Paramos gavėjai, kuriems suteikta parama 2017 metais
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Baltijos pažangių technologijų institutas (Projektas „Tyrėjų naktis 2017“) – 10000,00 Eur
Paramos ir Labdaros Fondas „Mamų Unija“ (Šeimos namučių įkūrimas) – 119119,00 Eur
Dingusių žmonių šeimų paramos centras (Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas ir dingusių vaikų
problematikos viešinimas Lietuvoje) – 2900,00 Eur
Kauno technologijos universitetas (Jaunųjų mokslininkų darbų paroda – konkursas „Technorama 2018“)
– 7700,00 Eur
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (Nacionalinis konkursas „Geriausios disertacijos“) – 3450,00 Eur
Maltos ordino pagalbos tarnyba (Maltiečių pagalba vaikams ir jaunimui) – 35000,00 Eur
VšĮ „Robotikos akademija“ (Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas pasitelkiant STEAM ugdymo
priemones) – 50000,00 Eur
VšĮ „Intechcentras“ (Mokslo tiriamųjų darbų įveiklinimas ateities gamybos fabrikų skaitmenizacijai ir
efektyvumui didinti) – 19650,00 Eur
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“ (Nuotoliniai mokymai 2017 – 2018 mokslo metais ir Žiemos
sesija 2018) – 12000,00 Eur
Lietuvos Nacionalinis dramos teatras (Projektas „Pokalbiai mokyklos sporto salėje“) – 9460,00 Eur
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ (Mažiau galimybių turinčių vaikų ir jaunuolių socialinių
įgudžių ir kompetencijų, reikalingų socialinei atskirčiai įveikti, ugdymas) – 85000,00 Eur
NVO Vaikams konfederacija (Projektas „Auk, žaisk ir kurk“) – 50000,00 Eur
Techninių erdvių asociacija (Projektas „Maker Faire Vilnius 2018“) – 8000,00 Eur
VšĮ Lietuvos Junior Achievement (Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas) – 15000,00 Eur
VšĮ „Šviesos kūgiai“ (Renginys „Science Hack Day Vilnius 2018“) – 4850,00 Eur
Asociacija „Raudonos nosys gydytojai klounai" (Gydytojų klounų veiklų sklaida ir stiprinimas vaikų
onkologijos skyriuose Lietuvoje) – 10000,00 Eur
Aleksandro Gridino paramos fondas (Projektas „Sveika, aktyvi vasara“) – 5000,00 Eur
VšĮ „Pilietinė medija“ (Geriausia gyvenimo pamokų diena) – 16500,00 Eur
VšĮ „Pilietinė medija“ (Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas festivalio „Sveika Neringa!“ metu) –20000,00
Eur
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Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Lietuvos nacionalinis komitetas (UNICEF vaikų bėgimas „Už
kiekvieną vaiką“) – 13000,00 Eur
VšĮ Piliečių iniciatyvos (Energiją tausojančios bendruomeninės miesto daržo laboratorijos plėtra) –
25000,00 Eur
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (Projektas „Šiuolaikiniai energetikos sprendimai pažangiam
vartotojui“) – 35000,00 Eur
Mentor Lietuva (Įmonių socialinės atsakomybės didinimas įtraukiant darbuotojus į mentorystės
programas jaunimui) – 11885,00 Eur




















VšĮ „Šv. Kristoforo kamerinio orkestro klubas“ (Integruotos muzikos ir šokių pamokos „Nuo baroko iki
roko!“) – 12370,00 Eur
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (Projektas „Ekologinio švietimo akademija“) – 30000,00 Eur
VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“ (XXII Pažaislio muzikos festivalis) – 5000,00 Eur
VšĮ „Visos mūzos“ (Moksleivių ugdymo programa „Susitikimas“) – 9740,00 Eur
Klaipėdos valstybinė kolegija (Efektyvaus elektros energijos naudojimo tyrimo laboratorija) – 13930,00
Eur
Elektrėnų profesinio mokymo centras (Vėjo jėgainės mokomojo stendo įrengimas) – 36203,00 Eur
Rotulių kaimo bendruomenė (Bendruomenės renginiai) – 1992,00 Eur
Elektrėnų savivaldybė (Sporto aikštynas „Energija“) – 18000,00 Eur
Techninių erdvių asociacija (Mobilios FAB LAB dirbtuvės Lietuvos regionuose) – 12500,00 Eur
VšĮ Vilniaus socialinis klubas („Vilnius social club“ veikla) – 10180,00 Eur
Asociacija LRK ENERGIJA (Ledo ritulio klubo „Energija“ veikla) – 20000,00 Eur
Klaipėdos miesto rankinio klubas „Dragūnas“ (Dalyvavimas Lietuvos ir Europos rankinio čempionatuose)
– 8000,00 Eur
Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius (Kauno samariečių vaikų dienos centro „Užuovėja“ vaikų ir
jaunimo užimtumo skatinimas) – 20000,00 Eur
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (Pagalbos telefonu linijos „Sidabrinė linija“ parama) – 10000,00
Eur
Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija (Neįgaliųjų užimtumo skatinimas, kuriant palankią aplinką,
socialinės atskirties mažinimas ir integracija į visuomenę) – 8000,00 Eur
VšĮ „Vilniaus rankinio centras“ (Sporto klubo veikla – sporto klubo piramidės įgyvendinimas: nuo vaikų
užimtumo iki profesionalios komandos) – 8000,00 Eur
Lietuvos energetikų senjorų klubas (Leidinys „Lietuvos energetika“ VII t.) – 3800,00 Eur
Šiaulių miesto regbio klubas „Baltrex“ („Regbio galia“ veikla) – 4000,00 Eur

