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PROJEKTO „ IŠSIPILDYMO AKCIJA: PADĖKIME
IEVUTEI GIRDĖTI “ 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: 7 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 7 000 Lt

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
Visiems jau įprasta, kad „Išsipildymo akcija“ išaugo į gražią prieškalėdinę tradiciją, kuomet Lietuvos
žmonės dalijasi savo gerumu ir padeda tiems, kuriems tuo metu pagalbos reikia labiausiai. Tačiau
gerumas ir parama reikalingi ne tik prieš Kalėdas.
TV3 ir SEB banko „Išsipildymo akcija“, bendradarbiaudama su www.aukok.lt, kvietė padėti likimo
nuskriaustai vienerių Ievutei, kuri gimė neišnešiota ir gulėjo reanimacijoje. Po gimdymo mergaitė
ligoninėje buvo užkrėsta pavojinga infekcija, kuri sukėlė kraujo užkrėtimą. Dėl sunkaus sepsio ir
labai agresyvaus gydymo, buvo pažeistos Ievutės smegenys ir klausos nervai. Nuo to laiko Ievutė
pradėjo negirdėti, jai diagnozuotas vaikų cerebrinis paralyžius. Nuo gimimo mama ir
kineziterapeutai mankština Ievutę kiekvieną dieną. Dabar mergytė šliaužioja, pati atsiremia
rankomis ir mokosi sėdėti.
Vienintelė viltis Ievutei girdėti buvo kochlearinio implanto operacija. Kochlearinė implantacija yra
labai brangi. Naujos kartos kochlearinio implanto sistemos su užausiniu kalbos procesoriumi kaina
– 98 tūkstančių litų vienai ausiai. Pirmiausia tėveliai tikėjosi padaryti vienos ausies operaciją.
Ligonių kasos kompensavo dalį sumos vienai operacijai – 56 tūkstančius litų. Dalį sumos – 35
tūkstančius litų Ievutės tėveliai surinko per draugus, pažįstamus, tačiau šeimai dar trūko 7
tūkstančių litų. Likusios pinigų sumos šeima nebuvo pajėgi surinkti pati, nes dar turi paskolą už
būstą...
Didžiausia šios šeimos svajonė buvo, kad kochlearinė implantacija taptų realybe, kad Ievutė
girdėtų, pradėtų kalbėti. Tėveliai pasiryžę ir toliau kovoti: po operacijos Ievutės laukia sudėtingas
pooperacinis laikotarpis ir mažiausiai 7 metus trunkanti reabilitacija.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai

Planuota
išleisti, Lt
-

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys
dokumentai

-

II. Materialių daiktų pirkimas
Dalinė priemoka už klausos sistemą
(implantas, procesorius ir sistemos
valdymo įrenginys) Cochlear C1512
Serijos Nr. 1020120295369

7 000

7 000

III. Organizacinės išlaidos

-

-

IV. Kitos išlaidos

-

-

7 000

7 000

Iš viso:

VULSK Epikrizė, Banko
pavedimas Nr. 8749, 2010-1013

Projekto veiklos, eiga
Surinkus trūkstamas lėšas, Ievutei buvo atlikta kochlearinio implanto operacija. Naujos kartos
kochlearinio implanto sistemos su užausiniu kalbos procesoriumi kainavo 98 tūkstančių litų vienai
ausiai. Ligonių kasos kompensavo dalį sumos – 56 tūkstančius litų, dalį sumos (35 tūkstančius litų)
Ievutės tėveliai surinko per draugus, pažįstamus ir likusius 7 tūkstančius litų kompensavome iš per
www.aukok.lt jūsų visų suaukotų pinigų.
Ievutei 2010 m. lapkričio 10 d. procedūra buvo atlikta Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikose, Ausų, nosies, gerklės ligų centre. Operaciją atliko prof. Eugenijus Lesinskas.

Projekto rezultatai
Šiandien Ievutė sėkmingai sveiksta po atliktos operacijos. Štai ką pasakoja Ievutės tėvelis:
„Tam, kad galėtume jungti kalbos procesorių, būtina pilnai pasveikti, žaizda turi pilnai užgyti. Tad
šiandien tik sveikstam ir ruošiamės pirmam kalbos procesoriaus pajungimui, kuris bus atliekamas
2010 m. gruodžio 8 d. Pajungimą ir tolimesnį derinimą atliks surdopedagogė Neringa Ivoškienė.
<...> Po operacijos jau atsigavom, toliau ropinėjam, trukdom broliui, verkiam, džiaugiamės,
sportuojam, tvirtinam raumenis ir t.t. Vienu žodžiu pasakius, grįžom į senas vėžias, kurias galima
vadinti naujom. 2010 m. gruodžio 10 d. aktyvavom procesorių. Viską paruošė ir pirmus įgūdžius
tėvams suteikė surdopedagogė Neringa Ivoškienė. Dabar kuo toliau, tuo labiau priprantam prie už
ausies kabančio klausos procesoriaus. Metodiškai mokomės pažinti mus supančius garsus,
dainuojam dainas, klausom tekančio vandens, lojančio šuns ir pan. Gruodžio 10 d. buvo
aktyvuotas garso procesorius, buvo paleista silpnesnį garsą generuojanti programa, kad nebūtų
šoko.
<...> Gruodžio 17 d. vėl turėjome susitikimą su Neringa Ivoškiene, keitėm garso procesoriaus
parametrus, pastiprinom garsą. Kol kas visi reikalai klostosi pagal planą. Siunčiu Jums nuotraukas
su Ievute praėjus valandai po garso procesoriaus aktyvavimo.
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<...> Kai tik pajungėm klausos procesorių, garso stiprinimas turėjo kelis etapus. Šiuo metu mes jau
naudojam sukonfiguruotą 4 programą (pagal stiprumą). Garso stiprinimo etapas yra gan ilgas
procesas, kad vaikas nepatirtų šoko. Šiuo metu Ievutė labai tiria aplinką ir ypatingai tai, kas susiję
su garsais. Pateiksiu jums pavyzdį: žmogus, svečias, kuris ruošiasi išeiti iš namų, nemojuodamas
rankomis ir nerodydamas gesto (susitariam iš anksto) sako atsisveikinimo ate, Ievutė supranta ir
pati pirma pradeda mojuoti. Tai gali atrodyti smulkmena, bet mums tai viena iš svarbių išmoktų
pamokų. Pakvietus Ievutę vardu, ji sureaguoja ir ieško, kas ją kviečia. Kaip bebūtų, smulkiais
žingsneliais judam pirmyn. Patys daug dainuojame, grojame, daug kalbame.“

Keletas Ievutės nuotraukų po operacijos

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų
viešai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Aušra Lasauskaitė _______________
A.V.
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