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PROJEKTO
„IŠSIPILDYMO AKCIJA 2010“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

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

Telefonas: 8 5 268 5844

El. pašto adresas: vienybesfondas@gmail.com

Internetinė svetainė: www.tv3.lt/issipildymoakcija

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 100 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 97 631,40 Lt

SANTRAUKA
Projekto rezultatai
• Dešimtmečiui Tautvydukui buvo nupirkta reikalinga įranga, kad vaikas nebūtų traumuojamas ir

kuo tinkamiau slaugomas:

• Šešių vaikų mamai Redai, su keturiais vaikais gyvenusiai buvusioje fermoje, nupirktas namas,

kad šeimos narių sveikata nebešlytų dėl netinkamų gyvenimo sąlygų:

• Visos 2010 metų „Išsipildymo akcijos“ rezultatus rasite akcijos internetiniame puslapyje:

www.tv3.lt/issipildymoakcija.
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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 atskirus vaikučius, kurių istorijos
pateikiamos visuomenei akcijos metu. Apie kiekvienų metų akcijos rezultatus ir labdaros fondo
„Vienybė”
nuveiktus
darbus
galima
pasiskaityti
„Išsipildymo
akcijos“
puslapyje:
www.tv3.lt/issipildymoakcija.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
„Išsipildymo akcijos 2010” tikslai:
•

•

suteikti materialinę ir finansinę paramą TV3 pristatomoms atskiroms istorijoms – labiausiai
likimo nuskriaustiems mažiesiems, kurių gydymui ar slaugymui reikalinga speciali pagalba,
taip pat užaugusiems vaikų globos namuose, kuriems reikalinga ypatinga parama atsistoti
ant kojų po negailestingų likimo išbandymų;
gerinti vaikų globos namų auklėtinių sveikatą: tikrinti ir tvarkyti dantukus, tikrinti akytes ir
nupirkti akinukus, taip pat vaikams, kuriems reikalinga reabilitacija, kompensuoti masažus,
mankštas, gydomuosius baseinus, pagal poreikį vaikų globos įstaigoms, kuriose gyvena
sergantys, neįgalūs vaikai, nupirkti reabilitacines priemones.

Kam kvietėme padėti
8-ojo TV3 ir SEB banko labdaros projekto „Išsipildymo akcija“ metu žiūrovams buvo parodytos 8
jautrios istorijos, kurios visus geros valios žmones kvietė aukoti ir padėti pagalbos laukiantiems
vaikams. Lėšos akcijai buvo renkamos įvairiausiais būdais – skambučiais, SMS žinutėmis, banko
pavedimais į akcijos sąskaitas, perkant akcijos atšvaitus ar kitas akcijos ženklu pažymėtas prekes
bei aukojimo 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.
Per aukok.lt surinktomis lėšomis buvo suteikta pagalba Tautvydui Kondratavičiui, g. 2001
02 27, gyv. Vilkijoje, Kauno raj.:
Asta, Tautvydo mama, pasakojo, jog Tautvydėlis gimė sveikas ir normalus vaikas. Visos bėdos
prasidėjo, kai 2 mėnesių vaikas buvo paskiepytas nuo Hepatito B. Trečią parą vaikas „krito” į
komą, kuri tęsėsi 10 parų. Po to vaikui prasidėjo traukuliai, jis nustojo vystytis, sutriko visos
organizmo funcijos. Tautvyduko mama pasakojo, kad tada prasidėjo jų visas neįgalaus žmogučio
gyvenimas. Šeima nuolat įtampoje, nes vaikui, parsivežus jį namo, nuolat prasidėdavo priepuoliai,
pradėdavo stoti širdis. Asta sako, kad iki 2008 m. liepos 18 d. šeima tikėjo, jog vaikas net
vaikščios. Tačiau tada sustojo kvėpavimas, vaiką ištiko dalinė koma. Vėl reanimacija. Parsivežė
dar komos būsenos vaiką namo. Sako, gydytojai tikėjo ir jie prašėsi, nes anot moters, „namuose ir
sienos padeda”. Ir iš tikrųjų, vaikutis atsibudo. Tik dabar jis nieko nebegali: kojytėm nesiremia,
nesėdi, pats valgyti negali.
Tautvydo ligos taip niekas ir nenustatė. Jam daug ligų, bet viskas nepatvirtinta. Moteris sako, kad
vaikučiui atiduoda viską, ką gali. Ir ne tik savo šilumą, meilę, dėmesį. Šeima nupirko burbulinę lovą,
kad galėtų patys jį sveikatinti, patys jį masažuoja. Vienas tėtis dirba. Jis elektrikas, tačiau su
stuburo išvarža. Astos du vyresnieji vaikai dvyliktokai, tačiau jie irgi ne visada gali padėti, o tuo
labiau, kad gal išeis mokytis toliau. Asta pati prižiūri vaiką ir jai labai sunku jį kilnoti. Reikia įkelti tai į
vonią, tai į lovą. Tautvydui reikalingas keltuvas. Taip pat jis reikalingas tam, kad kuo mažiau
traumuotų vaiką.
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KMUK vaikų ligų klinikos dr. Rimanto Kėvalo nuomone: „Šiai dienai Tautvydo diagnozė nėra aiški,
nepaisant tyrimų išsiuntimo į keletą Vakarų Europos šalių. Greičiausiai tai reta metabolinė liga.
Tokio gydymo metodo nėra, nes net diagnozė nėra pilnai aiški. Iš esmės jam galima padėti tik
palengvinant buitį.“ Visgi techninės pagalbos neįgaliesiems centro Kauno skyrius patvirtino, kad
Valstybė keltuvų nekompensuoja. Todėl „Išsipildymo akcija” ir kvietė padėti likimo nuskriaustam
Tautvydui.
Dalis per aukok.lt surinktų lėšų skirta Redos Andrulienės šeimynai nupirkti namą Kelmėje:
Šešių vaikų mama Reda su keturiais vaikais (8 m., 10 m., 15 m. ir 19 m.) ir neįgalia mama gyveno
buvusioje fermoje (Kelmės raj., Pakražančio sen.). Reda gyveno tokiomis sąlygomis, kad, anot jos,
net sunku nusakyti. Tos fermos gale buvo ilgas kambarėlis, kuriame vienas kambarys ir jame iš
spintų ir sekcijos padaryti trys kambariai. Moteris pasakojo, kad pas juos žiemą pečių reikėdavo
kūrenti kas tris valandas. Net naktį reikėdavo keltis, budėti, nes kitaip jis užgestų.
Viena mergaitė yra sergančia širdele – neužsidaro vožtuvas. Dabar tenka profilaktiškai važiuoti
tikrinti į Šiaulius. Ji teigė, kad mergaitė nervuota, jautri, tad jai reikia vaistukus pirkti. Žiemą kartą ar
du pagulėti ligoninėje, kur jai stato lašelinę. Ir mergaitė, gink Dieve, negali sušalti.. Sakė, kad
vaikams vasarą iki autobusiuko koks 10 minučių kelio, žiemą tekdavo daugiau paėjėti. Vaikai
pasvajodavo, kad norėtų turėti atskirus miegamuosius. Jie norėdavo į namus parsivesti draugų.
Reda sakė, kad ir ji ėmė vengti žmonių, gėdintis, kad kas pas juos užeis. Moteris slaugo sunkiai
sergančią onkologinę ligonę mamą, kuri pusiau paralyžuota ir guli ant patalo. Moteris teigė, kad
maisto gauna iš Europos sąjungos paramos, drabužius atneša geri žmonės. Tiesa, ji teigė, kad jei
vaikui blogiau ir pinigėlius reikia vitaminams, žuviems taukams skirti, tai tada namuose ant stalo tik
duona ir margarinas. Gydytojai sakė, jog jei ilgiau ten pagyvensit, tai astma susirgsit visi. Reda
sakė, kad norėtų išeiti, išsinuomoti kažką, bet pamatę būrį vaikų ir mamą ant patalo, niekas jai
nenuomojo. Reda sakė, jog ji paskendusi skolose, nežino kaip išsikapstyti. Viena iš mergaičių
susirgo bronchine astma, o gydytoja sako, kad čia viskas nuo drėgmės, nuo pelėsių. Reda sakė,
kad jei turėtų būstą, pasikeistų daug kas.
Kelmės savivaldybės ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Aldona Kučinskienė sakė,
kad savivaldybė nepajėgi jai padėti. Reda į eilę būstui gauti stojo 2009 m., kaip daugiavaikės
šeimos jų eilės numeris 22. Taigi Reda sulauktų būsto tikrai negreitai. Todėl „Išsipildymo akcija” ir
kvietė padėti visai šeimai, kurios narių sveikata šlijo dėl gyvenimo sąlygų.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas/nuoma
Tautvydo istorija – vertikalizacijos
stovas „Easy Bantam Small”
Tautvydo istorija – keltuvas Birdie,
Universal HIGHT XS diržas maud.,
Invacare perkėlimo diržas su aukšta
nugara, R82 Flamigo kėdutė, 2 dydis
Redos šeimynos istorija – namo
pirkimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Iš viso

Planuota
išleisti, Lt
-

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys
dokumentai

-

17 990,00Lt

17 990,00Lt

UAB „Opus medicum“ PVM
S.F.MED001633

11 473,40Lt

11 473,40Lt

UAB „Teida“
PVM S.F.TEI 021650

68 168,00Lt

68 168,00Lt

Pirkimo-pardavimo sutartis
(iš viso 150 000 Lt)

-

-

-

-

97 631,40 Lt 97 631,40 Lt
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Projekto rezultatai
Apie kiekvienų metų akcijos rezultatus galima pasiskaityti www.tv3.lt/issipildymoakcija.
Tautvydui buvo nupirktas Vertikalizacijos stovas „Easy Bantam Small”. Gamintojas –
Altimate Medical, JAV (www.easystand.com/bantam). Tai naujovė Lietuvoje. Anot „Opus Medicum“
vadovo, šeimos gydytojo Renato Dainiaus, šis reabilitacijos metodas šiam vaikui yra pats
priimtiniausias. Norint, kad neatsirastų pakenkimų, įvairių komplikacijų, vaiką svarbu vertikalizuoti.
Tačiau tai reikia daryti laipsniškai, kas ir įmanoma būtent su šio stovo pagalba. Jeigu vertikalizuosi
staiga – jis alps. Vaikutis, nejudantis, pagal Barter skalę vertinamas O balų, tad norint, kad jis
fiziškai vystytųsi, kad nesunyktų, būtina statyti į vertikalią poziciją, nes kitaip kenčia jo kaulų ir
raumenų sistema. Vertikalizuoti būtina ir todėl, kad neatsirastų pragulos, kad nebūtų pastovus
krūvis į vieną vietą. Gydytojas sako, kad žmonės gali klausti, kiek tokio stovo vaikui reikės.
Gydytojas pasakoja, kad jei jis augs kaip statistinis lietuvis, tai pagal ūgį jam dar užteks 3-4
metams, jei pagal svorį – kokiems 6 metams. Tačiau labai didelė tikimybė, jog jo jam užteks ir
ilgiau, nes tokie ligoniukai lėčiau vystosi ir auga.
Kita Tautvydo slaugos problema – jo maudymas. Tautvydui nupirktas Mobilus keltuvas Birdie
Compact, Universal HIGHT XS diržas maudymui, Invacare perkėlimo diržas su aukšta
nugara, R82 Flamigo kėdutė (www.invacare.co.nz/index.cfm/1,167,1020,33,html/The-NextGeneration-of-Lifters-from-Invacare).
Aplankę šią šeimyną mes įsitikinome, jog maudymo procedūra Tautvydo atveju labai sudėtinga.
Vonia tik dalinai pritaikyta neįgaliam vaikui, tačiau, kaip matėme, ne pagal Tautvydo negalią ir
dabartinį ūgį. Kita problema yra tai, jog Tautvydo tėvelis turi net kelias stuburo išvaržas, o tai
reiškia, jog jis negali kelti net nedidelio svorio. UAB „Teida“ atstovas, apsilankęs šeimoje tiksliausiai
įvardino ir išaiškino poreikį, kuris pilnai išpildytų ligonio maudymo procedūrą. Pilnam poreikiui
išpildyti prie keltuvo būtina maudymosi kėdutė. Šiuo metu maudymui skirtos priemonės atitinka
berniuko negalią ir nesukelia rūpesčių ligoniuką prižiūrintiems.

Galvos laikiklis

Mobilus keltuvas

Flamigo kėdutė
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„Išsipildymo akcija“ padėjo Redos Andrulienės šeimynai nupirkti namą Kelmėje
Nupirktas būstas, kuris atitinka Redos šeimynos pageidavimus ir svajones. Namas yra Kelmės
mieste, Pavasario g. 3. Puikus susisiekimas, tiek naudojantis viešuoju transportu, tiek pėsčiomis,
nes miesto centras visai netoliese. Gyvenamojo namo bendras plotas 201,71 kv.m., statybos metai
1989. Pirmojo namo aukšto ir pusrūsio sąlygos yra tinkamos gyvenimui. Antrasis aukštas yra
neįrengtas. Visame name dominuoja kokybiška, puikios būklės medžio apdaila: grindys, sienos,
laiptai. Jaukus kambarių išplanavimas, tinka didelei šeimynai. Namo langai sandarūs, lauko durys
taip pat naujos. Name įrengta centrinio apšildymo sistema, apšildymui naudojamas kietasis kuras.
Šiam pastatui priklauso 8 a. žemės sklypas. Kieme pastatytas ūkio pastatas su garažu, malkinė,
šiltnamis. Savininkė paliko nemažai baldų (virtuvės baldai, spintos, rašomasis stalas, lovos ir pan.),
viryklę. Namas puikiai tinkamas gyventi. Namo pirkimui iš „Išsipildymo akcijos 2010“ lėšų buvo
skirta 150 000 Lt. Dalis jų – iš portale aukok.lt suaukotų lėšų.

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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