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PROJEKTO
„ PADĖKIME DVEJŲ METUKŲ NOJAI G IRDĖTI “
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros fondas „VIENYBĖ”
Įmonės kodas: 192000131

Telefonas: 85 2685844

El. pašto adresas: vienybesfondas@gmail.com

Internetinė svetainė: www.tv3.lt/issipildymoakcija

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 12 900 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 12 900 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 atrinktas globos įstaigas bei atskirus vaikučius, kurių istorijos
pateikiamos visuomenei akcijos metu.
Nuo 2003 m. „Išsipildymo akcijoje“ dalyvaujančių globos įstaigų skaičius išaugo nuo 58 iki 180
paskutiniais metais. „Išsipildymo akcijos 2010“ tikslai – globos įstaigų auklėtinių sveikatinimas ir
sunkiai sergančių vaikučių gydymas bei jų gyvenimo kokybės gerinimas. Už 2010 m. akcijai
paaukotus pinigus vaikeliams buvo taisomi dantukai, tikrinama rega, perkami akinukai, sunkiai
sergantiems vaikams kompensuojamos reabilitacijos programos – masažai, mankštos, gydomieji
baseinai, perkamos būtiniausios reabilitacinės priemonės. Nepamiršome ir tėvelius turinčių vaikelių
– suteikta pagalba aštuoniems ypač sunkiai sergantiems ligoniukams, kuriems reikalinga speciali
pagalba ir didelės lėšos.
Apie kiekvienų metų akcijos rezultatus ir labdaros fondo „Vienybė” nuveiktus darbus galima
pasiskaityti http://www.tv3.lt/issipildymoakcija.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas
„Išsipildymo akcija“ kvietė padėti likimo nuskriaustai dar 3 metukų neturinčiai Nojai Mikuckytei, kuri
negirdėjo nuo pat gimimo. Panevėžyje gyvenančiai mažylei 2010 gruodžio mėnesį buvo atlikta
kochlearinė implantacija Kauno Medicinos Universiteto klinikose ANG skyriuje. Tačiau mažosios
šeima neišgalėjo nupirkti kalbos procesoriaus, be kurio implantas buvo bevertis. Šeima rinkosi ne
patį brangiausią aparatą (kainuojantį 12 900 Lt), tačiau ir jis šiai šeimai buvo gerokai per brangus
(be kasdienių išlaidų, šeima patiria ir logopedo paslaugų išlaidas, nes valstybė kompensuoja tik 20
minučių per dieną). Todėl ir kvietėme prisidėti visus geros valios žmones.

Projekto veiklos, eiga
Surinkus reikiamą paramą, Nojai buvo suprogramuotas ir įjungtas kalbos procesorius. Nuo to
momento Noja pradėjo girdėti visus aplinkos garsus, žmonių kalbą. Po programavimo užsiėmimo,
vykusio UAB „Medicus Audiology“, mergaitė ir tėveliai namo išvyko su užduotimi – nešioti aparatą
kiekvieną dieną, nuo pat ryto iki vakaro, mokinant mergaitę klausyti. Šioje užduotyje labai svarbią
funkciją atlieka girdinti Nojos močiutė. Nojos abu tėvai negirdintys, tačiau labai stengiasi dukrytei
padėti susipažinti su pasaulio garsais.
Praėjus 2 savaitėms po pirmojo vizito, vyko antrasis programavimas. Buvo koreguojamas girdėjimo
lygis, kad mažoji Noja girdėtų kuo aiškiau ir garsiau. Specialistai pasidžiaugė, kad mergytė noriai
nešioja aparatą, pati jį užsideda, ieško garsų, o kalbant žmogui, įdėmiai stebi, analizuoja, stengiasi
suprasti, ką kalba.
Per aukojimo internetu svetainę aukok.lt geros valios žmonės suaukojo reikiamą sumą, kad būtų
apmokėta nekompensuojama kalbos procesoriaus dalis kochleariniame implante. UAB „Medicus
Audiology“ suteikė papildomą paramą Nojai, dovanodami priedų implanto sistemai, kurių vertė
siekė 1500 Lt.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas/nuoma
Kochlearinio implanto sistema:
1. kochlearinis implantas
CI24RST, K
2. kalbos procesorius Freedom
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Iš viso:

Planuota
išleisti, Lt
-

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys
dokumentai

-

12 900

12 900

-

-

-

-

12 900

12 900

PVM Sąskaita-faktūra Serija:
MA Nr. 1176 (iš viso 67 000 Lt)

Projekto rezultatai
Mergytei Nojai po sėkmingos kochlearinės implantacijos buvo apmokėta trūkstama suma už
implanto kalbos procesorių, kurios pati šeima surinkti neišgalėjo. Įjungus kalbos procesorių, mažoji
Noja pirmą kartą gyvenime išgirdo aplinkinius garsus. Dabar mergaitė kasdien patiria naujus
išgyvenimus, tobulina klausymo įgūdžius ir džiugina visus savo smalsumu.
Nojos močiutė labai džiaugiasi, kad pagaliau Noja be gestų pagalbos supranta pagrindinius
žodžius – MAMA, TĖTIS, – gali girdėti kačiuko miaukimą, šuniuko lojimą ir pamažu susipažįsta su
ją supančiu garsų pasauliu. O tai labai svarbu tolimesniame jos gyvenime.

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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