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PIRMASIS LIETUVOJE 
SOLIDARUMO 
BĖGIMAS 
Solidarumo bėgimas – tai organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ 
inicijuotas unikalus ir išskirtinis projektas. Šio projekto 
tikslas buvo suburti vaikus bendrai sportinei veiklai bei 
surinkti lėšų  mokymosi priemonėms, kurių labai trūksta 
skurdžiai gyvenantiems, tačiau smalsiems bei žingeidiems 
vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus Lietuvoje, bei 
moksleiviams, lankysiantiems naująją mokyklą Mikutos 
kaime,  Zambijoje.  Juk kiekvienas vaikas turi teisę į mokslą, 
kiekvienas vaikas nori sėdėti dailiame mokykliniame 
suole, kurį, jau suaugęs, prisimins su nostalgija, o pirmasis 
rašiklis kels malonius prisiminimus. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
remiamas Solidarumo bėgimas subūrė ne tik gausų 
Lietuvos mokyklų ir ugdymo  įstaigų būrį, bet ir ištisas 
miestų bei miestelių bendruomenes, kurios prisidėjo prie 
Zambijos ir Lietuvos dienos centrų vaikų kuklių svajonių 
įgyvendinimo. Projekto dalyviai, bėgdami, dalyvaudami 
estafetėse bei įvairiuose žaidimuose, parodė, kokie 
vieningi, užjaučiantys ir supratingi mes galime būti ir kiek 
daug galime pasiekti suvieniję  jėgas bendram, kilniam 
tikslui.

Solidarumo bėgimo metu iš viso buvo surinkta 
126 tūkstančiai litų (apie 36 tūkst. eurų). Besidžiaugiant 
surinktomis lėšomis, norisi pabrėžti, jog šis projektas 
buvo skirtas ne tik lėšoms surinkti, bet ir mūsų vaikų 
bei bendruomenės tolerancijai, supratingumui ugdyti, 
plėsti pasaulėžiūrai ir skatinti į pasaulyje egzistuojančias 
problemas, su kuriomis susiduria daugelis skurdžiai 
gyvenančių šeimų vaikų, pažvelgti iš kitos pusės, suvokti, 
kad mes, nors ir būdami tokie maži, galime jiems padėti. 

Bėgimo tikslai buvo ne tik sėkmingai pasiekti, bet ir 
pranoko visus organizatorių lūkesčius, o mokykloms bei 
bendruomenėms tapo ne tik įsimintina pramoga, bet 
ir vertinga pamoka, ugdant mūsų visų, o ypač Lietuvos 
vaikų, žmogiškumą. 

Solidarumo bėgimas – iniciatyva, kurianti mūsų 
bendruomenę ir puoselėjanti tikrąsias vertybes, kurių 
kartais taip trūksta pasaulyje, o bėgimo dalyviai – šaunūs 
ir supratingi mūsų visuomenės nariai, kuriais drąsiai 
galime  didžiuotis. Tad, belieka tikėtis, kad šis projektas, 
bėgant laikui, taps jūsų ir mūsų bendra gražia tradicija.



KAIP VYKO
SOLIDARUMO 
BĖGIMAS?  
„Viens du trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam 
garsiai kaip... Solidarumo bėgimo dalyviai!“. Taip, Jūs 
buvote garsūs, supratingi ir susivienijote vardan kilnaus 
tikslo. Solidarumo bėgimas buvo organizuojamas 
ir mažose, ir didelėse mokyklose, vieno bėgimo 
metu dalyvių skaičius svyravo nuo 10 iki 1000! 
Kai kurios mokyklos, prie šios gražios iniciatyvos 
pakvietė prisidėti ne tik vaikus ar mokytojus, bet 
ir kitus mokyklos darbuotojus, mokinių tėvelius ir 
bendruomenės narius.  

Mokytojų ir dalyvių entuziazmas bei išmonė išties 
nustebino – daugelis pasiruošiamųjų darbų vyko 
dar prieš renginio dieną: buvo sukurti originalūs ir akį 
traukiantys bėgimo starto ir finišo ženklai, pagaminti 
medaliai bėgikams, sukurtos Lietuvos ir Zambijos 
draugystės vėliavos.

Mokytojos, tikros bitutės – darbininkės, vaikams 
demonstravo šviečiamuosius filmus apie tolimąją 
Zambiją, kad mokiniai galėtų praplėsti savo akiratį, 
o ką jau ir bekalbėti apie nuotaikingus solidarumo 
žaidimus!  

Solidarumo bėgimo taisyklės leido mokykloms 
bėgimą organizuoti pasirinktu laiku ir norimoje 
vietoje, todėl mokytojai ir kiti renginio organizatoriai, 
nestokodami fantazijos bei nevaržydami dalyvių 
idėjų, bėgimą organizavo mokyklų stadionuose, 
pušynuose, parkuose ar net miestelių gatvėse 
ir aikštėse. Taigi, Solidarumo bėgimas virto tikra 
švente ir mokykloms, ir miesto bendruomenėms. 
Mokytojų ir bėgimo dalyvių pastangos  tikrai neliko 
nepastebėtos: sveikinimo kalbas ir padėkas už tokį 
atsidavimą darbui ir entuziazmą sakė miestų merai, 
seniūnai, Bažnyčios atstovai, o gausios palaikymo 
komandos kiekviename žingsnyje nuoširdžiai palaikė 
solidarumo bėgikus. 

Po šventės visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais, 
kai kur jų laukė dar ir gardžios  vaišės, kurias pagyvino 
pakili nuotaika, įspūdžiai ir tas malonus jausmas, 
suliepsnojantis kiekvieno širdyje, kai padarai išties 
prasmingą ir labai gerą darbą. 

Solidarumo bėgimas – unikalus projektas. Lietuvoje 
jis vyko pirmą kartą, tačiau sulaukė milžiniško 
susidomėjimo. Jūs išgirdote vaikų pagalbos prašymą 
ir nelikote jam abejingi.

Išvardintieji 2014-ųjų metų Solidarumo bėgimo 
entuziastai įsikūrę Alytaus, Kauno, Klaipėdos, 
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, 
Utenos bei Vilniaus apskrityse. Solidarumo bėgimo 
metu surinkta 126 tūkst Lt (apie 36 tūkst. eurų).

Solidarumo bėgime dalyvavo net 45021 
moksleivis ir 3356 mokytojai iš 277 mokyklų: 

• 6 darželiai;
• 23 pradinės mokyklos;
• 112 pagrindinių mokyklų;
• 25 vidurinės mokyklos;
• 21 progimnazija;
• 67 gimnazijos;
• 18 profesinių mokyklų;
• 3 specialiojo ugdymo mokyklos;
• 1 vaikų globos namai;
• 1 policijos mokykla.
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MOKYKLŲ PASISKIRSTYMAS 
PAGAL APSKRITIS
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Šiaulių, 39
Panevežio, 27

Marijampolės, 35

Klaipėdos, 28

Kauno, 38

Tauragės, 23

Telšių, 20

Vilniaus, 42

Alytaus, 12

Utenos, 13

MOKYKLOS TIPAS, mokyklų skaičius

277 mokyklos!



JŪSŲ PAGALBA 
VAIKAMS 
Mokslas – tai ne tik žinios, ne tik faktų „kalimas“, bet 
ir tobulėjimas, savo pasaulėžiūros plėtimas, įgūdžių 
ir talentų lavinimas, meninės veiklos puoselėjimas. 
Be mokslo nebūtų buvę išrasti nei elektros lemputė, 
nei televizorius ar išmanusis telefonas. Kiekvienas 
žmogus, kiekvienas vaikas, yra pilnateisis mūsų 
visuomenės narys ir turi teisę į mokslą. Ką gali žinoti, 
kiek tarp mūsų mažųjų yra būsimų garsių išradėjų, 
gydytojų, kompozitorių arba dailininkų, tiesa? Deja, 
šiandien tenka susidurti su skaudžia realybe, kai net 
paprasčiausių mokymosi priemonių trūksta vaikams, 
lankantiems vaikų dienos centrus, o ką jau bekalbėti 
apie priemones, kurios padėtų atsiskleisti vaikų 
kūrybiniams polinkiams, lavintų jų meninius gabumus. 
Gaila, bet labai dažnai tikrai gabūs vaikai negali 
realizuoti savo galių, tobulinti jų, nes, paprasčiausiai, 
jų šeimos neturi tam materialinių galimybių. Ir kaip 
būna liūdna, kai pasiūlius vaikui lankyti vieną ar kitą, jo 
išskirtiniams polinkiams atsiskleisti padėsiantį būrelį, 
išgirsti klausimą – o kiek reikės mokėti? Ir to klausia ne 
suaugęs žmogus, o dar tik vaikas! Dar liūdniau tampa, 
kai pamatai vaiko akis po to, kai pasakai būrelio kainą 
ir, mažajam žmogui nueinant nuleista galva, atrodo, 
girdi, kaip skamba dūžtančios jo svajonės.

Mes siekėme dienos centrų vaikams  suteikti 
priemonių, padedančių kokybiškai bei įdomiai mokytis, 
sveikai ir turiningai leisti savo laisvalaikį. Solidarumo 
bėgimo metu dalis surinktų lėšų buvo panaudota naujų 
sąsiuvinių, kartono, piešimo ir spalvinimo popieriaus, 
guašo bei akvarelės rinkiniams įsigyti. Vaikų dienos 
centrus lankantiems vaikams taip pat buvo nupirkta 
ir padovanota spalvotų bei grafitinių pieštukų, rašiklių, 
flomasterių, rašalo kapsulių, trintukų, skriestuvų, 
žirklių, matlankių, liniuočių ir skaičiuotuvų. Visos šios 
priemonės labai svarbios ir reikalingos Vaikų dienos 
centrų lankytojams. 

Minėtieji reikmenys buvo padovanoti vaikams iš 
33-ijų vaikų dienos centrų. Su kiekvienu dienos 
centru kalbėjomės individualiai, stengėmės išsiaiškinti, 
kokių priemonių vaikams labiausiai trūksta, koks yra 
apytikslis jų skaičius. Turėdami šias priemones, vaikai 
galės kokybiškai mokytis, atlikti namų darbus, tobulėti, 
ugdyti savo kūrybingumą, o gal net savyje atrasti 
menininko gyslelę. 

O ką apie 
SOLIDARUMO 
bėgimą mano 
patys jo dalyviai?

„Labai šaunu, kad nuo mažens mokome 
vaikus įsijausti į kitų nelaimes, tai tarsi 

įvadas į savanorystę. Mokiniai įgijo patirties, 
o gyventojai nuoširdžiai atsiliepė į mokinių 

prašymą paremti jų bėgimą.“

Asta Petreikytė, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos  
Daugėdų pradinio ugdymo skyriaus mokytoja

„Ačiū Jums, kad organizuojate
prasmingus renginius, kad ieškote tam 

įvairių formų, kurios skatina susimąstyti, 
kuo prie gražesnio pasaulio kūrimo galime 

prisidėti kiekvienas iš mūsų.“

Jurga Sparnauskienė,
Tauragės Žalgirių gimnazijos kūno kultūros mokytoja

„Mūsų bėgimas praėjo
nepaprastai šauniai. Oras – tarsi pagal 

užsakymą :) Vaikų entuziazmas nustebino 
visus: iš visų 5-10 klasių mokinių nebėgo 
tik 6 vaikai. Mūsų dienos centro Vidutė 

prikepė pyragų, sutepė sumuštinių, kuriais 
vaišinomės po bėgimo užgerdami gardžia 

arbata. Mums labai patiko ši akcija.“

Violeta Stanaitienė, Kazlų Rūdos sav.  
Jankų pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja  

„Tikimės, kad mūsų visų kukli parama 
visus padarė kilnesnius, jautresnius ir 
vieningesnius, nes: „Jei nepadėsime

vienas kitam, kas padės?“  
(B. Mandrell). Iš anksto dėkingi.“  

Asta Strumilienė, Klaipėdos Eduardo Balsio  
menų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

„Labai puikus renginys, tai buvo ne tik 
atrakcija vaikams, bet ir pamoka, kaip reikia 

užjausti, padėti kitam, kuriam reikalinga 
mūsų visų pagalba.“

Rita Grybienė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos 
specialiojo ugdymo skyriaus vedėja



Negalime nepasidžiaugti, kad jūsų parodytas gerumas 
bei  rūpestis suteikė galimybę  išpildyti ir kiek kitokį 
prašymą: Salininkuose įsikūrusiame vaikų dienos 
centre lankosi ir specialiųjų poreikių turintys vaikai, 
kurių vystymuisi, tobulėjimui bei kūrybiškumo ugdymui 
labai reikėjo šviesos ir smėlio staliukų, padedančių 
vaikams susikoncentruoti bei ilgiau išlaikyti dėmesį. 
Išgirdę Salininkų Vaikų dienos centro atstovų kuklų 
prašymą, dalį Solidarumo bėgimo metu surinktų lėšų 
skyrėme trims šviesos ir smėlio  staliukams įsigyti. 

Jūsų gerumas bei solidarumas Lietuvos vaikų 
dienos centrams yra labai svarbus ir reikšmingas.  
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ globojamų vaikų 
mažos ir jautrios širdelės sako labai AČIŪ.

Nuoširdžiai AČIŪ tariame ir Solidarumo bėgimo 
pagrindiniams rėmėjams LR Švietimo ir mokslo 
ministerijai bei AB Lietuvos paštas.

„Mūsų dienos centro vaikai  ir jų šeimos yra labai dėkingi Jums už 

gautas  priemones. Visos prekės geros kokybės ir atitinka mokyklai 

reikalingų priemonių skaičių. Dėkojame, kad suteikėte mūsų 

vaikams daug džiaugsmo ir kai kurioms šeimoms labai palengvinote  

pasiruošimą naujiems 2015-2016 mokslo metams.“

Regina Zorgevičienė,

„Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centro vadovė

„Norime nuoširdžiai padėkoti Lietuvos mokyklų vadovams, 

administracijai ir ypatingai moksleiviams, kurie neliko abejingi 

dalyvaudami pirmą kartą mūsų šalies istorijoje vykusiame moksleivių 

Solidarumo bėgime. Dėl jūsų ryžto ir palaikymo, „Gelbėkit vaikus“ 

Vilniaus struktūrinio padalinio keturi vaikų dienos centrai šiandien 

džiaugiasi ir dėkoja už gautą paramą. Jūsų dėmesys ir supratimas 

pradžiugino šimtus vaikų!“

Vitalija Marijona Zaleckienė,

„Gelbėkit vaikus“ Vilniaus struktūrinio padalinio pirmininkė



PAGALBA Zambijai 
ZAMBIJA – viena skurdžiausių pasaulio šalių, kurioje 
nepriteklius, skurdas, antisanitarinės gyvenimo 
sąlygos ir ligos yra nuolatiniai šalies gyventojų 
palydovai. Skaudžiausia, jog šios negandos  labiausiai 
paliečia vaikus: net pusė milijono Zambijos vaikų 
yra našlaičiai ir gyvena gatvėse, 47 proc. šios šalies 
vaikų badauja, o daugiau nei milijonas vaikų neturi 
galimybės lankyti mokyklos, nes kai kuriuose šalies 
regionuose mokyklų visiškai nėra. O ir esamos 
Zambijos mokyklos yra labai skurdžios – nėra 
suolų ar lentos, vaikai neturi sąsiuvinių ir rašiklių. 
Šiose mokyklose suolais tampa akmenys, o žemė – 
sąsiuviniu, į kurį vaikai rašo medžio šakele. 

Mes negalime likti abejingi šių vaikų skausmui, 
bejėgiškumui ir negalime negirdėti jų pagalbos 
šauksmo. Lietuva – maža šalis, tačiau susivieniję 
mes galime prisidėti ir prie Zambijos vaikų mažų 
svajonių įgyvendinimo. Dalis Solidarumo bėgimo 
metu surinktų lėšų buvo skirta Zambijos vaikams taip  
reikalingiems vadovėliams įsigyti. Jums padedant, ne 
viena Zambijos vaikų karta galės mokytis iš spalvingų, 
kokybiškų vadovėlių. Ačiū, kad suteikėte Zambijos 
vaikams galimybę mokytis.

Nepamirškime ir „Gelbėkit vaikus“ mokyklos 
Zambijos Mikutos kaime. Jau visai greitai šio Zambijos 
kaimo vaikai galės mokytis šiltoje, šviesioje, sausoje 
bei jaukioje patalpoje, kurioje bus  įrengti vaikams 
patogūs stalai ir suolai, pritaikyti vaikams, o taip pat ir 
rašymo lenta. Esame labai dėkingi ir UAB „Rubineta“, 
kuri neliko abejinga Zambijos vaikų svajonėms bei 
finansavo mokyklos Mikutos kaime statybas.

Skurdas ir nepriteklius Zambijoje griauna vaikų 
gyvenimus. Daugelis šių vaikų, neturėdami išsilavinimo, 
negali net pasvajoti apie geresnį gyvenimą, o 
svajojantys vis tiek negali įgyvendinti savo svajonių. Visi 
drauge mes nuveikėme išties didelį ir labai reikšmingą 
darbą – bent daliai Zambijos vaikų suteikėme galimybę 
tobulėti, mokytis, ieškoti ir atrasti save. Ačiū už jūsų 
gerumą. AČIŪ, kad nelikote abejingi!



DAR KARTĄ

VISŲ VAIKŲ VARDU 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ 

RYŽTĄ IR PASTANGAS 

PADĖTI!

Kviečiame 

REGISTRUOTIS

į 2015-2016 metų vykstantį

Solidarumo bėgimą!

Registarcija tinklalapyje:

www.begimas.gelbekitvaikus.lt

AČIŪ!

Nuoširdžiai dėkojame pagrindiniams  
Solidarumo bėgimo rėmėjams:


