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Fondo veiklos ataskaita už 2021 metus                        

 Tęsiant ankstesnius darbus, vykdytus 2020 m., toliau buvo vykdoma aktyvi veikla, siekiant 

atkreipti reikiamą atsakingų už vaikų sveikatingumą Lietuvos institucijų ir organizacijų 

dėmesį, visuomenės ir ypač vaikų tėvų bei globėjų dėmesį dėl regėjimo problemų, ypač dėl 

jų didėjimo, vertinant padidėjusį regėjimo funkcijų naudojimą  dėl nuotolinio mokymosi ir 

darbo, veikiant COVID – 19,  kartu teikiant metodinę pagalbą, kaip reikia ir galima saugoti 

savo  akis ir regėjimą, t.t. ir vertinant COVID – 19 keliamas grėsmes regėjimui. 

      Tuo tikslu fondas publikavo ir platino pranešimus, tikslinius pasiūlymus, straipsnius ir 

patarimus, kaip reikia saugoti ir gerinti savo regėjimą, organizavo vaikų vasaros stovyklą 

„Pelėdžiukų linksmybės“, kurioje vaikai buvo apmokomi kaip saugoti ir stiprinti savo regėjimą,  

vykdė tikslinę veiklą, susijusią su paramos teikimu organizacijoms, tiesiogiai susijusioms su vaikų 

regėjimo problemų sprendimais teikė tikslinę paramą ir vykdė tikslinius projektus. 

 

Pranešimai – tiksliniai pasiūlymai 

 Parengtas ir platinamas Kreipimasis – pasiūlymas „Dėl vaikų ir moksleivių regėjimo 

problemų, 2021 m. iššaukiamų aktyviai naudojant kompiuterius, planšetes ir išmaniuosius 

telefonus mokymosi procesuose, būtinų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo Lietuvoje“. 

Teikiamas Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms, Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, visoms savivaldybėms, o taip pat ir kitoms viešojo 

sektoriaus institucijoms, kurių veikla siejasi su regėjimo blogėjimo problemų vaikų ir 

moksleivių tarpe, mažinimo ir šalinimo galimais sprendimais.  

   Šio Kreipimosi - pasiūlymo pagrindu  pateikta iniciatyva yra įtraukta į Lietuvos 

Prezidentūros projektą „Lietuvos galia – Inovatyvi Lietuva“. 

Patarimai 

 Tradiciniai regėjimą saugančios, palaikančios ir gerinančios akių mankštos veiksmingi 

pratimai 

(https://angeloakys.lt/tradiciniai-regejima-saugancios-palaikancios-ir-gerinancios-akiu-

mankstos-veiksmingi-pratimai/) 

 IT pagrindu veikiantys akių ir regėjimo mankštos pratimai 

(https://angeloakys.lt/it-pagrindu-veikiantys-akiu-ir-regejimo-mankstos-pratimai/) 

  „Veidrodžio ir išmanaus telefono metodas“ - veiksminga regėjimą sauganti ir gerinanti akių 

mankšta 

(https://angeloakys.lt/veidrodzio-ir-ismanaus-telefono-metodas-veiksminga-regejima-

sauganti-ir-gerinanti-akiu-manksta/) 

Video patarimai 

 Akyčių daina!    

(https://angeloakys.lt/akyciu-daina/)  

 Happy little eyes! 

(https://angeloakys.lt/en/happy-little-eyes/) 

 Vaikai - saugokite savo akis ir regėjimą! 

(https://angeloakys.lt/vaikai-saugokite-savo-akis-ir-regejima/) 

 Akių mankšta su Paulina 

(https://angeloakys.lt/akiu-manksta-su-paulina/) 
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Straipsniai 

 Kodėl nekontroliuojamas aktyvus gyvenimas „ekranuose“ pavojingas žmonių regėjimui? 

(https://angeloakys.lt/aktyvus-gyvenimas-ekranuose/) 

 Padėkime savo akims ir regėjimui intensyviai naudojantis „ekranais" 

            (https://angeloakys.lt/padekime-savo-akims-ir-regejimui-intensyviai-naudojantis-ekranais/) 

 Naujai papildytas ir išplėstas  straipsnis „Žmogaus regėjimo korekcijos sprendimų istorinė 

eiga“ 

            (https://angeloakys.lt/zmogaus-regejimo-korekcijos-sprendimu-istorine-eiga/) 

 

Paramos priemonės 

 Fondas toliau aktyviai rėmė Panevėžio Regos centro „Linelis“ veiklą, teikdamas metodinę 

pagalbą, organizuodamas sisteminę, centrą lankančių vaikų regėjimo tikrinimą ir vertinimą, 

trišalės sutarties tarp fondo „Angelo akys“, akių ligų klinikos „Mūsų akys“ (UAB „BINK“) 

ir Panevėžio regos centro „Linelis“. 

 Naujametinė parama regos centrui ,,Linelis'' - magnetinis konstruktorius, skirtas vaikų 

vaizduotei, kūrybiškumo ir loginio mąstymui lavinimui. 

 Kalėdinė parama  mergaitei, gyvenančiai tik su seneliu. 

Projektinė ir kita veikla 

 Pravesta vasaros kompleksinio sveikatingumo stovykla vaikams,  parengiant  ir apmokant 

vaikus, kaip reikia saugoti ir gerinti savo regėjimą – „Pelėdžiukų linksmybės“, kurioje 

dalyvavo virš 30 vaikų.   

 Projektas „Dėl vaikų ir moksleivių regėjimo problemų, 2021 m. iššaukiamų aktyviai 

naudojant kompiuterius, planšetes ir išmaniuosius telefonus mokymosi procesuose, būtinų 

sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo Lietuvoje“.   

 Dalyvavimas Lietuvos Respublikos Prezidentūros projekte „Lietuvos galia – Inovatyvi 

Lietuva“ su Fondo iniciatyva „Padėkime vaikams turėti gerą regėjimą“. 

 Panevėžio regos centre „Linelis“ trišalės sutarties tarp fondo „Angelo akys“, akių ligų klinikos 

„Mūsų akys“ (UAB „BINK“) ir Panevėžio regos centro „Linelis“ pagrindu, vykdomas  

projektas „Centrą lankančių vaikų regėjimo tikrinimas ir vertinimas“. 

 Toliau vykdomas projektas, kurio pagrindu yra rengiama nuotykinė – mokomoji knyga 

vaikams, turinti ir aiškiai išreikštus labai svarbius edukacinius ir ugdymo tikslus, susijusius 

su vaikų gero regėjimo palaikymu ir jo gerinimu, pateikiant konkrečius akių mankštos 

pratimus ir patarimus.  Knygoje, nuotykių formoje bus pateikti detalizuoti patarimai, kaip 

reikia vaikams suformuoti  gerus įgūdžius, saugant ir gerinant savo regėjimą, ateityje juos 

paverčiant įpročiais, tuo sudarant galimybes  vaikams išmokti  savarankiškai rūpintis savo 

regėjimu ne tik dabar, bet ir ateityje, tuo sudarant galimybes jiems išvengti kokių tai problemų 

savo gyvenime ir veikloje dėl blogo regėjimo.   

 Pradėtas vykdyti projektas, rengiant tikslines programas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 

moksleiviams, kaip reikia saugoti ir gerinti vaikų regėjimą.  

 Rengiama specialus projektas -  programą vaikams, kuriems diagnozuota nistagma, siekiant 

jiems  mažinti ir šalinti šio negalavimo neigiamas pasekmes. 

 Vykdomas aktyvus dalyvavimas ir bendravimas projekte „SOCIALINIAI PUSRYČIAI“, 

kuriame aptariamos ir analizuojamos aktualios problemos ir vykdomi mokymai, susiję su 

fondų ir viešųjų įstaigų veikla. 
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