PRIEDAS. Vaikų dienos centrams reikalingas sporto inventorius ir žaidimai:
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LPF ,,Nemuno krašto vaikai“,
Šlaitų g. 9, Vilkija, LT 54224
Kauno r. Tel./fax. 8-37 556 182,
nemunovaikai@gmail.com
Viešoji įstaiga „Padovanokim
šypseną, Bažnyčios g. 2 Alytus,
LT 62142, 860613811, 83157344
padovanokim.sypsena@gmail.com

,,Šiuo metu norėtume įsirengti vaikų sporto aikštelę. Kadangi
mūsų vaikai labai mėgsta futbolą mums reikėtų futbolo vartų ir
tvoros, aptverti aikštelę. “
,,Mes be rėmėjų pagalbos, iš projektinių lėšų galime tik
vegetuoti, apie jokius žaislus, sportinį inventorių nė pasvajot
nedrįstame, džiaugiamės galėdami kanceliarinių prekių įsigyti.
Visuose VšĮ "Padovanokim šypseną" įsteigtuose centruose
naudojame gyventojų padovanotus žaislus, žaidimus ir sportinį
inventorių.
Kokį krepšelį mums padovanosit, už tokį ir būsime be galo
dėkingi. Norėtųsi, kad krepšelį sudarytų lavinamieji, ugdomieji
žaidimai.
VšĮ "Padovanokim šypseną" vaikų dienos centrai:
1. Vaikų dienos centras "Gera drauge" esantis Rimėnų km. 40
vaikų
2. Alovės vaikų dienos centras 30 vaikų
3. Krokialaukio vaikų dienos centras 30 vaikų.
Visuose dienos centruose vaikai renkasi po pamokų, ruošia
pamokas, valgo pavakarius, vykdoma būrelių veikla,
diskutuojama, žaidžiama, organizuojamos varžybos, šventės ir
t.t. Vaikų amžius nuo 3 iki 15 metų.
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Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos
centras, Vilniaus g.3, Kretinga
LT-97129, 8-445-58782,
sv.antanodc@gmail.com

Būsime be galo dėkingi už bet kokią mūsų vaikams skirtą
paramą.”
,,Futbolo vartai QuickPlay Kickster Academy 2.4 x 1.5 m
Lengvai surenkami bei pastatomi futbolo vartai, tinkami
žaisti, treniruotis įvairiomis oro sąlygomis.
Vartų matmenys : 1.52x2.44m.
84,00 € 1 vnt. – 2 vnt. viso 168 eur
Lazda sportui ''Jolly'', 160 cm
Prekės kodas: 000388 Kaina: 6.70€ 6 vnt. – viso: 40,20 eur
Pusapvalis pagrindas lazdoms "JOLLY" (30 mm anga)
Prekės kodas: 000391 Kaina: 6.50€ 6 vnt. – 39 eur
Kopetėlės 4
- kopetėlių ilgis 4 m Kodas: 100003 Kiekis: 16,00€ viso: 32 eur
- barjerai treniruotėms - aukštis 15 cm Kodas: 100002 Kiekis:
1 vnt. - 5,50€ viso 33 eur
Gimnastikos vamzdinis lankas (80 cm)
Prekės kodas: 000085 Kaina: 7.90€ - 2 vnt. viso 15,80 eur
Salės riedulio lazda
Prekės kodas: 004016 Kaina: 7.00€ - 6 vnt. viso 42 eur
Maišas šuoliams "JUNIOR"
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VšĮ Sasnavos vaiko dienos
centras Žaliosios g.2, Sasnavos
mstl. LT-69479 Marijampolės sav.
Sanavos vaiko dienos centras
„Saulutė“, 8 343 28635, 8 610
00286, fondas@one.lt ,
esenkuvkiene@gmail.com
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Sedos vaikų dienos centras:
Seda, Mažeikių rajonas
+370 691 76967,
tatjanavaikai@gmail.com
Visuomeninė organizacija
„Vaikai-visuomenės dalis Aušros
Vartų 16/1, Vilnius LT-02100
Radviliškio vaikų dienos centras
Radvilų 17, Radviliškis Tel._(8-5)
2624377, Tatjana@vvd.lt,
Lietuvos samariečių
(Asociacija) Jurbarko Krašto
bendrija, Vaikų dienos užimtumo
centras, Daukanto-27, Jurbarko
miestas , LT-74001. 8-447-51019;
nstratster@gmail.com
Radviliškio vaikų dienos centras
„ ATVIRI VISIEMS “
Kastonu 4, Radviliškis. LT-82177
Tel.: 370 691 76967,
tatjanavaikai@gmail.com
Didžiasalio vaikų globos ir
socialinės paramos šeimai
centras, Pupienos g. 3,
Didžiasalis, Ignalinos rajonas Tel.
( 8 386) 59 199; faks. ( 8 386) 59
200, sala@ignalina.lt
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VšĮ Širvintų vaikų dienos
centras

Prekės kodas: 001340 Kaina: 9.40€ - 2 vnt. (skirtingų spalvų)
viso 18,80 eur
Apvalus tunelis lindimui 2,74 m
Prekės kodas: 007050 Kaina: 82.00€
Žaidimų Parašiutas (6 m)
Prekės kodas: 000720 Kaina: 79.80€ “
1. Kadangi pas mus yra įkurta atvira jaunimo erdvė , mums labai
reikėtų biliardo stalo vyresnio amžiaus vaikams. UAB Senukai
už 398, 05 Eur.
2. Reikėtų mergaitėms dviratukų. Pigu.lt el. parduotuvėje
dviratukas "Dino Bikes" kainuoja 56,49 eur.
3. Pripučiamas vaikiškas baseinas su krepšiu Bestway
168x102 cm -29,89 (UAB Senukai);
4. Kamuoliai: Futbolo, krepšinio tinklinio.
Kamuoliai (futbolo, krepšinio, tinklinio), stalo žaidimai 7-14
metu vaikams, šaškės, šacmatai, Bagmintono raketes, estafetems
priemones.
,,Mums tinka viskas: kamuoliai (futbolo, krepšinio, tinklinio)
stalo žaidimai 7-14 metu vaikams, netgi šaškių, šacmatų labai
trūksta - po 3-5 vnt. vienodų, nes bus penkiuose vaikų dienos
centruose. Bagmintono raketės, estafetėms priemonės”.

Dviejų kilnojamų futbolo vartų;
Dviejų krepšinio stovų, nes gavome plotą žaidimų aikštelei
įrengti.
Vaikai nuo 14 metų

Kamuoliai (futbolo, krepšinio, tinklinio), stalo žaidimai 7-14
metu vaikams, šaškės, šacmatai, Bagmintono raketes, estafetems
priemones.

,,Mums reikalinga bet kokia parama, juk vaikams niekad nebūna
per daug žaidimų Vaikai turi svajonę dienos centre turėti
šokių/ sporto vaizdo ir judesio žaidimų. Mes turime žaidimų
konsolę Xbox, bet neturime judesio žaidimams žaisti įrangos ir
kasečių. Mūsų Centre taip pat labai populiarus tenisas (turime
2 stalus), bet trūksta rakečių, kamuoliukų, teniso stalo
tinklelių. Vaikams patinka žaisti ir badmintoną, bet rakečių
neturime ir kamuoliukų baseiną, tik kamuoliukai ,,pabėgo’’ ar
subliuško. Mums reiktų ir stalo žaidimų…”
,,- Stalo tenisui žaisti raketės 2 kompl.( stalo teniso stalą turime)
- stalo tenisui žaisti kamuoliukųai-30 vnt.

Kalnalaukio g. 9, Širvintos, Mob.
tel. 8686 91547,
elenapetkuniene@gmail.com

- šokdynės -10vnt
-lankų sukti aplink liemenį -5vnt
-krepšinio kamuoliai -3vnt
- futbolo kamuoliai -1vnt
-tinklinio kamuoliai -3vnt
-pompa su adatėle orui pūsti-2vnt
-šaškės -5kompl.
- paprastesni stalo žaidimai-10vnt
- guminiai dideli kamuoliai švairioms mankštoms- 7vnt
-lauko supynės -1vnt ( žaidimų aikštelei prie centro papildyti,
gali būti dėvėtos)
-stacionarus tvirtas lauko treniruoklis vaikams -1vnt( žaidimų
aikštelei prie centro papildyti, gali būti dėvėtas)
- tvirtos lauko karstyklės vaikams -1vnt ( žaidimų aikštelei prie
centro papildyti, gali būti dėvėtos)
- dviračiai įvairūs gali būti dėvėti -10 ir daugiau
vienetų įvairaus dydžio nuo 3m.iki 16m.
Žaidimų aikštelei visoks lauko sportinis inventorius tinka,
kad ir padėvėtas, ar parduotuvėj užsigulėtas.

