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Gautą 2 proc. paramą nuo gyventojų GPM skyrėme Ordino vykdomoms socialinės pagalbos ir atskirties mažinimo programoms: 
„Išlikimas II“, „Mažojo princo dirbtuvės“, „O.S.C. Žinių ringas“, „Labdarių salonai“ ir kt. Būrėme ir telkėme savanorius prasmingiems 
darbams, puoselėjome dalijimosi ir labdaros tradicijas, skatinome kartu paremti jaunuosius Lietuvos talentus, kūrėjus, menininkus. 
Padėjome silpniems senoliams, nuteistiesiems ir vaikams.

Kviečiame pasižiūrėti įamžintas 2015 metų renginių akimirkas leidinio fotokronikoje.

2015.06.07 Tėvo dienos šventės renginys aviacijos tema Kupiškio vaikų globos namų 
auklėtiniams. Ekskursija Vilniaus oro uoste, dovanos, maitinimas, užsiėmimai ir žaidimai bei savo 
svajonių skraidynės gamyba ,,Mažojo princo“ dirbtuvėse. 
PARTNERIAI: Lietuvos oro uostai, „Turkish airlines“ , „Oro baras“, „Mažoji Ragainė“, „Gurmans“.

2%
nuo GPM

ORDO SANCTI 
CASIMIRI

AČIŪ, kad buvote su mumis iki šiol !

kviečiame pratęsti JŪSŲ 2% nuo gpm skyrimą 

prasmingiems darbams ir šiemet.



2015.08.20 Edukacinė išvyka Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ auklėtiniams į Vilnių. 
Programoje: ekskursija LNOBT užkulisiuose su dama Sofija Jonaityte, lipdybos užsiėmimai 
„Mažojo princo“ dirbtuvėse su skulptoriumi Gediminu Radzevičiumi, maitinimas, dovanos.

2015.11.06 Edukacinė išvyka „Visos Lietuvos vaikai“ globos namų auklėtiniams į Vilnių. Atvyki-
mas iš Koncepto kaimo (Elektrėnų sav.) į Vilnių. Kompiuterio technologijų užsiėmimai „Mažojo 
princo“ dirbtuvėse su „Barclays“ savanoriais, paskaita apie saugų socialinių tinklų nudojimą, 
maitinimas, stalo teniso mini turnyras, dovanos.

2015.12.02 „Mažojo princo“ dirbtuvių teatro ir menų diena Kėdainių „Saulutės“ globos namuose. 
Spektaklio užduotys ir kūrybinė programa. Programą kūrė ir vedė teatro meno tyrinėtojos: 
Šarūnė Pečiukonytė, Paulina Nešukaitytė ir režisierė Saulė Norkutė.



2015.10.25  „Mažojo princo“ dirbtuvėse svečiai iš Suomijos su vaikais iš Vilniaus m. rajonų statė 
namus ir būrė netikėčiausių instrumentų orkestrą. Po kūrybinių dirbtuvių vaikai išskubėjo į 
LNOBT žiūrėti spektaklį „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 
Programą parengė ir vedė „Kalteva Co“.

2015.12.13 „Mažojo princo“ dirbtuvių ir technologijų kabineto įrengimo šventė Kupiškio vaikų 
namuose. Neformaliojo ugdymo klasės įrengimas. Dovanota IT įranga, interaktyvios mokytojo 
darbo vietos įrengimas,  patalpos apipavidalinimas Mažojo princo tema, baldų montavimas, 
bibliotekos įrengimas, paveikslų perdavimas ir kabinimas, labdara.
PARTNERIAI: „Barclays“ savanoriai, LDK Muziejus valdovų rūmai, Klasika LT.



2015.03.22 Pavasario šventė Dotnuvos slaugos namuose: 
aplankyti juose gyvenantys senoliai, įteiktos dovanos. Naujai 
atidarytuose slaugos namuose įteiktas ir pašventintas globėjo 
šv. Kazimiero paveikslas. Aptartos bandradarbiavimo ir rėmimo 
perpektyvos. Po susitikimo senolius linksmino mažieji talentai, 
dovanodami savo koncertą.

2015.10.05 Akustinės terapijos ir regeneracijos kabineto atidarymas 
Dotnuvos slaugos namuose. Bendradarbiavimo sutarties ir įrangos 
perdavimo akto pasirašymas. Kabineto įrengimas – ordino socialinės 
pagalbos projekto „Išlikimas II“ dalis. Projektas finansuotas iš Lietu-
vos ir Italijos šv. Kazimiero ordinų lėšų.
Renginyje dalyvavo Italijos šv. Kazimiero ordino atstovai.
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LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ 
LIGONINĖ

O.S.C.  „ŽINIŲ RINGAS“

„O.S.C. Žinių ringas“ – intelektualus komandinis 
žaidimas, pagalbos projekto „Išlikimas II“ dalis, vykdytas 
Laisvės atėmimų vietos ligoninėje.

Programos tikslas – plėtoti nuteistųjų socializacijos 
galimybes, tobulinant socialines kompetencijas.

Dalyvo 7 suburtos nuteistųjų ir viena darbuotojų 
komandos. Taip pat nuotoliniu vaizdo teletilto ryšiu 
dalyvavo atvira TBC forma sergantys nuteistieji.

Susitikimų datos: I – 2015.08.22, II – 2015.09.26, III – 
2015.10.24, IV – 2015.11.28, Finalas – 2015.12.12.
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JŪSŲ PARAŠAS JŪSŲ VARDAS IR PAVARDĖ

AČIŪ, kad buvote su mumis iki šiol !

kviečiame pratęsti JŪSŲ 2% nuo gpm skyrimą 

prasmingiems darbams ir šiemet bei ateityje.

Rekvizitai: ASOCIACIJA ŠV.KAZIMIERO ORDINAS
Įmonės kodas: 191970724
Adresas: LABDARIŲ G. 8, VILNIUS, LT-01120
Paramos sąskaitos nr.: LT68 7044 0600 0136 5992
 
Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymas numato paramos teikimo būdą, kuris nereikalauja iš gyventojo jokių papildomų 
materialinių išlaidų, tačiau suteikia galimybę paremti labiausiai remtiną, jo nuomone, visuomenei naudingą sritį. Kiekvienas dirbantis 
Lietuvos gyventojas gali skirti iki 2 procentų nuo per kalendorinius metus gautų pajamų išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos  
pasirinktam ūkio subjektui. Dėkojame už Jūsų paramą. 

Rekomenduojame paprasčiausią būda skirti savo 2 proc. nuo GPM elektroniniu būdu www.vmi.lt

KONTAKTAI KLAUSIMAMS   el. paštas: administracija@ordinas.lt,    tel.  8 628 25123, 852 310027     www.ordinas.lt

2%
nuo GPM

Visa leidinio informacija parengta pagal www.ordinas.lt


