Kaip Rimanto Kaukėno paramos grupė planuoja panaudoti
paramos akcijos „Už pergalę gyventi 2019“ lėšas
2019-05-06

Rimanto Kaukėno paramos grupė pirmą kartą organizavo paramos koncertą „Už pergalę gyventi“, kuriuo
buvo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į paramos ir pagalbos svarbą su gyvybiškai pavojingomis ligomis
kovojantiems Lietuvos vaikams bei paskatinti žmones aukoti pagalbai jiems.
Akcijos metu trumpaisiais numeriais aukoti galima nuo 2019 m. balandžio 4 d. iki gegužės 15 d.
Iki 2019 gegužės 6 d. trumpaisiais numeriais yra paaukota 95 937 eurai iš kurių 25% atiteks
operatoriams.
Lėšos buvo renkamos ir planuojamos panaudoti:
„Už pergalę gyventi 2019“ akcijos metu surinktų lėšų planuojamas panaudojimas
Panaudojimas
Specifikacija
Suma
Med. įranga Vilniaus Santaros ligoninės Tūrinių infuzinių pompų blokai
35 000 eur
vaikų onkohematologijos skyriui
Med. įranga Vilniaus Santaros ligoninės Gyvybės palaikymo monitorius
4 500 eur
vaikų onkohematologijos skyriui
Med. įranga Vilniaus Santaros ligoninės Pagalbos iškvietimo sistemos
30 000 eur
vaikų onkohematologijos skyriui
Gydymų įgyvendinimas
Nekompensuojami
gydymai 5000 eur
užsienyje
Akcija „Svajonių paštas“
Sunkiai sergančių vaikų svajonių 3000 eur
išpildymas
Kita būtina pagalba
(med. įranga konkrečių vaikų 3000 eur
istorijoms, kitos būtinos prekės
slaugai)
Rimanto Kaukėno paramos grupė“ – tai labdaros ir paramos fondas, veikiantis visoje Lietuvoje ir
suteikiantis viltį, stiprybę ir džiaugsmą vaikams, kurių sveikatos būklė yra pavojinga gyvybei. Drauge su įvairių
draugų pagalba mes padedame patirti magiškų akimirkų sergantiems vaikams.
Mūsų veikla – R. Kaukėno paramos grupė teikia pagalbą sunkiomis ir retomis ligomis sergantiems
vaikams ir jų šeimoms. Aprūpina sergančius vaikus reikalinga med. įranga, nekompensuojamais
medikamentais, įgyvendina svarbius gydymus ir operacijas bei pildo slaptas vaikų svajones.
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Bendradarbiavimas su gydymo įstaigomis
Bendradarbiaujame su Vaikų onkohematologijos skyriais Vilniaus Universiteto Santariškių vaikų ligoninėje ir
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose. Kartu su ten dirbančiais sveikatos
specialistais mes stengiamės pažinti kiekvieną vaiką, užmegzti ryšį su šeimomis bei suteikti jiems reikalingą
pagalbą. Fondas taip pat aprūpina gydymo istaigas trūkstama med. įranga, atnaujina ten esančias patalpas.
Didelį dėmesį fondas skiria ten besigydančių vaikų užimtumui – organizuoja įvairius renginius ir užsiėmimus,
vizitų metu apdovanoja ligoniukus dėmesiu ir dovanomis.

Reikalingos pagalbos suteikimas vaikams ir jų tėveliams
Aprūpiname vaikus reikalinga med. įranga, nekompensuojamais medikamentais ir kitomis šeimai reikalingomis
priemonėmis bei padedame įgyvendinti svarbius gydymus/reabilitacijas/operacijas užsienyje ir Lietuvoje –
apmokate gydymo išlaidas, jei jos nėra kompensuojamos valstybinės ligonių kasos arba padengiame kelionių ir
apsigyvenimo išlaidas kitoje šalyje/mieste kol vyksta gydymai.

Suteikiame neužmirtamas emocijas vaikams
Stengdamiesi pripildyti sergančių vaikų gyvenimą šviesos, fondas pildo ligoniukų svajones, lanko juos
ligoninėse ir namuose. Rengia įvairius renginius ir atrakcijas bei organizuoja susitikimus su žymiais
sportininkais, daininkais, aktoriais ir kitais visuomenėje gerai žinomais žmonėmis.

Skleidžiame svarbią žinutę visuomenėje
Formuojame palankų ir tolerantišką visuomenės požiūrį į sergančius vaikus ir jų šeimas. Organizuojame
socialines akcijas, kurių metu stengiamės plėsti aukojimo ir dalinimosi su kitais tradicijas šalyje. Įvairių renginių
metu, supažindiname žmones su galimomis paramos- labdaros formomis ir kviečiame jungtis prie
bendruomenės.
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