Nori prisijungti?

Paremkite mus

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
vienija autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų
tėvus, šeimos narius, suaugusius autistus,
pedagogus ir kitus specialistus, dirbančius su
autistiškais vaikais bei visus kitus geros valios
žmones, norinčius prisidėti prie Asociacijos
tikslų įgyvendinimo.

Mes būsime dėkingi, jeigu prie Asociacijos
veiklos ir tikslų įgyvendinimo prisidėsite savo
parama. Organizacijos veiklą galima paremti
šiais būdais:
 Skiriant 2% nuo sumokėto Gyventojų
pajamų mokesčio:
 VMI forma FR0512 Versija 02
 Paramos
gavėjo
identifikacinis
numeris (kodas): 303022421
 Tiesiogiai pervedant pasirinktą sumą į
Asociacijos sąskaitą:
 Gavėjas: LAA Lietaus vaikai
 Sąskaitos Nr.: LT97 7300 0101 3501
5035
 Swedbank, AB
 Mokėjimo paskirtis: Parama
 Mokėjimo paskirtyje galima ir tiksliai
nurodyti kam skiriami jūsų paaukoti
pinigėliai (pvz. renginiams, literatūrai,
inventoriui ar pan.), tačiau žodis
parama yra bendriausias ir suteikiantis
mums laisvę panaudoti juos ten, kur
tuo metu labiausiai reikia.
 Visus, norinčius ir galinčius paremti mūsų
veiklą kitais būdais (daiktais, knygomis,
paslaugomis ar kt.) kviečiame susisiekti su
mumis el. paštu parama@lietausvaikai.lt.

LAA „Lietaus vaikai“ nariu gali tapti:


Fiziniai asmenys:
 ASS ir kitų raidos sutrikimų turinčių
vaikų tėvai, globėjai ir kiti šeimos
nariai;
 Suaugę ASS turinys asmenys bei jų
artimieji;
 Specialistai (terapeutai, gydytojai,
mokytojai ir kt.) dirbantys su ASS
turinčiais vaikais;
 Kiti asmenys, siekiantys prisidėti prie
Asociacijos tikslų įgyvendinimo.



Nepelno siekiantys juridiniai asmenys:
 Viešosios įstaigos
 Asociacijos
 Paramos ir labdaros fondai
 Kitos
pelno
nesiekiančios
organizacijos

Norinčius prisijungti kviečiame apsilankyti mūsų
interneto svetainėje www.lietausvaikai.lt ir
užpildyti joje esantį prašymą tapti LAA nariu.

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
Juridinio asmens kodas: 303022421
Adresas: Pylimo g. 14A/37, Vilnius 01117
Atsisk. sąskaita: LT97 7300 0101 3501 5035
Tel: 8 620 20665
El. paštas: info@lietausvaikai.lt
www.lietausvaikai.lt

Kas mes esame?
LAA „Lietaus vaikai“ yra pelno nesiekianti
visuomeninė organizacija, vienijanti tėvus,
auginančius vaikus su autizmo spektro ir kitais
raidos sutrikimais, suaugusius asmenis, turinčius
autizmo spektro sutrikimus (ASS), ir kitus
fizinius bei juridinius asmenis, prisidedančius
prie asociacijos tikslų įgyvendinimo. Siekiame
tapti pagrindine ASS turinčių asmenų interesų
gynimo ir atstovavimo organizacija Lietuvoje,
teikiančia savitarpio pagalbos, socialinio
integravimo, visuomenės, pedagogų bei tėvų
švietimo paslaugas.

Ko mes siekiame?







Atstovauti ASS turinčių asmenų interesus ir
juos ginti valstybės ir savivaldybių
institucijose, švietimo ir ugdymo įstaigose
bei kitose valstybinėse ir nevalstybinėse
įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Telkti ir vienyti ASS turinčius asmenis ir jų
šeimos narius (taip pat globėjus ar kitus juos
atstovaujančius
asmenis),
gydytojus,
specialiuosius
pedagogus,
socialinius
darbuotojus ir kitus asmenis, kurių darbas
tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su ASS
turinčiais asmenimis;
Padėti ASS turintiems asmenims ir jų šeimos
nariams sėkmingai integruotis į visuomenę;
Rinkti tarptautinę informaciją apie efektyvias
ugdomąsias ir sveikatinimo terapijas,
metodus ir programas, naujausius mokslo
pasiekimus šių sutrikimų tyrimo ir korekcijos
srityje bei užtikrinti šios informacijos
prieinamumą lietuvių kalba ir sklaidos
tęstinumą;





Šviesti visuomenę, tėvus, pedagogus bei
kitus specialistus specialiojo ugdymo
metodikų, tėvų ir vaikų teisių, pagalbos
galimybių socialinėje bei teisinėje sferoje
klausimais.
Dalyvauti kuriant medicininę, edukacinę,
socialinę ASS turinčių asmenų bei jų
šeimos narių gerovę.

Ką mes veikiame?
Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ yra
jaunutė organizacija – susikūrėme tik 2013 metų
pavasarį. Tačiau nepaisant to veikla verda. Tiesiog
kunkuliuoja!
Jau spėjome surengti porą seminarų (ABA, SonRise terapijos) ir patys sudalyvauti šūsnyje renginių,
seminarų, konferencijų (beje, ne tik Lietuvoje).
Organizuojame kultūrinius renginius šeimoms,
auginančioms autizmo sutrikimų turinčius vaikučius.
O kur dar savitarpio pagalbos grupės, susitikimai,
diskusijos forume, dalinimasis informacija, ištiestos
pagalbos rankos, kovos su biurokratinėmis
įstaigomis, visuomenės švietimas ir kita... 2014
metams taip pat esame parengę nemenkų planų apie
kuriuos dar tikrai išgirsite.
Veiklos daug. Kad tik rankų užtektų!
Mielai priimtume įvairaus profilio savanorius į savo gretas.

