Organizacija

Miestas, adresas

Kontaktai

Komentarai

Savanoriavimo
kategorija

Plungės dienos centras

Vytauto g. 9,
Plungė

plungescyrulis@gmail.com

Dienos centras, kur po pamokų renkasi 7-18 metų vaikai ir paaugliai iš soc. rizikos ir nepasiturinčių šeimų. Priima
savanorius valandai, pusdieniui, savaitei, mėnesiui - priklausomai nuo poreikių.

„Pasirūpinti kitu“

Gyvūnų „Gyvybės
vagonėliai“

Skydo g. 44a.,
Naujoji Vilnia

865225229, info@beglobis.com

Masinis savanoriavimas galimas šeštadieniais ir sekmadieniais.

„Pasirūpinti kitu“

Penkta Koja

Liepų g.2, Kaunas

867581677, info@penktakoja.lt

Savanoriauti gali visi pilnamečiai asmenys (būsimi savanoriai gali atsivežti ir vaikų, bet patys bus už juos
atsakingi), kuriems rūpi beglobiai gyvūnai ir nori jiems padėti. Savanorių laukiame kiekvieną dieną 11-14val.

„Pasirūpinti kitu“

Klaipėdos Marijos
Taikos Karalienės
parapijos Caritas

Lietuvos asociacija
„Gyvastis“

Taikos pr. 29 a,
Klaipėda

Lietuva

8 687 58 020, mtkcaritas@gmail.com

gyvastis@donoras.lt

Savanoriai gali pasirinkti 2 savanoriavimo būdus:
1. Trečiadieniais 10-12 val. (reiktų padėti pasiruošti stalą ir kėdes arbatos gėrimui, patarnauti senjorams klubo
metu, nes daugelis yra sunkiai judantys, po to padėti sutvarkyti).
2. savanoriauti padedant konkretiems žmonėms:
- palydint aklą merginą į renginius ar darbą (Klaipėdos mieste);
- praleisti laiką padedant - dvynukų Mykolo ir Gabrieliaus su autizmo sutrikimais - mamai.
- pabūti lauke - namo kieme - su 11 m. berniuku, turinčiu psichinę negalią vakare ar savaitgaliais.

Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Marijampolėje savanoriai kviečiami atvykti šį vykdomus užsiėmimus, pabendrauti su
žmonėmis. Kviečiame pravesti pravesti paskaitą apie sveiką gyvenseną.
Visoje Lietuvoje būtų laukiami savanoriai, kurie galėtų suteikti pavėžėjimo paslaugas asmenims į hemodializės
procedūras (kas antrą dieną po 4 val.
trunkanti procedūra). Taip pat tie, kurie norėtų ir galėtų pabendrauti su dializuojamais pacientais, ypatingai su
vienišais asmenimis.

„Pasirūpinti kitu“

„Pasirūpinti kitu“ /
„Įgalinti kitus“

Visuomet laukiami ir fotografai, kurie galėtų padaryti žmonių nuotraukas, kurias galėtume naudoti ateityje. Taip
pat viešųjų ryšių specialistai, koučingo specialistai, kurie galėtų pakonsultuoti „Gyvasties“ darbuotojus ir
savanorius, pravesti jiems mokymus. Laukia teisininko, maketuotojo. Savanorius kvies sudalyvauti pėsčiųjų žygyje
balandžio 21 d. Vilniuje ir eiti už organų donorystę.
Utenos raj. gyvūnų
mylėtojų draugija

Utena,
J.Basanavičiaus g.
118

8 612 329 62, info@gyvunugloba.com

Atvykę savanoriai gali rinktis, ką norėtų daryti - vedžioti šunis, bendrauti, žaisti su katėmis, gali valyti patalpas,
dalinti maistą, tvarkyti teritoriją ir tuo pačiu padėti darbuotojoms atlikti jų kasdienį darbą.

„Pasirūpinti kitu“

Bijotų vaikų dienos
Lokystos g. 36,
centras (Koordinacinio Šilalės raj. Bijotų
centro „Gilė“ funkcija) km. D. Poškos g. 5

deimantesiaulyte243@gmail.com

Savanorio pareigos būtų užsiimti įvairia veikla su centrą lankančiais vaikais, kurių amžius 7-18 m. Savanoriai
priimami pirmadieni-trečiadienį nuo 13 iki 19val.
Taip pat savanoriauti galima Koordinaciniame centre įsikūrusiame vaikų priežiūros kambaryje.
Savanorio pareigos būtų pagalba vaikų priežiūros specialistei, prižiūrint vaikus nuo 3 iki 7 metų. Vaikų priežiūros
kambario darbo laikas pirmadienį - penktadienį 8-17 val. (12-13val. pietų laikas).

„Pasirūpinti kitu“

Tautmilės Prieglaudėlė

Vilnius, Rasų g. 39
/ Pagojaus kaimas

867445140 (Vilnius), 865071786
(Pagojaus kaimas)
tautmiles.prieglaudele@gmail.com

Prieglauda Vilniuje - savanoriauti kviečia rytais (9 val.)ir vakarais (17:30 val.), vedžiojant šunis ir tvarkant. Vienu
metu gali priimti ne daugiau nei 10 žmonių.
Pagojaus kaimas - darbas ne tik su šuniukais ir kačiukais, be ir ūkiniais gyvūnais, yra daugiau vyriškų, kaimiškų
darbų.

„Pasirūpinti kitu“

Lietuvos samariečių
Jurbarko krašto
bendrija

Jurbarkas, S.
Daukanto g. 27

jurbarkovdc@gmail.com,
+37063836475

Savanoriauti galima penkiuose vaikų dienos centruose Jurbarko mieste ir rajone: Jurbarko mieste, Raudonės,
Vadžgirio, Šimkaičių ir Girdžių miesteliuose.
Veiklos: darbas su vaikais: pagalba ruošiant namų darbus, įvairių užsiėmimų vedimas, pagalba centrų
darbuotojoms.

„Pasirūpinti kitu“ /
„Įgalinti kitus“

Lietuvos samariečių
bendrijos Kelmės
skyrius

Žemaitės g. 35,
Kelmė

8 615 35634, 8 616 19354,
mockussaulius@yahoo.com

Kviečia savanoriauti bendrijoje veikiančioje labdaros valgykloje , darbo laikas: 8-14 val. nuo pirmadienio iki
penktadienio. Savanoris turėtų padėti maisto ruošoje, bei pasirengiant jį gaminti.

„Pasirūpinti kitu“

Panevėžio vaikų dienos
užimtumo centras

M. Tiškevičiaus g.
15, Panevėžys

daskdpa@gmail.com

Savanoriavimas vaikų dienos užimtumo centro rengiamame renginyje.

„Kurti bendrystę“

VšĮ ,,Katino svajonė“

Partizanų 15,
Kaunas

info@katinosvajone.lt, 8 655 15024

Savanoriai laukiami darbo dienomis vakarais 17:30-18:30 val., savaitgaliais 10-12 val.

„Pasirūpinti kitu“

VŠĮ „KLAJŪNAS“

Ukmergė,
Vilkmergės g. 22A

8 684 39570, vsiklajunas@gmail.com

Visi darbai vyksta prieglaudoje, patogiu savanoriams metu.

„Pasirūpinti kitu“

Šiaulių letenėlė

Bačiūnų g. 213,
Lingailiai

867612231, siauliu.letenele@gmail.com

Prieš savanoriavimą susitarti.

„Pasirūpinti kitu“

Kviečia žmonių grupę savanoriauti visą dieną mūsų arklių ganykloje. Veikla įvairi - daugiausia fizinis darbas,
arklių ganyklos tvarkymas po žiemos sezono – šienas, mėšlas, reikėtų atsivežti ir savus įrankius. Dalyviams plačiau
galėtų papasakoti apie asociacijos veiklą, pamokyti saugaus elgesio su arkliais, jų priežiūros.

„Pasirūpinti kitu“

Žirgų globos asociacija

Varėnos rajonas,
Marcinkonys

8 673 31392, rolandas@zga.lt

VšĮ ,,Sos gyvūnai“

Minsko pl. 33 A
Vilnius

nadia@sos-gyvunai.lt, 868339826

Marijampolės gyvūnų
mylėtojų asociacija

Marijampolė

8656 73757,
mgmasociacija@gmail.com

VšĮ „Vyšnių sodas“

Švitrigailos g.11K

VŠĮ ,,Šlapia nosytė“

Vilnius

Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių medikų
draugija

Vilnius

Darbo pobūdis - gyvūnų priežiūra, teritorijos tvarkymas, smulkūs remonto darbai. Galime organizuoti kelių
valandų/dienos/kelių dienų talką.

Prieglaudos neturi, tačiau savanoriauti kviečia balandžio 24 d. 18 val. vyksiančiame renginyje Marijampolėje.

Laukia savanorių iš šių sričių: dizaineriai, videooperatoriai, žiniasklaidos atstovai, fotografai, programuotojai,
marketingas@vysniusodas.lt, +370 608 renginių organizatoriai, dizaineriai, rūbų gamintojai. Savanorystė šiuo metu labiausiai reikalinga viešinimo srityje
04043
(įvairūs video, nuotraukos ir pan.), bet priima ir norinčius socializuoti gyvūnus, t.y. būti su mažiau jaukiais
gyvūnais, juos jaukinti.
Organizacija užsiima katinukų gelbėjimu ir globa iki padovanojimo namuose. Todėl mes ieškotumėm tokio
pobūdžio savanorių:
a. žmonės galintys globoti gyvūnelius savo namuose iki padovanojimo ar laikinai globai
slapianosyte@gmail.com
b. žmonės galintys skirti laiko ir rašyti gražius tekstus apie gelbėjamą gyvūną
c. žmonės galintys gražiai nufotografuoti globojamus gyvūnėlius
d. žmonės galintys platinti reklamą internete
e. įmonė galinti paramos tikslais sukurti gyvūnų globos veiklai pritaikytą internetinį puslapį
Balandžio 21 d. Corner Hotel konferencijų salėje (T. Ševčenkos g. 16, Vilnius) organizuoja kvalifikacijos kėlimo
seminarą. Tema – žmogaus genetinės struktūros ir jų ryšys su elgesio stereotipais (doc.dr. Pavelas Zachovajevas).
Renginio pradžia – 9 val.
862345435,
Kviečia savanorius viešuoju transportu palydėti neregius seminaro dalyvius į renginio vietą. Tuo pačiu pabendrauti
renata.petrauskaite87@gmail.com
bei susipažinti su regos negalią turinčių asmenų kasdieniniais nuotykiais kelyje.
Savanoriai turės galimybę nemokamai paklausyti idomaus seminaro.

„Pasirūpinti kitu“ /
„Kurti bendrystę“

„Kurti bendrystę“

„Įgalinti kitus“

„Pasirūpinti kitu“ /
„Įgalinti kitus“

„Pasirūpinti kitu“ /
„Kurti bendrystę“

Valakampių socialinių Rukeliškių g. 40,
paslaugų namai
Kojelavičiaus g. 127

valakampiu@valakampiuspn.lt

Dienos užimtumo veiklos (Rukeliškių g. 40) - gyventojų lydėjimas, piešimo, muzikavimo užsiemimų vedimas ir t.t.
Taip pat galimas darbas trumpalaikės globos centre (Kojelavičiaus g. 127) - lydėti važiuojant viešuoju transportu,
pabūti su senyvo amžiaus žmonėmis, palydėti Juos į renginius, muziejus.
Grupiniams užsiėmimams Trumpalaikės globos centre – pagalba rengiant kulinarijos, rankdarbių būrelius,
organizuojant filmų peržiūras, mankštas ir kitas veiklas (dieną ir laiką galima derinti pagal savanorių galimybes).

„Pasirūpinti kitu“ /
„Kurti bendrystę“

„Lesė“ Vinlius

Vilnus

862135893,
yourmysteriousangel@gmail.com

Vienu metu gali priimti iki 8 žmonių, apsilankymas - iki 2 valandų. Savanoriams siūlome vedžioti šunis, padedant
tvarkant kačių kambarius.

„Pasirūpinti kitu“

VšĮ Nevalstybinis vaikų
darželis „Nendrė“

Vilnius

nendre@post.5ci.lt

Padėti pasiruošti renginiui, gaminant prizus.

„Kurti bendrystę“

Maltos ordino pagalbos
Gedimino pr. 56B,
tarnyba/Jaunieji
Vilnius
Maltiečiai

Maltos ordino pagalbos
tarnyba/Jaunieji
Maltiečiai

Gričiupio g. 11,
Kaunas

Maltos ordino pagalbos
Vytauto Didžiojo g.
tarnyba/Jaunieji
110, Kelmė
Maltiečiai

860393763,
lijana.kazakeviciute@gmail.com

862983459,
greta.cijunelyte@gmail.com

Vaikų dienos centre pageidaujama, jog iš įmonių ateitų iki 6 žmonių. Savanoriams reikėtų bendrauti su vaikais,
žaisti žaidimus, išeiti į kiemą, suorganizuoti išvyką, pikniką ir pan. Taip pat kviečia savanoriauti, suteikiant
socialines paslaugas į namus. Socialiniai darbuotojai laukia savanorių, lankant senyvo amžiaus, neįgalius asmenis
namuose, teikiant įvaririas paslaugas.
Savanorystė Kauno vaikų dienos centre. Savanoriams siūlome papasakoti apie savo profesiją, pasidalinti įdomiais
faktais, sudominti per aktyvias veiklas. Papildomos veikloms ir pasiūlymams visada yra atviri ir noriai priima
naujas idėjas.
Siūlomos datos savanoriams:
Balandžio 10 d. 14-17 h. siūlome su vaikais iškepti pyragą, padėti paruošti namų darbus.
Balandžio 18 d. siūlome pažaisti aktyvius žaidimus, padėti paruošti namų darbus.
Balandžio 25 d. siūlome pakalbėti apie profesijas, padėti paruošti namų darbus.

„Pasirūpinti kitu“

„Pasirūpinti kitu“

+370 614 86461,
linute.sim@gmail.com

Savanorystė vaikų dienos centre darbo dienomis nuo 13 iki 17 val.

„Pasirūpinti kitu“

Maltos ordino pagalbos
tarnyba/Jaunieji
Maltiečiai

Aukštadvaris

863514292,
gerda.revenkiene@gmail.com

Balandžio 7 d. grupė mini 15 metų veiklos jubiliejų ir kviečia prisidėti prie pagalbos šventės metu.

„Pasirūpinti kitu“

Kaipėdos rajono
visuomeninų
organizacijų sąjunga
„Apsktitasis stalas“

Kauno raj.

vilhelmas.simenas@gmail.com

Kviečiami savanoriai pravesti paskaitą, pasidalinti patirtimi su organizacijos nariais.

„Įgalinti kitus“

Lietuvos zoologijos
sodas

Kaunas

Lietuvos zoologijos sodui trūksta pagalbos kasdieniams darbams atlikti: gyvūnų priežiūra, aplinkos tvarkymas,
edukacinės medžiagos rinkimas.

„Pasirūpinti kitu“

Lietuvos aklųjų
biblioteka

Kaunas

Lietuvos aklųjų biblioteka ieško savanorių diktorių. Savanorystės pobūdis - knygų įgarsinimas akliesiems.

„Įgalinti kitus“

Integrali pagalba į
namus Vilniaus rajone

Vilnius

Mindaugas
mindaugassvietimas@gmail.com
+37069429426
Alisa Žarkova
(8-5) 216 3418
a.zarkova@labiblioteka.lt
Renata Adamovič
862493315
juodsiliai.integrali@gmail.com

Praleisti laiką su žmonėmis, kuriems reikalinga pagalba, priežiūra.

„Pasirūpinti kitu“

Vilniaus arkivyskupijos
Caritas

Vilnius

Antanas
+370 610 33093

Valgyklos lankytojų aptarnavimas pietų metu.

„Pasirūpinti kitu“

VšĮ „Šv. Jono vaikai“

Rūdiškių sen.

Savaitgaliais kviečia prisidėti prie vaikų veiklos (pavyzdžiui, suorganizuoti orientacines varžybas).

„Įgalinti kitus“

SOS vaikų kaimų
Lietuvoje draugija

Šiauliai

Laiko leidimas su vaikais: padėti paruošti pamokas, žasti, sportuoti ir t.t.

„Įgalinti kitus“

Šeškinės bendruomenių
sąjunga

Vilnius

Administraciniai darbai, rašymas renginio koncepcijos, dalyvavimas posėdžiuose, bendruomenės programos
įgyvendinimas.

„Įgalinti kitus“

Freegan.lt

Vilnius

Agnė Landžiūtė
+37060405128
info@svjonovaikai.lt
Erna Šimkutė
+37067326 378
info@sos-org.lt
Olegas Beriozovas
+37060914472
seskinesbendruomenes@gmail.com
Edgaras
+37064494414
skelbimai@freegan.lt
Rūta RamoŠkienė
+37067928250
ruta.ramoskiene@pangreitoji.lt

Gyvūnų maitinimas ir priežiūra.

„Pasirūpinti kitu“

Savanoriai kviečiami važiuojti kartu su greitosios pagalbos brigada į iškvietimus. Darbai gali apimti: pagalba
greitosios pagalbos brigadai, technikos įnešimas / išnešimas, pagalba ligoniui. Prieš pradedant savanotystę
pasirašoma sutartis, kurioje išdėstomi darbai ir pravedamas instruktažas.

„Pasirūpinti kitu“

Klaipėda

kmn@moteriai.lt
+37046350099

Mokymų vedimas. Temą galima derinti su pačiu centu. Prieš mokymus vyktų apmokymai vakarais nuo 18:00 iki
21:00 val.

„Įgalinti kitus“

Klaipėdos vaikų globos
namai „Smiltelė“

Klaipėda

Vilma Bakševičienė
+37065961433
smilteles@balticum-tv.lt

Praleisti laisvalaikį su vaikais. Taip pat vaikų namams reikia pagalbos perkraustant patalpas.

„Pasirūpinti kitu“

BĮ Klaipėdos socialinių
paslaugų centras
„Danė“

Klaipėda

Lina Kazlauskienė
+37046497617
pavaduotoja@danespc.lt

Nuvalyti langus, išvalyti plytelių tarpelius. Taip pat centras kviečia praleisti laiką su suaugusiais turinčiais psichinę
negalią ir senyvo amžiaus žmonėmis.

„Pasirūpinti kitu“

Pasvalio Šv.Jono
Krikštytojo parapijos
vaikų dienos centras

Pasvalys

Jurgita
+37067581981

Suorganizuoti užsiėmimus arba išvyką vaikams.

„Pasirūpinti kitu“

Biržų regioninis parkas

Biržai

Kęstutis Baronas
+37068758343
kestutis@rpd.w3.lt

Rokiškio Šv. Apaštalo
evangelisto Mato
parapijos senelių globos
namai

Rokiškis

Lina Jasinevičienė
+37045871260
senele9@gmail.com

Panevėžio m. greitosios
medicinos pagalbos
stotis
VšĮ Klaipedos
Socialines Ir
Psichologines Pagalbos
Centras

„Panevėžio gyūnų
globos draugija"

Panevėžys

Panevėžys

Alytaus miesto
bendruomenės centras

Alytus

VšĮ Druskininkų
jaunimo užimtumo
centras

Druskininkai

Justinas
+370 699 54 459
info@pagalbagyvunams.lt
Loreta Trainavičienė
+370 869913223
info@ambc.lt
+37061031087
info@juc.lt

Informacinio stendo ir suoliuko nudažymas, šiūkšlių surinkimas ir išvežimas iš smekduobės, nušienavimas lankomų
„Kurti malonią aplinką“
objektų, lankytojo bilieto platinimas.

Laiko leidimas su seneliais. Kai kurie seneliai yra nelankomi, todėl jiems visada smagu pabendrauti.

„Pasirūpinti kitu“

Sutvarkyti teritoriją, pavedžioti šunis.

„Pasirūpinti kitu“

Alytaus miesto bendruomenės centras labai lauktų banko atstovų, kurie skirtingo amžiaus vaikams ir paaugliams
(iki 14 m. ir 16-18 m.) galėtų papasakoti apie finansinį raštingumą.

„Įgalinti kitus“

Druskininkų jaunimo užimtumo centras kviečia norinčius vesti paskaitas / pamokas vaikams. Dėl temų galima
pasitarti su pačiu centru.

„Įgalinti kitus“

Vaikų laisvalaikio ir
priežiūros studija
„Dienukas"

Klaipėda

info@dienukas.lt
+37062113419

Vaikai labai nori nuvykti prie jūros, todėl studija kviečia prisidėti prie kelionės organizavimo ir įgyvendinimo.

„Įgalinti kitus“

Kupiškio Jaunimo
Centras

Kupiškis

+370 670 21763
+370 459 52 523
kupiskiojc@gmail.com

Paskaitos apie finansinį raštingumą vedimas vaikams.

„Įgalinti kitus“

Labdaros ir paramos
fondas Dvasinės
pagalbos jaunimui
centras

Klaipėda

Danguolė Misiukonienė
+37060098723
info@dpjc.lt

Ekskursija į banka ir / ar paskaita apie šeimos, asmeninius finansus bei jų valdymą.

„Įgalinti kitus“

Varėnos socialinių
paslaugų centras

Varėna

Padėti sutvarkyti seneliams namus, praleisti su jais laiką.

„Pasirūpinti kitu“

Kapčiamiesčio globos
namai

Lazdijų raj.,
Kapčiamiestis

Praskaidrinti seneliams kasdienybę ir praleisti laiką su jais.

„Pasirūpinti kitu“

Reikėtų padėti nuplauti langus.

„Kurti malonią aplinką“

Reikalinga pagalba žmonėms po operacijų.

„Pasirūpinti kitu“

Pagalba tvarkant parko aplinką.

„Kurti malonią aplinką“

Užsiėmimai su vaikais. Turiningo laisvalaikio praleidimas (pavyzdžiui, išvyka į gamtą).

„Pasirūpinti kitu“

Užsiėmimai su vaikais. Turiningo laisvalaikio praleidimas (pavyzdžiui, išvyka į gamtą).

„Pasirūpinti kitu“

Užsiėmimai su vaikais. Turiningo laisvalaikio praleidimas (pavyzdžiui, išvyka į gamtą). Taip pat centras prašo
sutvarkyti 5 dviračius.

„Pasirūpinti kitu“

Reikėtų padėti vaikams atlikti darbus, kurie ugdytų vaikų socialinius įgūdžius. Patarti jam, prižiūrėti, padėti jį
atlikti gerai.

„Įgalinti kitus“

Reikėtų pavedžioti apie 15 šunų.

„Pasirūpinti kitu“

Gyvūnų priežiūra, aplinkos tvarkymas, gyvūnų nuvežimas pas veterinarą.

„Pasirūpinti kitu“

Utenos A. ir M.
Miškinių viešoji
biblioteka
Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugija

Utena
Visaginas

Ramunė
+37061636231
info@varenosspc.lt
Lina
831843126
gerumonamai@gmail.com
Vida Garunkštytė
838961601
vida@uvb.lt
+37065298773
+37069202287
Kęstutis Šerepka
8381512 43
+370686453 68
info@anyksciuparkas.lt
Vygantas Kaselis
+370 646 10579
+370 340 64377
v.kaselis@ugcentras.lt
Vygantas Kaselis
+37064610579
+370340 64377
v.kaselis@ugcentras.lt
Vilma
+37065084804
Jelena
+37065097154
lena.iluk@mail.ru
Sigitas
+37067128146
Roma Puidokienė
+37060059446
telsiu.uodegele@gmail.com

Anykščių regioninis
parkas

Anykščiai

Ukmergės globos
centras

Ukmergė

Ukmergės globos
centras

Siesikai

Vievio vaikų dienos
centras

Vievis

VšĮ „Grijos vaikai"

Grigiškės

Lietuvos gyvūnų globos
draugija

Tauragė

VšĮ „Telšių uodegėlė"

Telšiai

Vaikų dienos centras

Mažeikiai

Zita Jonauskienė
844320138,
+37068606866
direktore@socpaslaugos.lt

Popietė vaikų dienos centre. Galima su centru susitarti dėl temos.

„Pasirūpinti kitu“

Plungės savivaldybės
viešoji biblioteka

Plungė

Virginija
844872372

Reikėtų nuvalyti langus, padėti sutvarkyti darželius.

„Kurti malonią aplinką“

Žemaitijos nacionalinis
parkas

Plateliai

Pagalba tvarkant parką.

„Kurti malonią aplinką“

Suvalkijos socialinės
globos namai

Katiliškių k.

Globos namai labai laukia savanorių, kurie norėtų praleisti laiką su neįgaliaisiais ir praskaidrintų jų laisvalaikį.

„Pasirūpinti kitu“

Marijampolės Šv.
Cecilijos gimnazija

Marijampolė

Edita
+37068075172

Vaikams reikalinga pamoka apie banką, finansinį raštingumą.

„Įgalinti kitus“

BĮ Klaipėdos sutrikusio
vystymosi kūdikių
namai

Klaipėda

Raimonda
+37065775247
kudikiu.namai@gmail.com

Reikėtų padėti sutvarkyti kiemą (grėbimas, žvyro išlyginimas ir pan). Taip pat praleisti laiką su mažyliais.

„Kurti malonią aplinką“

Ramūnas Lydis
+370 448 49337
+370 679 06745
ramunas.lydis@zemaitijosnp.lt
Jolanta
+37034361521
suvalkijossgn@gmail.com

