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SOLIDARUMO 
BĖGIMAS 
Solidarumo bėgimas – tai unikalus visuomeninės 
organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ projektas, Lietuvoje 
vykstantis jau antrąjį kartą. Pirmasis Solidarumo bėgimas 
vyko 2014-2015 metais. Jo tikslas buvo surinkti lėšų 
įvairioms mokymosi priemonėms, kurių trūksta skurdžiai 
gyvenantiems, tačiau  smalsiems ir žingeidiems vaikams, 
lankantiems „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus 
Lietuvoje bei moksleiviams, lankysiantiems naująją mokyklą 
Mikutos kaime, Zambijoje. Tikslas buvo pasiektas – bėgime 
dalyvavo 45 tūkstančiai moksleivių, kiekvienas iš jų prisidėjo 
prie kilnaus tikslo ir smagiai praleido laiką.    

Pirmasis Solidarumo bėgimas pranoko visus organizatorių 
lūkesčius, todėl abejojančių antrojo bėgimo reikalingumu 
nebuvo. Kaip ir prieš metus, LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos remiamas Solidarumo bėgimas subūrė Lietuvos 
mokyklas ir ugdymo įstaigas bei geranoriškai nusiteikusius 
miestų ir miestelių bendruomenių narius. Visi jie noriai 
prisidėjo prie to, kad „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus 
lankantys vaikai gautų labai reikalingą psichologinę pagalbą. 
Nebuvo pamiršti ir Zambijoje skurstantys vaikai iki 5-erių 
metų – dalis surinktų lėšų skirta šių mažylių mirtingumui 
sumažinti.

Rudenį Lietuvos mokyklose vykusiame antrajame 
Solidarumo bėgime dalyvavo 366 ugdymo įstaigos ir net 66 
tūkstančiai moksleivių! Tokie įspūdingi dalyvių skaičiai rodo, 
kad mūsų šalyje gyvena ir auga daug užjaučiančių, supratingų 
ir tolerantiškų jaunų žmonių. Jie puikiai supranta, kad 
net ir mažas solidarumo ženklas gali turėti neįkainojamą 
poveikį – gali išgelbėti vaiko gyvybę. Su solidarumo 
bėgimo dalyvių pagalba kilnų tikslą – padėti silpniausiems ir 
pažeidžiamiausiems mūsų visuomenės nariams – yra žymiai 
lengviau. 

Antrojo Solidarumo bėgimo tikslai buvo sėkmingai pasiekti 
– organizatoriai džiaugėsi tiek surinkta paramos suma, 
tiek gausiu ir šauniu dalyvių būriu. Ugdymo įstaigoms ir 
bendruomenėms Solidarumo bėgimas tapo ne tik įsimintina 
pramoga, bet ir vertinga pamoka ugdant žmogiškumą 
ir atjautą. Na, o bėgimo nebūtų be jo herojų – šaunių ir 
supratingų Lietuvos moksleivių ir bendruomenių narių, 
kuriais drąsiai galime didžiuotis. Tad iki susitikimo 2016-
2017 mokslo metais!



BĖGTI DRAUGE 
SMAGU!
„Jei nori ką nors pasiekti, baik kalbėti ir pradėk 
veikti“, – sakė vaikų draugas animatorius Voltas 
Disnėjus. Todėl mes pakvietėme jus į antrąjį 
Solidarumo bėgimą ir prisidėti kuriant gerovę 
Lietuvos ir Zambijos vaikams – o jūs taip ir padarėte! 
Susivienijote ir savo veiksmais parodėte, kad kartu 
siekti kilnaus tikslo smagu ir įdomu. 
2015-ųjų rudenį buvo surengtas antrasis Solidarumo 
bėgimas Lietuvoje. Jame dalyvavo net trečdalis 
Lietuvos mokyklų ir net 66 tūkstančių mokinių. 
Daugelyje mokyklų prie solidarumo akcijos prisijungė 
ne tik vaikai ir mokytojai, bet ir tėveliai bei neabejingi 
bendruomenės nariai. 
Prieš renginį buvo iškabinti spalvoti plakatai, sukurti 
originalūs ir akį traukiantys bėgimo starto ir finišo 
ženklai, pagaminti medaliai ir diplomai bėgikams, 
sukurtos Lietuvos ir Zambijos draugystės vėliavos. 
Vaikai buvo supažindinti su egzotiškąja Zambija. 
Mokykloms netrūko išradingumo organizuojant 
renginį – kai kuriose vyko ne tik bėgimas, bet ir 
solidarumo plaukimas, piešimas ir kitokios smagios 
varžybos. Tiek mokytojų, tiek mokinių entuziazmui 
ir originalumui nebuvo ribų! 
Ypač džiugu, kad prie Solidarumo bėgimo  
organizavimo prisidėjo ir miestų savivaldybės, 
padėjusios paruošti trasą (mokyklų stadionuose, 
pušynuose, parkuose ar net miestelių gatvėse ir 
aikštėse), pareigūnai prižiūrėjo tvarką ir užtikrino 
dalyvių saugumą. Po bėgimo pasirodymus surengė 
mokyklų chorai ir šokių kolektyvai. Padėkas 
mokytojams už atsidavimą darbui ir entuziazmą sakė 
savivaldybių atstovai, o gausios palaikymo komandos 
kiekviename žingsnyje nuoširdžiai palaikė solidarumo 
bėgikus. Solidarumo bėgimas tapo ne tik mokyklos, 
bet ir bendruomenės, miesto švente.
Solidarumo bėgimo taisyklėse nurodyta, kad 
moksleiviai gali drąsiai ieškoti rėmėjų, o jais tapti gali 
visi norintieji – tėveliai, seneliai, giminaičiai, draugai, 
vietos įmonės, sutinkančios paaukoti sutartą pinigų 
sumą už kiekvieną bėgiko nubėgtą Solidarumo 
kilometrą. Taip Solidarumo bėgimas įtraukė daugybę 
visuomenės narių ir paskatino bendradarbiavimą. 
2015-ųjų metų Solidarumo bėgimo dalyviai iš visų 
dešimties Lietuvos apskričių surinko 46 tūkstančius 
eurų, tai net 10 tūkstančių eurų daugiau negu 
pirmojo bėgimo metu.

Antrojo Solidarumo bėgimo dalyviai turėjo galimybę 
prisidėti prie skurstančių Lietuvos bei Zambijos 
vaikų rėmimo. Surinkta parama skirta „Gelbėkit 
vaikus“ vaikų dienos centrus Lietuvoje lankančių 
vaikų psichologinei pagalbai bei Zambijos skurstančių 
vaikų iki 5-erių metų amžiaus mirtingumui sumažinti.
Po šventės visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais, 
daugumos dar laukė 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 – tai ne tik unikali proga 
pagelbėti pagalbos prašantiems vaikams, bet ir 
galimybė išbandyti savo jėgas bėgime. Džiugu, kad šią 
idėją ryžosi įgyvendinti daugiau nei trečdalis Lietuvos 
mokyklų, o dar džiugiau, jog suorganizuodamos visos 
bendruomenės šventę jos patobulino pagrindinę 
idėją.
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MOKYKLOS TIPAS, mokyklų skaičius

366 MOKYKLOS!



PAGALBA 
NEIŠGIRSTIEMS 
VAIKAMS 
Apie 20 tūkstančių vaikų Lietuvoje auga socialinės rizikos 
šeimose. Deja, kasdien jiems tenka susidurti su skurdu, 
nepriežiūra, maisto trūkumu. Nemažai vaikų patiria fizinį 
ir psichologinį smurtą, kartais net seksualinę prievartą. 
Šiems vaikams kyla rimtų bendravimo ir prisitaikymo 
visuomenėje problemų, sunku susidoroti su neigiamais 
jausmais ir meilės trūkumu. Deja, jiems psichologinė 
parama dažniausiai yra nepasiekiama.  
Antrojo Solidarumo bėgimo metu dalis surinktų lėšų 
buvo skirta vaikų, lankančių „Gelbėkit vaikus“ vaikų 
dienos centrus, psichologinei pagalbai organizuoti. Jūsų 
dėka dienos centrų vaikams atsirado galimybė bendrauti 
su specialistais, įveikti liūdesį, nerimą, baimę, žemą 
savivertę, ugdyti bendravimo ir kitus socialinius įgūdžius, 
atrasti vidinės stiprybės ir pasitikėjimo savimi. 

Ieva* (9 m.) niekaip negalėjo pritapti prie vaikų grupės 
(klasėje, užklasinėje veikloje ar kieme). Psichologo 
konsultacijų metu mergaitė geriau pažino save, gebėjo 
pamatyti teigiamas savo savybes, įgijo bendravimo įgūdžių, 
išmoko valdyti pyktį ir spręsti konfliktus. Pradėjusi kurti 
konstruktyvesnius santykius, Ieva patyrė, jog pavyksta 
gauti teigiamo aplinkinių dėmesio, jog pajėgi susidraugauti 
su kitais.
Milda* (13 m.) jautėsi prislėgta dėl tėvų tarpusavio 
konfliktų. Nors tėvai atsisakė susitikti su psichologu, bet 
sutiko, kad į konsultacijas ateitų mergaitė. Po individualių 
konsultacijų Milda labiau susitelkė į savo gyvenimą: 
mokymąsi mokykloje, būrelius, kuriuos lankė, draugus, su 
kuriais bendravo. Geriau pažino save ir ėmė svarstyti, kokį 
savo gyvenimą norėtų susikurti ateityje: kokią profesiją 
pasirinkti, kokius santykius kurti, kai užaugusi pati kurs 
šeimą. Milda tapo linksmesnė, ėmė geriau save vertinti, 
noriau imdavosi kasdienių veiklų ir iššūkių.
Karolis* (13 m.) vaikų dienos centro specialistei 
užsiminė, kad nebenori gyventi. Karolis tuo metu atsisakė 
susitikti su psichologu, tačiau palaikė ryšį ir individualiai 
susitikdavo su dienos centro specialiste. Atsižvelgiant 
į aplinkybes, psichologo darbas vyko su dienos centro 
specialiste: konsultuojant, kaip įvertinti savižudybės riziką, 
kaip reaguoti įvairiais atvejais ir konkrečioje situacijoje. 
Bendrų pastangų, komandinio darbo dėka, berniukui 

buvo suteikta pagalba, jo savižudybės rizika sumažėjo.
Laima* (15 m.) ankstyvojoje vaikystėje patyrė 
psichologinę traumą. Nuo to laiko praėjo keliolika 
metų, tačiau mergaitė ir užaugusi jausdavo didelį nerimą, 
įtampą tarsi be aiškios priežasties. Patiriamas nerimas 
trukdė sutelkti dėmesį į atliekamas veiklas. Psichologo 
konsultacijų metu Laima išmoko relaksacijos, kitų būdų, 
padedančių valdyti emocijas. Mergaitės patiriamas 
nerimas sumažėjo. Laima pradėjo lankyti veiklas, kurios ir 
toliau padeda jai tvarkytis su savo emocijomis.
Austėja* (12 m.) buvo niekuo neišsiskirianti mergaitė: 
tyli, rami, nepažeidinėjanti elgesio taisyklių. Vaikų dienos 
centro specialistės ir mokytojų pastebėjimu „klasėje ji 
nematoma, nepastebima, atrodo lyg jos ir nėra“. Tačiau 
čia ir buvo mergaitės problema: ji labai nepasitikėjo 
savimi, giliai viduje slėpė įvairias išgyventas nuoskaudas. 
Psichologo konsultacijų metu mergaitė palaipsniui 
atrado savo gerąsias puses, stiprybes. Austėja ėmė labiau 
pasitikėti savimi, išsakyti savo nuomonę. Dabar jaučiasi 
kur kas geriau ir pradėjo drąsiau ieškoti veiklų, kuriose 
pajėgtų atsiskleisti, nebijoti kurti.

*Vaikų vardai pakeisti

Jūsų pagalba Lietuvos vaikų dienos centrams ir juos 
lankantiems mažiesiems yra labai svarbi ir reikalinga. 
Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ globojami vaikai Jums 
siunčia nuoširdžias šypsenas ir taria AČIŪ. 



NELIKITE 
ABEJINGI 
ZAMBIJAI
Vidurio-Pietų Afrikoje esanti Zambija stebina kvapą 
gniaužiančia gamta ir nuoširdžiais žmonėmis. Deja, 
apie 13 milijonų gyventojų turinti šalis yra viena 
skurdžiausių pasaulyje. Nepriteklius, antisanitarinės 
gyvenimo sąlygos ir ligos yra nuolatiniai Zambijos 
gyventojų palydovai. Šios negandos skaudžiausiai 
paliečia vaikus, kurie sudaro net pusę visų šalies 
gyventojų. Įsivaizduokite, net pusė milijono Zambijos 
vaikų yra našlaičiai ir gyvena gatvėse, pusė šios šalies 
vaikų badauja.
Kad pagalba šiems mažyliams nebūtų vienadienė 
visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ 
padedama jūsų prisideda prie tarptautinės programos 
„Ankstyvosios vaikystės vystymasis: Išgyvenk ir auk“ 
(angl. Early Childhood Development: Survive and 
Thrive), kuri rūpinasi Zambijos vaikais iki 5-erių 
metų. Sveiki vaikai yra šalies vystymosi pagrindas, tad 
Zambijos mažyliams padėti yra gyvybiškai svarbu.
Tarptautinės programos dėka tėvai ir kiti 
bendruomenių nariai Zambijoje buvo mokomi įvairių, 
mums natūralių, įgūdžių: higienos, pilnavertės mitybos 
principų, efektyvaus vietinių resursų naudojimo, 
verslumo, žemdirbystės. Vietovėse, kuriose buvo 
įgyvendinta ši programa, pastebimi žymūs teigiami 
ir ilgalaikiai pokyčiai: joje dalyvaujantys yra sveikesni, 
jaučia norą mokytis, siekia lavinti savo vaikus, dirba, 
nesiima nusikalstamos veiklos.
Ir nors Lietuva yra nedidelė šalis, suvieniję jėgas 
mes prisidedame ir prie geresnio Zambijos vaikų 
gyvenimo, prie laimingesnės vaikystės ir šviesesnės 
ateities. Visi drauge mes nuveikėme išties didelį ir 
labai reikšmingą darbą – bent daliai Zambijos vaikų 
suteikėme galimybę į sotesnį ir pilnavertiškesnį 
gyvenimą. 
Jūs nelikote abejingi bejėgių vaikų skausmui, 
atsiliepėte į jų pagalbos šauksmą ar net išgelbėjote, 
ką tik pasaulį išvydusią gyvybę. Ačiū už jūsų jautrumą 
ir gerumą. Zambijos vaikai jums siunčia nuoširdų 
AČIŪ!



Visuomeninė 
organizacija 
„Gelbėkit vaikus“

FINANSINIAI RODIKLIAI

Parama vaikams - 93,5%

Administracinės išlaidos - 4%

Lėšų paieškos išlaidos - 2,5% 

Organizacija „Save the Children“ yra tarptautinė 
nevyriausybinė organizacija, kovojanti už vaikų teises 
ir gerbūvį. Ši organizacija buvo įkurta 1919 metais 
Jungtinėje Karalystėje, o dabar veikia daugiau nei 120 
pasaulio šalių.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje 
veiklą ir kovą už vaikų teises pradėjo 1991 metais kaip 
nepolitinė, nevyriausybinė ir nereliginė organizacija. 
Nuo 2002 metų „Gelbėkit vaikus“ yra tarptautinės 
organizacijos „Save the Children International“ tikrąja 
nare, vienintele tokia Šiaurės Rytų Europoje.

„Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje turi 23 struktūrinius 
padalinius įvairiose Lietuvos vietose. Taip pat organizacija 
vienija 35 ,,Gelbėkit vaikus” dienos centrus, kuriuos 
kasdien lanko daugiau negu 800 vaikų. Centruose 
vaikai ir jų šeimos gali sulaukti socialinių ir psichologinių 
konsultacijų, gauti nemokamą maitinimą bei materialinę 
paramą.

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje 
įgyvendina įvairius projektus ir iniciatyvas, kurios leidžia 
siekti ilgalaikių ir reikšmingų pokyčių vaikų gyvenimuose. 
Pagrindinės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ darbo 
kryptys:
• Vaiko apsauga – projektai, skirti apsaugoti vaikus nuo 
bet kokio smurto ir išnaudojimo.
• Vaikų socialinio apleistumo mažinimas – projektai, 
skirti mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, paruošti 
vaikus savarankiškam gyvenimui.
• Vaiko teisių sklaida ir atstovavimas – projektai, skirti 
vaiko teisių propagavimui, visuomenės švietimui.
• Organizacijos stiprinimas – projektai, skirti 
visuomeninės organizacijos pozicijų stiprinimui.
• Tarptautinė pagalba – projektai, skirti pagerinti 
skurdžiose šalyse gyvenančių vaikų gyvenimą.
Pagrindinė visuomeninės organizacijos „Gelbėkit 
vaikus“ misija - dėti visas pastangas, kad pasaulyje 
keistųsi požiūris į vaikus; siekti kiek galima greitesnių ir 
ilgalaikių pokyčių jų gyvenime.



Netrūko intrigos ir gražių akimirkų. Vieni bėgo šventiškai, 
kiti draugiškai susirungė pasirinktose distancijose. Na, 
o šventės kuliminacijoje aikštyne pasirodė mokytojų ir 
tėvelių, prijaučiančių akcijai, kolektyvas kurie parodė, kad 
gali ne tik paaukoti, bet ir baigti pasirinktą distanciją!!! 

Kūno kultūros mokytojas Rolandas Kazlauskas.
„Solidarumo“ bėgimo akimirkos Kauno m. „Žiburio 

pagrindinėje mokykloje. 

Netikėtai ėmęs dulksnoti nedidelis lietus mokinių 
neišgąsdino, o netgi sustiprino norą įveikti numatytus 
Solidarumo kilometrus. Vaikai pajuto tiesioginę naudą 
sau ir suprato, kad konkrečia veikla padeda kitiems. 

Kūno kultūros mokytojas Gediminas Petrauskas.
„Solidarumo“ bėgimo akimirkos Kretingos M. Daujoto pagrindinėje 

mokykloje.

Ne tik šeimoje, bet ir mokykloje šalia tokių 
vertybių kaip padorumas, sąžiningumas, darbštumas, 
ištikimybė, atsakomybė, savigarba ir daug kitų 
diegiamos solidarumo, empatiškumo, saugumo, 
tolerantiškumo vertybės, padedančios mokiniams 
suvokti, kad pasaulyje gyvena vaikai, kuriems labai 
reikia pagalbos ir palaikymo.  
Dalyvavimas tarptautinės organizacijos „Gelbėkit 
vaikus“ rengiamuose Solidarumo bėgimuose skatina 
mokinius susimąstyti apie vaikų teises mūsų šalyje 
ir visame pasaulyje, įsijausti į negalinčių pasinaudoti 
šiomis teisėmis vaikų būseną, priimti sprendimus, 
padėsiančius pakeisti kenčiančių vaikų likimus.

Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aušra Gardžiulienė 
,,Solidarumo” bėgimo akimirkos Klaipėdos m. Litorinos 

kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje. 

Vadžgirio visi vaikai
Žino, kas yra mainai.
Už gerumą ir pagalbą
Atlygis didžiulis laukia.
Jų širdelės džiaugsmą teikia –
Zambijai padėti reikia.
Ten vaikai taip pat geri.
Juk dėl to jie nekalti,
Kad nėra ten taip gerai,
Kaip norėtų tie vaikai.
Teisingumas ir lygybė
Te šiame pasauly lydi.
Bėgti – vienas malonumas.
Te gyvuos SOLIDARUMAS!

Eilėraščio autorė pradinių klasių mokytoja
Žaneta Mekionienė. 

Socialinė pedagogė Genovaitė Zdanavičienė. 
,,Solidarumo” bėgimo akimirkos Vadžgirio pagrindinėje 

mokykloje. 

Bėgime dalyvavo visi mokyklos mokiniai, netgi sunkią 
fizinę negalę turintys ir gulintys vežimėliuose vaikai, 
kuriuos vežė juos prižiūrintys darbuotojai. Visų nuotaika 
buvo pakili, oras geras.

Kūno kultūros mokytojas Vitalijus Škimelis. 
,,Solidarumo” bėgimo akimirkos Rusnės specialiojoje 

mokykloje. 

Labai patiko visiems mokiniams, mokytojams, tėvams ir 
labai džiaugiamės, kad taip aktyviai prisijungė ir parodė 
savo gerumą bei supratimą. Sėkmės jums. Atliekate 
milžinišką, neįkainojamą darbą.

Socialinė pedagogė Diana Tarnauskienė.  
,,Solidarumo” bėgimo akimirkos Vilkaviškio m. Ąžuolo 

progimnzijoje.

O KĄ APIE 
SOLIDARUMO 
BĖGIMĄ 
MANO PATYS 
JO DALYVIAI?



Nuoširdžiai dėkojame už kiekvieno 
iš jūsų dalyvavimą Solidarumo 

bėgime ir pagalbą tiems, kuriems jos 
labiausiai reikia!

AČIŪ

Visi drauge galime nuversti kalnus, 

todėl nieko nelaukite ir registruokitės į 

trečiąjį Solidarumo bėgimą! 

Registruokitės tinklapyje

www.begimas.gelbekitvaikus.lt 
Nuoširdžiai dėkojame pagrindiniams  

Solidarumo bėgimo rėmėjams:


