2017 m. VEIKLA
 Savanoris Darius Bivainis išpildė Romos svajonę turėti išmanujį telefoną “Samsung S7 Edge”.
 Betgames.tv išpildė Domanto svajonę turėti planšetę.
 Sportininkas Saulius Ritter išpildė Žydrūno Augusto svajones turėti nuosavus automobilus.
 Trijų Karalių vizitas pas Kauno klinikose gulinčius vaikus.
 Trijų Karalių vizitas pas Santariškių klinikose gulinčius vaikus.
 Suteikėme pagalbą Nedui. Buvo nupirktas ir įteiktas kraujospūdžio aparatas.
 Suteikėme pagalbą Giedriui. Tris kartus buvo nupirkti ir įteikti nekompensuojami medikamentai ir
vienas pulsometras.
 Kartu su "Vilniaus Filaretų mokykla" įgyvendinome akciją "Širdys be sienų". Akcijos metu vaikai
išklausė pamokėlę apie labdaros organizacijų veiklą, pagalbą vieni kitiems, užuojautą,
supratingumą.
 Santariškių klinikose suorganizuotas renginys, kurio metu Kauno kolegijos dėstytoja Kristina
Paužienė vedė pamokelę vaikams apie burnos higieną.
 "Drive Different - un prodotto Car Server" kompanija paaukojo mūsų fondui 4000 eurų. Renginio
metu visi dalyviai taip pat aukojo sunkiomis ligomis sergantiems vaikams.
 Fondas kartu su savo partenriais įrengė butą Molėtų rajone, kuriame gyvena nepasiturinti šeima
auginanti sunkiai sergantį vaiką.
 “Ergo Lietuva" kolektyvas išpildė šešiamečio Aduko svajonę susikonstruoti savo išmanųjį robotą.
 Vasario 23 - 26 dienomis kartu su mokykla "Herojus" ir “Southwestern Advantage Lietuva”
studentais dalyvavome “Vilniaus knygų mugėje”. "Pinkinome" jūsų paaukotas ir jau perskaitytas
knygas prikeldami jas naujam rožiniam gyvenimui. Už knygas surinktos aukos atiteko fondo
globojamiems vaikams.
 Krepšinio klubas “Lietkabelis” organizavo labdaros vakarą, kurio metu aukciono būdu buvo
parduodami krepšininkų marškinėliai su parašais, o surinktos lėšos (2640 eurų) skiriamos
onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.
 Sporto klube “Infinity Loft” moterys ir merginos suorganizavo sporto renginį, kurio metu surinktos
aukos atiteko keturmetei Karinai, kuri dėl ypač retos ligos vadinamos Angelmano sindromu,
nekalba. Mergytei buvo būtina delfinų terapija.
 Savanorė Daiva Kanopkienė išpildė Emilės svajonę turėti spalvotą spausdintuvą.

2017 m. VEIKLA
 Suteikėme pagalbą Adelei. Už surinktas aukas nupirkome mergaitei reikalingą specialų liemenį
įtvirtinantį vežimėlį.
 Aplankėme Santariškių klinikose esančius vaikus. Vizito metu “Gyvi teatre” aktoriai surengė
vaikams programą “Bitutės receptas”.
 Išpildėme Pauliaus svajonę turėti dviratį ir nešiojamą kompiuterį.
 Savanorė Agnė Švenčionytė išpildė Ado svajonę turėti triratuką.
 Pasveikinome Kauno klinikų onkologinio skyriaus ligoniukus su Šv.Velykom –dovanojome dovanas
ir kartu su “Sferinis kinas” rodėme filmukus.
 Savanorės Diana Rudienė ir Daiva Kanopkienė išpildė Mėjos svajonę turėti šuniuką. Mergaitei taip
pat buvo padovanota “Quti Quti” suknelė.
 Savanorė Diana Kanopkienė išpildė Milenos svajonė turėti šuniuką.
 Savanorė Agnė Švenčionytė išpildė Mėtos svajonę turėti kalbančią lėlę.
 Suorganizuota popietė Santariškių klinikose, kurios metu Gediminas Petkus pasakojo vaikams apie
paukščius.
 “Aplenkime vėžį” komanda dalyvavo “Citadele Kauno maratone”, kurio metu rinko lėšas sunkiai
sergantiems vaikams.
 Kauno klinikose aplankėme onkologinių ligoniukų mamytes. Sveikome mamos dienos proga. Su
vaikais gaminome mamoms atvirutes, darėme mamoms makiažus ir dovanojome gėles.
 Išpildėme Deimanto svajonę turėti riedį.
 "Southwestern Advantage" studentai bendradarbiaudami su R.Kaukėno paramos fondu įvykdė
puikią akciją ir surinko 15338 eurus paramos sunkiai sergančiai penkiametei Elijai. Mergaitei
diagnpozuotas pavojingas galvos smegenų kamieno vėžys.
 Bendradarbiaudami su automobilių salonu "Autofortas Motors" pasirašėme sutartį, pagal kurią
nuo kiekvieno autosalone parduoto automobilio, bus skiriama parama vėžiu sergantiems vaikams.
 Kartu su UAB “Kaminta” iniciavome naują projektą, kurio metu žmonės pirkdami butą Kauno
senamiestyje prisidėjo ir prie pagalbos vaikams.
 Tarptautinės vaikų gynimo dienos išvakarėse aplankėme ligoniukus Kauno klinikose.
 Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas išpildė Viltės ir Agnės svajones turėti riedį ir nešiojamą
kompiuterį.

2017 m. VEIKLA
 Suteikėme pagalbą Elijai. Nupirkome ir įteikėme jai reikalingą gastrostomą ir jos priedą.
 Prisidėjome prie Lietuvos Respublikos Prezidentės kampanijos “Už saugią Lietuvą” dalimi tapusio
3x3 krepšinio turnyro Pumpėnuose.
 Finansavome reta odos liga sergančios Barboros reabilitaciją Azerbaidžiane.
 Pradėjome naują projektą, kurio metu žmonės gali aukoti vaikams paskambinę arba parašę SMS
su tekstu “Parama vaikams” trumpuoju numeriu 1482.
 Savanorės Daiva Kanopkienė ir Lina Ramanauskaitė išpildė Gusto svajonę turėti diktofoną-muzikos
grotuvą.
 Išpildėme Amelijos svajonę ir padovanojome jai apsilankymą Dinozaurų parke.
 “Bigbox.lt” išpildė Kamilės svajonę turėti planšetinį kompiuterį.
 “Barclays Group Operations Lithuania” išpildė Rolandos svajonę turėti nuosavą automobilį.
 Renginys vaikams Kauno klinikose, kuriame dalyvavo LT krepšinio rinktinės komanda, iliuzionistas
Modestas Petrikas, aktorius Andrius Žiūrauskas.
 Fondo steigėjas R. Kaukėnas Kauno Klinikose aplankė ten besigydančius vaikus ir dovanojo jiems
dovanas.
 Rimanto Kaukėno paramos grupė dalyvavo Vilniaus "Siemens arenoje" vykusiose draugiškose
krepšinio varžybose Lietuva - Ispanija. Renginio metu fondas rinko lėšas sunkiai sergantiems
vaikams, supažindino žmones su fondo veikla bei kvietė aukoti.
 Raimondas Pasternackis Prancūzijoje vykusias "Ironman Nice" varžybas delegavo sergantiems
vaikams ir kvietė visus aukoti trumpuoju numeriu 1482.
 Nupirkome ir įteikėme Adelei labai reikalingą specialų vežimėlį.
 Fondas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su “OMNIVA LIETUVA”. Sutarties tikslas suteikti fondui
paramą savo paslaugomis-nemokamas atributikos siuntimas į visu LT miestus ir ES šalis.
 Fondas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su “Siemens Arena”. Sutarties tikslas padėti rinkti aukas
vaikams įvairių renginių metu.
 Išpildėme Sandros svajonę turėti peruką, kuris leistų jai laikinai paslėpti po chemoterapinio
gydymo likusias pasėkmes-nuslinkusius plaukučius.
 Benediktas Vanagas išpildė Kajaus svajonę turėti nuosavą automobilį.

2017 m. VEIKLA
 “Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo “Danske Bank Vilniaus maratone 2017”, kurio metu bėgimą
delegavo sunkiai sergantiems vaikams.
 Fondas dalyvavo krepšininko M. Kuzminsko ir “Citadele’ banko inicijuotame sporto renginyje prie
Baltojo tilto, kurio metu mūsų savanoriai rinko aukas sunkiai sergantiems vaikams.
 Rimantas Kaukėnas ir Benediktas Vanagas aplankė vaikus Kauno klinikose, dovanojo jiems
dovanėles ir džiaugėsi bendravimu vieni su kitais.
 Fondas dalyvavo parodoje “Esu mama”, kurios metu savanoriai rinko aukas sergantiems vaikams.
 Fondas dalyvavo daininko Gyčio Paškevičiau koncerte Siemens arenoje, kurio metu rinko aukas
sunkiai sergantiems vaikams.
 Suteikėme pagalbą mūsų globojamai Elijai. Nupirkome ir įteikėme mergaitei reikalingą
kompresorinį Inhaliatorių + nosies aspiratorių.
 Sunkia odos liga sergančiai Barborai nupirkome rūbelius.
 Savanoriio Vytauto Bikino šeima išpildė Kajaus svajonę turėti riedį.
 Fondas nupirko ir įteikė Elijai ir jos mamai reikalingą – lagaminą, kuris palengvis šios šeimos
keliones į ligoninę.
 Kartu su UAB ”Joniškio baldai” fondas pasirūpino kad sunkia liga serganti Urtė ir jos sesė galėtų
patogiai miegoti savo lovose – padovanojo dvi lovas, kurių šeima neturėjo galimybės įsigyti
persikėlę į naują socialinį būstą Kaune.
 Fondo partneriai SPA namai “Be yourself” surengė savaitę trukusią labdaringą akciją, kurios metu
nuo kiekvienos procedūros 5 proc atiteko mūsų fondo globojamiems vaikams.
 R. Kaukėno paramos grupė, krepšinio klubas "Šiauliai" ir bilietų platintojas Ticketmarket.lt spalio
mėnesį pristatė visuomenei naują projektą, kurio metų mūsų fondo globojamus vaikus galite
paremti įsigydami bilietus į BC "Šiauliai" krepšinio varžybas Šiaulių arenoje.
 Spalio 8 d. Rimantas Kaukėnas kartu su visa paramos grupe dalyvavo Lietuvos krepšinio lygos (LKL)
varžybose Lietuvos rytas - Žalgiris. Tą dieną fondo steigėjas ir savanoriai pasitiko renginio dalyvius
skatindami aukoti sunkiai sergantiems vaikams.
 Rimanto Kaukėno paramos grupė prisidėjo prie jau gražia tradicija tapusio renginio "Einu - bėgu būsiu sveikas 2017".
 Krepšininkas M. Kuzminskas išpildė Roko svajonę turėti žaidimų kompiuterį “Xbox”.
 Restoranų tinklas “Grill London” išpildė Nedo svajonę turėti Lego City nuovadą.

2017 m. VEIKLA
 Savanoris Simas Skuzinskas išpildė Miko svajonę turėti teleskopą.
 Fondas pasirūpino, kad Elija gautų delfinų terapiją Smiltynėje esančiame Delfinariume.
Kompensavo kelionės ir dviejų svaičių viešnagę Neringoje.
 Kartu su Siemens arena, fondas pakvietė sergančius vaikus apsilankyti “Kakės Makės” gimtadienyje
ir krepšinio varžybose.
 Fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas aplankė vaikus Kauno klinikose. Vizito metu vaikams buvo
dalinamos dovanos.
 Fondo savanoriai suorganizavo Kalėdinį vizitą Santariškių ligoninėje, kurio metu animatoriai
linksmino vaikus kartu žaisdami įvairius žaidimus. Fondo steigėjas kiekvienam vaikui dovanoo
kalėdines dovanas.
 Povilas Lengvinas dalyvavo didžiausiuose pasaulio maratonuose, kuriuos delegavo fondo
globojamiems vaikams – skatino žmones aukoti ir kartu išpildyti vaikų svajones.
 Olipmietės Eglės Balčiūnaitės ir profesionalaus sportininko Daliaus Pavliukovičiaus iniciatyva,
Vilniaus lengvosios atletikos manieže buvo surengta treniruotė už kurią surinktos aukos atiteko
sergančių vaikų svajonių išpildymui.
 Fondas prisidėjo prie Kauno Jėzuitų gimnazijos iniciuoto 3x3 krepšinio turnyro. Renginio metu
dalyviai aukojo sunkiai sergantiems vaikams.
 Lapkričio 11 d. paramos grupės įkūrėjas R. Kaukėnas buvo pakviestas į Florencijoje įsikūrusį Šv.
Martyno Skydų Institutą, kuriame jam buvo įteiktas skatinantis solidarumą ir paramos iniciatyvas,
jam skirtas apdovanojimas.
 Moterų krepšinio komanda „Hoptrans-Sirenos“ išpildė Deimanto svajonę turėti keturratį.
 Savanoriai Genutė ir Rimantas Bikinai išpildė Mykolo svajonę sutėti riedį.
 Savanoris Darius Bivainis išpildė Evitos svajonę turėti lovytę, lėlę ir loginį žaidimą.
 Savanoriai Jovita ir Vytautas Bikinai išpildė Liepos svajonę turėti planšetę.
 Savanorė Agnė išpildė Gabijos svajonę turėti planšetę.
 Už surinktas aukas pasirūpinome, kad Emilijus gautų gyvybei svarbų gydymą Belgijoje. Fondas
kompensavo Emilijaus keliones iš Lietuvos į užsienį sunkiems ligoniams pritaikytu transportu.
 Rimanto Kaukėno paramos grupė kartu su "Southwestern Advantage Lietuva" mentoriumi Karoliu
Budriu aplankė mūsų globojamą Eliją ir jos mamą Birutę. Vizito metu įteikėme mergaitei ir jos
mamai Kalėdines duvanas ir Elijai reikalingą pusiausvyros kamuolį.

2017 m. VEIKLA
 Už surinktas aukas, fondas nupirko ir įteikė Mildai specialią liemenę-vaikštynę.
 „Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime 2017“, kurį delegavo
Adelei ir Pauliui. Už surinktas aukas, Adelei bus nupirkta liemenė-vaikštynė, o Pauliui išsvajotas
kompiuteris.
 Gruodžio 1 d. pirmasis Lietuvoje išmanių dienos pietų restoranų tinklas ,,iLunch” pradėjo paramos
akciją ,,Linksmasis mandarinas”. Iki gruodžio 22 d. restoranų lankytojai turėjo galimybę įsigyti
,,Linksmąjį mandariną”, kurio kaina 0,30 eur. Akcijos pabaigoje fondui buvo perduota 1000 eurų
auka vaikams.
 Kartu su UAB „Gera Dovana“ fondas iniciavo naują projektą, kurio metu interneto svetainėje
www.geradovana.lt žmonės gali įsigyti „gerumo dovaną“ ir taip prisidėti prie vaikų svajonių
išpildymo.
 Savanorė Eglė Ivanavičienė Kauno klinikose surengė du užsiėmimus vaikams ir jų mamos, kurių
metu gamino dekoracijas Kalėdinei eglutei papuošti.
 Kalėdinis vizitas Kauno klinikose, kurio metu kalėdų senelis dovanojo vaikams dovanas ir kartu
puošė kalėdinę eglutę.
 Prekinio ženklo „Sothys“ Lietuvoje atstovės, Kalėdinę popietę skyrė fondo globojamiems vaikams.
 Visą gruodžio mėnesį parduotuvėje "Sportpoint", už auką vaikams žmonės galėjo įsigyti gražiuosius
RK paramos grupės marškinėlius su Rimanto Kaukėno ir Mindaugo Kuzminsko atvaizdais.
 2017 metų "Pyragų dieną", Kauno MTP komanda nusprendė skirti sunkiai besiverčiančiai šeimai ir
Rimanto Kaukėno paramos grupės globojamiems vaikams.
 Gruodžio 22 d. UAB „FRANMAX“ ir UAB „Maximos grupė“ bendruomenės susibūrė Kalėdinei
popietei, kurios pagrindinis tikslas buvo ne tik šiltai ir jaukiai paminėti artėjančias žiemos šventes,
bet ir prisidėti prie pagalbos RK paramos grupės globojamiems vaikams.

