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SANTRAUKA
Projekto tikslas – Projektu „Akvariumas ligoninės vaikams“ siekiama VšĮ „Kauno klinikų Vaikų ligų
klinikos“ I-ojo vaikų ligų skyriaus patalpose įrengti gėlo vandens akvariumą su gyvomis žuvytėmis ir
taip suteikti ligoninės patalpoms namų šilumos ir jaukumo, o vaikams ir juos prižiūrintiems tėvams
– ramų gyvosios gamtos ir teigiamų emocijų šaltinį. Projektu siekiama mažinti vaikų ligoninėje
patiriamą stresą ir taip užtikrinti optimalią vaikams skiriamo gydymo naudą.

Projekto rezultatai:



VšĮ „Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos“ I-ame vaikų ligų skyriuje įrengtas gyvosios gamtos
kampelis – 450 litrų talpos gėlo vandens akvariumas.
Profesionaliai įrengtas akvariumas su gyvomis žuvytėmis ir specialia augmenija teikia
jaukumo ir šilumos ligoninės patalpoms, turi gydomąjį (psichoterapinį) poveikį ligoninėje
gydomiems vaikams, akvariumo sukeliamos teigiamos emocijos prisideda prie greitesnio
mažųjų pacientų sveikimo ir gydymo efektyvumo didinimo.

Keletas projekto akimirkų

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros ir paramos fondą „Rugutė“ įsteigė Edita ir Dainoras Abrukauskai, 2004 m. netekę
onkologine liga sirgusios trejų metų dukrelės Rugilės. Susidūrimas su sunkia dukters liga, esama
sveikatos apsaugos sistemos padėtis ir informacijos apie onkologinius susirgimus lietuvių kalba
trūkumas paskatino juos pasidalinti sukaupta sudėtingo gydymo patirtimi ir padėti šeimoms,
paliestoms vaiko onkologinės ligos.
Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ tikslas – teikti įvairiapusę (informacijos, finansinę, medicininę,
psichologinę) pagalbą vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis, taip pat remti medicinos
centrus, gydančius onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Fondas kaupia teisinę, socialinę,
medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, auginančioms onkologinėmis ligomis sergančius
vaikus, skatina šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi.
Išskirtiniai Fondo vykdomi projektai – „Rugutės namai“ ir „Draugų sala“. Projekto „Rugutės namai“
tikslas – pagal poreikį suteikti nemokamą laikiną apgyvendinimą Vilniuje vaikams, sergantiems
onkologinėmis ligomis, ir jų šeimos nariams. „Rugutės namuose“ taip pat vykdomi kiti edukaciniai ir
socialiniai Fondo projektai: savitarpio pagalbos grupės vaikų netekusiems tėvams susitikimaiseminarai, neatlygintinos kraujo donorystės akcijos „Padovanok lašelį“. Čia vyksta susitikimai su
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savanoriais ir rėmėjais, taip pat – pasiruošimo darbai prieš įvairius Fondo organizuojamus
renginius. „Draugų sala“ – nuo 2006 m. organizuojamas kasmetinis renginys, kurio tikslas – suburti
Fondo globojamas panašaus likimo šeimas, skatinti, kad jos dalytųsi socialine ir medicinine
informacija, keistųsi patyrimu, mintimis ir išgyvenimais, pasidžiaugtų buvimu kartu.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
VšĮ „Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos“ I-ojo vaikų ligų skyriaus patalpose 2013 m. sausio 10 d.
įrengtas 450 litrų talpos gėlo vandens akvariumas: sumontuota visa speciali akvariuminė įranga,
priedai, įsodinta speciali augmenija. Akvariumą įrengė Eugenijus Mačiukas (berniuko, sirgusio
onkologine liga, tėtis), į pagalbą pasikvietęs keturis draugus. Įrengtas akvariumas su visa įranga,
priedais ir augmenija buvo paliktas be žuvų porai mėnesių, kad jame įsivyrautų reikiama biologinė
pusiausvyra. 2013 m. kovo 12 d. į akvariumą įleista 200 žuvų (100 neonų ir 100 danijų) ir kelios
dešimtys krevečių. Suleidus žuvis ir vėžiagyvius, ligoninės personalas buvo išmokytas naudotis
automatine žuvų šėrykla. 2013 m. balandžio 15 d. papildomai nupirkta 50 vnt. žuvų ir kitų
akvariumui skirtų priemonių visiškam akvariumo įrengimo užbaigimui. Papildomai nupirktos žuvys į
akvariumą suleistos balandžio 16 d.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
-Komoda akvariumui
-Akvariumas ir priedai

1084,16
1863,99

-Automatinė šėrykla
-Žuvys, granuliuotas maistas
ir kt. priedai
-Žuvys, granuliuotas maistas
ir kt. priedai
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos

151,90

Iš viso:

4000,00

526,97
372,98

PVM sąskaita faktūra Serija GRYN
Nr. 000261
PVM sąskaita faktūra Serija ABC Nr. 124
PVM sąskaita faktūra Serija ZCF
Nr. 00012530
PVM sąskaita faktūra Serija ABC Nr. 132
PVM sąskaita faktūra Serija ABC Nr. 135
(iš viso 500,00 Lt)

Projekto rezultatai
VšĮ „Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos“ I-ame vaikų ligų skyriuje įrengtas gyvosios gamtos kampelis
– 450 litrų talpos gėlo vandens akvariumas su gyvomis žuvytėmis ir specialia augmenija. Įrengtas
ir apgyvendintas profesionalus akvariumas teikia jaukumo ir šilumos ligoninės patalpoms, turi
gydomąjį (psichoterapinį) poveikį ligoninėje gydomiems vaikams: šalina įtampą, ramina, stiprina
dvasinę pusiausvyrą. Akvariumo sukeliamos teigiamos emocijos prisideda prie greitesnio mažųjų
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pacientų sveikimo ir gydymo efektyvumo didinimo. Akvariumu taip pat džiaugiasi ir jo teigiamą
psichologinį poveikį jaučia vaikus ligoninėje prižiūrintys tėveliai bei ligoninės personalas.
Akvariumo nuolatine priežiūra rūpinasi Eugenijus Mačiukas.

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

L. e. direktoriaus pareigas Dainoras Abrukauskas _____________
A.V.

3

