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Žemyna

   Jeigu ne gerų žmonių pagalba ir parama, sunku būtų įsivaizduoti ar mažoji
Žemyna turėtų galimybę gydytis ir sveikti nuo akies piktybinio naviko Šveicarijos
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klinikose. Lietuvoje ši onkologinė liga - reta, todėl negydoma. Daugiau kaip metai
Žemyna kovoja su klastinga liga.  Kantrybe ir viltimi kasdien gyvenantys
mergaitės tėveliai džiaugiasi, kad jų dukrelės sveikata ir gyvybė patikimose
Šveicarijos medikų rankose, kad mergaitės regėjimas ir sveikata mažais
žingsneliais gerėja. 

    Dalijamės Žemynos mamos paskutinės kelionės įspūdžiais ir pasiekimais:
"Sveiki, savaitgalį grįžome iš 13-osios kelionės į Šveicariją. Keliauti šiuo metu itin
sudėtinga: tinkamų skrydžių pasirinkimas skurdus, bilietai brangūs, o dauguma
valstybių kertant jų sienas reikalauja turėti neigiamą 48 h Covid testą, o kur dar
begalybės įvairiausių elektroninių ir popierinių anketų pildymai, saviizoliacijos, bet
viskam buvome pasiruošę ir pavyko sėkmingai suskraidyti. 

    Žemynos apžiūra operacinėje su narkoze buvo numatyta per pietus, bet ryte
tik nuvykus į kliniką, sesutė liepė greitai rengtis ir skubėti į operacinę, nes tądien
daug vaikų neatvyko, todėl Žemyną priėmė vieną iš pirmųjų. Dėl to reikėjo
praleisti vizitą pas oftalmologą, kad įvertintų regėjimą, bet nieko tokio, per vieną
mėnesį vargu, ar kas pasikeitė. Prie operacinės yra toks nedidelis kambariukas,
kuriame tėvai po apžiūros laukia žinių iš profesoriaus. Aš jį vadinu panikos
kambariu, nes tuo metu, kai jame sėdi ir lauki, jausmas kaip prieš svarbų
egzaminą: rankos prakaituoja, girdi savo širdies plakimą, o galvoje aibės minčių,
ir vis meldiesi, kad tik viskas būtų gerai. Ir toks man būna kiekvienas rezultatų
laukimas. Bet ir šįkart maldos buvo išgirstos, Žemynai nereikėjo jokio gydymo,
padėtis vis dar stabili. Profesorius net sekantį vizitą paskyrė jau po 6 savaičių, ne
po 4, kaip dažniausiai. Tai tikėkimės, kad ir toliau sėkmė mūsų neapleis, o po
mėnesio gal ir keliavimo sąlygos šiek tiek palengvės."



Gytis

   Prabėgo keli metai ir turbūt esate primiršę apie sergančio berniuko
kažkada garsiai išsakytą svajonę - plaukti. Ne, ne upėje ar ežere. Čia
smagu maudytis vasarą, nes dabar juk tokia šalta žiema už
lango.Tuomet su devynmečiu Gyčiu vaikščiojome po Mamų unijos
šeimos namų statybas. Vaikui buvo smalsu, nes Gytį viskas domina,
išvysti būsimą baseiną. "Aš svajoju čia sugrįžti paplaukioti",- tokia
džiaugminga tuomet buvo Gyčio svajonė. Mes, suaugę dažnai
paskendę smulkmenose, rūpesčiuose pamirštame svajoti ir laukti.
Gyti, ačiū, kad priminei mums kaip svarbu svajoti!Vaikas kantriai
laukė ir sulaukė tos šaltos sausio dienos, kai su didžiausiu vaikišku
džiaugsmu nėrė į baseino vandenį. Berniukas šios svajonės laukė 1,5
metų ir pirmas išbandė Šeimos namų baseinąNoras ir džiaugsmas
buvo tokie dideli, kad kiek žemesnė baseino vandens temperatūra
nesutrukdė pildytis svajonei. Iki tikro pasveikimo Gyčiui liko tik keli
kantrūs žingsniai, daug trumpesni nei nueitas laiko kelias iki išsvajoto
pasiplaukiojimo baseine.Gyti, tu esi nuostabiausias, mūsų labai
mylimas berniukas.
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   Linkime, kad kuo greičiau ateitų ta diena, kai visam laikui užversi
onkologinio skyriaus duris! Ir tuomet Tavęs lauksime mūsų Šeimos
namuose kaip didžiausio svečio, vaikų, ligoninės personalo ir mūsų
visų mylimiausio draugo!

Advento dovanėlės

      Viską reikia daryti dėl tokių akimirkų, kad jų dienos ir laukimas išaugintų viltį,
kad stiprybės pakaktų ištverti sunkų gydymą, kad tikėtų stebuklais.Didžiausias
džiaugsmas skaityti sergančio vaiko mamos mintis: "Kaip vaikams gera keltis, kai
žino dėl ko"Nuoširdžiausias ačiū kiekvienam prisidėjusiam prie vaikų kasrytinio
Advento stebuklo. Ačiū už gausias iš širdies dovanojams dovanas. Labai
atsiprašome, kad neturime galimybės visų atskirai paminėti. Tačiau, širdyse su
didžiausia pagarba ir dėkingumu kasdien Jums dėkojame už Jūsų dosnias širdis ir
rankas.

     Dėkojame mūsų atsakingiausioms nykštukų padėjėjoms aukletojoms, be
kurių pagalbos nevyktų ryto stebuklai: Dovilė Šedovienė, Živilė Binkienė, Vitalija



Stancikienė.

SUTEIKTA PARAMA GRUODŽIO MĖNESĮ
Parama apsaugos bei higienos preimonėmis € 1158.00

Parama vaikų gydymui € 6316,48

Parama šeimoms Kalėdų stalui € 3150,00

Advento dovanėlės  4890,00

Parama maisto produktais, gėrimais € 515,00

Gimtadienio dovanos vaikams € 7 7 0,00

Žaislai, kanceliarija, lavinamosios premonės, rūbeliai vaikams € 220,00

Tapk geradariu
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    Nuostabių geraširdžių brolių bitynas Brolių medus įsikūręs Aukštaitijos šiaurėje,
Kupiškio rajone. Bitės laikomos ekologiškoje aplinkoje. Šalia plyti pievos ir miškai.
Bitynas dalyvauja išskirtinės kokybės programoje, todėl nuolat atliekama bityno
patikra. Suteiktas sertif ikatas garantuoja medaus ir kitų produktų kokybę. Brolių
medus pasitarę su bitutėmis į medų sudėjo visą širdies šilumą ir meilę, kad jį
ragausiantys vaikai stiprėtų ir sveiktų

Reikia labai daug stiprybės ir jėgų sveikti nuo sunkios ligos. Jėgų ir kantrybės
reikia visai sergančio vaiko šeimai - tėčiui, mamai, broliukams ir sesutėms ir dėl
visos šeimos sveikatos nerimaujantiems seneliams.Nuoširdžiausiai dėkojame
Brolių medus ir iniciatyvos autorei Agnė Vaitkevičienė už gausias ir sveikas
dovanas, teiksiančias stiprybę ir gerinančias sveikatą

Tegul gerumas grįžta į Jūsų bityną šimteriopai!      
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SUTEIKTA PARAMA SAUSIO MĖNESĮ
Parama apsaugos bei higienos preimonėmis€ 1256,00

Parama vaikų gydymui € 367 6,00

Parama maisto produktais, gėrimais € 595,00

Gimtadienio dovanos vaikams € 107 5,00

Tapk geradariu
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Gedimino štabo batalionas

   Apie kario profesijos žmones, visuomet kalbėsime su didele pagarba, vien jų
atsidavimas Tėvynės labui įkvepia daryti Lietuva geresne šalimi gyventi mūsų
šeimoms ir vaikams. Gedimino štabo batalionas praėjusiais metais mums
padėjo tiek, kad 4 moterys vargiai vienos būtumėme įveikę pasiruošim
milžiniškam "Mamų Unijos šeimos namų" atidarymui savo jėgomis. Tačiau
norime pasidžiaugti mūsų tvaria draugyste ir šiais metais. Praėjusią savaitę mus
aplankė bataliono vadas su komanda, bataliono kariai susivieniję paaukojo vaikų
reabilitacijai reikalingiausių priemonių, kurios atidarius reabilitacijos korpusą
galės padėti sunkiai sergantiems vaikams greičiau sveikti.Ačiū Gedimino štabo
batalionas , už draugystę, palaikymą ir visuomet ištiesiama stipria pagalbos
ranka, kuomet atsiduriame sunkioje situacijoje. Su Jumis jaučiamės tikrai
saugios ne tik mes, tačiau ir šeimos apsistojusios "Mamų Unijos šeimos
namuose"

SUTEIKTA PARAMA VASARIO MĖNESĮ

Parama apsaugos bei higienos preimonėmis€ 520,00

Parama vaikų gydymui € 2480,93

Parama maisto produktais, gėrimais € 481,57

Dovanos vaikams € 17 10,00
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