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PROGIMNAZIJA  

 

Norėčiau suskaičiuot džiugias akimirkas  

Ir žmones,  

su kuriais susitikau.  

Ir pasakyt kažkam,  

Kad vis dar myliu juos  

Ir už gerumą  

padėkot kažkam.  

Norėčiau suskaičiuot gerumo pamokas.  

Pasikartojančias klaidas suprast.  

Dar kartą išgyvenus  

širdgėlą ir neviltį.  

Visiems laikams  

iš atminties išmest.  

 A. Zalatorienė/ 

Progimnazijos bendruomenės 
paaukotus maisto produktus 
nuvešime į Šeimos namus.  

Apie tai informuosime 
progimnazijos internetinėje 

svetainėje.  
—— —————

—  
 

 

KALĖDINĖ LABDAROS 
AKCIJA 

 
 
 

 “IŠTIESKIME  
GERUMUI 
RANKĄ” 

Iniciatoriai: 
Mokinių taryba 
Mokytoja  Dainora Raudienė 
Socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė 
Vaiko gerovės komisija 

Aukojamus  mai s to  p roduk tus  r i nk i t e  
savo  k l asėse ,  i k i  g ruodž io  15  d .   
a tnešk i t e  į  soc i a l in ės  pedago gės  

Va idos  Imbras i enės  kab ine t ą  ( I I  a . )   

Pridėkite ir aukojamų produktų sąrašą:  

kiek vienetų, indelių, pakelių, stiklainių, 

kilogramų, gramų ir kokių produktų jūs aukojate 

nepasiturintiems žmonėms. 

DĖKOJAME                          

UŽ JŪSŲ 

GERUMĄ! 

Jei ir jūs patekote į sunkią padėtį, jums         

reikalinga pagalba, galite kreiptis                      

į Šeimos namus (Rožyno g.19) 

Mokytojai, neturintys auklėjamosios klasės, 

darbuotojai paaukotus maisto produktus gali 

atnešti tiesiai socialinei pedagogei               

Vaidai Imbrasienei.  



REIKALINGI MAISTO PRODUKTAI 

1. Aliejus 
2. Cukrus 
3. Druska 

4. Arbata, kava 
5. Margarinas 

6. Kruopos 
7. Žirniai, pupos 

8. Dribsniai 
9. Mėsos konservai 

10. Miltai 
11. Makaronai 

12. Žuvies konservai 
13. Daržovių konservai (ne namų gamybos) 

14. Vaisių konservai (ne namų gamybos) 
Uogienė (ne namų  gamybos) 

15. Sultinys 
16. Užpilama sriuba 
17. Džiovinti vaisiai 

18. Sausainiai 
19. Šokoladas, saldainiai 

 

AKCIJOS LAIKAS  
Nuo gruodžio 1 d. iki gruodžio 15 d.   

 

AKCIJOS DALYVIAI 
Progimnazijos bendruomenė: mokiniai, 

mokytojai, tėveliai, darbuotojai. 

LABDAROS GAVĖJAS 
PANEVĖŽIO AGENTŪRA            

„SOS VAIKAI“ – ŠEIMOS NAMAI 
(ROŽIŲ G. 19) 

—————————— 
Gydytojos Marytės Zabulionienės iniciatyva 
Panevėžyje 1992-aisiais, gana sunkiu šaliai   
laiku, įkurta agentūra „SOS vaikai“ visų pirma 
buvo skirta skurdžiose šeimose augantiems   
vaikams padėti, tačiau greitai tapo visų neturtin-
gų šeimų globėja. 
Vos įkurtą nevyriausybinę organizaciją užplūdo 
vargstantieji: vieniems reikėjo drabužių, mo-
kyklinių priemonių vaikams, kitiems – maisto 
produktų, patarimų, kitokios pagalbos. Metams  
bėgant, aktyvios agentūros vadovės ir jai talki-
nančių savanorių dėka „SOS vaikai“ plėtėsi ir 
galėjo padėti vis didesniam ratui skurstančiųjų. 
Deja, 2005-ųjų metų panevėžietė, gydytoja,   
Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ vadovė,   
Šeimos ir Vaikų paramos namų įkūrėja Marytė 
Zabulionienė, 2014 metų lapkritį po sunkios  
ligos mirė. 
Mamos didžius darbus tęsti ėmėsi ir šiuo metu 
Šeimos namams vadovauja dukra  
Irma Zabulionytė. 
Šeimos namai gerai žinomi šimtams vargą ir 
skurdą kenčiančių žmonių, ištiktų įvairių ne-
gandų, ypač vaikams ar įvairių problemų turin-
čioms moterims. 
Čia kelią pramynė šimtai panevėžiečių, neteku-
sių pragyvenimo šaltinio.  
Šeimos namuose esančioje labdaros valgyklėlėje 
kasdien pamaitinamos kelios dešimtys vargingai 
gyvenančių panevėžiečių. – suaugusiųjų ir     
vaikų.  
 
 

Šeimos namuose Moterų krizių centre kasmet      
laikiną prieglobstį randa apie 80 moterų su vaikais. 
Čia priglaudžiamos psichologiškai palūžusios     
moterys, patyrusios smurtą artimoje aplinkoje. 
Jei ne Šeimos namai, policija neturėtų kur vežti 
smurtautojų aukų.  
ŠEIMOS NAMUOSE (Rožių g. 19, Panevėžys), 

teikiamos šios paslaugos: 
* Vaikų dienos centre sunkiai besiverčiančių     
šeimų vaikai po pamokų turiningai leidžia laiką, 
ruošia pamokas, žaidžia, sportuoja, bendrauja su 
psichologe. Taip pat vaikams organizuojamos 
nemokamos ekskursijos, įvairios pramogos ir    
šventės. Visą vasarą čia veikia nemokama vaikų 
vasaros stovykla socialiai remtinų šeimų vaikams.  
* Labdaringoje valgykloje maitinamos skurdžiai 
gyvenančios šeimos ir vaikai. 
* Moterų krizių centre laikiną pr ieglobstį randa 
smurto ir kitų negandų ištiktos moterys ir jų vaikai. 
* Teikiama parama skurdžiai gyvenančioms        
šeimoms (vargingai gyvenantiems žmonėms       
dalinami maisto produktai, rūbai, avalynė, kita    
reikalinga parama). 

Šeimos namuose visos paslaugos teikiamos  
NEMOKAMAI. 

***** 
Kviečiame visą mūsų progimnazijos  

bendruomenę prisidėti prie šios kilnios akcijos 
ir paaukoti  maisto produktų tiems,    

kuriems jų dabar  labiausiai  trūksta. 


