KARTU GALIME
DAUGIAU

adite@rotary.lt

SINCE
22/02/1996

ǀ ADITĖS NAUJIENOS. SPECIALUS LEIDIMAS 2019/2020 ǀ

FB/ Klaipėdos Rotary klubas Aditė

_______________________________________________________________________________________

ADITĖ KVIEČIA PADĖTI SILPNIAUSIEMS
2019/2020 metais kviečiame prisidėti prie naujų projektų
Aukoti galite 2% GPM , RK „Aditė“, identifikavimo kodas 141985855
ar pervedant jūsų skiriamą, nesvarbu kokio dydžio sumą į RK „Aditė“ AS LT837044060005189268.

Naujas

PAMATYK – KIEK DAUG
ŽVAIGŽDUČIŲ ŽEMĖJE

Padėkim autizmo paliestiems vaikams – žemės
žvaigždutėms – išmokti gyventi šalia mūsų,
išsiugdyti socialinius įgūdžius.
Socialinių įgūdžių ugdymo reikia didžiajai daliai
autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims,
Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos įdiegimas
padės ugdyti savarankiškumą namuose bei savęs
apsitarnavimą.
Nesant
suformuotų
savęs
apsitarnavimo įgūdžių, tėvams reikia atlikti tai, ką
vaikas turėtų daryti pats, ką jis turės daryti pats
užaugęs.
Kaip galime padėti? Įrenkime socialinių
įgūdžių kambarį Delfinų terapijos centre.
Įgūdžių lavinimo kambariu galės naudotis
kiekvienas nepriklausomai nuo jo amžiaus ar
diagnozės. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip
socialinė erdvė mūsų Klaipėdos bendruomenės
nariams ir tiems, kuriems labiausiai reikia
emocinės ir fizinės pagalbos.

AUGU ir SENSTU

Prisipažinkime, mes senstame. Augame ir tuo
pačiu senstame. Stabtelkim ir pamatykim vis
didėjantį vienišų senolių ratą. Pasikvieskime juos į
mūsų klaipėdiečių šeimų būrį, paklauskim „Kaip
gyveni ? Kuo padėti ?" Pasisodinkime juos šalia
savęs teatre, kartu su savo vaikais nueikime į
parodą, baseiną, gaminkime pagal jų receptus,
išvažiuokime į ekskursiją . Jie tokie vieniši ir turi
tiek daug mums papasakoti. Todėl „Aditė“ imasi
organizuoti socialinės motyvacijos projektą,
jungiantį klaipėdiečių kartas „AUGU
ir
SENSTU“.
Apie projekto eigą galėsite skaityti
www.facebook.com/KlaipėdosrotaryklubasAditė
Išsamūs atsakymai adite@rotary.lt

TĘSTINIAI ADITĖS PROJEKTAI
Geltonieji autobusiukai – dovana
koncertas inovatyviausiems
Klaipėdos gimnazijų mokiniams,
vykdomas kartu su Klaipėdos ir
Palangos miestų klubais.
Delfinų terapijų finansavimas
autizmo spektro sutrikimų
turintiems vaikams.

Kambario su profesionalia, ilgaamže,
neįgaliesiems pritaikyta įranga kaina yra
20 000 €.
Projekto parneris - Lietuvos Jūrų muziejaus
Delfinų terapijos centras .
Apie projekto eigą galėsite skaityti
www.facebook.com/KlaipėdosrotaryklubasAditė
Išsamūs atsakymai adite@rotary.lt

Naujas

Vienkartinės paramos stipendijos
gabiems, ekonominę atskirtį
turintiems moksleiviams.
Apie projektus skaitykite:
www.facebook.com/KlaipėdosrotaryklubasAditė
www.rotary.lt/rotary/klaipedos-adites-rk/326

Prie šių projektų taip pat galite prisidėti, aukojant 2%

GPM, RK
141985855.

„Aditė“,

identifikavimo

kodas

KĄ VEIKIA ADITĖ? 1996 m.
Klaipėdos miesto
Rotary
klubui „Aditė“ buvo suteiktas
List of Carter Members ir
pradėti organizuoti paramos
projektai,
įsilieję
Rotary
International bendruomenėje.
Per 23 metus klubas „Aditė“,
rengdamas svarbius, pagal
laikmečio
situaciją
reikalingiausius
visuomenės
gerovę
ir
sveikatinimą
skatinančius projektus, skyrė iš
narystės fondo, asmeniškai
narių lėšomis rėmė ir iš fizinių
asmenų, verslo įmonių, kitų RK
pritraukė 202735€, dalyvavo
įgyvendinant 521316€ vertės
TBC prevencijos projektą.
Didžiausi minėtini projektai,
kuriems skirta lėšų:
☼ Klaipėdos Spec. Lopšelisdarželis
„Pelėdžiukas“
su
besikuriančiu Regos ugdymo
centru 1999 m. gavo 55060$
finansavimą vaikų su regos
negalia galimybių plėtojimui iš
Tarptautinio Rotary fondo ir
Danijos, Vokietijos, Norvegijos
apygardų. Iš lėšų įvykdytos
labai svarbios vaikams su regos
negalia
programos
Opportunities
Grant
ir
Matching Grant.
☼ Klaipėdos vaikų ligoninei –
28962 €.
☼ Klaipėdos E.Balsio menų
gimnazijai – 7906 €.
☼ Projektui „Geltonieji
autobusiukai“ – 5045,00 €.
☼ Autizmo spektro sutrikimo
problemai viešinti, ligoniukų
gydymui ir Delfinų terapijos
centrui įrengti – 31 601,00 €.
☼ Mokymosi parama gabiems
moksleiviams ir stipendijos –
8326,00 €.
☼Kitiems projektams– 4971,00 €.

Ateinančiais metais „Aditė“ yra
užsibrėžusi
ne
tik
tęsti
ilgalaikius
pasiteisinusius
projektus, bet numatyti įvykdyti
ir nemaži nauji projektai –
įrengti autizmo sutrikimų
turintiems vaikams socialinių
įgūdžių kambarį Delfinų
terapijos centre ir klaipėdiečių
kartas jungiantį „Augu ir
senstu“ projektą.
Todėl kviečiame:
PAAUKOK, PRISIDĖK,
NEBŪK ABEJINGAS –
tai mūsų miesto
bendruomenės dabarties
rūpesčiai ir ateities
sprendimai.
Prie projektų galite prisidėti
aukojant 2% GPM , RK
„Aditė“, identifikavimo kodas
141985855 ar pervedant jūsų

skiriamą, nesvarbu kokio
dydžio sumą į RK „Aditė“
AS LT837044060005189268.
KAS YRA ROTARY? - (angl.
rotation – sukimasis, kaita) –
tarptautinis
labdaros klubas
(įkurtas 1905 m. Čikagoje, JAV),
jungiantis verslo ir įvairių,
skirtingų profesijų lyderius.
Bendrija,
laikydamasi
tarnavimo
idealo,
vykdo
humanitarinius projektus, ugdo
ir skatina dorovinius profesinės
veiklos
pradus,
tarptautinį
tarpusavio supratimą, gerą valią
ir taiką. Šiuo metu pasaulyje yra
1,2 mln. rotariečių iš daugiau
kaip 200 šalių.
Pasaulinė Rotary bendruomenė
kasmet turi veiklas vienijantį ir
motyvuojantį šūkį. 2019/2020
metų šūkis - „Rotary sujungia
pasaulį“. www.rotary.org

ROTARY
LIETUVOJE.
Pirmasis Lietuvos
Rotary
klubas įkurtas 1934 m. spalio
15 d. Kaune. Klubas buvo
įkurtas teisininko K. Žalkausko,
geografo K. Pokšto ir žurnalisto
J. Purickio iniciatyva.
Iki 2014 m. liepos 1 d. Lietuvos
Rotary klubai buvo priskirti
Danijos apygardai Nr. 1460.
Vėliau susikūrė savarankiška
Rotary apygarda Nr. 1462.
Vilniuje veikia organizacijos
sekretoriatas, kuriame teikiama
visa
informacija
Rotary
nariams, o taip pat visiems
besidomintiems Rotary veikla
Lietuvoje.
Šiandien Lietuvoje veikia:
55 Rotary klubai jungiantys
1607 rotariečius; 11 Rotaract
klubų (jaunimas 18-30 m.);
14 Interact klubų (jaunimas 1418 m.).
www.rotary.lt
Klaipėdoje veikia 6 Rotary
klubai: „Klaipėda“, „Aditė“,
„Maris“, „Concordia 1826“,
„Senamiesčio“,
„Karalienė
Luizė“.
Sujungdami bendras rotariečių
ir visuomenės geradarių jėgas
mes kartu su jumis galime
pakeisti žmonių likimus, mes
galime keisti bendruomenes,
galime nuveikti išties daug, kad
mūsų žmonės būtų laimingesni.

