Projektas įvykdytas pagal įsakymą Nr. 2016-14
2017 m. gegužės 2 d.

PROJEKTO
„KALĖDŲ NAKTĮ TYLIĄ IŠGELBĖKIME GYVYBĘ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Geros valios projektai (kartu su Asociacija „Padedu augti“)
Įmonės kodas: 301678868

Telefonas: +370 602 31001

El. pašto adresas: info@aukok.lt

Internetinė svetainė: www.aukok.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 33 436,73 €

SANTRAUKA
Lietuvoje kasmet per anksti į pasaulį pasibeldžia apie 1500 naujagimių. Dalis jų neišgyvena. Viena iš vietų,
gelbstinčių šiuos mažylius yra Kauno Perinatologijos centras. Šiam centrui reikalinga modernesnė,
neinvazinė, mažiau skausmo sukelianti įranga, kurios dėka galima pasiekti geresnę neišnešiotų naujagimių
gyvenimo kokybę ir užtikrinti tolimesnį jų sveiką vystymąsi bei augimą.
Akcijos „Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę“ iniciatorius Tomas Augulis kartu su žinomų atlikėjų
komanda ir iš naujo per Kalėdas atgimusia legendine daina kvietė visus Lietuvos žmones jungtis bendram
tikslui, kad kiekviena maža gyvybė Lietuvoje būtų išsaugota.
Projekto tikslas – įsigyti neišnešiotiems naujagimiams reikalingą įrangą Kauno Perinatologijos centrui.

Akcijos „Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę“ vaizdo klipas.

Projekto rezultatai:





sulaukta daugiau nei 6 tūkst. aukojimų, surinkta daugiau nei 30 tūkst. eurų;
Kauno Neonatologijos skyriui padovanota medicininė įranga, sukelianti kur kas mažiau skausmo
neišnešiotiems naugimiams – neinvaziniai anglies dioksido ir deguonies kraujyje matuokliai;
Donorinio Motinos pieno bankui įsigytas medicininis šaldiklis, skirtas donorinio motinos pieno
laikymui, pientraukis, 4 vnt. buteliukų sterilizatoriai bei pieno šildytuvas;
atkreiptas visuomenės dėmesys į priešlaikinio gimdymo, neišnešiotukus auginančių šeimų
problematiką bei išreikštas didžiulis palaikymas šioms šeimoms.
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Keletas projekto akimirkų

Vaizdo įrašai:
Viena iš neišnešiotuką auginančių šeimų istorija (nuo 10:45 min.)
Akcijos „Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę“ vaizdo klipas

Prezidentės vizitas Kauno klinikose
„KK2 penktadienis“ laida, skirta „Kalėdų naktį tylią išgelbėkime gyvybę“ projektui
Reportažas apie projekto rezultatus ir įsigytą įrangą (nuo 22 min.)
Straipsniai:
T. Augulis su prezidente viešėjo Kauno klinikose: vaizdas sujaudino
Kalėdų dovana – išgelbėta vaiko gyvybė
I. Budrienė prakalbo apie skaudžią patirtį: neišnešiotukų dvynių susilaukė šeštąjį nėštumo mėnesį
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Apie organizatorius. Akcijos iniciatorius – atlikėjas, dainos „Kalėdų naktį tylią“ ir kitų muzikinių kūrinių
autorius Tomas Augulis. Pasikvietus žinomus Lietuvos atlikėjus, Kalėdinė daina atgimė naujai ir su tikslu –
padėti mažiausiems. Prie projekto įgyvendinimo prisijungė UAB „Be tabu“ ir KO komanda, LNK televizija,
naujienų portalas DELFI, Asociacija „Padedu augti“, Kauno Perinatologijos centras, portalas Aukok.lt. Akciją
globojo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Žinomi Lietuvos atlikėjai – I. Kofas, K. Krysko, S. Januška, Liepa, E. Lubys, Irūna, V. ir V. Tarasovai, pakviesti
akcijos iniciatoriaus Tomo Augulio, kartu įrašė naująją „Kalėdų naktį tylią“ dainos versiją ir nusifilmavo
nuotaikingame vaizdo klipe.
Akcijos partneriai UAB „Be tabu“ ir KO pristatė visuomenei kelioliką asmeninių anksčiau laiko gimusių
naujagimių šeimų istorijų, kurios buvo parodytos „KK2“ laidų metu. Visa tai dėl vieno tikslo – padėti
mažiausiems naujagimiams augti, sukeliant mažiau skausmo, pasiekti geresnę gyvenimo kokybę ir užtikrinti
tolimesnį jų sveiką vystymąsi.
Palaikymo sulaukta net iš Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kuri tapo akcijos globėja
ir, apsilankiusi Kauno klinikose, kvietė Lietuvos žmones ne tik atkreipti dėmesį į neišnešiotų naujagimių
problematiką, bet ir jungtis bendram tikslui.
2016 m. gruodžio 23 d. – akcijos finalas „KK2 penktadienis“ laidoje, kurios metu pristatytos jautrios
neišnešiotukų mamų istorijos ir paaukota beveik 10 tūkst. eurų. Beveik 4 mėnesius vykusi akcija pasiekė
dešimtis tūkstančius žmonių ir surinko kiek daugiau nei 33 tūkst. eurų, kurie skirti įsigyti reikalingą
medicininę įrangą Kauno Neonatologijos klinikai.
„Už surinktas lėšas Neonatologijos klinika gavo du vienetus neinvazinių anglies dioksido ir deguonies
kraujyje matuoklių, antrą medicininį šaldiklį, skirtą donorinio motinos pieno laikymui, pientraukį, keturi
vienetai buteliukų sterilizatorių bei pieno šildytuvą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie akcijos
išsipildymo ir džiaugiamės, jog galime teikti dar kokybiškesnes ir mažiau skausmingas paslaugas
mažiausiems mūsų pacientams ir jų tėveliams“, – teigia Neonatologijos klinikos vadovė prof. Rasa
Tamelienė.
Asociacijos „Padedu augti“ vadovė Inga Budrienė: „Per labai trumpą laiką mūsų projekto komandai pavyko
pasiekti džiuginančius rezultatus, prilygstančius kalėdiniam stebuklui. Kauno klinikoms padovanota ne tik
brangi medicininė įranga, bet ir dar kartą atkreiptas visuomenės dėmesys į priešlaikinio gimdymo
problematiką, palaikant LR Prezidentei. Džiaugiamės, kad galėjome būti šio ypatingos reikšmės
neišnešiotukams projekto dalimi ir garsiai kalbėti apie mūsų šeimų patiriamus sunkumus bei poreikius“.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Transkutaninis monitorius (kraujo dujų
monitoravimo sistema) – 2 vnt.
Philips AVENT elektrinis garų sterilizatorius – 1
vnt.
Biomedicininis šaldiklis Panasonic – 1 vnt.
Klinikinis pientraukis Symphony su stovu – 1 vnt.
Butelių šildiklis Calesca – 1 vnt.

Išleista, €
28 564,20
19 360

PVM sf nr. TRAD109245, nr.
TRAD109244, 2017-02-23

210,20

PVM sf nr. AZ016214, 2017-02-14

5 949
1 852

PVM sf nr. UZSK1702929, 2017-03-10
PVM sf nr. MD 460695, 2017-04-25
PVM sf nr. MD 000395299, 2017-0315

1 193

III. Organizacinės išlaidos
Muzikinio įrašo ir videoklipo gamyba

3 200
2 794,19

Atlikėjų kuro išlaidos

284,81

Projekto atributikos gamyba
IV. Kitos išlaidos
Banko mokesčiai
V. Paramos rinkimo administravimo mokestis
Iš viso:

Išlaidas įrodantys dokumentai

121,00
0,69
0,69
1 671,84

Paslaugų sutartis nr. 2016-02
Kuro kvitai (2016 m. spalio - lapkričio
mėn.)
PVM sf nr. SN00004557, 2016-10-28

33 436,73

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

Inga Langaitė

_____________
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