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RĖMĖJU

Gerbiamieji,

Kreipiamės į  Jus tikėdamiesi,  kad kartu su mumis sukursite gražesnę ateitį tiems, kurių praeitis
buvo sunki ir chaotiška. Taip pat gražesnis rytojus ateis ir į mūsų valstybę. Tokio projekto Lietuvoje dar
nebuvo. Tai - galimybė įkalintiems žmonėms keisti savo gyvenimus.

 Mūsų viešoji įstaiga 2022 metų gruodžio mėnesio 8 dieną sėkmingai pradėjo vykdyti prekybinę
veiklą  internetinėje  parduotuvėje www.pagamintakalejime.lt,  kurioje bus  parduodami  visose  Lietuvos
laisvės  atėmimo  vietose  Individualia  veikla užsiimančių  nuteistųjų  gaminiai.  Internetinės  parduotuvės
atidarymas – tai tik pirmas projekto „Pagaminta Kalėjime“ žingsnis, skirtas parodyti visuomenei bei kitiems
pataisos  namams,  kad  jau  yra  realus  veikiantis  produktas.  Pirminėje  projekto  stadijoje  pristatomi
Pravieniškių  kalėjimo  individualia  veikla  užsiimančių  nuteistųjų  dirbiniai  ir  jau  sėkmingai  pardavėme
trečdalį prekių bei sulaukėme susidomėjimo išankstinių užsakymų proceso vykdymu. 

Šis projektas nėra tik materialių gaminių gamyba ir realizacija. Tai yra ir labai svarbus socialinis
projektas,  padėsiantis  keisti  visuomenės  požiūrį  į  bausmę atliekančius  žmones.  Esame  įsitikinę,  jog  ši
iniciatyva atvers visiškai naujas galimybes nuteistiesiems kurti, atsiskleisti, realizuoti savo talentus, gauti
skaidrias  pajamas,  mokytis  verslumo,  savarankiškumo  įgūdžių,  pasitikėjimo  savimi  ir  finansinio
raštingumo. Esame numatę ir tolimesnius projekto vystymo etapus, atversiančius dar daugiau galimybių ir
motyvacijos  nuteistiems žmonėms, tačiau norint  sėkmingai  įgyvendinti  numatytą  projekto plėtrą  ir  kuo
greičiau prijungti kitus pataisos namus į šį projektą – reikia ir Jūsų pagalbos. 

Šiuo  metu  VšĮ  „Realizuok  save”  dirba  savanoriškai,  pelno  nesiekiančiais  tikslais.  Ieškome
finansavimo įvairiuose  fonduose,  tačiau  dabartiniam įmonės  išsilaikymui  ir  minimaliai  projekto  plėtrai
mums labai reikalinga Jūsų finansinė pagalba. Ji būtų naudojama:

 aprūpinti reikiamomis medžiagomis ir priemonėmis norinčius pradėti veiklą,
 įsirengti centralizuoto prekių išsiuntimo sandėlio patalpas, 
 padengti įmonės teisines ir buhalterines išlaidas, 
 kelionės išlaidoms į kitas laisvės atėmimo vietas, 
 mokymų programos, norintiems įregistruoti Individualią veiklą, teikiant VMI deklaracijas, 

parengimui,
 kitoms švietėjiškoms, su projektu susijusioms programoms; katalogams bei bukletams išleisti.

Įkalinimo  įstaigose  yra  labai  daug  kūrybingų žmonių,  norinčių  keisti  savo  gyvenimo  būdą.
Sėkmingai pradėti veiklą jiems tereikia tinkamų medžiagų dirbinių gamybai. Mūsų organizacija stengsis
avansu aprūpinti jomis potencialius kūrėjus individualios veiklos pradžioje. Tokiu būdu bus sukuriama daug
naujų nuostabių gaminių. Sugeneruotas organizacijos pelnas ir kiti finansai bus skiriami įvairiai švietėjiškai

http://www.pagamintakalejime.lt/


veiklai  įkalinimo  įstaigose:  tiksliniams  mokymams,  neformaliam  ugdymui,  profesiniam  tobulinimui,
teikiant informavimo, konsultavimo ir mokymo paslaugas, rengiant finansinio ir kompiuterinio raštingumo
mokymus. 

Svarbiausias organizacijos tikslas - padėti žmonėms kurti naujus šviesesnius gyvenimus bei prisidėti prie
saugesnės Lietuvos visuomenės kūrimo.

„Duok žmogui žuvį, jis bus sotus visą dieną, duok jam meškerę, jis turės maisto visą gyvenimą.“
  

Kreipiamės į Jus su prašymu finansiškai prisidėti prie unikalios „Pagaminta Kalėjime“ „meškerės“
sukūrimo, taip dedant pamatus saugesniam ir šviesesniam mūsų visų rytojui. Atsidėkodami už Jūsų paramą
šiam  socialiniam  projektui,  su  Jūsų  sutikimu  skelbtume  Jūsų  vardą/įmonės  logotipą/prekės  ženklą  su
kreipiniu  internetinės  parduotuvės  tinklalapyje  www.pagamintakalejime.lt skiltyje  „Rėmėjai“  garbės
sienoje, o mūsų partnerė VšĮ „Valandėlė sau“ - sąmoningumo namai, Jums ar Jūsų kolektyvui padovanos
įvairias psichologines, fizines ir dvasines praktikas, kurios leis Jūsų ištikimiausiems į Naujus metus žengti
harmoningai su įkvėpimu, emociniu ir dvasiniu pakylėjimu bei vidiniu balansu. Komandos sudėtį sudaro
lektoriai, dvasiniai vedliai, psichologai, masažuotojai, jogai, meditacijos vedliai, kurie padės jums ir jūsų
kolektyvui rasti ramybę alternatyviais būdais  Tapkime vieni kitiems superherojais!

Projekto „Pagaminta Kalėjime“ kredo:

„Darykite tai, ką sugebate, su tomis priemonėmis, kurias turite, ir toje vietoje, kurioje esate.”
Teodoras Ruzveltas

Iš anksto esame nuoširdžiai dėkingi Jums už skirtą laiką.
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