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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 (iš čia galima aukoti per Paypal) 
    Facebook: http://tinyurl.com/ocje5ek 
 

              
                                                                             2015 m. vasario men. 
Mieli remėjai, 
      
     Sunku tikėti, kad pasibaigė dar vieni veiklos metai. 2014 metais praplėtėme būdus kuriais informuojame 
savo remėjus (per naują Facebook svetainę), ir pradėjome priimti aukas internetu (per Paypal). Vasario 
mėn. metinio veiklos pranešimo metu pagerbėme 2013 m. vasaros jaunus savanorius ir pravedėme specialų 
vajų paremti nuo gaisro nukentujusių Vilniaus „Vilties angelo“ patalpų remontus.  Kovo mėn. Floridos 
golfininkai vėl skyrė dalį savo turnyro (Florida Lithuanian Open) pelno mūsų organizaciją paremti.  Su 
plakatais (ir vienu buv. Savanoriu pagalba) dalyvavome Lemonto (IL) lit. mokyklos pamokoje „Skurdo 
skonis“. Vasarą Lietuvoje savanoriavo 3 jaunos savanorės iš Kewanee, IL, Oxford, OH, ir Indianapolis, IN, 
kurios dirbo su rizikos grupės šeimų jaunimu, Kaune, Varėnoje ir Vilniuje.  Kai kuriuos organizacijos 
remiamus centrus vasarą taip pat aplankė valdybos bei tarybos nariai ir buvę savanoriai. Rudenį surengėme 
tradicinius „Derliaus pietūs“, kuriuose dalyvavo Lietuvos gen. konsulas Čikagoje, Marijus Gudynas, su šeima. 
Gruodžio mėnesį dalyvavome Pasaulių lietuvių centro Kalėdų mugėje.  Dėka Lietuvių fondo paramos, buvo 
paremtos kelios centrų vasaros stovyklos kaimuose.  Per visus metus organizacija rašė paramos prašymus ir 
padėkas, palaikė ryšius su remiamais centrais, ruošė savanores. Dėkojame remėjų būreliams JAV-se už 
dalyvavimą mugėse (Philadelphia, Washington, D.C.), už išneštinių pietų ruošą (Cleveland) bei už lėšų 
telkimą, ir visiems, kurie savanoriškai prisideda prie organizacijos veiklos. 
 
     Kartojame remiamų centrų dažnai pareikštus padėkos žodžius- „Ačiū, kad Jūs esate!” 
 
                                           org. „Vaiko vartai į mokslą“ 
 
 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

SVEIKINAME 
Sveikiname ses. Jolitą Matulaitytę, organizacijos remiamo 
centro „Vilties angelas“ Vilniuje vadovę. Jai ateitininkų 
korporacija „Giedra“ liepos mėn. Vilniuje apdovanojo žymeniu, 
„Lietuvei moterei ypatingai pasižymėjusiai krikščioniškų idealų 
tarnyboje“. 
(nuotraukoje žymens įteikimo popietėje, ses. Jolita stovyi centre) 
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SAVANORIAI 
 

      Dėkojame visiems, kurie savanoriškai padeda įvairių lėšų telkimo renginių metu! 
 
      Nuo 2000 metų, daugiau nei 60 JAV lietuvių kilmės moksleivių, studentų ir suaugusiųjų keliavo į 
Lietuvą savanoriauti  organizacijos “Vaiko vartai į mokslą“ remiamuose pomokykliniuose dienos 
centruose ir globos namuose, kuriuos lanko rizikos grupes šeimų prieauglis. 2014 m.  vasarą 
Lietuvoje savanoriavo 3 jaunuolės:  Ieva Juškaitė, Monika Satkauskaitė ir Ona Žekonytė. Dėkui jiems! 
 

 

 
 

 

 

 

  SAVANORĖS LIETUVOJE 
 
deš.- Monika Satkauskaitė dirbo Varėnos 
„Saulutėje“; deš. apačioje- Ieva Juškaitė dirbo 
„Vilties angele“ Vilniuje; apačioje- Ona Žekonytė 
dirbo Kauno „Žaliakalnio centre“. 

 
 

    DĖKOJAME, DĖKOJAME, DĖKOJAME 
 XIV Floridos golfo turnyro (Florida Lithuanian Open Golf Tournament) organizatoriams 

ir golfininkams 
 Lietuvių fondui (LF), rėmusiam org. „Vaiko vartai į mokslą“ pateiktą projektą 
 Raskauskų šeimos fondui 
 Los Angeles remėjams, dalyvavusiems specialaus komiteto surengtoje popietėje, kurios pelnos 

buvo skirtas centro „Viltiės vėrinėliai“ (Žemaičių Kalvarijoje) paremti 
 Detroito Lietuvos dukterims, aukojusioms centro „Viltiės vėrinėliai“ (Žemaičių Kalvarijoje) 

lankytojų šeimai paremti 
 Specialaus vajaus remėjams, kurių aukos padėjo „Vilties angelo“ centrui Vilniuje atstatyti kelis 

kambarius, paveiktus prieš kalėdiniame gaisre 
 Viktutei Siliūnienei už organizacijos Facebook sustatymą, ir organizacijos tinklavietės meistrui, 

Pranui Pranckevičiui, padėjusiam iždininkei prijungti aukų svetainę Paypal mūsų tinklavietėje 
 Remėjų būrelių koordinatorėms- Cleveland (OH) koordinatorei Eglei Laniauskienei;  Detroit 

(MI) ; Rita Giedraitienei bei Rasai Karvelienei,  Teresei Gečienei Philadelphia (PA),  Teresei 
Landsbergienei Washington, D.C., ir Bronei Nakienei bei Juditai Mamaitytei Sunny Hills (FL) 

 Visiems organizacijos nariams, remėjams, savanoriams.... 
 

(Norintys gauti išsamesnį 2014 m. aukotojų sąrašą gali kreiptis į organizacijos valdybą.)  
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GOLFININKAI 
 
FLO XIV (Florida Lithuanian Open 

Golf Tournament). 
 

Nuotraukoje: turnyro iniciatorius 
bei organizatorius, Lietuvos 
garbės konsulas, A. Karnavičius 
(centre) su pagalbininkais, kurie 
laiko loterijos gerybių krepšį. 
Turnyro pelnas buvo skirtas  org. 
“Vaiko vartai į mokslą“ ir jos 
remiamiems centrams Lietuvoje. 
 
Dėkojame rengėjams ir 
golfininkams! 

 

YPATINGA POPIETĖ LOS ANGELES /  
YPATINGI REMĖJAI 
 
Geradariai remėjai Los Angeles surengė 
lėšų telkimo pietus privačiuose namuose su 
tikslu paremti Žemaičių Kalvarijos  „Vilties 
vėrinėlių“ centrą, sumažėjus valdiškai paramai 
tam centrui 2014 metais. Dėkojame popietės 
rengėjoms ir dalyviams !  
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  VEIKLA, PARAMA 
       Iš k.  2014 m. “Būkite vilties angelai“ ypatingame 
lėšų telkimo vakare Ateitininkų namuose, Lemont, IL. 
      Washington, D.C. remėjų būrelio koordinatorė, 
Teresė Landsbergina sveikina metinės veiklos 
pranešimo dalyvius (už jos valdybos narė Rasa 

Avižienis) 
     Vilniaus “Vilties Angelo” centre po gaisro buvo 
atremontuotas jaunimo kambarys, dėka aukų, 
surinktų 2014 m. pranešimo metu 
     Žemiau: Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėlių“ 
centro lankytojų autoportretai 

 


