir seminaro ruošos išlaidoms padengti padėjo Lietuvių fondo 2008 m. paskirta parama.) 
 
APSILANKYMAI LIETUVOJE 
Seminarą Kaune gegužės mėn. suplanavo Rita Venclovienė ir organizacijos koordinatorė Lietuvoje, Žydrūnė 
Liobikaitė. Seminare aktyviai dalyvavo valdybos narė Ramunė Kubiliūtė ir Washington, D.C. remėjų būrelio 
koordinatorė, Teresė Landsbergienė. Vasaros metu ilgesniam laikui Lietuvoje viešėjo ir kelis remiamus 
centrus bei naują nuo 2009 m. remiamą centrą Druskininkuose lankė valdybos pirm. Aldona Vaitienė ir 
iždininkas Ramojus Vaitys. Rugsėjo antroje pusėje, padalinių koordinatorė, Aldona Kamantienė ir 
Cleveland‘o būrelio koordinatorė Stasė Kazlauskienė aplankė mūsų remiamus centrus, „Vilties angelo“ ir 
„Senamiesčio šv. Kryžiaus“ centrus Vilniuje, bei „Kauno Žaliakalnio“ centrą, ir laikinosios globos namelius 
Marijampolėje. „Tokie metiniai vizitai dienos centruose Lietuvoje, mūsų nuomone, yra labai naudingi, nes 
susidarome nuomonę kas ten darosi, kokie jų sunkumai, ko jiems labai reikalinga.  Ypač mums svarbu sužinoti 
ir pačioms pamatyti, kiek jie naudojasi mūsų paruoštomis penkiomis auklėjamo turinio programomis.“ (iš 
Aldonos Kamantienės laiško remėjų būrelių koordinatorėms). Reikėtų pridurti, kad viešnagių Lietuvoje 
asmenines išlaidas apsimokėjome patys.  
 
VIEŠNIOS IŠ LIETUVOS 
JAV Padėkos savaitgalio metu, lapkričio mėn. 30 d. Ritos Venclovienės namuose buvo surengtas jaukus 
susitikimas su mielomis viešniomis iš Lietuvos.  Su švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo vargdienių 
seserų kongregacijos darbais Lietuvoje, ypač su jaunimu ir jaunomis šeimomis, supažindino kongegracijos 



 2

dabartinė vyresnioji  ir viena iš org. Vaiko vartai į mokslą” iniciatorių, ses. dr.Daiva Kuzmickaitė. 
Susitikimo dalyvius su remiamo Caritas dienos centro “Vilties Angelo” plačiašake veikla Vilniuje supažindino 
ses. Jolita Matulaitytė. Su šios kongregacijos narėmis Lietuvoje org. „Vaiko vartai į mokslą” dirba nuo 
pirmųjų organizacijos įsisteigimo dienų – 1998-ųjų m. Organizacija remia 4 šios kongregacijos vadovaujamus 
dienos centrus ir laikinosios globos namus- Vilniuje (2), Marijampolėje, ir Rumbonyse. 
 
VEIKLOS  DEŠIMTMETIS 
Organizacija įvairiais būdais paminėjo įsikūrimo ir veiklos dešimtmetį. Gegužės mėn. per rengiamą seminarą 
Kaune buvo išstatytas veiklos nuotraukų montažas ir seminaro dalyviai buvo pavaišinti skaniu tortu. Rugp. 
mėn. ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje buvo išstatyta veiklos nuotraukų paroda. Lapkr.mėn. per 
XIV Mokslo ir kūrybos simpoziumą Čikagoje buvo pristatytas 3 valdybos narių paruoštas ir Ramunės 
Kubiliūtės skaitytas pranešimas „Penkios aukėjimo programos ir kolegiška parama Lietuvos dienos centrams 
bei laikinosios globos namams“. Organizacijos „Dešimtmečio derliaus pietūs“ buvo surengti 2009 m. sausio 
mėn. 25 d.  Spaudoje įvairiuose straipsniuose buvo paminėta ši sukaktis ir angliškai leidžiamam „Bridges“ 
buvo net per du numerius išspausdinta platesnė veiklos apžvalga. 
 
SIUNTOS 
2008 m. rudenį, Rita Venclovienė su talka supakavo 27 siuntinius su vaikiškais rūbais, batais, užimtumo 
priemonėmis, ir pasiuntė į Lietuvą. Kita siunta bus siunčiama 2009 m. pradžioje.  Remėjų būreliai, pasitarę 
su valdybos narėmis, tiesiog siuntė savo organizuojamas siuntas nurodytiems remiamiems centrams.  
 
RĖMĖJŲ BŪRELIAI IR REMĖJAI 
Organizacija yra dėkinga kiekvienai remėjų būrelio koordinatorei--kiekviena dirba ir veikia pagal savo 
vietovės sąlygas, informuoja savo vietovės gyventojus. Detroit, Michigan, koordinatorės Rita Giedraitienė 
ir Rasa Karvelienė supažindino savo vietovės lietuvius su organizacija ir rodė pirmą dokumentinį filmą, 
Agnės Marcinkevičiūtės „Dievo vaikai“. „Žiburio“ lituanistinėje mokykloje jos pravedė užimtumo priemonių 
vajų. Cleveland, Ohio Stasė Kazlauskienė rengia kasmetinius priešvelykinius lėšų telkimo pietus, o Sunny 
Hills, Florida koordinatorės Bronė Nakienė ir Dita Mamaitytė gruodžio mėn. surengė kasmetinius Kalėdų 
pietus.  Koordinatorės Teresė Gečienė (Philadelphia, Pennsylvania) ir Teresė Landsbergienė 
(Washington,D.C.) dalyvauja savo vietovės mugėse, jose platina informacija, telkia lėšas.  
 
Neįmanoma išvardinti visus, kurie remia organizaciją ir jos veiklą bei projektus…Organizacija yra dėkinga 
visiems remėjams, asmenims, šeimoms, fondams, organizacijoms, kurie prisidėjo finansiškai, savo darbu ir 
laiku. Pateikiame du 2008 m. paramos „žiburėlių“ pavyzdžius. Los Angeles šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje vienos mamos, Vaidos Mikuckienės, koordinuojamas mokyklos 2008 m. labdaros projektas-- batų 
vajus. Mokyklos lankančių vaikų dosnių šeimų dėka, net 3 “Vaiko vartai į mokslą” remiami centrai Lietuvoje 
bus aprūpinti Los Angeles geradarių surinktomis 100 poromis naujų batų. Dainavos stovykloje (Manchester, 
Michigan) per Moksleivių ateitininkų Žiemos kursus (2007/2008 m.), dalyviai įsigijo specialiai kursams 
parengtus spalvingus marškinėlius, ir surinktus pinigus paaukoje „Vaiko vartai į mokslą“. 
 
2009 M. SAVANORIAI 
Keturios moksleivės parodė susidomėjimą 2009 m. vasarą vykti i Lietuvą ir beveik mėnesį padirbėti ir 
talkinti „Vaiko vartai i mokslą“ organizacijos remiamuose centruose.  Iki šiol jau nemažai studentų ir 
moksleivių važiavo į Lietuvą savanoriškam darbui.  Buvę savanoriai dažnai palaiko tolimesnius ryšius su 
centrais, kuriuose jie dirbo—siunčia laiškus ir siuntinėlius, o viešnagių Lietuvoje metu, aplanko centrus su 
kuriais liko artimi ryšiai. Kaip viena buvusi savanorė, Lina Jarašiūtė yra rašius- „Savanoriavimas gali pakeisti 
tavo gyvenimą.“ (Lina 2006 m. dirbo savanore Marijampolėje) 
 
Organizacijos darbai toliau tęsiasi 2009 m. Lietuvoje yra vaikų, kuriems dar vis reikia mūsų pagalbos... 

(Dienraščio „Draugo“ internetiniame archyve, http://www.draugas.org/archyvas2008.html  
galima rasti kai kuriuos 2008 m. „Drauge“ spausdintus straipsnius.) 


