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PROJEKTO
„LEISKIME KAJUI MĖGAUTIS GRAŽIAUSIAIS
PASAULIO GARSAIS“
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
Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 8300 Lt
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 8300 Lt

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.
Nuo 2003 m. „Išsipildymo akcijoje“ dalyvaujančių globos įstaigų skaičius išaugo nuo 58 iki 196
paskutiniais metais. Už 2008 m. akcijos metu surinktas aukas labdaros fondas „Vienybė”
pasirūpino, kad būtų suteikta materialinė ir finansinė parama vaikų globos namų auklėtiniams bei
vaikams, kurių tėvai neįstengia sumokėti už būtiną gydymą ar reikalingą specialią pagalbą. Lėšos
taip pat buvo skiriamos „Gelbėkit vaikus“ vykdomam projektui „Galimybė gyventi geriau“, kurio
metu psichologai dirba ir bendrauja su vaikais, ugdydami jų socialinius įgūdžius. Kita dalis lėšų
buvo skiriama suteikti galimybę vaikų globos namų auklėtiniams praplėsti kultūrinį, socialinį akiratį
– aplankyti jiems įdomų renginį ar išvykti į išsvajotą ekskursiją. Apie kiekvienų metų akcijos
rezultatus ir nuveiktus labdaros fondo “Vienybė” darbus galima pasiskaityti akcijos puslapyje:
http://www.tv3.lt/issipildymoakcija.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas:
TV3 ir SEB banko „Išsipildymo akcija“ kvietė padėti likimo nuskriaustam septynmečiui Kajui, kuris
turi klausos sutrikimų. Berniukas negirdi nuo pat gimimo, todėl nesulaukusiam nė dvejų metų jam
buvo atlikta operacija – įdėtas kochlearinis klausos implantas. Su juo vaikas pirmą kartą tylos
pasaulį iškeitė į taip lauktus garsus, išmoko puikiai kalbėti. Tuo metu net 52 000 Lt kainavusio
klausos aparato kaina iš dalies buvo kompensuota ligonių kasų, o kita sumos dalimi parėmė
įvairios Kauno įmonės, į kurias kreipėsi pagalbos Kajaus mama. Po operacijos Kajus galėjo girdėti,
kalbėti, gyventi kaip ir visi vaikai, tačiau jo tėveliai žinojo, kad šio aparato veikimo trukmė – 5 metai.
Po 5 metų aparatas pradėjo gesti, vieną kartą buvo bandytas taisyti… Vaikui darėsi vis sunkiau ir
sunkiau jį nešioti, girdėti, jis tapo nervingas, irzlus. Klausos aparatą buvo būtina kuo greičiau keisti.
Cochlear Freedom procesorius – nauja technologija, kurios dėka Kajus gali vėl gerai girdėti, todėl
kad Freedom procesorius turi specialių funkcijų, užtikrinančių gerą girdėjimą sudėtingose sąlygose,
pvz., triukšmingoje gatvėje, parduotuvėje, autobuse. Vaikui be galo svarbu, kad jis jaustųsi saugus
visur.
Kajaus tėvai paskolos pasiimti neišgalėjo. Naujas klausos aparatas Kajui kainavo 31 000 Lt.
Kajaus mama Daiva jau turėjo susitaupiusi 8 000 Lt, o 14 700 Lt kompensuoja ligonių kasos, o per
www.aukok.lt buvo surinkta 8 300 Lt.
Aukotojų dėka Kajus jau ir vėl gali mėgautis gražiausiais pasaulio garsais.
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Projekto biudžetas:
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I. Personalo kaštai (atlyginimai ir
honorarai su mokesčiais)

Išlaidas įrodantys
dokumentai

II. Materialių daiktų įsigijimas/nuoma
Dalis klausos aparato garso
procesoriaus „Cochlear Freedom“
kainos

Iš viso:

Prietaiso registracijos kortelė,
serijos numeris: 1618303

Projekto veiklos, eiga:
Surinkus trūkstamas lėšas, Kajui buvo atlikta klausos aparato garso procesoriaus keitimo
procedūra Kauno klinikose. Iš viso aparatas kainavo 31 000 Lt. Kajaus mama Daiva jau turėjo
susitaupiusi 8 000 Lt, 14 700 Lt kompensavo ligonių kasos, o likę 8300 Lt buvo surinkti iš aukotojų
per www.aukok.lt.

Projekto rezultatai:
Kajus šiandien jau puikiai girdi. Aparato pakeitimas vaikui užtikrina dar 5 metų kokybišką
gyvenimą.

Keletas Kajaus nuotraukų po procedūros:

2

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.
Aušra Lasauskaitė _________________

Organizacijos vadovas
A.V.
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