
d/*fu,e*a
b/J.*-fta*t@nt

Gerbiama(s) Remejau,

Kai prie$ 15 metq lankiau Lietuvos kaimo mokyklas, radau atsakym4 kam reiketq skirti man

patiketq JAV Moterq draugijos lteikt4 finansing parame. Bfitent pagalba kaimo mokyklq mokiniams,

kuriq akyse ir Siandien matau nepasotinamq Zingeidumq ir dideli norq paZinti pasaul[, tapo labdaros

fondo svarbiausia misij a.

Sios kilnios misijos deka susipaZinome su tflkstandiais atokiuose Lietuvos kampeliuose

besimokandiq vaikq, jq atsidavusiais mokytojais ir dideliu blriu fondui ne[kainojamq paramq bei

palaikymq suteikusiq verslininkq ir privadiq asmenq.

per pastaruosius 15 metq daug kas pasikeite - mokyklos tapo modernesnds ir turtingesnes. Mokytojq

ir mokyklq vadovq iniciatyva Siandien jos dalyvauja [vairiuose projektuose, bendradarbiauja su

uZsienio mokyklomis, o kadaise dia besimokE moksleiviai uZaugo ir tEsia studijas arba kuria savo

versl4.

DZiaugiames, kad kartu su Jumis, galejome daugiau nei 40 Lietuvos kaimo mokyklq mokiniams

suteikti galimybE skaityti naujausias knygas, dalyvauti [vairiose kiirybinese stovyklose, atnaujinti

stadionus ar sporto sales bei sporto inventoriq'

Su J[sq parama ir pagalba galejome padeti vaikrl namams ir ligoninems isigyti reikalingos [rangos'

Be Jlsq svarbios finansines paramos mfisq fondas nebttq galdjgs igyvendinti tiek graZiq darbq ir

projektq. Tadiau yra dalykq, kurie yra svarbesni nei materialine pagalba - tai gerumas ir Siluma'

kuria Jls dalinotes su mumis ir mlsq globotiniais. Tai yra ne[kainojama vertybe'

siemet Labdaros ir paramos fondas nusprende sustabdyti savo veiklE vertindami tai' kas per 15

metq padaryta, galime suskaidiuoti, kiek darbq ir projektq [gyvendinta, kiek paramos gauta ir

suteikta. Tadiau vieno pamatuoti negalim a - taidziaugsmas, kur[ kartu su Jumis suteikeme vaikams:

mokiniams, maZiesiems ligoniukams ar globos namq aukletiniams'

NuosirdZiai dekoju visiems fondo darbuotojams ir savanoriams nuo pat pirmqiq fondo veiklos dienq

prisidejusiems, prie kilnios ir atsakingos misijos igyvendinimo: skleisti gerl ir padeti pagalbos

stokojantiems.

Adi[ Jums, kad ilgus metus buvote kartu. Tikiu, kad mflsq pradeti darbai ir graZios labdaros

tradicijos bus puoselejamos bei tEsiamos ateityje'
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