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PROJEKTO
„IŠSIPILDYMO AKCIJA 2017“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros fondas „Vienybė“
Įmonės kodas: 192000131

Telefonas: +370 5 268 5844

El. pašto adresas: vienybesfondas@gmail.com

Internetinė svetainė: www.issipildymoakcija.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 32 256,91 €

SANTRAUKA
Projekto tikslai:




Sunkiai sergančių vaikų sveikatinimas: finansinė parama „Išsipildymo akcijos 2017″ istorijų
herojams, kurių gydymui ar slaugymui reikalinga speciali pagalba. Taip pat tiekama parama
sveikatos priežiūros įstaigoms.
Lietuva 2020 be globos namų – ekspertinė psichologų ir gydytojų pagalba vaikui ir šeimai,
kuri jį globoja.
APIE PROJEKTĄ

„Išsipildymo akcija 2017” startavo spalio 23 dieną. 15-tosios TV3 ir SEB banko „Išsipildymo
akcija“ metu žiūrovams buvo parodytos 6 jautrios istorijos, kurios visus geros valios žmones kvietė
aukoti ir padėti pagalbos reikalingiems vaikams.
Starto metu TV3 ekrane, populiariausiuose dienraščiuose, portaluose kvietėme geros valios
žmones aukoti, skelbėme šių metų akcijos tikslus. Jau nuo pat akcijos pradžios kiekvieną savaitę
žiūrovams buvo pristatyta po vieną „Išsipildymo akcijos“ istoriją, kuriai jie bus kviečiami aukoti.
Akcijos ambasadoriais tapo žymūs Lietuvos sportininkai, kurių lūpomis buvo pasakojama, ką
kasdien išgyvena sunkiai sergantys mažieji, jų šeimos ir artimieji bei atskleidžiama, ko trūksta iki
stebuklo pasveikti.
Herojukų istorijas pasakojo Taira Seržentaitė – Lietuvos dailiojo čiuožimo jaunių čempionė,
žiemos žaidynių olimpiečiai Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko, Diana Rasimovičiūtė – Lietuvos
biatlonininkė, legendinė slidininkė Vida Vencienė – vienintelė Lietuvos moteris, tapusi žiemos
olimpinių žaidynių čempione. Lapkričio 6 d. Lietuvos žmones kvietėme jungtis į jau tradicine
tapusią „Pyragų dieną” ir aukoti „Išsipildymo akcijai“.
Gruodžio 1 dieną tiesioginiame TV3 eteryje buvo surengtas „Išsipildymo akcijos” koncertas,
kurio metu buvo įžiebta kalėdinė eglė sostinės Katedros aikštėje. Koncerto metu akcija ragino
žiūrovus aukoti, padėti tiems, kam pagalbos labiausiai reikia, buvo rodomi siužetai apie ligoniukus,
kalbinami žymūs, garbingi, mylimi Lietuvos žmonės, kurie ragino visus Lietuvos gyventojus prisidėti
prie akcijos.
Po koncerto TV3 ekrane dėkojome geros valios žmonėms už aukas. „Išsipildymo akcija“
tęsėsi iki gruodžio 31 d. Lėšos akcijai buvo renkamos įvairiausiais būdais – skambučiais, SMS
žinutėmis, banko pavedimais į akcijos sąskaitas, perkant akcijos ženklu pažymėtas prekes, 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.
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Lukrecijai 7 metukai. Jai diagnozuotas
autoimuninis encefalitas prieš NMDA
receptorius. Tai reta liga, atrasta tik 2007
metais. Visose šalyse gydymas yra vienaip ar
kitaip panašus, tačiau konkrečios nustatytos
gydymo praktikos nėra.
Iki 3,5 metukų Lukrecija niekuo nesiskyrė nuo
kitų vaikų – lankė darželį, mamai deklamavo
pirmuosius eilėraščius. 2014-ųjų gegužės
mėnesį mama pastebėjo, kad mergaitė
žvairuoja, kliūna eidama, kartais iš rankų
krisdavo daiktai.
Per portalą aukok.lt surinktomis lėšomis buvo apmokėta 10 delfinų terapijos seansų. Lukrecijos
mama Dovilė labai džiaugiasi šia terapija: „Tik terapijų, kuriose mes dalyvaujame dėka Lukrecijos
kalboje vėl girdime dar, aišku, gerklinį žodį Tėtis, kurio jau negirdėjome daugiau, kaip 3 metus. Ji
vėl lipa laiptais, ji tampa savarankiškesnė. Aš labai tikiu, kad Lukrecija greitai galės pati padėkoti
visiems ir pasakys „ačiū“, – dėkoja Lukrecijos mama.
Video reportažas apie Lukreciją.

Erikui devyneri. Prieš ketverius metus
vos penkerių Eriką iš ugnies gniaužtų
degančioje
malkinėje
išgelbėjo
vyresnis brolis.
Skaudžios nelaimės pasekmes Erikas
jaučia iki šiol. Gaisre Erikas nudegė 48
procentus odos. Giliais randais nusėtą
berniuko veidą operuoti reikėjo, kad jis
galėtų deramai matyti.
2018 m. liepą Erikui atlikta plastinė
veido operacija. Plastinę operaciją
gydytojas
Renaldas
Vaičiūnas
„Northway“ klinikoje atliko nemokamai.
Eriką operavęs plastikos chirurgas su juo pažįstamas jau kelerius metus. Prisiminęs, kaip berniukas
atrodė po nelaimės, jis tvirtina, kad padarytas milžiniškas progresas, bet svarbiausia – iškovota
gyvybė. Iš aukok.lt lėšų pirkome gelį randų minkštinimui - Dermatix Ultra Gel.
Video reportažas apie Eriką.
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Penkerių metukų Vėjas nuo 9 mėn.
serga epilepsija, sunkia, vaistams
atsparia forma. Sunki negalia su slauga.
Vėjas serga labai reta liga. Gydytojų
teigimu, jis toks vienintelis Lietuvoje.
Išbandė visus nuo epilepsijos vaistus,
įvairias kombinacijas, dozes, niekas
nepadėjo. Priepuolių gausybė (nuo 10
iki 60 per parą) ir dažniausiai namie jų
sustabdyti nepavyksta, vaikui sutrinka
kvėpavimas, tenka vežti į reanimaciją.
Nuolatiniai
epilepsijos
priepuoliai
stabdo natūralią raidą, kurių metu sutrinka kvėpavimas, mėlynuoja. Jam būtinai reikia mobilaus
deguonies aparato, kurio sergantiems šia liga, nekompensuoja. Vėjuko sveikatos būklei pagerinti
buvo reikalinga stovynė su galvos atrama.
Iš aukok.lt lėšų mažajam Vėjui nupirkta stovynė EasyStand Bantam Small
________________________________________________________________________________
Dvejų Medutė serga nuo gimimo. Ji
nekalba, nevaikšto, nedaro to, kas
būdinga visiems trimečiams. Gimusi
praktiškai nieko nematė, o mėnesio
laiko jai nustatyta abiejų akių
subatrofija,
įtartos
iki
galo
neišsivysčiusios
mažosios
smegenėlės,
atsakingos
už
koordinaciją ir pusiausvyrą. Tačiau
pakalbinta mergaitė šypsosi.
Šiandien Meda mato, seka akimis
žmones, o žengti pirmyn ir nesuklupti galėjo padėti tik reabilitacija. Iš aukok.lt lėšų apmokėta
intensyvi reabilitacija ADELLI medicinos centre Slovakijoje ir genetinis tyrimas Vokietijoje. Po
apsilankymo Adelli medicinos centre Medos būklė stipriai pasikeitė, mergaitė jau sugeba pastovėti
ir paeiti kelis žingsnius. Linkėjimai nuo Medutės iš Adeli!
Video reportažas apie Medą.

Penkerių metų devynių mėnesių Zoe serga reta židinine epilepsija (Landau Kleffner sindromas).
Zoe turi labai daug sunkių sveikatos sutrikimų, jos atvejis yra ypač retas (galbūt netgi vienintelis).
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Gydant vaistais nuo epilepsijos,
pasireiškė didelis šalutinis poveikis,
pradėjo trikti rijimas. 4 metų Zoe
susirgo gripu ir visiškai nustojo
valgyti ir gerti. Buvo pradėta maitinti
per nazogastrinį zondą (per nosį
įvestu zondu į skrandį). Per jį Zoe
buvo maitinama spec. medicininės
paskirties maistu beveik 3 mėnesius.
Pati valgyti nepradėjo; suformuota
pilvinė gastrostoma per kurią Zoe
maitinama.
Mergaitei rekomenduotas specialus, labiau koncentruotas su skaidulomis maistas, galintis
pagerinti Zoe žarnyno veiklą Lietuvoje neparduodamas, jį reikia atsisiųsti iš užsienio.
Iš aukok.lt lėšų Zoe nupirktas specialus maistas ir enterinio maitinimo priemonės – maitinimo
pompa ir priedai.
Video reportažas apie Zoe.

Penkerių metukų Matukas serga nuo gimimo. Dar nėštumo metu nustatyta vaisiaus smegenų
vystymosi patologija. Matukas valingai nevaldo judesių, pats nevalgo, neatsigeria, nekalba, negali
pasiimti žaislų. Rankoje nieko ilgai nenulaiko. Vaikšto tik prilaikomas arba kūną stabilizuojančioje
vaikštynėje. Reabilitaciniam gydymui kasmet vyksta į sanatoriją.
Sanatorijoje Matukas mankštinasi Motomed treniruokliu. Po reabilitacinio gydymo berniuko
raumenys sustiprėja, sąnarių ir sausgyslių judrumas žymiai pagerėja. Berniuko fizinei būklei
palaikyti gydytojai rekomenduoja šiuo treniruokliu mankštintis kasdien. Neįgaliųjų techninio
aprūpinimo centrai MOTOMED treniruokliais neaprūpina ir jų įsigijimo išlaidų nekompensuoja, o
šeima nusipirkti neišgali. Mama viena augina du vaikus.
Matui iš aukok.lt lėšų nupirkome rankų – kojų treniruoklį MOTOmed GRACILE 12.
_______________________________________________________________________________
Adelei diagnozuotas diskinezinis cerebrinis paralyžius. Adelytė labai jautri, pažeidžiama ir dažnai
būna irzli. Visgi Adelės stiprioji pusė – socializacija.
Mergytė šypsosi, bando akimis užmegzti ryšį, stebi aplinką, bando kalbėti. Gydytojai nieko nežada,
tik pabrėžia, kad nuleisti rankų negalima ir, daug dirbant, yra tikimybė, jog Adelė galės vaikščioti
bent jau su specialia įranga.
Kineziterapeutai rekomenduoja kostiumą judėjimui „Thera Togs Ultra Full Body System“ („Pilna
kūno sistema“). Visas tolimesnis raidos vystymasis priklauso tik nuo reabilitacijos kokybės ir
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intensyvumo. Intensyvaus reabilitacinio gydymo ADELI medicinos centre Slovakijoje reikia
mažiausiai du kartus per metus.
Iš aukok.lt lėšų apmokėjome už du reabilitacinio gydymo kursus ADELI medicinos centre
Slovakijoje ir nupirkome „Thera Togs Ultra Full Body System“ judėjimo kostiumą (pilna kūno
sistema).
Adelės mama džiaugiasi, kad Adelė kostiumą toleruoja labai gerai. Geriau ir ilgiau išlaiko sėdimą ir
stovimą padėtis. Žymiai geresnė galvos kontrolė. Norimas kostiumo poveikis yra tikrai matomas.
Mama atsiuntė video, kaip Adelė su kostiumo pagalba bando sėdėti. „Prieš metus dar tik gulėjo.
Tikimės su didelėm pastangom kažkada vis tiek pati sėdės“, – tiki Adelės mama.
Video reportažas apie Adelę.

Vienuolikmetė Milana nesulaukusi metukų susirgo cerebriniu paralyžiumi. Nuo 3 metų nustatyta
simptominė generalizuota epilepsija, sunkiai gydoma forma.
Mergaitei reikalingi nuolatiniai kineziterapijos ir masažo užsiėmimai. Gydantis vaikų reabilitacijos
centruose Milana mankštinosi rankų – kojų treniruokliu ‚MOTOmed‘.
Po reabilitacijos Milanos sveikata labai pagerėja. Skiriamos reabilitacijos, kurią apmoka ligonių
kasos, nepakanka. Cerebriniu paralyžiumi sergantį vaiką reikia mankštinti kas dieną rankų – kojų
treniruokliu.
Iš aukok.lt lėšų nupirkome rankų – kojų treniruoklį „MOTOmed Viva 2“ su rankų ir blauzdų
fiksatoriais.

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 likimo nuskriaustus, sergančius
vaikučius, kurių istorijos pateikiamos visuomenei akcijos metu.
PROJEKTO BIUDŽETAS
Išleista, €
I. Personalo kaštai

Išlaidas įrodantys
dokumentai

-

II. Materialių daiktų įsigijimas
Maitinimo sistema: Infinity sistema pompai prie buteliuko.

540,00

SKG238472, 2018 02 20

Sol. Nutrini Energy MF 500ml sol. N8 (Nutricia)

355,74

IA9838, 2018 02 27
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Išleista, €

Išlaidas įrodantys
dokumentai

666,17

SKG247491, 2018 05 17

765,70

52/S/2018, 2018 05 21

Stovynė EasyStand Bantam Small
Rankų – kojų treniruoklis MOTOMED Viva 2, rankų fiksatoriai, blauzdų
fiksatoriai.
Rankų – kojų treniruoklis MOTOmed GRACILE 12

5766,84

TEI059659, 2018 08 31

3901,90

TEI059368, 2018 08 09

4289,16

TEI059369, 2018 08 09

Gel. Dermatix Ultra 15g 4 vnt. 144,00 €

144,00

JZ 5859, 2018 09 12

Pompa maitinimui " Flocare infinity" 1 vnt. 660,00 €. Konektorius N5
(prie sagutės) 6,17 € (dalinis apmokėjimas)
Fiksuojanti liemenė - kostiumas THERA TOGS GFB200

III. Organizacinės išlaidos

-

IV. Kitos išlaidos
Genetinis tyrimas Vokietijoje

4593,40

CG1801808, 2018 02 19

Reabilitacinis gydymas Adeli S.R.O nuo 2018-03-12 iki 2018-03-24

3078,00

Reabilitacinis gydymas Adeli S.R.O 2018-04-02 iki 2018-04-14

3078,00

Reabilitacinis gydymas Adeli S.R.O 2018-08-20/2018-09-01

3078,00

20180398, 2018 03 24
20180532/1805731, 2018 04
14
181308, 2018 06 18

Užsiėmimai su delfinais

2000,00

LJM1Nr.8136, 2018 08 31

Iš viso: 32 256,91 €

PROJEKTO REZULTATAI
Pagelbėjome sunkiai sergantiems vaikams, kuriems reikalinga ypatinga priežiūra bei
papildomos, dažnai brangios, priemonės ir procedūros, kurių įsigijimui trūksta lėšų.
Penkioliktosios „Išsipildymo akcijos 2017“ organizatoriai širdingai dėkoja visiems,
buvusiems drauge. Džiaugiamės Jūsų gerumu įprasmintais darbais!

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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