Projektas !vykdytas pagal sutart! Nr. GVP/PTS/1049
2010 m. gruod"io 3 d.

PROJEKTO „PAD!K ONKOLIGONIUKUI“
VEIKLOS IR FINANSIN! ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas „Rugut"“
#mon$s kodas: 300070090

Telefonas: 8 620 69665

El. pa%to adresas: info@rugute.lt

Internetin$ svetain$: www.rugute.lt

I% www.aukok.lt pra%yta suma projektui: 30 000 Lt
I% www.aukok.lt gauta suma projektui: 10 139,25 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJ#
Labdaros ir paramos fond& „Rugut$“, netek' trej( metuk( dukrel$s Rugil$s, 2004 m. !steig$ Edita
ir Dainoras Abrukauskai. Akistata su liga ir esama prie"i)ros ir r)pybos situacija, patirtis keliaujant
per Rugil$s gydym& ir noras pasidalinti sukaupta informacija su tais, kuriems jos itin reikia, fondo
steig$jus paskatino i%tiesti pagalbos rank& %eimoms, kurios susid)r$ su pik*iausiu ir skaud"iausiu
prie%u – onkologine ma"ylio liga. Fondo tikslas – teikti visapus' (informacijos, finansin',
medicinin', psichologin') pagalb& vaikams, sergantiems onkologin$mis ligomis, taip pat remti
medicinos centrus, gydan*ius piktybin$mis ligomis sergan*ius vaikus.

INFORMACIJA APIE PROJEKT#
Projekto tikslas:
Nuo 2008 m. fondas, besiremdamas !prasta praktika u"sienio %alyse, vykdo pirm&j! ir kol kas
vienintel! tokio pob)d"io projekt& Lietuvoje – „Rugut$s Namus“. Tai 200 kv. m. patalpos su
nedideliu kiemeliu netoli Vilniaus universitetin$s vaik( ligonin$s. „Rugut$s Nam(“ tikslas – pagal
poreik! suteikti nemokam& apgyvendinim& vaikams, sergantiems onkologin$mis ligomis, ir j(
%eimos nariams.
Projekto veiklos, eiga:
Aukok.lt portale surinkt( l$%( d$ka buvo u"tikrinta trij( m$nesi( – 2010 m. rugs$jo, spalio ir
lapkri*io – projekto „Rugut$s Namai“ veikla. Per %iuos m$nesius viename „Rugut$s Nam(“
kambaryje nuolat gyveno vienas ligoniukas ir jo artimieji, kitame kambaryje vis& rugs$jo m$n.
gyveno sunkios b)kl$s berniuko artimieji. +iuo laikotarpiu „Rugut$s Namuose“ taip pat trumpam
apsistojo 3 vaikai, atvyk' ! Vilniaus universitetin' vaik( ligonin'. Apgyvendinimas vaikams ir j(
%eimoms buvo suteiktas nemokamai.
2010 m. lapkri*io 27 d. „Rugut$s Namuose“ bendradarbiaujant su V%# „Nacionalinis kraujo centras“
vykdytas socialinis projektas – kraujo donoryst$s akcija „Padovanok la%el!“. Akcijos metu
neatlygintinai kraujo dav$ 58 donorai.
2010 m. spalio m$n. 23 d. „Rugut$s Namuose“ vyko vaik( netekusi( t$v( savitarpio pagalbos
grup$s susitikimas „Po angelo sparnu“.

1

Projekto biud$etas:

I. Personalo ka%tai
II. Materiali( daikt( !sigijimas/nuoma
Patalp( nuoma, telefono i%laidos ir
mokes*iai u" komunalines
paslaugas

Planuota
i!leisti, Lt
-

I!leista, Lt
-

30 000

10 139,25

26 400

9 051,83

-

patalp! nuoma

7 650,00

-

mokes$iai u% komunalines
paslaugas

1 401,83

Patalp( valymo ir prie"i)ros
priemon$s bei asmens higienos
prek$s

3 600

nuolatinio valymo paslaugos

944,94

-

skalbimo paslaugos

142,48

III. Organizacin$s i%laidos

-

-

IV. Kitos i%laidos

-

-

30 000

Pagal patalp! nuomos sutart"
atlikti mok#jimai: mok#jimo
nurodymas Nr.184, Nr.208,
Nr.227
Pagal aktus Nr.2010-09-30,
Nr.2010-10-30, Nr.2010-11-30
atlikti mok#jimai: mok#jimo
nurodymai Nr.210, Nr.229,
Nr.249

1 087,42

-

I% viso:

I!laidas "rodantys
dokumentai

UAB „Ainava“, PVM s&skaitos
fakt'ros: AIN Nr.0024180, AIN
Nr.0024554, AIN Nr.0024912
UAB „BANGA PLIUS“ PVM
s&sk. fakt'ros: EKS Nr. 5607
(i( viso – 64,13 Lt) ir EKS Nr.
5722 (i( viso – 84,94 Lt)

10 139,25

Projekto biud"etas – 30 000,00 Lt – buvo numatytas septyni( m$nesi( laikotarpiui nuo 2010 m.
rugs$jo 1 d. iki 2011 m. baland"io 1 d. Kadangi per aukok.lt tinklalap! surinkta suma buvo ma"esn$
nei planuota, t.y. 10 139,25 Lt, i% %i( l$%( buvo padengtos trij( m$nesi( – 2010 m. rugs$jo, spalio ir
lapkri*io – „Rugut$s Nam(“ i%laikymo i%laidos. Tr)kstama i%laid( dal! (mokes*ius u" patalp(
nuom&, sanitarini( higienos priemoni( !sigijim& ir kt.) fondas padeng$ savo turimomis l$%omis.
Projekto rezultatai:
Kiekvienais metais vis daugiau vaik( bei j( %eim( i%girsta gydytojo "od"ius: „J)s( vaikas serga
onkologine liga“. Susid)rus su liga, vaik( laukia ilgas gydymas. Pakinta %eimos gyvenimo s&lygos,
neretai santykiai %eimoje, nes vienas i% t$v( did"i&j& laiko dal! turi praleisti ligonin$je slaugydamas
sergant! vaik&. Liga netiesiogiai palie*ia visus %eimos narius, ta*iau ypatingai ilgai trunkan*ius
padarinius sukelia sergan*io vaiko broliams ir seserims. Broliuko ar sesut$s gydymo laikotarpiu
jiems kyla daug prie%taring( jausm(. Jie jau*ia ne tik r)pest! d$l sergan*iojo, bet ir pykt! d$l
%eimoje kilusios sumai%ties, pavydi sergan*iajam dovan(, d$mesio bei jau*iasi atstumti vieno i%
t$v(, slaugan*io ligoniuk&. Ligos laikotarpiu %eimoje kyla ir kit( psichologini( problem(. Da"nai ilg&
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laik& ligonin$je turintys praleisti vaikai, pakitus j( !prastai aplinkai, darosi jautr)s, irzl)s, pikti.
Tuomet trumpas atokv$pis jaukiose patalpose drauge su artimaisiais sugr&"ina jiems saugumo
jausm& ir apsaugo vis& %eim& nuo atsiskyrimo ir bendrumo jausmo praradimo.
Per aukok.lt tinklalap! suaukotos sumos d$ka rugs$jo, spalio, lapkri*io m$n. „Rugut$s Nam(“
viename kambaryje gal$jo !sikurti ma"ojo ligoniuko %eima i% Pakruojo raj. Abu t$veliai tur$jo
galimyb' pasikeisdami slaugyti s)n( bei kas kelet& savai*i( trumpam i% ligonin$s i%ra%omas
berniukas %ilt& ir jauki& nam( aplink& rasdavo „Rugut$s Namuose“.
Kitame kambaryje vis& rugs$jo m$n. gyveno sunkios b)kl$s berniuko artimieji. Galimyb$s apsistoti
„Rugut$s Namuose“ d$ka paskutin$mis gyvenimo savait$mis su vaiku gal$jo b)ti ne tik jo mama,
bet ir i% u"sienio atvyk' t$tis ir sesuo.
Kituose Lietuvos miestuose gyvenantys vaikai susiduria su dar viena problema – nor$dami
gydytojo paskirt& dien& atvykti ! ligonin' kontroliniams tyrimams, da"niausiai jie turi i% nam( i%vykti
labai anksti ryte. Vaikas, jau patyr's onkologin$s ligos gydym&, kelion$s metu ne tik jau*ia vykimo
! ligonin' sukeliam& stres&, bet ir kelion$s nuovarg!. Tam, kad vaikai gal$t( pails$ti prie%
kontrolinius tyrimus, per %! laikotarp! trims vaikams ir j( %eimos nariams buvo suteikta galimyb$
apsistoti „Rugut$s Namuose“ ir pails$ti prie% apsilankym& ligonin$je.
Spalio m$n. ! „Rugut$s Namus“ rinkosi t$veliai, i%gyvenantys vaiko netekt!. Jiems buvo
organizuojamas vienas i% savitarpio pagalbos grup$s susitikim(, kuriame siekiama kartu ie%koti
b)d(, kaip palengvinti netekties skausm&.
Lapkri*io m$n. fondas, min$damas %e%eri( met( gimtadien!, pakviet$ donorus atvykti !
neatlygintinos kraujo donoryst$s akcij& „Padovanok la%el!“. Vaikams, sergantiems onkologin$mis
ligomis, itin da"nai reikalingos kraujo perpylimo proced)ros. +i& akcij& fondas nuolat vykdo
„Rugut$s Nam(“ patalpose, nes b)tent nam( aplinkoje juntamas kur kas didesnis nuo%irdaus
d$mesio, saugumo, bendrumo jausmas.

Keletas projekto akimirk&:
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Daugiau nuotrauk( i% „Rugut$s Nam(” gyvenimo rasite *ia: http://www.rugute.lt/fotogalerija/index.html

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines i%laidas pagrind$ian'iuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji b(t& vie%ai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Edita Abrukauskien$ ______________
A.V.
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