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PROJEKTO „ IŠSIPILDYMO AKCIJA 2012“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros fondas „Vienybė“
Įmonės kodas: 192000131
El. pašto adresas: vienybesfondas@gmail.com
Per www.aukok.lt planuota surinkti: 250 000 Lt
Per www.aukok.lt surinkta: 240 554,34 Lt

Telefonas: 8 5 2685844
Internetinė svetainė:

http://www.tv3.lt/issipildymoakcija

SANTRAUKA
Projekto tikslas
Jubiliejinės 10 – osios “Išsipildymo akcijos” pagrindiniai tikslai:
-

Globos namų vaikų buities gerinimas ir sveikatinimas – būtinųjų daiktų, skirtų vaikų
buičiai gerinti, fizinio ir kūrybinio lavinimo, mokslinimo ir sveikatinimo priemonių,
pirkimas.

-

Sunkių ligoniukų sveikatinimas - finansinė parama „Išsipildymo akcijos 2012” istorijoms
– 10 istorijų labiausiai likimo nuskriaustiems mažiesiems, kurių gydymui ar slaugymui
reikalinga speciali pagalba, taip pat sveikatos priežiūros įstaigoms.

-

Gerosios valios iniciatyvos populiarinimas – „Išsipildymo akcijos įkvėpti“: pristatyti ir
populiarinti gerosios valios iniciatyvą įmonėms, kurios savo darbais ir aukomis nori
laisvanoriškai prisidėti prie akcijos ir padėti globos namuose augantiems vaikams ir
ligoniukams.

Projekto rezultatai:
• Visos portale aukok.lt suaukotos lėšos panaudotos „Išsipildymo akcijos“ sunkių ligoniukų
sveikatinimui - nupirkta reikalinga med. įranga :
• Paviršinės veninės kraujotakos projektorius „Vein Viewer“, kuris padeda labai gerai matyti
paviršinių venų tinklą. Iš suaukotų lėšų nupirkti trys tokie aparatai – Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių vaikų ligoninės Vaikų anesteziologijos, reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyriui bei Naujagimių intensyviosios terapijos skyriui; Kauno klinikų
Neonatologijos klinikos Naujagimių intensyviosios terapijos skyriui.
• Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos skyriui
„Išsipildymo akcija“ padovanojo raumens neurostimuliatorių, skirtą tiems, kam
diagnozuotas apsigimimas – neišsivysčiusi išangė.
• Nupirktos kaulų tvirtinimui skirtos 2 teleskopinės vinys ir atlikta operacija akcijos
globojamam ligoniukui.
• Nupirkta individualaus naudojimo vibracinė liemenė , palengvinanti atsikosėjimą ir sekreto
pasišalinimą iš plaučių.
• Akcijos lėšomis nupirkti specialūs „Dermasilk“ drabužėliai ir patalynė, skirta ligoniukui,
sergančiam reta genetine liga – įgimta pūsleline epidermolize, kai įvairiose kūno vietose
susidaro pūslės. Taip pat jam nupirkti specialūs kremai, tepalai, kurie gydo žaizdas.
Keletas projekto akimirkų
„Išsipildymo akcijos 2012“ ligoniukų istorijos pateiktos šiuose siužetuose:
http://www.tv3play.lt/play/290644?autostart=true

http://www.tv3play.lt/play/292502?autostart=true
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http://www.tv3play.lt/play/292500?autostart=true

http://www.tv3play.lt/play/292258?autostart=true

http://www.tv3play.lt/play/292097?autostart=true

http://www.tv3.lt/content/view/28995/538/

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.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Šiais metais “Išsipildymo akcija” tradiciškai startavo lapkričio 2 dieną. 10-tosios jubiliejinės TV3 ir
SEB banko „Išsipildymo akcija“ metu žiūrovams buvo parodytos 10 jautrių istorijų, kurios visus
geros valios žmones kvietė aukoti ir padėti pagalbos reikalingiems vaikams.
Šios istorijos buvo akcentuojamos bei kvietė joms aukoti ir populiariausiose TV3 laidose, tokiose
kaip “Kodėl?”, “Akistata”, “Gyvenimas yra gražus”, “Be komentarų” ir t.t.
Gruodžio viduryje buvo surengtas tradicinis prieškalėdinis “Išsipildymo akcijos” koncertas, kuris
vyko kartu su populiariausiu TV3 šokių projektu “Šok su manimi”. Koncerto metu žiūrovai buvo
raginami aukoti, padėti tiems, kam pagalbos labiausiai reikia, rodomi siužetai apie ligoniukus,
kalbinami žymūs garbingi, mylimi Lietuvos žmonės, kurie ragino visus Lietuvos gyventojus aukoti,
prisidėti prie jubiliejinės akcijos.
Lėšos akcijai buvo renkamos įvairiausiais būdais – skambučiais, SMS žinutėmis, banko pavedimais
į akcijos sąskaitas, perkant akcijos ženklu pažymėtas prekes, aukojant į aukų dėžutes „Maximos“
prekybos centruose 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.
Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba
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Viliui ir mažiesiems ligoniukams
Vilius serga sunkia daugybine širdies yda. Ydos korekcijai reikalinga atlikti ne vieną širdies
operaciją. Operacijos ir pooperaciniu periodu tenka atlikti daugybę venų punkcijų. Tokių ligoniukų
venos paprastai būna neįžiūrimos ir paprasta procedūra sukelia daug skausmo. Procedūrą
palengvina paviršinės veninės kraujotakos projektorius „Vein Viewer“, kuris padeda labai gerai
matyti paviršinių venų tinklą. Iš akcijos lėšų nupirkti trys tokie aparatai – Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių vaikų ligoninės Vaikų anesteziologijos, reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyriui bei Naujagimių intensyviosios terapijos skyriui; Kauno klinikų Neonatologijos
klinikos Naujagimių intensyviosios terapijos skyriui. Neišnešiotiems naujagimiams į veną
kateteriais tenka lašinti maisto medžiagas ir vaistus. Tokie mažyliai intensyvios terapijos skyriuje
praleidžia nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Kateterizavimo procedūos atliekamos ne vieną
kartą. Labai sunkios būklės kūdikėlio venos neįžvelgiamos. Naujuoju aparatu atliekami tikslūs
veiksmai gelbėjant vaikelio gyvybę.
Aparato kaina 54 450, 00 Lt. Bendra panaudotų lėšų suma 163 350, 00 Lt.
Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba
Laurynui
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos skyriui „Išsipildymo
akcija“ padovanojo raumens neurostimuliatorių, skirtą tiems, kam diagnozuotas apsigimimas –
neišsivysčiusi išangė. Šis pirkinys suteikė viltį mažiesiems nebūti pasmerktiems visą gyvenimą
dėvėti sauskelnes. O šios istorijos herojus Laurynas, kuris augo kūdikių namuose, gavo didžiausią
„Išsipildymo akcijos“ dovaną – naują šeimą. Panaudotų lėšų suma: 21 672, 24 Lt.
Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba
Emiliui
Emilis serga reta kaulų trapumo liga. Jam sėkmingai atlikta dešiniojo blauzdikaulio ir kairiojo
šlaunikaulio kaulų tvirtinimo teleskopinėmis vinimis operacijos. Teleskopinės vinys ne tik sutvirtins
berniukui kaulus, bet ir „augs“ kartu su vaiku. Emiliukas turės galimybę džiaugtis vaikyste ir visu
gyvenimu. Panaudotų lėšų suma: 15 730, 00 Lt.
Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba
Dariui
Darius serga sunkiomis įgimtomis ligomis ir kvėpavimo nepakankamumu. Jis du kartus per dieną
naudojasi vibracine liemene. Vibracinė liemenė palengvina atsikosėjimą ir sekreto pasišalinimą iš
plaučių. Darius jau kurį laiką nebeserga plaučių uždegimu, jam nebereikia vartoti antibiotikų. Ir
mokyklą gali lankyti kartu su bendraamžiais. Panaudotų lėšų suma: 36 700, 00 Lt.
Portalo aukok.lt lėšomis buvo suteikta pagalba
Aivarui
Aivaras serga reta genetine liga – įgimta pūsleline epidermolize, kai įvairiose kūno vietose susidaro
pūslės. Menkiausi įdrėskimai vaikui palieka didžiules labai sunkiai gyjančias žaizdas. Akcijos
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lėšomis nupirkti specialūs „Dermasilk“ drabužėliai ir patalynė, skirta alergiškiems žmonėms,
mažiau dirgina kūnelį. Mažiau susidaro žaizdų ir pūslelių. Taip pat nupirkti specialūs kremai,
tepalai, kurie gydo žaizdas. „Jei yra Dievas, – tai jis šiuo metu gyvena mūsų namuose“, – akcijos
dovanomis džiaugiasi berniuko mama. Panaudotų lėšų suma: 3102,10 Lt.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt
I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų
įsigijimas
Paviršinės veninės
kraujotakos projektorius
„Vein Viewer“
Fassier Duval teleskopinės
vinys (2 vnt)
Vest kvėpavimo takų
išvalymo sistema
Raumens
neurostimuliatorius
Antialerginiai specialūs
„Dermasilk“ drabužėliai ir
patalynė
Medikamentai (kremai,
tepalai)
IV. Kitos išlaidos

Iš viso:

Išleista, Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

3 vnt.x
UAB „Pro Buono“ S.F. PRO Nr.13-54,
54450 Lt
13-55, 13-56 2013 05 16
=163350 Lt
UAB SK IMPEX SERVICE CENTER,
15730 Lt
S.F. SKM Nr.00000261, 2013 10 16
UAB „Teida“ S.F. TEI Nr.030829,
36700 Lt
2013 06 26
21672,24 DIGITIMER Ltd, Proforma P46841,
Lt
2013 05 20 (tarptautinis pavedimas į
Angliją - 6261,12 EUR)
2732,50 Lt
369,60

UAB „Fasaja“, S.F. FSJ Nr.3888,
2013 10 03
UAB „Limedika“ S.F. DG Nr.4654,
2013 11 08 Dalis apmokėta iš aukok.lt

240544,34

Projekto rezultatai
Jubiliejinė dešimtoji „Išsipildymo akcija 2012“ širdingai dėkoja visiems, buvusiems drauge.
Džiaugiamės Jūsų gerumu įprasmintais darbais.
Vilniaus Santariškių vaikų ligoninėje besigydantiems mažyliams nuo šiol teks mažiau skausmo ir
gydytojai žada greitesnį pasveikimą. Žiemą TV3 rengtoje jubiliejinėje, dešimtojoje, „Išsipildymo
akcijoje 2012“ paaukoti pinigai buvo skirti ypač reikalingai aparatūrai gydyti vaikus. „Su
„Išsipildymo akcija“ į Lietuvą atkeliauja pažanga – galime naudosis naujausiais prietaisais, tokiais,
kokių dažna pasaulio šalis neturi“, – teigia medikai
Ligoninės naujagimių intensyviosios terapijos skyriuje dėl vietos po saule kovoja patys mažiausieji.
Pasak gydytojų, surasti veną mažylio rankytėje sudėtinga: iki šiol medikams tekdavo ne vieną kartą
bandyti, kol pagaliau pataikydavo. Už „Išsipildymo akcijoje 2012“ Lietuvos žmonių suaukotus
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pinigus yra nupirkti trys paviršinės veninės kraujotakos projektoriai „Vein Viewier“, kurių vieno
kaina daugiau kaip 54 000 litų. Naujoji įranga mažiesiems ligoniukams gerokai palengvins kančias.
„Kuo vaikas labiau sergantis, tuo venas surasti yra sunkiau. Aparatas, kurį mes dabar gavome,
padeda išryškinti venas. Šiam aparatui padedant labai gerai matosi paviršinių venų tinklas. Dėl to
aparato žymiai lengviau atlikti procedūrą“, – teigia Arūnas Liubšys, Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių vaikų ligoninės Naujagimių intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, gydytojas
neonatologas. Tokius aparatus turės ir Vaikų anesteziologijos, reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyrius bei Kauno klinikų Neonatologijos klinikos Naujagimių intensyviosios terapijos
skyrius.
Dar vienas ligoninės pirkinys suteikė viltį mažiesiems, pasmerktiems visą gyvenimą dėvėti
sauskelnes. Raumens neurostimuliatorius yra skirtas tiems, kam diagnozuotas apsigimimas –
neišsivysčiusi išangė. Aparatas perduotas Santariškių Vaikų chirurgijos skyriui. Pasak gydytojų, be
jo neįmanomos rekonstrukcinės operacijos. „Tokia operacija labai subtili. Jeigu ji nepavyktų,
žmogus kankintųsi visą gyvenimą, todėl ši įranga ir reikalinga“, – sako Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos skyriaus vedėjas Gintas Pošiūnas. Olga
Ziminaitė, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių Vaikų ligoninės direktoriaus patarėja, tikina,
kad vaikai nuo šiol bus geriau gydomi: „Bus didesnės galimybės, mes galėsime padaryti tą, dėl ko
mes anksčiau siųsdavom į užsienį. Sutaupysim ir Lietuvos valstybės lėšas, ir tobulės mūsų
gydytojai, ir vietoje galės suteikti pagalbą.“
Kaip „Išsipildymo akcija 2012“ padėjo Emiliui („stikliniam berniukui“), šiame siužete:
http://www.tv3play.lt/play/332995?autostart=true

Kaip šiandien gyvena „Išsipildymo akcija 2012“ istorijų dalyvis Darius, kuriam buvo nupirkta
kvėpavimo takų išvalymo sistema, šiame siužete:
http://www.tv3play.lt/play/331631?autostart=true

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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