Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1018
2010 m. lapkričio 3 d.

PROJEKTO „ IŠSIPILDYMO AKCIJA 2 009 “
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
Per www.aukok.lt planuota surinkti: 100 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 81 609,84 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros fondas „Vienybė“ yra „Išsipildymo akcijos“ partneris nuo pat pradžios. 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 tikslas:
„Išsipildymo akcijos 2009” tikslai:
• siekti, kad kuo daugiau vaikų globos namuose gyvenančių vaikų surastų laimę naujose
šeimose;
• suteikti materialinę ir finansinę paramą TV3 pristatomoms atskiroms istorijoms – labiausiai
likimo nuskriaustiems mažiesiems, kurių gydymui ar slaugymui reikalinga speciali pagalba,
taip pat užaugusiems vaikų globos namuose, kuriems reikalinga ypatinga parama atsistoti
ant kojų po negailestingų likimo išbandymų;
• suteikti galimybę globos namų auklėtiniams gyventi geriau – pasiūlyti jiems specialistų,
psichologų pagalbą, kurie dirbdami ir bendraudami su vaikais ugdys jų socialinius įgūdžius
(dalyviai – vaikų globos namai);
• suteikti galimybę kiekvienam akcijoje dalyvaujančios globos įstaigos globotiniui įsigyti
būtinųjų asmeninio poreikio daiktų, švietimo priemonių, vaikų buities gerinimui buitinių
priemonių ar pasirinkti norimą vasaros stovyklą (dalyviai – kūdikių, vaikų globos namai,
šeimynos, globojančias vaikus, bei specialiosios mokyklos).
Kviečiame ir šiemet prisidėti prie Išsipildymo akcijos. Paaukoti galite ČIA

Projekto veiklos, eiga:
7-ojo TV3 ir SEB banko labdaros projekto „Išsipildymo akcija“ metu žiūrovams buvo parodyta 10
jautrių istorijų, kurios visus geros valios žmones kvietė aukoti ir padėti pagalbos reikalingiems
vaikams.
Lėšos akcijai buvo renkamos įvairiausiais būdais – skambučiais, SMS žinutėmis, banko
pavedimais į akcijos sąskaitas, perkant akcijos ženkliukus – magnetukus ar kitas 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.
Per aukok.lt surinktomis lėšomis buvo suteikta individuali pagalba Paulinai Medinytei, sergančiai
cistine fibroze, bei Kauno Medicinos Universiteto (KMU) Vaikų ligų klinikai, sergančių cistine
fibroze vaikų gydymui.
Taip pat dalis aukok.lt lėšų skirta Dovydo bei jo broliukų ir sesučių našlaičių šeimynai nupirkti namą
Biržų rajone, Ramongalio kaime.
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Projekto biudžetas:

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Paulinos istorija – Kosulio
asistentas

Planuota
išleisti, Lt
100 000

Išleista, Lt
81 609,84
19 310,45

KMUK – Kosulio asistentas

18 370,35

KMUK – Vibruojančios liemenės

33 594,60

Našlaičių Samsonų istorija – Namo
pirkimas

10 334,44

III. Organizacinės išlaidos

-

-

IV. Kitos išlaidos

-

-

100 000

81 609,84

Iš viso:

Išlaidas įrodantys
dokumentai

PERFORMA INVOICE No.
2010-04 DIMA ITALIA
PERFORMA INVOICE No.
2010-04 DIMA ITALIA
INVOICE No. 7029234
HILL-ROM
Pirkimo-pardavimo sutartis (iš
viso 25 000 Lt)

Projekto rezultatai:
Kauno Medicinos Universiteto (KMU) Vaikų ligų klinikai specialiai iš Italijos buvo parsiųstas ir
nupirktas modernus kosulio asistentas „Pegaso Cough“, galėsiantis padėti vaikams, sergantiems
cistine fibroze. Panašus aparatas, tik skirtas individualiam naudojimui, nupirktas ir „Išsipildymo
akcijos“ herojai Paulinai Medinytei.
Abu aparatus iš Italijos nemokamai atsiuntė siuntų pristatymo bendrovė UPS. Vaikų pulmonologė –
alergologė Valdonė Misevičienė pabrėžia, kad kosulio asistentas „Pegaso Cough“ yra pirmas toks
aparatas Lietuvoje, skirtas ligoniams, kenčiantiems dėl nuolatinio kosulio.
Kaip aiškina gydytoja, cistinė fibrozė yra genetinė ir gana reta liga. Lietuvoje ji diagnozuota
daugiau nei 80 žmonių. Iš jų dauguma – vaikai. Liga ypatinga tuo, kad sergančiųjų kvėpavimo
takuose nuolatos kaupiasi tirštas, tąsus sekretas, kuris sunkiai atkosimas. Dėl to sergančiųjų
kvėpavimo takuose susidaro sąlygos veistis ypatingiems mikroorganizmams ir kartotis ūminėms
plaučių infekcijoms.
Pasak Valdonės Misevičienės, laikui bėgant atsiranda plaučių fibrozė ir lėtinis kvėpavimo
nepakankamumas, ribojantis ligonių normalų fizinį aktyvumą. Vėliau dažniausiai dar pažeidžiama ir
virškinimo sistema, sutrinka maisto pasisavinimas, normalus vaiko augimas ir vystymasis. Cistine
fibroze sergantiems vaikams reikalingas nuolatinis ir sudėtingas kasdienis gydymas namuose, o
kai liga pablogėja, tenka vykti į ligoninę, kur jie, priklausomai nuo būklės sunkumo, praleidžia po
keletą savaičių per metus. „Nupirktas kosulio asistentas – didžiulė pagalba vaikams, sergantiems
šia liga ir negalintiems savarankiškai atsikosėti. Ligoniams kvėpavimo takų valymo procedūras
reikia atlikti 1-2 kartus per dieną, o paūmėjimo metu – 3-4 kartus. Tai tikrai didelė apkrova tiek
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pacientui, tiek jį prižiūrintiesiems“, – pasakoja gydytoja. Nupirktas aparatas veikia taikant kintančių
slėgių metodiką.
Pradžioje kvėpavimo takuose palaipsniui sudaromas teigiamas slėgis, kuris vėliau staiga
pakeičiamas neigiamu. Tokiu būdu sukeliamas kosulys. Aparatu lengviau pašalinamas sekretas ir
atveriami kvėpavimo takai, be to, gydymas vaistais tampa efektyvesnis. Gydytoja džiaugiasi, kad
šis aparatas gali būti naudojamas ne tik sergančiųjų cistine fibroze gydymui, bet ir įvairių kitų
sunkiai sergančių ligonių (ypač kūdikių ir mažų vaikų) kvėpavimo takų priežiūrai ir kosuliui
palengvinti.
Tokį kosulio asistentą, tik pritaikytą individualiam naudojimui, „Mini Pegaso Cough“ geros valios
žmonių dėka jau turi ir „Išsipildymo akcijos“ herojė devynmetė Paulina, dėl kvėpavimo takų ligų
kenčianti nuo pusantrų metų amžiaus. Ji tapo pirmąja paciente Lietuvoje, gavusia specialią
aparatūrą kvėpavimo takų priežiūrai. Nuo šiol mergaitė galės veiksmingiau gydytis namuose, jai
liga bus ne tokia baisi ir alinanti, o gyvenimas taps lengvesnis ir kokybiškesnis.

Medikai tikisi, kad Paulinos istorija atvers galimybes ateityje padėti ir kitiems panašiai sergantiems
Lietuvos vaikams, sprendžiant problemą valstybiniu mastu.
Už surinktas pinigines aukas Kauno medicinos universiteto vaikų ligų klinikai šiemet buvo nupirktas
dar vienas, labai reikalingas aparatas, skirtas vaikams, sergantiems cistine fibroze.
Specialiai iš JAV parsiųstos modernios vibruojančios liemenės dar kitaip vadinami aukšto dažnio
krūtinės ląstos virpesius sukeliantys kvėpavimo takų valymo mechanizmai ‘The Vest‘. JAV
gamintojų „Respiratory Care International Hill-Rom Company” nustatyta įprasta šio medicinos
aparato kaina – 44 706 litai, tačiau kompanija pritaikė nuolaidą ir apmokėjo persiuntimo į Lietuvą
išlaidas. Šio aparato pas atstovus Lietuvoje kaina būtų per 61 000 litų.
Cistine fibroze sergantiems vaikams reikalingas sudėtingas kasdieninis gydymas namie, o kai liga
pasunkėja, tenka vykti į ligoninę, kur vaikas, priklausomai nuo būklės sunkumo, praleidžia po
keletą savaičių ar net mėnesių per metus. Šalia itin sudėtingo gydymo įvairiais vaistais, šiems
ligoniams ypač svarbu kasdien atlikti specialius kvėpavimo pratimus, vibracinius krūtinės ląstos
masažus, inhaliacijas ir kitas procedūras, siekiant iš kvėpavimo takų šalinti nuolat besikaupiantį
pakitusį sekretą. Tai dažniausiai yra sudėtinga ir beveik neįmanoma.
Nupirktos liemenės gerokai palengvins vaikų gydymą, jie galės būti savarankiškesni, kokybiškas
kvėpavimo takų valymo procedūras bus galima atlikti po keletą kartų per dieną su minimalia
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asistento pagalba. Šį medicininį prietaisą sudaro dvi dalys – kompresorius, ar kitaip – oro impulsų
generatorius, ir su juo vamzdeliais sujungta iš specialaus audinio pagaminta liemenė. KMU
nupirktos net 6 dydžių liemenės įvairaus amžiaus vaikams.
„Sistema gali būti taikoma ne tik sergantiems cistine fibroze, o ir visiems, kenčiantiems nuo
nuolatinio kosulio ir susikaupusio pakitusio sekreto kvėpavimo takuose. Generatorius sukelia stiprų
oro proveržį, t.y. pripučia ir išleidžia liemenę, švelniai suspaudžiant ir atleidžiant krūtinės ląstą
daugelį kartų per sekundę. Taip perduodama vibracija kvėpavimo takų sienelėms, palengvinamas
tirštų gleivių atsipalaidavimas ir pasišalinimas, sukeliant nesmarkų kosulį visos procedūros metu.
Dėl to pagerėja plaučių ventiliacija, kvėpavimo funkcija, bendra ligonio savijauta. Svarbu ir tai, kad
tiek krūtinės ląstos suspaudimo slėgį, tiek virpesių dažnį galima reguliuoti priklausomai nuo
paciento poreikių ir tolerancijos procedūrai”, – pasakoja specialistė.

Šis aparatas Lietuvoje dar naujiena. Jis labai palengvins ligonių būklę, cistinė fibrozė bus ne tokia
baisi ir alinanti, gyvenimas sergančiam vaikui taps lengvesnis ir kokybiškesnis.
„Išsipildymo akcija“ dėkoja geros valios žmonėms už aukas, kurios palengvins cistinės fibrozės
ligonių savijautą.

Taip pat „Išsipildymo akcija“ padėjo Dovydo bei jo broliukų ir sesučių našlaičių šeimynai
nupirkti namą Biržų rajone, Ramongalio kaime.
Pernai „Išsipildymo akcija” kvietė aukoti penkių našlaičių šeimai, gyvenančiai Biržų rajone
Ramongalio kaime. Daugiau nei prieš metus nuo plaučių uždegimo mirusi mama vaikus paliko
labai skurdžioje buityje. Siekdami išlikti visi drauge, nepilnamečiai močiutės iki ašarų prašė, kad jų
neišbarstytų po vaikų globos namus ir prisiimtų globą. Mažiausiam Jonukui – ketveri, o vyriausiai
Gabrielei – penkiolika. Visą namų ūkį tvarko Dovydas, jis šeimos „galva”. Iki šiol vaikai gyveno trijų
kambarių bute, kuris dėl finansinių sunkumų buvo apleistas, nors vaikai ir stengėsi iš paskutiniųjų
taupyti gaunamas pašalpas, tvarkytis, remontuotis. Būstui trūko langų, baldų, elektros įvado...
Gyvenamąją vietą reikėjo iš pagrindų remontuoti.
„Išsipildymo akcijos” organizatoriai ilgai ieškojo tinkamo sprendimo ir su Biržų rajono meru
Regimantu Ramonu bei Vabalninko seniūnu Stepu Gudu surado tinkamą būstą našlaičių šeimynai.
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78,26 kvadratinių metrų namas su ūkiniais pastatais, garažu ir 30 arų žemės sklypu kainavo 35
tūkst. litų. Iš „Išsipildymo akcijos” lėšų vaikų būstui skirta 25 tūkst. suma. Dar 10 tūkst. litų jų namui
įsigyti iš santaupų ir pašalpų pinigų prisidėjo močiutė. Džiaugiamės, kad vaikams nupirkta sodyba
turi daržą, vaismedžių, sodą, gražią aplinka ir tvarkingą namą. Įvesta elektra, yra vandentiekis. Čia
persikėlę vaikai ne tik šiltai praleis žiemą, bet ir turės progą pasitaupyti pinigėlių, iš kurių žada
susiremontuoti jau turimą apleistą būstą.

„Džiugu, kad būstas vaikų močiutės namų kaimynystėje, tad jie visada bus stebimi, matomi ir gaus
pagalbos”, – pasakoja vaikų šeimyną nuolat globojantis Vabalninko seniūnas Stepas Gudas.
Biržų rajono meras Regimantas Ramonas su džiaugsmu pasakoja, kad bendram tikslui – padėti
vaikams susivienijo „Išsipildymo akcija”, Biržų rajono savivaldybė ir Vabalninko seniūnija. Biržų
rajono savivaldybė taip pat vaikus parėmė nemokamomis notaro paslaugomis, kurios buvo
reikalingos perkant namą.
„Gerų žmonių dėka vaikams suteikta motyvacija gyventi, mokytis, stengtis, dirbti, prižiūrėti namus ir
sodą, rūpintis vienas kitu”, – su ašaromis akyse iš laimės pasakoja jų močiutė Antanina.

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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