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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.
Nuo 2003 m. „Išsipildymo akcijoje“ dalyvaujančių globos įstaigų skaičius išaugo nuo 58 iki 195
paskutiniais metais. Už 2009 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 savo
sergantiems vaikams. Lėšos taip pat buvo skiriamos 8 organizacijų vaikų globos namuose
vykdomoms psichologinėms programoms, kurių metu psichologai taiko įvairias programas, dirba
ne tik su vaikais, bet padeda ir juos prižiūrintiems auklėtojams. Apie kiekvienų metų akcijos
rezultatus ir labdaros fondo „Vienybė” nuveiktus darbus galima pasiskaityti „Išsipildymo akcijos“
puslapyje: http://www.tv3.lt/issipildymoakcija.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas
TV3 ir SEB banko „Išsipildymo akcija“ kvietė padėti likimo nuskriaustam dabar jau 11–čiui
Remigijui, gyvenančiam Jurbarko rajone. Prieš 2 metus vaikas buvo partrenktas automobilio,
patyrė sunkią galvos smegenų traumą (difuzinį aksoninį sužalojimą) ir ilgą laiką buvo komoje.
Pabudęs iš komos, Remigijus nekalbėjo, nejudino galūnių, negalėjo kontroliuoti šlapinimosi ir
tuštinimosi, buvo maitinamas per gastrostomą. Tačiau, pasak mamos Laimos, Remigijus
nepasidavė, toliau kabinosi visomis jėgomis į gyvenimą. Iš pradžių vaikas gydytas KMUK, vėliau
nuo 2009 metų balandžio mėnesio gydomas VUVL neurochirurgijos poskyryje, jam taikomas
medikamentinis ir kompleksinis reabilitacinis gydymas.
Pasak medikų, vaikas labai greitai daro pažangą, jau matomas akivaizdus rezultatas – Remigijui
pašalinta gastrostoma, atsirado kontaktas su aplinka, su kitų pagalba pastovi ir paeina, pagerėjo
psichoemocinė vaiko būklė. Vaikui didžiausia pagalba yra mama ir sesuo, jų dėka Remigijus
stipriai sveiksta, daro didelę pažangą. Mama Laima nedirba, visada šalia Remigijaus, net jo
sesutė, po to kai Remigijus patyrė avariją, slaugydama brolį pernai metais praleido 9 klasę
gimnazijoje, todėl kursą kartoja šiais metais. Tėtis šiuo metu bedarbis, tačiau imasi įvairių darbų, tik
kad šeima už ką valgyti turėtų.
Berniukui neužteko vieno reabilitacijos kurso, kurį galėjo finansuoti ligonių kasos, jam buvo
reikalinga nuolatinė reabilitacija, priežiūra, pagalba, kad jis kuo greičiau galėtų atsistoti ant kojų.
Medikai rekomendavo pakartotinį reabilitacinį gydymą VUVL ligoninėje, kuriam skurdžiai gyvenanti
šeima neturėjo pinigėlių. 48 dienų būtinas reabilitacijos kursas Remigijui kainavo 9 854,40 Lt.
„Išsipildymo akcija“ kvietė visus geros valios žmones padėti Remigijui, surinkti sumą jo reabilitacijai
ir padėti greičiau pasveikti.

Projekto veiklos, eiga
Remigijui buvo suteiktas medikųų rekomenduotas pakartotinis reabilitacinis 48 dienų gydymas
VUVL ligoninėje Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje (toliau FMR skyrius). Vieno reabilitacijos
kurso ligoniui nepakako, todėl buvo taikyti keli pakartotinos reabilitacijos kursai VUVL.
Reabilitacinis gydymas suteiktas nuo 2010 09 15 iki 2010 11 02.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, Lt
-

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

-

II. Paslaugų įsigijimas
VUVL reabilitacijos kursas

9 854,40

9 854,40

III. Organizacinės išlaidos

-

-

IV. Kitos išlaidos

-

-

9 854,40

9 854,40

Iš viso:

Sutartis su VUVL dėl reabilitacijos 2010
09 15 Nr. 8V-381, S-f VLB1100643,
2010 11 09

Projekto rezultatai
Gydytoja Judita Doveikienė pasakoja apie Remigijų:
Prieš pradedant reabilitaciją, Remigijaus funkcinė būklė buvo labai sunki. Berniukas buvo
nekontaktiškas, vangus, nesugebėjo visiškai sukaupti dėmesio. Buvo sutrikęs suvokimas bei
orientacija laike, erdvėje, savo kūno dalyse. Artikuliacinis aparatas vangus, dažnas seilėtekis.
Rijimas sutrikęs, todėl valgyti galėjo tik skystą maistą, dėl dažnų nevalingų judesių dažnai
springdavo. Sutrikusi pusiausvyra, koordinacija. Pats nepasivertė ant šono, neatsisėsdavo, sėdint
nelaikė pusiausvyros. Buvo reikalinga maksimali aplinkinių pagalba sodinant, keičiant padėtis
lovoje, perkeliant, valgant, rengiantis, prausiantis.
Reabilitacijos metu berniukui buvo sudaryta individuali programa, taikytos reabilitacijos priemonės
dalyvaujant patyrusių bei įgijusių aukštą kvalifikaciją specialistų komandai, kurią sudarė FMR
gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, logopedas, psichologas, socialinis darbuotojas,
masažistas, slaugytoja, ortopedai-technikai, pedagogai. Reabilitacijos programa intensyvi,
užsiėmimai vyko kasdien po 6-7 procedūras per dieną. Reabilitacijos laikotarpiu buvo siekiama
aktyvaus paties ligonio bei jo mamos dalyvavimo, duodamos įvairios užduotys laisvalaikiui.
Pagrindinis reabilitacijos tikslas – kiek galima daugiau atstatyti sutrikusias funkcijas, jas
kompensuoti pritaikant įvairias kompensacines priemones, integruoti berniuką į jį supančią aplinką,
padėti prisitaikyti gyventi naujomis sąlygomis.
Aktyvios, kompleksinės ir nepertraukiamos reabilitacijos dėka vaiko funkcinė būklė ženkliai
pagerėjo. Berniukas motyvuotas, supranta ir pagal savo galimybes vykdo prašomus veiksmus.
Labai pagerėjo neverbalinė komunikacija, puikiai vadovaujasi gestais, emocijomis. Geba
sukramtyti kietą maistą, mokosi gerti iš specialaus puodelio. Pagerėjo regimasis suvokimas, kalbos
supratimas. Artikuliacinė kalba išlieka vangi, bendraujant vadovaujasi simboliais (vaizdinėmis
priemonėmis). Pritaikius specialias pagalbines priemones, berniukas, padedant specialistams arba
mamai, pats bando prausti veidą, rankas, valyti dantis, apsirengti kai kuriuos drabužius, apsiauti
batus. Pagerėjo ir mobilumas: minimaliai padedant pasiverčia ant šono, atsisėda. Sėdėdamas
bando išlaikyti pusiausvyrą, judesiai tapo koordinuotesni. Reabilitacijos metu parinktas ir pritaikytas
naujas aktyvaus tipo mechaninis vežimėlis neįgaliesiems, kurio pagalba vaikas juda. Išmokytas
savarankiškai valdyti šį vežimėlį, važiuoti įveikiant kampus, nedideles kliūtis, apsisukti, įjungti
stabdžius.
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Gydytoja Daiva Šatkutė pasakoja apie Remigijų:
Pagerėjęs aplinkos, kalbos supratimas, pradėjo naudotis alternatyvios komunikacijos priemonėmis,
daugiau reakcijų, pagerėjęs bendravimas-adekvatesnis, gyvesnis, ypač svetimoje aplinkoje;
socialinė adaptacija, kontaktas su artimaisiais išlieka nepakitęs. Pagerėjęs rijimas, nežymiai
kramtymas, čiulpimo refleksas, mažiau springsta, seilėtekis kiek mažesnis, mokytas savarankiškai
apsišvarinti. Atsirado daugiau tikslingų galūnių judesių, ypač kojose, mažiau sinergijų bei nevalingų
judesių. Apmokytas savarankiškai vartytis lovoje, pasislinkti prisilaikant, atsisėdant reikia ženkliai
mažiau pagalbos, sėdėdamas ant lygios plokštumos geriau ir ilgiau išlaiko pusiausvyrą, pagerėjusi
liemens ir galvos padėties kontrolė. Berniukas ir jo mama apmokyti taisyklingai, saugiai,
mažiausiomis pastangomis, su vidutine pagalba persikelti slystančia plokštuma į vežimėlį, iš
vežimėlio atgal. Sėdint ant stacionaraus dviračio mina pedalus, išlaiko pusiausvyrą su vidutine
pagalba. Gali atsistoti prie atramos su maksimalia-vidutine pagalba, pastovėti, suklupus atsitiesti,
atsiklaupti, ropoti keturiomis, su vidutine pagalba, žengia keletą žingsnių su maksimalia
pagalba. Mėgina savarankiškai plauti rankas bei dantis, prausti veidą, šukuotis, tai atlieka lėtai, su
didele pagalba. Mama apmokyta ergonomiško perkėlimo, padėčių kontrolės, judėjimo ir
apsitarnavimo įgūdžių įtvirtinimo, motyvuoti vaiką, kontroliuoti jo emocijas, išlaikyti dėmesį bei
veiksmų nuoseklumą, skatinti komunikaciją.

Remigijus po reabilitacijos:

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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