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PROJEKTO
„PADĖKIME ANKSTUKAMS UŽAUGTI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas:
Įmonės kodas: 302869488

Telefonas: +37061557028

El. pašto adresas: neisnesiotukas@gmail.com

Internetinė svetainė: www.neisnesiotukas.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 5000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 5000 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – praktinė mokomoji knyga, kuri padės uţtikrinti šeimoms būtiną
tinkamą neišnešiotų naujagimių, prieţiūrą, maitinimą, fiziologinių ypatybių vystymą, fizinės bei
psichinės sveikatos raidą ir jos gerinimą bei neišnešiotų naujagimių reabilitaciją. Tikslinė auditorija
– tėvai, susilaukę neišnešioto naujagimio, medikai, slaugytojai, medicinos studentai.
Projekto rezultatai:



Surinkta ir aprašyta aktuali tėvams informacija.
Suredaguota, sumaketuota, parengta spaudai knyga ,,Ankstukas“

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ - tai 2012 m. įkurta pirmoji organizacija
Lietuvoje, siekianti suburti neišnešiotų naujagimių šeimas į stiprią paramos bendruomenę:
teikdama paramą ankstukų šeimoms, ligoninėms, aktyviai bendradarbiaudama su socialinėmis
organizacijomis Lietuvoje ir uţsienyje, inicijuodama paramos projektą „Ankstukai“. Asociacija
vienija neišnešiotus naujagimius, jų tėvus, globėjus, rėmėjus, gydytojus bei atstovauja Asociacijos
narių interesams.
Asociacija atstovauja ir teikia visokeriopą pagalbą ir paramą anksčiau laiko susilaukusioms
šeimoms, bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis ir privačiomis
organizacijomis, asociacijomis bei pavieniais asmenimis Lietuvoje ir uţsienyje galinčiais spręsti
neišnešiotų naujagimių ir priešlaikinio gimdymo problemas. Dalyvauja jų renginiuose, keičiasi
gerąja patirtimi. Asociacija aktyviai dalyvauja visuomenės informavimo procesuose apie
neišnešiotų naujagimių prieţiūrą, ugdymą, integraciją į visuomenę.
Asociacija yra EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) narys.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Knyga buvo rengiama 2015 - 2017 metais, dirbo:
Ţurnalistas-redaktorius (tekstų parengimas: interviu su specialistais, rašymas, derinimas.)
Vertėjas (informacija apie kitų šalių patirtį)
Stilistas (straipsnių stilius, pagal lietuvių kalbos komisijos reikalavimus sutvarkymas)
Dizaineris (piešti paveikslėliai, viršelio, leidinio dizaino sukūrimas ir sumaketavimas, parengimas
spaudai )
Korektorius (maketo korektūra ir įvedimas).

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

5000

4650

Sąskaita faktūra (2016-10-26) ir sąskaita
faktūra (2017-01-05) pagal sutartį nr.:
2016-10-26.

7 proc.

350

5000

5000
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Projekto rezultatai
Tai pirmoji lietuvių autorių knyga apie neišnešiotus naujagimius. Joje smulkmeniškai
aprašoma apie per anksti gimusius vaikučius, detalizuojama jų būklė, slauga, galimos ligos,
pavojai. Pristatomi neonatologijos mokslo atradimai ir jų taikomumo būtinybė šiandien auginant
ankstukus. Detaliai aprašyti daromi tyrimai, naudojamos medicininės įrangos būtinybė ir poveikis
vaiko sveikatai, galimos ligos, jų gydymo būdai, ateities perspektyvos – aptarti visi klausimai,
kuriuos medikams uţduoda tėvai.
Atsiţvelgiantį į krizinės situacijos ypatybes, daug dėmesio skiriama ir tėvų psichologinei
sveikatai. Siekiama juos emociškai palaikyti, įkvėpti vilties, pasitikėjimo savimi, ir svarbiausia nepasiduoti, daryti viską, ko sudėtingu metu labiausiai reikia naujagimiui. Daug patarimų,
rekomendacijų, paaiškinimų kodėl vienaip, o ne kitaip yra geriausia maţyliui ir mamai. Pateikiami
įdomūs faktai iš Lietuvos ir uţsienio šalių istorijos.
Straipsniai buvo ruošiami su geriausiais ir daugiausia patirties turinčiais Lietuvos medicinos
specialistais: gydytojais neonatologais prof. dr. Nijole Drazdiene, dr. Arūnu Libšiu, dr. Rasa
Garunkštiene, dr. Rasa Tameliene, Dr. Ramune Vankevičiene, naujagimių slaugos magistre
Natalija Skorobagatova, akušere Agne Škudiene, prischiatru prof. Eugenijumi Laurinaičiu,
psichoterapeute Aušra Kuriene, psichologėmis Ieva Sidaravičiūte ir Kristina Zelčiūte, ergoterapeute
Judita Dovydėnaite, remtasi kitų tėvų patirtimis ir patarimais. Tekstus kūrė ir straipsnius rašė knygų
tėvams ,,Pypliotyra“ ir ,,Laukiame naujagimio“ autorė Jūratė Jadkonytė Petraitienė, Knygos dizaino
autorė ir apipavidalintoja Asta Puikienė.

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

Asta Radzevičienė
A.V.
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