2013 m. VEIKLA
 Santariškių ligoninės vaikų skyriuje suorganizuota “Barzdos diena”, kurios metu Lietuvos
krepšinio rinktinės sirgaliai kartu su vaikais gamino barzdas.
 Fondo savanoris S. Kadziulis išpildė Andriaus svajonę turėti žaidimų kompiuterį “Playstation”
ir “Madrido Real” aprangą.
 Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas išpildė Kirilo svajonę turėti Spec. kėdutę.
 Mantas Ignatavicius ir Mindaugas Burneika išpildė Tomo svajonę turėti nešiojamą
kompiuterį ir “Madrido Real” aprangą.
 “Neste” prisijungė prie fondo veiklos ir dalino nuolaidų korteles sergančių vaikų tėveliams.
 Džiugas Sliesoraitis išpildė Lukrecijos svajonę susitikti su serialo “Moterys meluoja geriau”
personažu Kostia.
 Vilniaus Petro Viliešio progimnazijoje suorganizuotas toleranciją skatinantis renginys, kurio
metu už pasakas vaikams buvo suaukota 800 litų sergantiems vaikams.
 Kartu su “Tony Resort” buvo suorganizuotas pokerio turnyras ir aukcionas, kurį iniciavo
Antanas Guoga. Renginio metu surinktos aukos atiteko fondo globojantiems vaikams.
 Kartu su “Biuro pasaulis” buvo suorganizuotas renginys “Moderni mokykla”.
 Krepšinio klubas “Lietkabelis” dalyvavo kaulų čiulpų donorystės akcijoje, kurioje tapo kaulų
čiulpų donorais.
 Krepšininkas Paulius Jankūnas išpildė Nojaus svajonę turėti krepšinio kamuolį su krepšinio
klubo “Žalgiris” žaidėjų parašais.
 RK paramos grupė pasirašo bendradarbiavimo sutartį su “Kraujas.lt”, kurios tikslas skatinti
kraujo donorystę.
 Krepšininkas Tadas Klimavičius išpildė Beno svajonę turėti žaidimų kompiuterį “Playstation”.
 “Aplenkime vėžį” komanda dalyvavo estafečių bėgimo renginyje “Bėk už Kauną”, kurio metu
ne tik dalyvavo rungtyse bet ir rinko aukas sunkiai sergantiems vaikams.
 Prisidėjome prie renginio "Einu-bėgu-būsiu sveikas 2013" Kupiškio rajone, Noriūnuose,
kurio tikslas mažinti socialinę atskirtį tarp sveikų ir neįgalių vaikų
 Kauno klinikose esančiai vaikų ligoninei nupirkome 2 specialias lovytes vaikams.

2013 m. VEIKLA
 Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Danske Bank Viliaus maratone 2013“, kurį delegavo
sunkiomis ligomis sergantiems vaikams.
 Santariškių ligoninėje esančiame vaikų skyriui buvo nupirktos ir įteiktos dvi infuzinės tūrinės
pompos.
 Suorganizuotas koncertas Kauno klinikose esantiems vaikams. Renginio metu koncertavo
grupė „CACA“, “Šypsena” ir daininkė Gintarė Karaliūnaitė.
 Krepšininkas Darjušas Lavrinovičius susitiko su savo gerbėja Gabija ir įteikė jai išsvajotą
krepšinio kamuolį su sportininkų parašais.
 Kauno klinikoms buvo nupirkti ir įteikti du gyvybinių funkcijų sekimo monitoriai.
 Donnie McGrath išpildė Gustės svajonę turėti šuniuką.
 Vilniaus Universiteto Onkologiniam Institutui buvo nupirktos ir įteiktos trys infuzinės tūrinės
pompos.
 Donnie McGrath ir Arlenis Sosa įteikė Aušrinei svajonę turėti krepšinio komandos „Žalgiris“
marskinelius ir kitą atributiką.
 Krepšininkas Robertas Javtokas išpildė Gabrielės svajonę turėti nešiojamą kompiuterį.
 Fondas dalyvavo „Knygų mugėje 2013“, kurioje už knygeles surinktos aukos atiteko sunkiai
sergantiems vaikams.

