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PROJEKTO „ IŠSIPILDYMO AKCIJA 2013“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros fondas „Vienybė“
Įmonės kodas: 192000131

Telefonas: 8 5 2685844

El. pašto adresas: vienybesfondas@gmail.com Internetinė svetainė: www.issipildymoakcija.lt
Per www.aukok.lt planuota surinkti: 150 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 37 691,10 Eur (130 139,84 Lt )

SANTRAUKA
Projekto tikslas
 Suteikti materialinę ir finansinę paramą labiausiai likimo nuskriaustiems mažiesiems,
gyvenantiems vaikų globos namuose. Paaukotos lėšos buvo skiriamos buities sąlygoms
gerinti, aprūpinti priemonėmis, skirtomis vaikų fizinio ir kūrybinio lavinimo, mokslinimo ir
sveikatinimo veikloms ir poreikiams patenkinti.
 Suteikti pagalbą labiausiai likimo nuskriaustiems mažiesiems, sunkiai sergantiems
ligoniukams, kuriems gydyti ar slaugyti reikalinga speciali pagalba.
Projekto rezultatai:
 Visos portale aukok.lt suaukotos lėšos panaudotos „Išsipildymo akcijos“ sunkių ligoniukų
sveikatinimui – Vaikų ligoninei nupirkta reikalinga med. įranga : Pulsinis dažų lazeris
Candela VBEAM Perfecta Lazer
Keletas projekto akimirkų
Su „Išsipildymo akcijos 2013“ ligoniukės Akvilės istorija galite geriau susipažinti televizijoje
internete TV3 Play.
Dviejų metukų Akvilė gimė su rausvomis dėmelėmis ant kūno. Vėliau paaiškėjo, kad tai medicinoje
vadinamos vyndėmės − ne tik didelės, tačiau ir labai piktos odos dėmės, nusėjančios visą kūną.
Negydomos jos auga kartu su vaiku ir vis labiau darko kūną, tamsėja, pučiasi ir iškreipia veido
bruožus. Akviliukės mama negali sulaikyti ašarų − jos dukrytė tarsi pasakose užburta piktųjų
raganų.
Šios dėmės, deja, neišgydomos, tačiau gali būti slopinamos specialaus lazerio procedūromis. Kuo
procedūrų daugiau, tuo geriau, mat vyndėmės šalinamos po milimetrą, iš lėto. Kuo anksčiau
pradedama, tuo gydymas efektyvesnis.
Bėda yra ta, kad vienintelė įstaiga, kur mūsų valstybė gali rūpintis tokia liga sergančiais vaikais,
tokiais kaip Akvilė, yra Vaikų ligoninė Santariškėse. O Santariškėse – vos vienas ir tas pats
nusidėvėjęs lazerinis aparatas, kuriuo nebegalima gydyti vaikų, sergančių portveino spalvos dėme.
Santariškių medikai sako, kad šiuo metu Lietuvoje laukia šių procedūrų 53 vaikai. Norint nupirkti
dar bent vieną aparatą reikia virš 300 tūkst. litų. Nei Akvilės tėvai, nei visi tokių ligoniukų tėvai
susibūrę neišgalėtų tokio brangaus aparato nupirkti. O mums visiems, aukojusiems „Išsipildymo
akcijai“ – pavyko!
Aparatas – pulsinis dažų lazeris perduotas Vaikų ligoninei VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikos filialui. Jo dėka galima pagelbėti ne tik Akvilei, bet ir visiems tokia liga
sergantiems Lietuvos vaikams.
INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros fondas „Vienybė“ yra „Išsipildymo akcijos“ partneris nuo pat pradžios – 2003 m. Ši
organizacija atlieka paruošiamuosius akcijos darbus bei pasirūpina, kad surinkta parama pasiektų
Išsipildymo akcijos komisijos atrinktus globos namus bei likimo nuskriaustus, sergančius vaikučius,
kurių istorijos pateikiamos visuomenei akcijos metu.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
“Išsipildymo akcija 2013” tradiciškai startavo lapkričio 4 dieną. 11-tosios TV3 ir SEB banko
„Išsipildymo akcija“ metu žiūrovams buvo parodytos 7 jautrios istorijos, kurios visus geros valios
žmones kvietė aukoti ir padėti pagalbos reikalingiems vaikams.
Kūčių vakarą buvo surengtas tradicinis prieškalėdinis “Išsipildymo akcijos” telemaratonas.
Koncerto metu žiūrovai buvo raginami aukoti, padėti tiems, kam pagalbos labiausiai reikia, rodomi
siužetai apie ligoniukus, kalbinami žymūs garbingi, mylimi Lietuvos žmonės, kurie ragino visus
Lietuvos gyventojus aukoti, prisidėti prie taurių akcijos tikslų.
Lėšos akcijai buvo renkamos įvairiausiais būdais – skambučiais, SMS žinutėmis, banko pavedimais
į akcijos sąskaitas, perkant akcijos ženklu pažymėtas prekes, aukojant į aukų dėžutes „Maximos“
prekybos centruose bei portale aukok.lt. Tradiciškai buvo rengiama „Pyragų diena“.
Visos akcijos lėšos suplaukė į pagrindinę „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą. Akcijos lėšų skirstymo
komisija labai kruopščiai ir atsakingai skirstė lėšas numatytų akcijos tikslų įgyvendinimui.
Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba ligoniukės Akvilės gydymui. Portale aukok.lt
surinktomis lėšomis apmokėta 40,52 proc. reikalingos sumos už pulsinį dažų lazerį Candela
VBEAM Perfecta Lazer.
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Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Pulsinis dažų lazeris Candela
VBEAM Perfecta Lazer (9914-0300)
(dalinis apmokėjimas)
IV. Kitos išlaidos

Iš viso:

Išleista, Lt

130 139,84 Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

ESTEX INVESTMENT S.F.
20142040, 2014 06 19

130 139,84 Lt

Projekto rezultatai
Pulsinis dažų lazeris 595 nm bangos ilgio Candela Perfecta Vaikų Ligoninėje pradėtas naudoti nuo
2014 metų rugsėjo 29 d. Vasaros metu dėl aktyvios saulės aparatas nenaudotas, nes galimos
komplikacijos po lazerinių procedūrų. Nuo 2014 metų rugsėjo 29 dienos iki 2015 metų sausio 12
dienos 52 vaikams atliktos 76 lazerinės procedūros dėl įgimtų ir įgytų ligų (portveino spalvos
dėmių, įgimtų hemangiomų, voratinklinių apgamų ir randų po nudegimų ir operacijų).
Gydytojas Gintas Pošiūnas, dirbantis su šiuo aparatu pažymi, kad „pulsinis dažų lazeris Candela
Perfecta yra aukso standartas šių ligų gydyme, geriausias savo klasėje lazerinis aparatas pasaulyje,
kurį Vaikų Ligoninei padovanojo „Išsipildymo akcija“ iš visos Lietuvos geros valios žmonių
suaukotų lėšų.“
Šiuo aparatu gydomos ant Akvilės veiduko šviesėja raudonosios dėmės. Apie tai – vaizdo įraše (nuo
36,49 iki 38,42 min.).
Vienuoliktoji „Išsipildymo akcija 2013“ širdingai
Džiaugiamės Jūsų gerumu įprasmintais darbais.

dėkoja

visiems,

buvusiems

drauge.

Apie tai, kiek „Išsipildymo akcijai“ per visus 11 metų pavyko išgelbėti vaikų gyvybių, sukurti
šypsenų jų veiduose, padėti jiems tapti sveikesniais ir laimingesniais, galima pamatyti specialiai
sukurtame padėkos filme „Ačiū“. Pažiūrėti filmą galite čia.
PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Aušra Lasauskaitė

_____________
A.V.
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