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PROJEKTO „ IŠSIPILDYMO AKCIJA 2011“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

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

Telefonas: 8 5 2685844

El. pašto adresas: vienybesfondas@gmail.com Internetinė svetainė: http://www.tv3.lt/issipildymoakcija
Per www.aukok.lt planuota surinkti: 200 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 163 395,40 Lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas
Devintosios “Išsipildymo akcijos” pagrindiniai tikslai:


Devintoji akcija siekė prisidėti prie globos įstaigose gyvenančių vaikų bendravimo,
užimtumo, lavinimosi bei kultūrinių ir edukacinių programų organizavimo, tęsti paramos
teikimą vaikus globojančioms įstaigoms, tenkinant vaikų neformalaus švietimo, edukacinius
bei kultūrinius poreikius.



Suteikti materialinę ir finansinę paramą TV3 laidose pristatytų „Išsipildymo akcijos 2011“
istorijų veikėjams – mažiesiems ligoniukams, kurių gydymui ar slaugymui reikalinga
speciali pagalba.

Projekto rezultatai:
Visos portale aukok.lt suaukotos lėšos panaudotos „Išsipildymo akcijos“ sunkių ligoniukų
sveikatinimui - nupirkta reikalinga med. įranga :
 Trims medicinos įstaigoms įteiktos Vest kvėpavimo takų išvalymo sistemos : generatorius ir
3 vaikiškos liemenės S,M,L dydžių Vilniaus miesto klinikinės ligoninės 1-ajam vaikų ligų
skyriui, Santariškių klinikų filialo Vilniaus universiteto Vaikų ligoninei ir Abromiškių
reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriui. Šios vibracinės liemenės galės padėti vaikams,
sergantiems kvėpavimo takų ligomis: įgimta cistine fibroze, nervų raumenų
degeneracinėmis ligomis, plaučių uždegimu, bronchitu ir kt. ūminėmis kvėpavimo takų
ligomis.
 Nupirktos kaulų tvirtinimui skirtos 4 teleskopinės vinys ir atlikta operacija akcijos
globojamam ligoniukui.
 Sunkia genetine liga sergančiai akcijos globojamai ligoniukei nupirktas aktyvaus tipo
vežimėlis Panthera Bambino
Keletas projekto akimirkų
„Išsipildymo akcijos 2011“ ligoniukų istorijos pateiktos šiuose straipsneliuose:
http://www.tv3.lt/content/view/27375/538/
http://www.tv3.lt/content/view/23559/538/

Finalinis „Išsipildymo akcijos 2011“ koncertas:
http://www.tv3play.lt/play/261076?autostart=true
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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.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto veiklos, eiga
“Išsipildymo akcija 2011” startavo lapkričio 3 dieną. Akcijos starto dieną buvo surengta spaudos
konferencija.
Devintosios TV3 ir SEB banko „Išsipildymo akcija“ metu žiūrovams buvo parodytos 8 jautrios
istorijos, kurios visus geros valios žmones kvietė aukoti ir padėti pagalbos reikalingiems vaikams.
Pirmasis akcijos etapas bus skirtas globos įstaigose augantiems vaikam. Akcijos metu buvo
organizuojamos viešos akcijos bei renginiai. Prie šių metų akcijos prisijungia studentų atstovybės,
vidurinės mokyklos, įmonės.
Nuo gruodžio mėn. 1 d. prasidėjo antrasis „Išsipildymo akcijos“ etapas skirtas 8 sergančių vaikų
istorijoms, kurios buvo pristatomos TV3 laidų metu. Gruodžio 17 d. buvo surengtas tradicinis
prieškalėdinis “Išsipildymo akcijos” koncertas, kuris vyko kartu su populiariausiu TV3 šokių
projektu “Šok su manimi”. 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.
Lėšos akcijai buvo renkamos įvairiausiais būdais – skambučiais, SMS žinutėmis, banko pavedimais
į akcijos sąskaitas, perkant akcijos ženklu pažymėtas prekes bei 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.
Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba
Ramunei
Ramunytę nuo gimimo alinanti liga labai klastinga. Pūslelėmis nusėtas ne tik mergaitės kūnelis, bet
ir kvėpavimo takai bei vidaus organai. „Išsipildymo akcijos“ pastangomis, planuotas ir būtinas
ligoniukės genų tyrimas Freiburgo medicinos genetikos universitete buvo atliktas valstybės lėšomis.
Lėšos, kurios buvo numatytos tyrimo apmokėjimui, buvo naudojamos kitiems būtiniems su
mergaitės liga susijusiems poreikiams. Ramunytės atveju specialaus ligos gydymo kol kas nėra,
gydomos tik ligos komplikacijos. Smalsioji mokinukė privalo saugoti savo kojeles, kad išvengtų
žaizdų, todėl į mokyklą Ramunytė keliauja specialiai jai pritaikytu aktyvaus tipo vežimėliu, kuris
nupirktas iš geros valios žmonių suaukotų lėšų. Visa vežimėlio kaina 6945Lt.
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Iš portalo aukok.lt suaukotų lėšų už vežimėlį sumokėta dalis lėšų - 1990, 40 Lt

Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba
Mažiesiems ligoniukams
Nuo šiol apie 3000 visos Lietuvos vaikų iki 18 metų, sergančių įgimtomis ir ūminėmis kvėpavimų
takų ligomis, galės lengviau atsikvėpti – trims medicinos įstaigoms įteiktos vibracinės liemenės:
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės 1-ajam vaikų ligų skyriui, Santariškių klinikų filialo Vilniaus
universiteto Vaikų ligoninei ir Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriui. Kiekviena įstaiga
per metus galės padėti apie 1000 vaikų, sergančių kvėpavimo takų ligomis: įgimta cistine fibroze,
nervų raumenų degeneracinėmis ligomis, plaučių uždegimu, bronchitu ir kt. ūminėmis kvėpavimo
takų ligomis.
Visoms trims įstaigoms įteikta po vieną vibracinį aparatą ir po tris skirtingų dydžių liemenes – S, M
ir L – vaikams nuo 2 iki 18 metų amžiaus. Vieno tokio komplekto kaina – 43 315,00 Lt.
Bendra paramos suma 3 komplektams 129 945 Lt

Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba
Airidui
Airidas serga trapių kaulų liga, kuri ribojo judėjimo laisvę bei visaverčio gyvenimo galimybes.
Akcijos dėka pirmą kartą Lietuvoje buvo sėkmingai atlikta operacija. Airiduko kaulai buvo
fiksuojami keturiomis teleskopinėmis intramedulinėmis vinimis. Vienos vinies kaina 7865 Lt. Ši,
pirmoji tokia Lietuvoje, praktika pateisino medikų lūkesčius, ligoniukui suteikė stiprybės ir
priartino išsvajotąją galimybę žengti tvirtus žingsnius.
Bendra paramos suma 4 teleskopinėms intramedulinėms vinims – 31 460 Lt
Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Fassier Duval teleskopinės
vinys (4 vnt)
Vest kvėpavimo takų
išvalymo sistema :
generatorius ir 3 vaikiškos
liemenės S,M,L dydžių
Aktyvaus tipo vežimėlis
Panthera Bambino

Išleista, Lt

31460 Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

UAB SK IMPEX SERVICE CENTER,
S.F. SKM Nr.00002200, 2012 05 17

43315 Lt
UAB „Teida“ S.F. TEI Nr.029103,
x 3=
2013 01 15
129 945 Lt

1990,40

UAB „Teida“ S.F. TEI Nr.027860,
2012 10 02. Iš portalo aukok.lt lėšų
apmokėta dalis. Visa vežimėlio kaina 6945 Lt
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Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Iš viso:

163 395,40

Projekto rezultatai
Devintoji „Išsipildymo akcija 2011“ nuoširdžiai
Džiaugiamės Jūsų gerumu įprasmintais darbais.

dėkoja

visiems,

buvusiems

drauge.

„Išsipildymo akcijos“ organizatoriai ligoninėms įteikė vibracines liemenes

Nuo šiol apie 3000 visos Lietuvos vaikų iki 18 metų,
sergančių įgimtomis ir ūminėmis kvėpavimų takų ligomis,
galės lengviau atsikvėpti – šiandien trims medicinos
įstaigoms įteiktos vibracinės liemenės. Lėšos nupirkti šiems
medicininiams aparatams iš geros valios žmonių buvo
surinktos per devintąją TV3 televizijos ir SEB banko
organizuotą akciją – per „Išsipildymo akciją 2011“.
Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje 1-ajame vaikų ligų
skyriuje šiandien įvyko mokymai, skirti šios ir dar dviejų –
Santariškių klinikų filialo Vilniaus universiteto Vaikų
ligoninės ir Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų
skyriaus – specialistams: kaip taisyklingai naudotis vibracinėmis liemenėmis, kad nauda būtų
maksimali.
„Apima labai geros emocijos, kai žinai, kad darbas bus atliktas efektyviai. Nuostabu, kad geros
valios Lietuvos žmonės nėra abejingi sunkiomis ligomis sergantiems vaikams. Juk vaikai – mūsų
ateitis, Lietuvos ateitis“, – per mokymus dėkojo „Išsipildymo akcijai 2011“ aukojusiems Vilniaus
miesto klinikinės ligoninės Vaikų ligų klinikos vedėja Odeta Kinčinienė.
Kiekviena įstaiga per metus galės padėti apie 1000 vaikų, sergančių kvėpavimo takų ligomis:
įgimta cistine fibroze, nervų raumenų degeneracinėmis ligomis, plaučių uždegimu, bronchitu ir kt.
ūminėmis kvėpavimo takų ligomis.
Visoms trims įstaigoms įteikta po vieną vibracinį aparatą ir po tris skirtingų dydžių liemenes – S,
M ir L – vaikams nuo 2 iki 18 metų amžiaus. Vieno tokio komplekto kaina – 43 315,00 Lt.
Kaip „Išsipildymo akcija 2011“ padėjo mažajam Airidui („stikliniam berniukui“), šiame
straipsnelyje:
http://www.tv3.lt/content/view/24563/538/
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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.
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