
Paramos ir labdaros fondo  
„Mamų unija“  

5-erių metų veiklos apžvalga 

2013-12-13 

Vilnius 



Tik 1/8 
ledkalnio  matoma 

paviršiuje 

7/8 ledkalnio  slypi po 
vandeniu 



Per penkerius veiklos 
metus fondas suteikė 

paramos už  

1 200 000 Lt 



Ką mes darome ir vardan ko? 



Onkopsichologija 

Tai, ką darome dėl 
visų onkologinių 

ligoniukų 

Visuomenė, 
švietimas, 
tradicijos 

Tai, ką 
darome dėl 
sergančio 

vaiko ir 
šeimos 



Dėl visų 
onkologinių 
ligoniukų 



Dėl visų onkologinių ligoniukų 

• Medicininė įranga Vilniaus vaikų ligoninės ir Kauno 
klinikų vaikų onkohematologijos skyriams; 

• Vaistų siuntos, higienos priemonės ligoninėms; 
 

• Palatų ir kitų ligoninių patalpų įrengimas; 
 

• Patalpų remontas; 
 

• Buitinė įranga, technika, baldai ir kt.; 
 

• Parama knygomis, žaislais ir kt.; 
 

• Renginiai ligoninėje,  rankdarbių užsiėmimai, 
psichologinė terapija. 

 

 



Nuveikti darbai 2009-2013 m. 



Projekto idėja – rūpintis, kad Vilniaus Santariškių ir Kauno 

klinikų vaikų onkohematologijos centruose besigydančių 

vaikų piešiniai taptų atvirukais.  

 

Rezultatai: 2013 m. įmonės ir pavieniai asmenys įsigijo apie 

11 tūkst. atvirukų, už kuriuos surinkta suma siekia 33 000 lt. 

 

Pelno panaudojimas: už surinktas lėšas, pardavus atvirukus, 

perkami vaistai ir slaugos priemonės, kurių gydantis onkoligas 

nekompensuoja valstybė. 

 

Nuo 2009 m. vykdomas atvirukų projektas 





 

Projekto tikslas – padėti vėžiu sergantiems vaikams, 

įtraukiant kiekvieną Lietuvos žmogų ir atsakingas, 

lietuvišką produkciją gaminančias verslo įmones. 

 

Projekto metu buvo surinkti 286 700 Lt  

 

2009-2012 m. įgyvendintas projektas  
„Reikia draugų“ 



 

• Skysčių reguliavimo sistemos; 
Elektrokardiografas; 

• Dviejų virtuvėlių remontai; 
• Virtuvės baldai; 
• Autoklavas; 
• Traukos spintos; 
• Naujos lovos ir čiužiniai; 
• Buitinė technika Druskininkų sanatorijai 

„Saulutė“; 
• Kauno klinikų vaikų onkologijos naujo 

korpuso palata; 
• LOR kabinetas. 

  
 

„Reikia draugų“ rezultatai: 



„Reikia draugų 2013“ 
dalyviai ir rėmėjai: 

„Reikia draugų 2013“ 
informaciniai partneriai 



2011-2012 m. įgyvendintas 

bendras fondo ir kompanijos  

„Procter & Gambler“  

projektas 

 „Padovanok vaikams šypseną“  

  

Projekto metu buvo surinkti  

358 483 Lt  
 



 Nupirkta:  
 
• Skysčių reguliavimo sistemos; 
• Elektrokardiografas; 
• Džiovinimo spinta – 

sterilizatorius; 
• Naujos medicininės kūdikių 

lovelės; 
• Ligonio šaldymo įrenginys;  
• Narkozės aparatas; 
• Echoskopas. 

 



Vaikų 
onkohematologijos 

skyriuje Vilniuje 
įrengta  

„Mamų unijos“ ir  
„Knygų klubo“ 

biblioteka 
 



Vaikų onkohematologijos skyriui Vilniuje 
padovanota nauja patalynė, anklodės 



Vaikų 
onkohematologijos 

skyriui Vilniuje 
padovanotos 

skalbyklės 



Vaikų onkohematologijos skyriui Vilniuje 
padovanotos naujos sofos 



Ligoninės mikroklimato gerinimui nupirkti 
televizoriai ir antenos 



Vaikų 
onkohematologijos 

skyriui Vilniuje 
padovanoti nešiojami 

kompiuteriai 
 

Įvestas bevielis 
interneto ryšys 



Padovanoti žaislai, kompiuteriniai žaidimai, 
žaidimų stalai, stalo žaidimai 



Renginiai, dirbtuvėlės, užsiėmimai 
mamoms ir vaikams 

• Sergančių vaikų sveikinimas gimtadienio 
progomis ligoninėje. 
 

• Vaikų užimtumo organizavimas, poreikių analizė 
ir įgyvendinimas. 
 

• Savaitgaliais ligoninėje vykstantys užsiėmimai 
sergantiems vaikams ir jų mamoms; 
 

• Įvairūs teminiai renginiai, bendradarbiaujant su 
rėmėjais, verslo įmonėmis, geros valios 
žmonėmis. 





Dėl 
sergančio 

vaiko ir 
šeimos 



 

Sandrai, Šarūnui, Emilijai, Inai, 
Kamilei, Liepai, Adomui, 

Gabrieliui, Osvaldui, Žeimantui, 
Augustei... 

 
2012 m. vidutiniškai vienam 

vaikui buvo skiriama  
9000 Lt 



Tai, ką darome dėl sergančio vaiko ir šeimos 

 • Nekompensuojami vaistai; 
 

 

• Slaugos priemonės: sauskelnės, kremai, 
aliejai odai, prausikliai ir kitos priemonės 
nuo gilių žaizdų, opų. 
 

• Gydymas užsienyje; 
 

• Svajonių išpildymas; 
 

• Kita pagalba. 
 

 



Du fondo globojami berniukai  
Gabrielius ir Adomas  

yra gydomi Šveicarijos klinikose  
 

Gabrielius Adomas 



Adomėlis auga ir sveiksta 

Gydymui, slaugai 
ir kelionei  

užsienyje Adomui 
skirta  

74 740 Lt 



Gabrieliaus istorija 

Gydymui, slaugai 
ir kelionei  
užsienyje 

Gabrieliui skirta  

32 300 Lt 



...kurios kartais būna paskutinės 



Dėl 
konkretaus 

vaiko ir 
šeimos 

Onkopsichologija 



Onkospichologija 

 
• Onkopsichologo konsultacijos-užsiėmimai; 

• Tyrimai, apklausos; 

• Metodinė medžiaga, informaciniai leidiniai; 

• Įgyvendintas projektas „Onkopsichologinės 
pagalbos sistemos sukūrimas vaikų 
onkologijoje“, gavus finansavimą pagal Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo programą.  Mokymai medikams, 
savanoriams. 
 

 

http://www.mamuunija.lt/wp-content/uploads/2013/11/lsbp-logo-300px-1.png






Visuomenė, 
švietimas, 
tradicijos 



• Stengiamės ne tik surinkti reikiamų lėšų 
dideliems darbams, bet ir mažinti visuomenės 
atskirtį nuo sergančių vaikų bei atkreipti dėmesį į 
šią ligą.  
 

• Labai svarbu, kad žmonės turėtų objektyvios 
informacijos apie vėžį, o ne įsivaizdavimą, kad ši 
liga neįveikiama.  
 

• Statistiškai apie 80 proc. vaikų 
pasveiksta, svarbu laiku ligą 
diagnozuoti 
 



Filantropijos tradicijos, savanorystė 

• Savanorystė Lietuvoje 
neturi itin gilių, ilgus metus 
besiformavusių tradicijų.  
[„The Tiltas Trust“„Savanoriškos veiklos 

apžvalga”, 2012] 

• „Mamų unijoje“ 
savanoriauja ~15 savanorių; 

• Vyksta kasmėnesiniai 
savanorių susirinkimai, 
metiniai mokymai.  



        visiems, kurie padeda 



..ir palaiko  






