Projektas įvykdytas pagal sutartis Nr. GVP/PTS/1278, GVP/PTS/1278-1,
GVP/PTS/1278-2,
2017 m. lapkričio 11 d.

PROJEKTO „IŠSIPILDYMO AKCIJA 2016“
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: 34514,12 €
Per www.aukok.lt surinkta: 34514,12 €

SANTRAUKA
Projekto tikslaI:
•
•

Sunkiai sergančių vaikų sveikatinimas: materialinė, išskirtiniais atvejais, finansinė,
parama “Išsipildymo akcijos 2016″ 6 istorijų herojams, kurių gydymui ar slaugymui
reikalinga speciali pagalba. Taip pat teikia paramą sveikatos priežiūros įstaigoms.
Šeimynose ir globos namuose gyvenančių vaikų sveikatinimas, fizinis ir kūrybinis
lavinimas.

Projekto rezultatai:
Visos portale aukok.lt suaukotos lėšos panaudotos „Išsipildymo akcijos“ sunkių ligoniukų
sveikatinimui: nupirkti neįgaliojo vežimėliai, įtvarai, elektrostimuliacijos prietaisas Mollii,
ortopedinė avalynė, priešalerginiai rūbai, vaistai.
Taip pat buvo apmokėti reabilitacijos ir gydymo kursai užsienio klinikose: Vokietijoje,
Slovakijoje ir Italijoje.

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.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
„Išsipildymo akcija 2016” startavo spalio 3 dieną. 14-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.
Starto metu TV3 ekrane, populiariausiuose dienraščiuose, portaluose kvietėme geros valios
žmones aukoti, skelbėme šių metų akcijos tikslus.
Jau nuo pat akcijos pradžios kiekvieną savaitę žiūrovams buvo pristatyta po vieną
„Išsipildymo akcijos“ istoriją, kuriai jie bus kviečiami aukoti. Akcijos ambasadoriais tapo jauni ir
talentingi žinomi šalies žmonės, kurių lūpomis buvo pasakojama, ką kasdien išgyvena sunkiai
sergantys mažieji, jų šeimos ir artimieji bei atskleidžiama, ko trūksta iki stebuklo pasveikti.
Herojukų istorijas pasakojo parolimpietis Mindaugas Bilius, „X Faktoriaus“ finalininkas Aleksas,
olimpinė čempionė, plaukikė Rūta Meilutytė, akordionistas Martynas Levickis, profesionali šokėja
Eglė Straleckaitė, futbolininkas Matas Gudaitis.
Lapkričio 6 d. Lietuvos žmones kvietėme jungtis į į jau tradicine tapusią “Pyragų dieną” ir
aukoti „Išsipildymo akcijai“.
Lapkričio 26 dieną tiesioginiame TV3 eteryje buvo surengtas “Išsipildymo akcijos”
koncertas, kurio metu buvo įžiebta kalėdinė eglė sostinės Katedros aikštėje. Koncerto metu akcija
ragino žiūrovus aukoti, padėti tiems, kam pagalbos labiausiai reikia, buvo rodomi siužetai apie
ligoniukus, kalbinami žymūs, garbingi, mylimi Lietuvos žmonės, kurie ragino visus Lietuvos
gyventojus prisidėti prie akcijos.
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„Išsipildymo akcija“ tęsėsi iki gruodžio 31 d. Po koncerto TV3 ekrane dėkojome geros
valios žmonėms už aukas.
Lėšos akcijai buvo renkamos įvairiausiais būdais – skambučiais, SMS žinutėmis, banko
pavedimais į akcijos sąskaitas, perkant akcijos ženklu pažymėtas prekes, portale aukok.lt.
Visos akcijos lėšos suplaukė į pagrindinę „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą. Akcijos lėšų
skirstymo komisija labai kruopščiai ir atsakingai skirstė lėšas numatytų akcijos tikslų
įgyvendinimui.
Naudingos nuorodos:
http://issipildymoakcija.tv3.lt/issipildymo-akcija-2016-herojaus-milano-istorija/
https://www.youtube.com/watch?v=r7iEAltXjo4
http://issipildymoakcija.tv3.lt/issipildymo-akcija-2016-herojaus-vakario-istorija/
http://issipildymoakcija.tv3.lt/issipildymo-akcija-2016-herojes-vakares-istorija/
http://issipildymoakcija.tv3.lt/issipildymo-akcija-2016-herojaus-nojaus-istorija/
http://issipildymoakcija.tv3.lt/issipildymo-akcija-2016-herojuko-mato-istorija/
http://issipildymoakcija.tv3.lt/audre-kudabiene-atrodo-kuo-daugiau-skausmo-patiria-vaikas-tuo-jisatviresnis-ir-nuosirdesnis/

Akimirkos iš Padėkos šventės:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSn4dXLOOtc&feature=youtu.be
http://issipildymoakcija.tv3.lt/gerdos-zemaites-sirdis-uzkariauta-is-naujo/
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Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

2 527,35 €

1195674, 2017 03 22

Neįgaliojo vežimėlis. HolgarOtto GmbH

6 086,16 €

17304764, 2017 03 10

Elektrostimuliacijos prietaisas
Mollii

2 182,50

SLS32741, 2017 03 31

Elektrostimuliacijos kostiumas
Mollii. Kelnės dydis 158.

933,76

SLS32741, 2017 03 31

Elektrostimuliacijos kostiumas
Mollii. Švarkas dydis 146,

930,00

SLS32741, 2017 03 31

Apat.maikutė 3vnt;
Apat.kelnaitės 2vnt; Apat.ilgos
kelnės 1vnt; Naktiniai 2 vnt;
Tunika 1vnt; Tamprės 4vnt.

135,00 €

IX nr. 2, 2017 03 14

Pirštinės vaikiškos 7 por.;
kelnės 3 vnt; marškinėliai 4 vnt.

351,98 €

FJS5841, 2017 03 20

Floradix Salusan 250 ml (32
vnt.); Floradix Intenstcare 250
ml (16 vnt.)

376,52 €

ORI 000409952, 2017 09 27

2 379,00 €

TEI054151, 2017 09 27

3 021,76 €

1226025038, 2017 03 03

124,09 €

1711685181, 2017 03 23

I. Personalo kaštai

II. Materialių daiktų įsigijimas
Čiurnos - pėdos įtvaras;
Ortopedinė avalynė. MPM
GmbH

Aktyvaus tipo vežimėlis S3
Short lo
III. Organizacinės išlaidos

IV. Kitos išlaidos
Reabilitacinis gydymas Phase C
2017.02.22-28
Diagnostinės procedūros ir
gydytojų konsilijumas
ASKLEPIO Klinik Nord.
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Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1 665,00 €

123456789, 2017 07 09

3 800,00 €

0017895-IN, 2017 07 19

Child evaluation and teaching
of the rehabilitation program
for Vakaris (Vykdymas
Italijoje)

2 475,00 €

50/2017, 2017 02 28

Course “ What to do about your
brain injury child” for Vakaris
(Vykdymas Italijoje)

1 370,00 €

49/2017, 2017 02 28

Medicininės paslaugos Adeli
S.R.O nuo 2017-04-10 iki
2017-04-22

3 078,00 €

Medicininės paslaugos Adeli
S.R.O nuo 2017-09-11 iki
2017-09-23

3 078,00 €

Kursas What to do about Your
brain-injured child
Vakario ligos ištyrimas ir
gydymas Italijoje
Institut for the achievement of
human potential

Iš viso:

2017 02 03

2017 07 11

34514,12
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Projekto rezultatai
Pagelbėjome sunkiai sergantiems vaikams, kuriems reikalinga ypatinga priežiūra bei
papildomos, dažnai brangios, priemonės ir procedūros, kurių įsigijimui trūksta lėšų.
5-ių metų Milanas gimė su įgimta stuburo išvarža (Mielomeningocelė), smegenų vandene
(hidrocefalija) ir Arnold-Chiari sindromu. Vaikas pats nevaikščiojo, galėjo judėti tik vežimėlyje.
Iš aukok.lt lėšų Milanas du mėnesius gydėsi Helios neurologinės reabilitacijos klinikoje
Vokietijoje. Helios klinikos užsakymu pagamintas čiurnos - pėdos įtvaras, nupirktas individualiai
pritaikytas neįgaliojo vežimėlis. Milanas po reabilitacijos pradėjo savarankiškai eiti su vaikštyne,
pats nulipa nuo sofos, atsistoja, pastovi.

4 metukų Vakaris serga medikamentiniam gydymui atsparia kriptogenine epilepsija,
temporalinėje smegenų srityje yra cista, mišriu raidos sutrikimu. Epilepsijos priepuoliai dažni ir
vaistais sunkiai kontroliuojami. Dėl traukulių ir didelio vaistų dozavimo labai sutriko vaiko raida.
Vakaris nekalba, nekoncentruoja dėmesio, jam reikalinga nuolatinė suaugusio žmogaus priežiūra.
Vakaris su šeima 2 kartus buvo išvykęs į Italiją į Istituto per il Raggiungimento del Potenziale
Umano Europa (Žmogaus galimybių nustatymo institutas). Institute atliktas Vakario raidos
vertinimas, parengtas raebilitacijos planas ir apmokyti tėvai tolimesniam darbui su vaiku. Liga
nepagydoma ir tolimesnė vaiko raida priklauso nuo to, kokių specialistų pagalbos reikia ir kaip
tėvai pasirengę ir moka dirbti su tokiu ligoniuku.
Iš aukok.lt lėšų apmokėtas Vakario ligos tyrimas ir 2 reabilitacijos kursai Italijoje.
12-os metų Ramunė- Barbora serga įgimta pūsline epidermolize. Liga nepagydoma,
pasireiškia sunkiai gyjančių žaizdų atsiradimu nuo menkiausio dirginimo. Epidermolize sergančių
vaikų visoje Lietuvoje apie 20, tačiau Ramunė Barbora yra vienintelė serganti tokia sunkia forma.
Mergaitė negali dėvėti įprastų rūbų. Jos rūbeliai turi būti iš švelnaus audinio ir pasiūti su išorinėmis
siūlėmis. Avalynė irgi turi būti be siūlių viduje, labai gerai pritaikyta kojytei.
Ramunei Barborai "Išsipildymo akcija“ pagelbėjo ne kartą. Jai apmokėjome genetinius
tyrimus Freiburgo universiteto genetikos klinikoje, pirkome medicininio šilko rūbelius, tvarsčius,
tepalus.
Iš aukok.lt lėšų nupirkome kūno priežiūros kremų ir specialių „Dermasilk“ rūbelių, kurie
apsaugo labai jautrią Ramunytės odelę.
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13 metų Vakarė serga įgimta
raumenų distrofija. Liga nepagydoma,
pasireiškia raumenų silpnėjimu.Vakarė
šia liga serga nuo gimimo. Iki 12 metų
vaikščiojo savo kojomis. O nuo 2016
m. vasaros liga pradėjo progresuoti ir
mergaitė sėdi vežimėlyje. Raumenų
distrofijos gydymo nėra, o tik
simptomų lengvinimas ir kontrolė.
Tam
tikri
pratimai
padeda
išvengti raumenų,
sąnarių
sustandėjimo ir to pasėkoje sukeliamo
skausmo. Stiprinami raumenys didina
ligos kontrolės galimybę ir prailgina
sergančiojo savarankiškumą.
Iš aukok.lt lėšų nupirkome Elektrostimuliacijos kostiumą Mollii, kuris stimuliuoja silpniau
veikiančius raumenis ir atpalaiduoja stipriau susitraukiančius, padeda geriau kontroliuoti raumenų
darbą. Jo pagalba Vakarė turi galimybę mankštinti raumenis.
Vakarė 2 kartus per savaitę mankštinasi su Mollii kostiumu. Pratimus, reikalingus raumenų
funkcinei būklei palaikyti, kurių negalėjo atlikti, su šiuo kostiumu atlieka. Darbas su Molli
kostiumu padeda išlaikyti raumenų funkciją.
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4 metukų Nojukas, būdamas dviejų metukų, susirgo Roto virusu. Roto virusas komplikavosi
į meningitą, vėliau į virusinį encefalitą, išsivystė epilepsija. Berniukas du mėnesius praleido komos
būsenoje, iškentė sepsį, teko perpilti kraują. Mažylis liko visiškai neįgalus.
Šiuo metu Nojukas nešneka, nejudina rankų ir kojų. Jis pusę metų „gyveno“ ligoninėje. Nors
vaikas gavo ir išnaudojo visą valstybės kompensuojamą reabilitacinį gydymą, šio nepakako. Nojui
reikalinga nuolatinė reabilitacija. Berniukui rekomenduotas reabilitacinis gydymas ADELI
medicinos centre Slovakijoje. Iš aukok.lt lėšų Adeli medicinos centre Nojus gydėsi du kartus.
Po kiekvienos reabilitacijos Adeli centre Nojui matosi ryškūs pagerėjimai, po pirmo karto
Nojukas pradėjo daugiau leisti garsų, kūnas tapo tvirtesnis, po antro karto pradėjo laikyti galvytę,
judinti rankytes ir kojytes. Mama labai džiaugiasi, kad „Išsipildymo akcija“ gali padėti Nojukui
judėti pirmyn.
7 – ių Matukas sunkiai serga nuo gimimo. Jam diagnozuota įgimta stuburo smegenų išvarža
(SPINA BIFIDA). Ligos eigoje buvo atlikta apie 20 operacijų, operuotas stuburas, sumontuoti
specialūs implantai koreguojantys deformaciją. Nugaros smegenų išvarža, didelė progresuojanti
stuburo deformacija. Skoliozė 105 laipsniai. Mažajam Matukui iš aukok.lt lėšų nupirktas aktyvaus
tipo vežimėlis.
Keturioliktoji „Išsipildymo akcija 2016“ širdingai dėkoja visiems, buvusiems drauge.
Džiaugiamės Jūsų gerumu įprasmintais darbais!
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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.

8

