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PARAMOS ŠALTINIAI
Rimanto Kaukėno paramos grupė kiekvienais
metais sulaukia vis daugiau privataus verslo,
įvairių organizacijų ir fizinių žmonių dėmesio.
Fondo veikla vykdoma iš lėšų kurias skiria:

-

-

-

-

-

Privatūs verslai;
Įvairių iniciatyvų metu surinkos aukos
(privataus
verslo
darbuotojų
inicijuojamos
akcijos
organizacijos
viduje);
1,2 proc gyventojų pajamų mokesčio
skyrimas fondo veiklai;
Fondo inicijuojamų labdaringų akcijų,
koncertų, projektų ir renginių metu
surinktos aukos;
Privačių verslų inicijuojamos akcijos,
kurių metu dalis lėšų nuo teikiamos
produkcijos ar paslaugos atitenka fondo
globojamiems vaikams;
Fizinių žmonių aukos;
Aukos už fondo atributiką (marškinėliai,
pasakos vaikams, kojinės, džemperiai,
gertuvės, krepšinio kamuoliai ir t.t.)
Trumpieji numeriai įvairių iniciatyvų
metu.

PRIVATŪS VERSLAI IR JŲ INICIATYVOS MAŽINA
FONDO ADMINISTRACINES IŠLAIDAS
Rimanto Kaukėno paramos grupė nepalieka
abejingų įvairiuose paslaugų teikimo ir prekybos
sektoriuose. Fondo administracines išlaidas
mažina partnerystės su logistikos ir siuntų
įmonėmis, Citadeles banku, vertimų biurais,
elektronikos prekių atstovais, marketingo
specialistais, dizaineriais, fotografais ir kitais
verslais ar individualiais asmenimis. Įvairūs savo
srities profesionalai dažnai sutinka atlikti fondo
veiklai reikalingas užduotis neatlygintinai taip
didindami fondo produktyvumą ir veiklos
efektyvumą be papildomų išlaidų.

Labai dažnai Rimanto Kaukėno paramos grupė
tampa tarpininku tarp norinčių padėti ir tų,
kuriems reikia pagalbos. Organizacijos ir fiziniai
asmenys patys pasirūpina parama vaikams ir jų
šeimoms, o fondas organizuoja susitikimus su
abejomis
pusėmis,
taip
skatindami
bendruomeniškumą ir abipusę draugystę.
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BENDRADARBIAVIMAS
SU GYDYMO
ĮSTAIGOMIS
Fondas bendradarbiauja su Vilniaus Universiteto
Santariškių Vaikų onkohematologijos skyriumi
vaikų ligoninėje ir Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės Kauno klinikų onkologiniu
skyriumi. Kartu su ten dirbančiais sveikatos
specialistais visa fondo komanda stengiasi pažinti
kiekvieną vaiką, užmegzti ryšį su šeimomis bei
suteikti jiems reikalingą pagalbą. Fondas taip pat
aprūpina gydymo istaigas trūkstama medicinine
įranga, atnaujina ten esančias patalpas bei
nuperka kitus reikalingus ir šeimų patogumą
lengvinančius daiktus.
2020 m. Kauno klinikų vaikų ligų klinikos
onkologiniam skyriui prie sergančių vaikų
budintiems
tėvams
nupirkome
13vnt.
išsiskleidžiančius, miegui ir poilsiui skirtus
fotelius. O iš tėvų išgirdus, kad vaikų skyriaus
koridoriaus gale, kambarėlyje su sėdmaišiais, kurį
labai mėgsta tėveliai ir vaikai labai reikėtų žaliuzių
- nes vasaros saulė labai prikaitina –
įgyvendinome ir šią idėją bei užsakėme to
kambarėlio langams reikalingas žaliuzes. Tiek
foteliai, tiek žaliuzės buvo nupirktos iš aukų
surinkų 2019m. vykusio“Už pergalę gyventi”
koncerto
metu.
Vieno tėčio, gulinčio klinikose su vaiku iniciatyva,
Kauno klinikų vaikų onkologijos skyriaus daktarų
kabinetui buvo įteiktas didelis plokščiaekranis
televizorius ir jo laikiklis. Būtent jam kasdieninių
pokalbių su daktarais metu ir gimė mintis, jog
daktarams labai praverstų didelis televizorius
rentgeno nuotraukoms įvertinti ir aptarti,
organizuoti telekonferencijoms, bei dalintis
patirtimi su užsienio kolegomis.

Kauno Klinikų pacientus spalio viduryje taip pat
pasiekė net penki ligonių staliukai, kurie yra labai
reikalingi sunkiai sergantiems pacientams,
didžiąją laiko dalį praleidžiantiems lovose.
2020 metais aprūpinome ligonines ir reikalingais
Aftaclear medicininiais purškalais, kurie labai
praverčia pacientams gydymo metu. Šie purškalai
yra skirti burnos žaizdomis gydyti, kurios neretai
atsiranda
po
pacientams
taikomos
chemoterapijos.
Taip
pat
2020m.
Vilniaus
Santariškių
onkohematologijos skyriui buvo padovanota labai
reikalinga skysčių valdymo sistema, skirta
lašelinių vaistų lašinimo dozės pastovumo
reguliavimui, o gydytojų ir slaugytojų virtuvėlei
buvo nupirktas didelis šaldytuvas, atsineštiems
pietums ir kitiems maisto produktams susidėti.
Tiek Vilniaus tiek Kauno skyriuose besigydančių
mažųjų kovotojų tėveliai ir jų gydytojai bei
slaugytojai buvo pradžiuginti „TriCollagen"
produktais, skirtais grožiui ir gerai savijautai
puoselėti.
PAGALBA NACIONALINIAM VĖŽIO INSTITUTUI
Jau daugelį metų mūsų fondas remia ir
Nacionalinį vėžio institutą aparatūra, kuri labai
greitai dėvisi ir yra labai reikalinga sergantiems!
Sausio pabaigoje apsilankėme Nacionaliniame
vėžio institute ir padovanojome 9 tūrines pompas
Agilia Connect vp mc bei 1500 vienetų pompoms
dedikuotų infuzinių sistemų vl st 00! Paramos
vertė buvo tikrai didelė – net 12759,45eur, kuri
buvo suaukota 2019 m. koncerto “Už pergalę
gyventi” metu.
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SUTEIKTA PAGALBA
VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS
Rimanto Kaukėno paramos grupė aprūpina vaikus
reikalinga
medicinine
įranga,
nekompensuojamais medikamentais ir kitomis
šeimoms reikalingomis priemonėmis bei padeda
įgyvendinti
svarbius
gydymus/reabilitacijas/mankštas/operacijas
užsienyje ir Lietuvoje.
MED. ĮRANGA
2020 metais fondas kartu su visų rėmėjų ir
geradarių pagalba aprūpino vaikus reikalinga
medicinine ir kita svarbia slaugos įranga – sunkius
raidos sutrikimus turintiems vaikams buvo
nupirktos 4vnt. specialios kėdutės, 1vnt.
autokėdutė, 1vnt. speciali mobili kėdutė
judėjimui namuose, 1vnt. specialus vežimėlis
sunkų paralyžių turinčiam vaikui, 2vnt. stovynėsvaikštynės. Vienai mergaitei buvo padovanotas
gyvybiškai reikalingas kosulio asistentas, o dviems
valgymo sutrikimus turintiems vaikams buvo
nupirkti galingi maisto smulkintuvai maitinimui
per gastrostomą. Dar vienai mergaitei buvo
nupirktas reikalingas mobilus deguonies
koncentratorius, o kitai, cukrinį debetą turinčiai
mergaitei, nupirkti sensoriai, reikalingi cukraus
kiekiui kraujyje matuoti.
MEDIKAMENTAI
Fondas dažnai padeda šeimoms įsigyti
nekompensuojamus vaistus ir reikalingus
vitaminus, kurių įsigijimas neretai šeimai tampa
sunkia finansine našta. Šįkart sinovijine sarkoma
sergančiai Paulai buvo nupirkti reikalingi
medikamentai, kurių suma siekė 2664 eur. O
dešimtmečiui Matui ant plaučio užsidėjusi

grybelinė infekcija be reikiamų vaistų galėjo
kainuoti gyvybę. Jam specialius medikamentus
užsakėme iš užsienio, o bendra vaistų vertė siekė
4811 eurų. Taip pat visų aukotojų pagalba
reikalingais vaistais aprūpinome IV stadijos
limfoma sergantį Joną, kuriam šie medikamentai
buvo vienintelė viltis gyventi.
GYDYMAI
2020 metais fondas rūpinosi ir vaikų gydymais
Lietuvoje ir užsienyje. Regos vėžį turinčiam
berniukui fondas kompensavo iš viso virš 20
kelionių išlaidas į Šveicarijos gydymo įstaigą. Vos
metukų turinčiam berniukui ten buvo suteikti keli
skirtingi gydymai, o vėliau jis ten buvo reguliariai
stebimas. Dėl susiklosčiusios koronaviruso
situacijos, paskutinė numatyta kelionė į Šveicariją
birželio mėnesį kaip planuota neįvyko, tačiau
Šveicarijos profesoriaus leidimu, berniukas
galiausiai buvo perduotas į geras Lietuvos
specialistų rankas ir vaikučio būklė toliau stebima
Lietuvoje. Parama šiai šeimai viršijo daugiau nei
20 000 eurų.
Fondas taip pat kompensavo vaikams skirtas
delfinų terapijas Klaipėdoje Elijai, nuolatines
mankštas Danilui ir Kornelijai bei žirgų terapiją
Ignui.
KITOS BŪTINOS PRIEMONĖS
Be vaistų, terapijų ir medicininės įrangos, šeimos
sulaukė
pagalbos
slaugai
reikalingomis
priemonėmis – sauskelnėmis, palutėmis,
prausikliais, maisto papildais, specialiais gėrimais,
maistu, ir kitais būtinais daiktais kaip šaldytuvas
vaistams susidėti, speciali avalynė, masažiniai
kilimėliai ir kitos reikalingos priemonės. Vienam
berniukui ir jo šeimai buvo nupirkta lova bei
skalbimo mašina.
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SUTEIKTA PAGALBA
KITOMS ĮTAIGOMS IR
ASMENIMS

pakanka tik mėnesiui laiko, jų įsigijimas tapo
sunkia finansine našta Mindaugui ir jo šeimai.
Labai norėjome ištiesti pagalbos ranką tokiu
sudėtingu Mindaugui laikotarpiu. Bendra
pagalbos suma jam siekė net 5778 eurus.

Kadangi fondas neabejingas į jį besikreipiantiems
asmenims ir įstaigoms, jeigu tik gali, stengiasi
padėti ir prisidėti prie reikalingos pagalbos ne tik
vaikams, bet ir tiems, kam jos labiausiai reikia.
2020 metais fondas labai svarbia parama
prisidėjo prie kelių organizacijų ir asmenų
gydymų bei iniciatyvų.
PAGALBA
NAMAMS

SENJORŲ

SOCIALINĖS

GLOBOS

2020 metais net du kartus aplankėme Senjorų
Socialinės globos namus Vilniuje. Pirmo vizito
metu prisidėjome prie senjorų kasdieninės
gerovės ir padovanojome jiems įvairaus tipo
trikotažo, o antro vizito metu pristatėme 750 vnt.
respiratorių, kurių vertė siekė 1387,5 eur.
Trikotažo paramą įteikėmė Tomo Tumyno ir
įmonės Kamra Lietuva dėka, o respiratorių
parama buvo surinkta iš Juozo Kavaliausko
atminimo paramos fondo labdaros vakaro ir
koncerto „Už pergalę gyventi 2019“ metu
surinktų aukų.
PAGALBA MINDAUGUI BUDZINAUSKUI
Fondas 2020 metais prisidėjo prie labai svarbios
pagalbos buvusiam krepšininkui ir treneriui
Mindaugui Budzinauskui.

PAGALBA INDREI GASKAITEI
2020 metais prisidėjome prie Indrės Gaskaitės
naujos kompaktinės plokštelės - Į pasakų slėnį išleidimo, kurioje yra daugybė nuoširdžių,
nuotaikingų ir pamokančių pasakų vaikams! Nuo
kūdikystės turinti regos negalią ir pasaulį
pažįstanti kitaip autorė savo kuriamas pasakas
įrašo balsu, kad jomis galėtų mėgautis visi vaikai
net nemokantys ar negalintys skaityti. Pasakos
savo jaukumu paliečia kiekvieną - ir mažą, ir
didelę širdį.
PAGALBA KAUNO HOSPISO NAMAMS
VšĮ "Kauno hospiso namai" tai yra ta įstaiga, kuriai
mums patiems labai norėjosi padėti. Kadangi jų
globojamų žmonių tarpe yra nemažai
onkologinėmis ligomis sergančių asmenų,
sužinojus, kad šiuo metu jiems yra labai
reikalingas vikšrinis kopiklis - padedantis
neįgaliojo vežimėlyje esančius asmenis užkelti ir
nukelti laiptais - nuoširdžiai norėjome jiems
padėti. Suteikta įranga kainavo 2520 eurų, kurią
galėjome suteikti mūsų rėmėjų naktinio klubo
Matérialiste dėka.

2018 m. rugsėjį Mindaugas išgirdo liūdną savo
ligos diagnozę – Osteosarkoma - viena
pagrindinių kaulų piktybinių navikų rūšių. Nors
gydymo kelionė buvo ilga ir varginanti, bet
neveiksminga. Kaip vienas paskutinių galimo
gydymo variant, jam buvo skirti specialūs vaistai.
Kadangi jie yra labai brangūs, o vienos dėžutės
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SVARBI PAGALBA APSAUGINĖMIS PRIEMONĖMIS
KORONA VIRUSO AKIVAIZDOJE
Kadangi Lietuvoje ir pasaulyje vyraujantis koronavirusas jau kovo mėnesį palietė ir pakankamai stipriai visus
išgąsdino, susirūpinome fondo globojamais vaikais, kurie yra didelėje rizikos grupėje. Mūsų fondas
matydamas didelį poreikį padėti šeimoms, turinčioms sunkiomis ligomis sergančių bei labai silpną imuninę
sistemą turinčių vaikų, nusprendė aprūpinti šias šeimas vienkartinėmis kaukėmis, respiratoriais ir
vienkartiniais testais, parodančiais užsikrėtimą virusu.
Pirmosios kaukės ir respiratoriai jau balandžio pradžioje pasiekė fondo globojamų mažųjų ligoniukų namus.
Truputį vėliau, balandžio 10d. atkeliavo ir didžioji, ilgai laukta siunta, kurioje buvo užsakyta tūkstančiai
papildomų apsauginių priemonių: kaukių, vienkartinių testų, respiratorių, specialių aprangų. Šios priemonės
iškeliavo į įvairiausius Lietuvos kampelius sunkiai sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Po 500 vienetų
respiratorių, kaukių ir apsauginių kombinezonų taip pat buvo pristatyta ir į Kauno klinikų vaikų ligų klinikos
onkologinį skyrių bei suaugusių onkologinį skyrių. Dar 500 vienetų apsaugos priemonių pasiekė ir Vilniaus
Santaros ligoninės vaikų onkohematologijos skyrių bei Nacionalinį vėžio institutą. Suma, kuri buvo
panaudota šioje ekstremalioje situacijoje, siekė beveik 36 tūkstančius eurų. Ji buvo surinkta iš Juozo
Kavaliausko atminimo paramos fondo labdaros vakaro ir koncerto „Už pergalę gyventi 2019“ metu surinktų
aukų.
Į pagalbą vienytis kovai prieš koronavirusą prisijungė ir daugiau žmonių. Kauno klinikų vaikų ligų klinikos
onkologinį skyrių pasiekė margaspalvės kaukės, kurios buvo pasiūtos vieno sergančio berniuko mamos
rankomis. Su didžiausiais linkėjimais ir stiprybe mama šią dovaną skyrė kaip simbolį vienybės ir palaikymo,
kurio mums visiems labai reikėjo šiuo sudėtingu metu!
Albert Berner, UAB kompanija taip pat prisijungė prie mūsų vykdomos iniciatyvos – kovoti su koronavirusu
ir apsaugoti šeimas, turinčias onkologinėmis ligomis sergančių vaikų ir padovanojo net 200l dezinfekcinio
skysčio, kurio bendra vertė siekė beveik 1000eur. Vėliau, prasidėjus antrai koranaviruso bangai, lapkričio
mėnesį dar kartą suskubome padėti ir išsiuntėme 115 siuntų šeimoms į įvairiausius Lietuvos kampelius su
apsauginėmis kaukėmis, akiniais ir respiratoriais. Už šią paramą esame dėkingi Juozo Kavaliausko atminimo
paramos fondui, kurių suteiktos paramos dėka galėjo daryti gražius darbus ir aprūpinti fondo globojamas
šeimas
reikalingomis
apsaugos
priemonėmis.
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RENGINIAI SKIRTI VAIKAMS
Didelį dėmesį įprastai fondas skiria ligoninėse besigydančių vaikų užimtumui – organizuoja įvairius renginius
ir užsiėmimus, vizitų metu apdovanoja ligoniukus dėmesiu ir dovanomis. Deja, 2020 metais fondas tik metų
pradžioje turėjo galimybę aplankyti vaikus ligoninėse, kadangi po karantino paskelbimo iki pat metų
pabaigos patekimas į skyrių buvo griežtai draudžiamas.
Sausio mėnesio pradžioje į klinikas aplankyti vaikų dar suspėjo fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas ir kartu
su visa fondo komanda apdovanojo mažuosius ligoniukus dovanomis. Mūsų herojai gavo dovanų medines
eglutes, kurias patys galėjo dekoruoti, taip pat nuostabius rankų darbo muiliukus ir patogias gertuves!
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Taip pat sausio viduryje geros emocijos užpildė ir visus Santariškių onkologinio skyriaus koridorius. Naresta
kolektyvo dėka, kurie vietoj dovanų vienas kitam, nusprendė surinktus pinigus skirti Rimanto Kaukėno
paramos fondui – už būtent jų paaukotas lėšas ligoniukai buvo nudžiuginti ne tik stebuklų pilnu renginiu,
bet ir dovanomis. Šis vizitas buvo išskirtinis, nes dovanų sulaukė ne tik mažieji, bet ir kartu su jais ligoninėje
būnantys tėveliai.
Vasario mėnesį Kauno Klinikose apsilankė Panevėžio krepšinio klubo "Lietkabelis" žaidėjai. Sportininkai su
vaikučiais pasikalbėjo apie gyvenimo iššūkius, kasdienybę ir didžiausius troškimus bei įteikė BC Lietkabelis
atributikos ir kitų dovanų. Taip pat vizito metu žaidėjai ir fondo atstovai dėmesį skyrė ne mažiau
nuostabiems žmonėms - gydytojams, kuriems padėkojo už atsidavimą savo darbui, pastangas ir didelį
rūpestį vaikais.
O per Užgavėnes Vilniaus Santaros ligoninės vaikų onkohematologijos skyriuje taip pat netrūko juoko ir
linksmybių. Žiema, kuri dar nebuvo spėjusi pasirodyti - buvo baidoma su trenksmu. Prekybos centras
"Maxima" ilgai dėliojo visas vizito detales tam, kad vaikai galėtų kuo nuostabiau praleisti laiką - mažieji buvo
nustebinti įvairiausiomis pramogomis, vaišėmis ir dovanomis, gavo būtiniausių kasdieninių priemonių, juos
linksmino
animatoriai
ir
per
kraštus
liejosi
saldūs
spraginti
kukurūzai!
Na, o kovo mėnesį prasidėjus karantinui norėdami nors truputį praskaidrinti nuotaikas ligoninėje, mūsų
draugai CAPO Vilnius kolektyvas suorganizavo gražią iniciatyvą ir Vilniaus Santaros Ligoninės Vaikų
Onkohematologijos skyriuje sergančius vaikus pradžiugino šviežiai garuojančiomis picomis! Džiaugiamės,
kad maža dienos smulkmena tapo ypatinga dovana mūsų mažiesiems draugams!

8

AKCIJA “SVAJONIŲ PAŠTAS”
Rimanto Kaukėno paramos grupė nuo pat pirmų fondo gyvavimo metų pradžios inicijuoja labai gražią ir
prasmingą akciją „Sugalvok norą“, kurios metu sunkiai sergantys vaikai gali parašyti mums laišką ir palikti jį
gydymo įstaigose esančiose fondo pašto dėžutėse arba, karantino metu, parašytu mums el.paštu.
Labai gera, kad kasmet sulaukiame vis daugiau ir daugiau vaikų svajonių laiškų ir galime išpildyti slapčiausius
jų troškimus, kurių dėka jų veiduose atsiranda pačios nuoširdžiausios šypsenos. Laiškuose vaikai pasakoja
apie savo skaudžią ir sunkią patirtį atsiduriant tarp keturių palatos sienų, apie jiems atliekamus skausmingus
ir alinančius gydymus. Mažieji pacientai dažnai pasakoja ir apie savo pomėgius, mylimus atlikėjus, pamėgtus
herojus bei atskleidžia savo slaptas svajones. Ligoniukams esant sunkios būklės, geros emocijos tampa tarsi
ypatingu vaistu, tad fondas kartu su įvairių sportininkų, aktorių, atlikėjų ir kitų draugų pagalba stengiasi kuo
kūrybingiau išpildyti vaikų svajones ir taip praturtinti jų patirtį viltimi, stiprybe ir džiaugsmu.
2020 metais nepaisant sudėtingų karantino sąlygų ir negalėjimo su vaikais susitikti gyvai, per tėvėlius,
kurjerius ir ligoninių darbuotojus Rimanto Kaukėno paramos grupė kartu su savo bendruomene sugebėjo
išpildyti 54 vaikų svajones! Vaikams buvo dovanojami išmanieji prietaisai, šuniukai, dviračiai, elektriniai
paspirtukai, lego ir kiti įvairūs žaidimai. Vaikams buvo dovanojamos ir neužmirštamos patirtys - jie lankėsi
savo mylimiausių atlikėjų koncertuose ir sporto varžybose, susitikdavo ir pažindavo savo herojus, turėjo
galimybę išvykti į kitą šalį bei atostogauti prie Baltijos jūros Lietuvoje. 12 metų apie šuolį parašiutu svajojusi
Ingrida pagaliau galėjo išpildyti savo svajonę ir kartu su instruktoriumi iššoko parašiutu iš 3 km aukščio! O
taip pat Ingridai visus metus apmokėjome ir anglų kalbos pamokas, kurios jaunai merginai tikrai padėjo
padaryti pažangą ir netgi pagerinti pažymius mokykloje. Nuo pat vaikystės apie Vipetų veislės šuniuką ir jo
draugystę įsivaizdavusi Gabija pagaliau sutiko savo geriausią bičiulį, kurį pavadino Pepsiu, o Alisa su šeima
dar metų pradžioje iškeliavo į taip išsvajotą Italiją paragauti tikros itališkos picos! Deimantas gyvai susipažino
su jį įkvepiančiu lenktynininku Benediktu Vanagu, Smiltė Marija su ašaromis akyse apkabino mylimiausią
dainininką Donatą Montvydą, o Meda apie kovos menus ir kasdienybę pasikalbėjo su atlikėjumi ir laidų
vedėjumi Vidu Bareikiu. Kiekviena istorija ir kiekviena išpildyta svajonė vaikams būdavo ypač įsimintina.
Vaiko vardas
Sofija
Alisa
Vesta
Artiom
Titas
Ernestas
Deimantas
Augustas
Domas
Goda
Adas

Diagnozė/liga
Inksto navikas
4 stadijos inksto vėžys
Leukemija
Galvos smegenų navikas
Galvos smegenų navikas
Leukemija
Galvos smegenų navikas
Leukemija
Leukemija
Inkstų auglys
Inksto auglys

Svajonė
Planšetė
Kelionė į Italija
dviratis
dviratis
Kamuolys su Žalgiriečių parašais
Iphone 11
El. paspirtukas
planšetė
Xbox 1S
Xbox 1S ir kinekt akiniai
Playstation 4 ir Betmeno žaidimas
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Austėja
Rimkutė
Vladislav
Justas
Eivinas
Jokūbas
Elija
Domas
Benediktas
Mėja
Raminta
Ugnius
Goda
Ilja
Goda
Paulius
Benas
Spulginas
Titas

T limfoblasinė limfoma
Limfoblastinė leukemija
Piktybinis inksto navikas bei kairio
inksto nefroblastoma
Galvos smegenų navikas
Onkologinė liga
Smegenų kamieno vėžys
Mielodiplazinė anemija
Rabdomiosarkoma
Hodžkino limfoma
Nepiktybinis kiaušidžių navikas
Inksto navikas
Hodžkino limfoma
Leukemija
HLH
Vaikinas iš globos namų, per
aukcioną paaukojo paveikslą
III stadijos sėklidžių vėžys
Galvos smegenų auglys

Iphone 11 pro max
Samsung galaxy s10
Planšetė
Galingas nešiojamas kompiuteris
Milžiniškas LEGO
Kompiuteris
Nešiojamas kompiuteris
Samojedų veislės šuniukas
Išmanusis telefonas - Huawei P30
Gelinių nagų formavimo ir dekoravimo
rinkinys
Playstation
Planšetė ir sėdmaišis
Kompiuteris
El. paspirtukas
Televizorius

Smiltė

Ūminė limfoblastinė leukemija

Eglė

Galvos smegenų auglys

Nojus
Skaistė
Matas
Lukas
Domantas
Devid

Rabdomiosarkoma
Aneurizminė kaulo cista
Limfoblastinė leukemija
III stadijos sėklidžių vėžys
Hodžkino limfoma
Ewingo sarkoma

Apsilankymas Vichy vandens parke
Atostogos su šeima Druskininkuose
Susitikimas su Donatu Montvydu ir
kompiuteris
Kompiuteris, būtini maisto produktai, mini
šaldytuvas
Kamuolys su Lietuvos krepšinio rinktinės narių
parašais
El. paspirtukas
Planšetė
Playstation 4 pro
Iphone 11
Žaidimų kėdė

Smiltė
Miglė
Gabija

Ūminė limfoblastinė leukemija
DIPG smegenų vėžio liga
Berkito limfoma

Apsilankymas Montvydo koncerte
Mini ZOO parkas ant kelių
Vipetų veislės šuniukas

Kajus

Ūminė limfoblastinė leukemija

Huawei P30 Pro
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Joris
Emilija
Ingrida

Piktybinis smegenų vėžys
Leukemija
Piktybinis kojos kaulo navikas

Meda

Mišraus tipo leukemija

Dviratis ir apsilankymas Vilniaus miesto
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos štabe
Piešimo drobės ir dažai
Šuolis parašiutu
Nintendo ir susitikimas su Vidu Bareikiu ir
karatistais

Edvardas

Ūminė limfoblastinė leukemija

Planšetė

Auksė
Kamila

Ūminė limfoblastinė leukemija
Kraujo vėžys

Justas

Lėtinė mieloleukemija

Susitikimas su Kake Make
Planšetė
Žaidimų kėdė, kompiuterio kamera ir kitos
kompiuterio dalys
Lenovo ThinPad nešiojamas kompiuteris,
susitikimas su Benediktu Vanagu
Pelė prie Apple kompiuterio, kvepalai,
deimantinės mozaikos

Deimantas

Piktybinis smegenų navikas

Agota

Ūminė limfoblastinė leukemija

Vladislav
Lukrecija

Leukemija
Osteosarkoma - kojų ilgųjų kaulų
auglys

Deimantė

Limfoblastinė leukemija

Iphone 11 ir stacionarus HP kompiuteris
Vaikiškas elektrinis visureigis MB, šviečiantis
molbertas

Sergej

Ūminė limfoblastinė leukemija

Samsung S20

HP Pavilion gaming nešiojamas kompiuteris

Norime nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie kūrė didelius ir mažus stebuklus
mažiesiems pacientams!
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LABDARINGAS 3x3 KREPŠINIO TURNYRAS “UŽ
PERGALĘ GYVENTI”
Rimanto Kaukėno paramos grupė kartu su Sostinės krepšinio mokykla (SKM) 2020 metais jau trečią kartą
inicijavo labdaringą 3x3 krepšinio turnyrą “Už pergalę gyventi”, kuriuo buvo skatinama jaunimą aktyviai
leisti savo laisvalaikį, per sportą skatinti atjautą artimam, plėsti dalinimosi vieni su kitais tradicijas šalyje,
populiarinti šią sporto šaką jaunimo gretose. Turnyro tikslas – atkreipti visuomenės dėmesi į paramos ir
pagalbos svarbą su sunkiomis ligomis kovojantiems vaikams ir supažindinti žmones su galimomis pagalbos
mažiesiems pacientams formomis.
Tądien saulė lepino šiluma, dalyviai šypsenomis ir gražiu žaidimu, Tadas Juodsnukis ir Iglė Bernotaitytė
nuostabiais balsais, krepšininkai ir fondo draugai gražiu žvaigždžių žaidimu, rėmėjai dovanomis, savanoriai
atviromis širdimis ir didele pagalba, fotografai įsimintiniausiais kadrais, o kiekvienas atėjęs - savo buvimu ir
gerumu spindinčiomis akimis.
Fondo įkūrėjas subūrė dvi krepšininkų komandas, kurios palaikė vaikus žaidžiant nuotaikingą žvaigždžių
turnyrą, o po renginio nuoširdžiai dėkojo komandų dalyviams Virginijui Praškevičiui, Gintautui Vileitai,
broliams Lavrinovičiams, Donatui Motiejūnui, Tadui Juodsnukiui, Simui Jasaičiui, Mindaugui Lukauskiui,
Arvydui Šikšniui, Steponui Babrauskui, Martynui Gecevičiui, Laurynui Boguseviciui.
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AKCIJA “APLENKIME VĖŽĮ”
Kiekvienais metais Rimanto Kaukėno paramos grupė dalyvauja įvairiuose sporto renginiuose, kuriuose buria
“Aplenkime vėžį” komandą palaikyti sunkiai sergančius vaikus per sportą. Fondas tradiciškai dalyvavo
kasmetiniame Danske Bank Vilniaus maratone 2020, kurio metu visi dalyviai turėjo progą registruodamiesi
bėgimui paaukoti ir mūsų fondui oficialiame maratono puslapyje. Kaip ir kasmet, bėgime dalyvavo daug
fondui neabejingų žmonių, savanorių bei Lietuvoje žinomų veidų. Megami Beauty Clinic suburta masažistų
komanda ne tik padėjo bėgigams pasiruošti ilgoms distacijoms ar atsigauti po jų, bet ir visas už masažus
gautas aukas paskyrė fondo globojamiems sunkiai sergantiems vaikams. 2020 metais fondas tradiciškai
dalyvavo ir Benedikto Vanago organizuojamame “IKI Velomaratonas 2020”, kur “Aplenkime vėžį” komanda
įveikė įvairias distancijas važiuodami dviračiais, elektriniais paspirtukais ir riedučiais. Dalyviai
registruodamiesi į šį maratoną taip pat registracijos puslapyje galėjo paaukoti mūsų fondo mažiesiems. Šių
metų IKI Velonaratono metu buvo surinkta rekordinė 2850 eur suma, skirta slaptoms vaikų svajonėms
išpildyti. Nepaisant sudėtingo pandemijos meto, džiugu, kad ir šiais metais fondas sulaukė daug fizinių
žmonių iniciatyvų, kuriomis jie skatino žmones nelikti abejingais ir aukoti vaikams. Žmonės savo iššūkius
užsienio ir Lietuvos bėgimuose, triatlonuose ir kitose sporto šakose skyrė būtent kilniam tikslui – skleisti
svarbią žinutę visuomenėje apie paramos ir pagalbos svarbą sunkiai sergantiems vaikams.
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AKCIJA “JUNKIMĖS BENDRAI KOVAI”
Fondo partneriai, Kyokushin Karate klubai “OSU” ir “SHORI” 2018 metais iniciavo kampaniją “Let’s Join the
fight together” (iš anglų kalbos vertus “Junkimės bendrai kovai”). Nuo pat akcijos pradžios iki dabar Karate
bendruomenė aktyviai dalyvavo visose socialinėse akcijose, lankėsi pas vaikus ligoninėse, bėgo kartu
maratonuose, pildė vaikų svajones ir bandė atkreipti visuomenės dėmesį. Kadangi dėl pandemijos
planuotas kasmetinis Karate čempionatas neįvyko, 2020m. mokyklų įkūrėjai nusprendė visiems mesti online
iššūkį LET‘S JOIN THE CHALENGE TOGETHER (iš anglų kalbos išvertus “Junkimės bendram iššūkiui”)., kuriuo
skatinio net ir karantino metu žmones leisti laiką aktyviai, pajudėti, atlikti tam tikrus pratimus ir palaikyti
sunkiai sergančius vaikus. Už auką vaikams jie gavo dalyvio krepšelį, turėjo nusifilmuoti atliekant pratimus
ir pasidalinti video Facebook paskyroje, tokiu būdu iššūkiui motyvuodami ir savo draugus, pažįstamus,
giminaičius. Iššūkis tikrai nepaliko abejingų – į jį įsijungė beveik 200 žmonių tarp kurių buvo ir gerai žinomi
sportininkai ir kitų sričių žmonės: fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas, lenktynininkas Arūnas Gelažninkas,
jėgos trikovininkas Albertas Motiečius, laidų vedėja Gabrielė Martirosian, muay thai kovų treneris Deividas
Danyla, muzikos prodiuseris Jonas Nainys, režisierius Andrius Žiurauskas, papuošalų kūrėja Elvyra
Monginienė, futbolo trenerė Jolita Kličiūtė, prodiuserė Vaida Skaisgirė ir daug kitų žinomų veidų. Taip pat
visus metus kiekvienas norėjęs galėjo įsigyti Let‘s join atributikos: marškinėlius, džemperį ar pirkinių
krepšelį.

v
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AKCIJA “PINKNYGĖ”
Rimanto Kaukėno paramos grupė kartu su Kaune įsikūrusios mokyklos “Herojus” vaikais ir mokytojais bei
“Southwestern Advantage Lietuva” studentais jau penktus metus iš eilės dalyvavo šį kartą jau 21-ojoje
Vilniaus knygų mugėje, kurioje už auką vaikams siūlė mugės lankytojams įsigyti ne tik talentingos knygų
autorės ir iliustratorės Vandos Padimanskaitės kurtas pasakas mažiesiems „Gauruota pasaka“, „Taškuota
pasaka“, “Taip Tyčia” bei Stanislavo Stavickio - Stano knygą “Kodėl aš”, bet ir įsigyti savo mylimą literatūrą
– žmonių padovanotas knygas, kurias “Herojaus” vaikai prikėlė naujam gyvenimui, įvilkdami knygeles į naują
rožinį viršelį. “Pinknygės” akcija vykdoma jau ketvirtus metus ir nepalieka abejingų. 21-osios Vilniaus knygų
mugės metu buvo surinkta daugiau nei 3000 eur. aukų už kurias fondas dėkingas visiems savanoriams,
prisidėjusiems, kad ši mugė būtų sėkminga!

SS
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“SHAREJOY” PROJEKTAS
Vasario viduryje Santaros ligoninės vaikų onkohematologijos skyriuje buvo pristatytas interaktyvus
socialinis projektas “Sharejoy”. Šios akcijos pagrindiniais veikėjais tapo mūsų keturkojai draugai - šuniukai,
atgyjantys ir prabylantys pasitelkus 3D ir papildytos realybės technologijas. Projekto sumanytoja Alla sakė
žinanti, kad vaikai, sergantys onkologinėmis ligomis, daug laiko praleidžia ligoninėse, todėl norėjo
praskaidrinti jų pačių ir jų šeimų kasdienybę. Gyvos šuniukų nuotraukos paveiksluose ir knygelėse tai didelės
komandos
rezultatas.
Projektui įsibėgėjus, visą birželio mėnesį Bernardinų sode buvo organizuojamas žaidimas-konkursas, kurio
metu specialaus žemėlapio pagalba, sodo lankytojai turėjo surasti ten esančias plyteles su šuniukų
atvaizdais ir atgaivinti 10 šuniukų, pasirodančių 3D formatu ir juos nufotografuoti, o daugiausiai „patinka“
mygtuko paspaudimų surinkusios nuotraukos autorius laimėjo šaunius prizus. Birželio pabaigoje šį žaidimą
vainikavo džiugi popietė ir susitikimas su tikrais atviručių ir Barkvilio istorijos knygutės herojais – šuniukais.
Visus metus kvietėme vaikus ir jų tevėlius įsigyti Sharejoy atvirutes ir knygutę, skenuoti šuniukus ir savo
namuose susikurti nepaprastą nuotaiką. Visos už knygutes ir atvirutes surinktos lėšos yra skiriamos sunkiai
sergantiems mūsų fondo globojamiems vaikams. Tai puiki dovana ne tik savo artimiesiems, bet ir
darželiams, vaikų namams, mokyklų bibliotekoms ar kitoms įstaigoms, kuriose interaktyvių knygučių
pagalba vaikai galėtų mėgautis smagiu skaitymu, įdomiu žaidimu ir gauti puikių emocijų. Knygutę ir atvirutes
galima įsigyti mūsų e-parduotuvėje: http://kaukenoparama.lt/produkto-kategorija/sharejoy/
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ĮKVEPIANČIOS LAŠELINIŲ DĖŽUTĖS SU SUPERHEROJAIS
Kadangi labai gerai suprantane, jog užklupus ligai ir sunkioms diagnozėms pasaulis praranda spalvas, o laikas
praleistas atliekant chemoterapiją gali būti pats niūriausias, norėdami nors šiek tiek pradžiuginti mūsų
mažuosius kovotojus ir į jų palatas įnešti spalvų, o veiduose nors trumpam įžiebti šypsenas, sugalvojome
papuošti lašelinių maišelius spalvotomis dėžutėmis su mylimiausias vaikų herojais ir sportininkais! Mes
tikime, kad vaikų superherojai dalinasi su vaikais savo galiomis ir padeda vaikams įveikti liūdnas diagnozes
bei
dar
labiau
paskatina
kovoti!
Norėdami skleisti kuo daugiau pozityvo, spalvingumo ir savo mažuosius draugus apglėbti šiluma su Spaudos
departamentas, UAB komanda pagaminome po 250 vnt. tokių spalvingų dėžučių Santariškių vaikų
onkologinį skyriui ir Kauno klinikų vaikų onkohematologijos skyriui, kurių tikslas – paslėpti gąsdinančias
lašinamų vaistų pakuotes. Labai džiaugiamės, kad Spaudos departamentas, UAB patikėjo mūsų idėja ir labai
daug prisidėjo prie jos įgyvendinimo.
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ATRIBUTIKA
Rimanto Kaukėno paramos grupė aplankant vaikus ar pildant jų svajones kiekvieną kartą džiugino
mažuosius pacientus dovanomis – dovanojome jiems jau gerai atpažįstamus fondo marškinėlius su
krepšininkų Mindaugo Kuzminsko, Jono Valančiūno ir Rimanto Kaukėno atvaizdais. Taip pat „Užsidėk tašką“
gerumo taško iniciatyvos atributiką. Per 2020 metus šios linijos asortimentas gerokai išsiplėtė ir dabar
turime ne tik kojines, bet ir plastikines ir termo gertuves, džemperius ir marškinėlius. Visą atributiką galimą
įsigyti www.kaukenoparama.lt e-parduotuvėje, o visos aukos gautos už įsigijimą yra skiriamos sunkiai
sergantiems vaikams. Taip pat 2020 metais kartu su Akvile išsileidome tos pačios gerumo taško linijos rožine
etikete pasipuošusį vandenį, už kurį 100 proc.gautos lėšos yra skiriamos labdarai.
2020 metais ir toliau buvo galima įsigyti krepšininko Mindaugo Kuzminsko kartu su prekiniu ženklu
“Shmutke” sukurtus stilingus ir šmaikščius marškinėlius. Pelnas gautas už juos taip pat buvo skirtas Rimanto
Kaukėno paramos grupės globojamiems vaikams. O sporto prekių parduotuvėje PROSPORT.lt visus metus
buvo galima įsigyti specialius krepšinio kamuolius su fondo logotipu ir Rimanto Kaukėno parašu už kuriuos
5 procentai pelno taip pat atitenka sunkiai sergantiems vaikams. Šiuos krepšinio kamuolius gali įsigyti
kiekvienas – Sportpoint ir Prosport parduotuvėse Vilniuje ir Kaune bei internetinėje parduotuvėje
www.prosport.lt . Šie kamuoliai taip pat yra dovanojami sunkiai sergantiems vaikams, kuomet yra pildomos
slapčiausios jų svajonės. Taip pat visus metus mūsų internetinėje parduotuvėje buvo galima įsigyti ir Vandos
Padiminskaitės sukurtas pasaktas „Taip tyčia“ ir „Gauruota pasaka“.

Vi s ų
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DRAUGŲ INICIATYVOS
2020 metais Rimanto Kaukėno paramos grupės bendruomenė suorganizavo daug iniciatyvų, kuriomis
skatino žmones aukoti sunkiai sergantiems Lietuvos vaikams:
















JAV gyvenančios lietuvės Aistės jau ne pirmus metus vykdoma iniciatyva “Spalvotas pleistriukas”.
Iniciatyvos metu žmonės iš už Atlanto aukojo įvairiaspalves dėžutes pilnas spalvotų pleistriukų
Lietuvos pacientams. Daugybė įvairiaspalvių pleistriukų mažiesiems pasiekė Vilniaus Santaros ir
Kauno klinikų vaikų onkologinius skyrius.
Magpie Pub baro, įsikūrusio Jungtinėje Karalystėje, savininkų iniciatyva. Šio baro savininkai Jonas ir
Vaida nusprendė, kad 2020m. žiemą reikia įprasminti darant gerus darbus. JK įsikūrusiame bare
vyko net keli renginiai, kurių metu lankytojai buvo skatinami aukoti pervedant auką mūsų fondo
rekvizitais arba paliekant ją aukų dėžutėje.
Prasmingas 8-mečio Jorio gimtadienis. Visiems 8-ąjį gimtadienį švenčiančio jubiliato šventėje
dalyvavusiems vaikams (o tiksliau jų tėveliams) Jorio tėvai pasiūlė, kad pusȩ gautos dovanų sumos
bus pervesta į mūsų paramos fondą visų gimtadienyje dalyvavusių vaikų vardu. Visi tėveliai ir vaikai
labai palaikė tokią idėją ir mūsų fondą pasiekė jų suaukoti 200 eur. Buvome labai nustebinti tokia
iniciatyva, skatininati vaikus padėti šalia esančiam ir ugdyti jiems tokias gražias vertybes.
2020 metų vasario 29 dieną nuaidėjo kasmetinė Dundalko Lietuvių Bendruomenės organizuojama
Kaziuko mugė, turinti kilnų tikslą - padėti sunkiai sergantiems vaikams, kuriuos globoja mūsų
fondas. Dundalko bendruomenė surinko įspūdingą auką - 1999.54 eur.mažųjų Lietuvos pacientų
gerovei.
Trečius metus iš eilės buvo vykdomas Rimanto Kaukėno paramos fondui skirtas šeimų teniso
turnyras “Už pergalę gyventi“ organizuotas mūsų bendruomenės narių-brolių Giedriaus ir Sauliaus
Paužų. Šis turnyras su malonumu nekantriai laukiamas jame dalyvaujančių šeimų, kadangi jame ne
tik garantuojamas smagus ir turiningas laikas teniso kortuose, bet taip pat kilnūs ir geri tikslai,
kadangi turnyro metu surinktos lėšos yra skiriamos mažiesiems pacientams. Šios gražios iniciatyvos
metu buvo surinkta 1325 eur auka.
Citadele banko Baltijos šalių teniso turnyro nugalėtojai Vaidas Žagūnis ir Vytis Zalimas, turnyro metu
laimėtą prizą – 1000 eur nusprendė įteikti mūsų fondui ir savo laimėjimu padėti sunkiai sergantiems
vaikams.
Jau antrus metus iš eilės Vilniuje vyko ir PineWood Bar Lounge paplūdimio teniso mėgėjų turnyras,
kuris subūrė šios šakos entuziastus ne tik puikiai praleisti laiką, bet ir prisidėti prie mūsų fondo
misijos. Turnyro metu svečiai paaukojo įspūdingą sumą - net 2940eur. Už paramą ir labdaringą
turnyrą esame dėkingi turnyro organizatorėms Eglei Malinauskaitei ir Ingai Malinauskienei.
Grill London vegetariško burgerio pristatymas. Spalio 2d. įvyko labai nuotaikingas, skanus ir kilnią
misiją nešantis renginys! Savo fondo bičiulius pasikvietėme į neeilinę premjerą - naujo patiekalo –
su 100 % kilmės augaline „mėsa“ pagaminto burgerio degustaciją. Šį burgerį buvo galima užsisakyti
visuose Grill London restoranuose nuo laprkričio 9d. iki pat gruodžio 31 dienos, o 1 eur nuo šio
burgerio buvo skiriamas fondo globojamiems vaikams. Šios akcijos metu surinkta 3774 eurų suma.
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Projekto "Kitokie pasikalbėjimai" kūrėjo Manto Bertulio gimtadienis subūrė jo bičiulius, pažįstamus
ir artimus žmones kartu paminėti jo gimtadienį, pasiklausyti žinomų atlikėjų koncerto ir smagiai
praleisti laiką, o vietoje dovanų – buvo galima palikti auką mūsų fondo paramos dėžutėje ir taip
prisidėti prie pagalbos sunkiai sergantiems vaikams. Manto gimtadienio metu buvo surinkta net
2635 eurų suma.
Spalio mėnesį turėjome progą pasimatyti su Southwestern Advantage Lietuva studentų asociacijos
nariais, apkalbėti daugiau nei tris metus besitęsiančios draugystės kelią, apžvelgti nuveiktus didelius
ir gražius darbus, vieni kitiems padėkoti ir įsikvėpti motyvacijos ir toliau nesustoti, o tik sparčiu
žingsniu žengti į priekį! Šių studentų organizuojamų akcijų dėka, per tris metus buvo surinkta net
45 tūkst.eurų suma, skirta sunkiai sergantiems vaikams.
Pyragų dienos proga, Kauno mokslo ir technologijų parkas suorganizavo gražią akciją, kurios metu
kvietė žmones išsikepti gerumo pyragą, dalinosi jo receptu ir skatino visus aukoti mažiesiems
ligoniukams. Šios akcijos metu buvo paaukota 220 eurų sunkiai sergantiems vaikams.
Automobilis mūsų fondui. Niekada nebūtume net pasvajoję, bet nuostabių partnerių Kaunas LT ir
Sauliaus Paužos bei UAB ir Energetikų mokymo centras ir jo direktoriaus Vaido Mugausko
iniciatyvos dėka, nuo šiol turime automobilį, skirtą fondo reikmėms. Juo aplankysime ir galėsime
nuvežti ar pervežti fondo globojamus sunkiomis ligomis sergančius vaikus, važiuosime pildyti jų
svajones, daug greičiau ir patogiau galėsime pristatyti dėžes su vaistais, daiktais ir įvairia medicinine
įranga šeimoms bei gydymo įstaigoms, o taip pat šis automobilis labai pagelbės renginių metu
susivežant palapines, sėdmaišius ir atliekant daugybę kitų darbų, kuriems nuolatos skolindavomės
automobilį iš geraširdžių žmonių.
“Biblijos pasakojimai apie Jėzų” mūsų mažiesiems. Tikėjimas sunkiai sergant yra nepaprastai
svarbus, todėl nuoširdžiai dėkojame Gintautui Miežioniui už gražią iniciatyvą ir kad jo dėka prie
kiekvienos lovos ligoninėje, mažieji ras gražiausių iliustracijų kupinas knygas - “Biblijos pasakojimai
apie Jėzų”, kurios nuoširdžiai tikime, kad kai kuriems įkvėps dar daugiau vilties ir tikėjimo!
Gruodžio mėnesį restoranas Narushi vykdė gerumo iniciatyvą #NarushiTautosVaikai, kurios metu,
perkant sušius, buvo surinkta net 901,40€ suma mažųjų ligoniukų svajonių išpildymui!
Kalėdinės dovanos vaikams. Prieš pat gražiausias metų šventes suruošėme mažiesiems draugams
dovanų dėžutes, pilnas skanėstų, žaislų, knygelių bei įvairiausių marškinėlių. Visa tai pakavome su
didžiausiu džiaugsmu ir meile mažiesiems herojams! Prie dovanų prisidėjo Sothys Lietuva, Top
exchange, Sparta Textile, Audimas, Aleksandras Pogrebnojus, Žydrūnas Ilgauskas, Viktorija
Ivanenkova, Jūranas Moskaliovas, Pasvalio Riešuto Mokykla, Indre Gaskaite, Vanda Padimanskaite,
Jonas Valančiūnas, Menzel International bei UAB DUV.
Gruodžio 27 d. buvo surengtos virtualios “Super Kalėdos su SKM”, kurių metu vyko labdaringa ir
kilni akcija! Visi norintys dalyviai, aukciono būdu galėjo įsigyti įvairius daiktus, o aukciono metu
surinkta 1495 EUR suma, skirta pagalbai sergantiems vaikams ir jų šeimoms.
Prekinis ženklas Mary Kay antrus metus iš eilės vykdė labdaringą akciją “Pilni delnai gerumo”, kurios
metu visos klientės įsigijusios “Satin Lips” lūpų priežiūros rinkinį, tiesiogiai prisidėjo prie paramos
mažiesiems pacientams. Šios gražios iniciatyvos metu buvo surinkta net 5565 EUR suma.
AB Pieno Žvaigdždės Dvaro pieno kilni iniciatyva. Vasaros metu, tris mėnesius Pieno Žvaigždės skyrė
kilniai iniciatyvai, kurios metu pirkėjai įsigydami DVARO pieną prisidėjo ir prie fondo globojamų
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vaikų svajonių išsipildymo ir infuzinių pompų Santariškių onkologiniam skyriui aprūpinimo. Šios
akcijos metu buvo surinkta 10 000 eur pingų suma.
Natūralios lietuviškos kosmetikos kūrėjai MANILLA ir BabyBlog pristatė bendrą kūrinį – LIBERI vaikų
liniją. Pirkdami šiuos švelnios sudėties produktus, kosmetikos mylėtojai galėjo ir vis dar gali ne tik
pasirūpinti savo vaikais, bet ir 1 EUR (nuo kiekvieno įsigyto produkto) padovanoti mūsų fondo
globojamiems sunkiai sergantiems mažyliams.
Didelių širdžių akcija su Mantinga. Lapkričio – sausio mėnesiais prekybos tinkluose visi Lietuvos
pirkėjai pirkdami MANTINGA šaldytą tešlą paremia ir mūsų fondo globojamus, sunkiomis
onkologinėmis ligomis sunkiai sergančius vaikus.
EMKO gerumo iniciatyva. Kiekvienas apsipirkęs EMKO parduotuvėje prisideda ir prie paramos mūsų
mažiesiems!Nuo kiekvieno pirkinio jų elektroninėje parduotuvėje www.emko-online.lt 2% yra
skiriami sunkiomis onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, kuriais rūpinasi mūsų fondas.
Pliušiniai žaislai sunkiai sergantiems vaikams. Auksarankės Loreta Vasiliauskienė ir Viktorija
Ivanenkova dovanojo vaikams - rankų darbo pliušinius, minkštus žaisliukus už kuriuos esame joms
labai dėkingos.

NORIME NUOŠIRDŽIAI PADĖKOTI VISIEMS IR KIEKVIENAM IŠ JŪSŲ, KURIE PALAIKO MŪSŲ VEIKLĄ IR
SVARBIAUSIA PADEDA VAIKAMS KOVOTI SU MŪSŲ VISŲ DIDŽIAUSIU PRIEŠU - VĖŽIU!

Vi \ \
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SAVANORIAI – FONDO ŠIRDIS
Rimanto Kaukėno paramos grupės savanoriai – mūsų širdis, kuri padeda fondui judėti į priekį, užtikrina
produktyvią ir efektyvią veiklą, o svarbiausia, atiduoda daug savo laiko ir pastangų, kad mūsų globojamiems
sunkiai sergantiems vaikams būtų bent šiek tiek lengviau, kad kiekvienas jų jaustų palaikymą ir rūpestį!
Savanoriai mielai dalyvauja įvairiose labdaringose fondo iniciatyvose, skatina žmones jungtis prie mūsų
bendruomenės, supažindina su mūsų veikla ir paramos formomis bei patys inicijuoja įvairius renginius,
svajonių pildymus pacientams. Kaskart į savanorių gretas prisijungia įvairūs savo srities profesionalai –
rinkodaros specialistai, menininkai, sportininkai, dainininkai, teisininkai, daktarai, seselės, gaisrininkai - nuo
pačių mažiausių iki senjorų. Kiekvieno iš šių žmonių dėmesys ir meilė mums labai svarbi, tad…
…AČIŪ JUMS UŽ JŪSŲ DIDELES ŠIRDIS!
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Informacija apie fondo veiklą įgyvendinant jo
įstatuose nustatytus veiklos tikslus
Labdaros ir paramos fondas Rimanto Kaukėno paramos grupė (toliau – Fondas) įregistruotas 2012 02 03,
įmonės kodas 302721009, buveinės adresas J. Baltrušaičio g. 9-138, Vilnius. Fondas yra ribotos civilinės
atsakomybės viešas juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai yra labdaros ir paramos bei kitokio
pagalbos teikimas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka. Fondui 2012
02 03 suteiktas paramos gavėjo statusas. Fondas savo veikloje vadovaujasi įstatais. Fondo veiklos laikotarpis
neribotas.
Finansiniai
metai
sutampa
su
kalendoriniais
metais.
Pagrindiniai Fondo tikslai:
- teikti finansinę ir moralinę paramą bei pagalbą sunkiomis ligomis sergantiems bei jų artimiesiems;
- ugdyti pagarbą ir toleranciją, demokratišką požiūrį į įsitikinimų, gyvenimo būdų, pasaulėžiūrų įvairovę;
Pagrindiniai fondo uždaviniai:
- organizuoti sunkiai sergančių bei jų artimųjų laisvalaikio praleidimą;
- remti sunkiai sergančių socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas;
- teikti pagalbą (medicininę, socialinę, dvasinę, edukacinę) artimiesiems, slaugantiems sunkiai sergančius
Fondo steigėjas ir vienintelis dalininkas – Rimantas Kaukėnas. Dalininkų skaičius - 1.
Samdomų fondo darbuotojų skaičius 2020 metų pabaigoje - 4 darbuotojai.
Fondo veiklai vadovauja direktorius Laimonas Šiaulys. Fondas neturi padalinių.

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI,
UŽDAVINIAI IR IR PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI
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Kadangi kasdien reaguojame į vaikų poreikius ir atliepiame šeimų, ligoninių prašymus – dažnai sprendimus
kaip ir kuo galime padėti tenka priimti čia ir dabar. Liga nesirenka laiko, neplanuoja ateities, tad mūsų
pagrindinis uždavinys būti visada pasiruošusiems ištiesti pagalbos ranką, kai to labiausiai reikia.
Mūsų fondo pagrindiniai tikslai ir uždaviniai keliauja su mumis metai iš metų, nes didžiausias mūsų tikslas
kiekvieną kartą – padėti vaikams ir šeimoms išgyventi sudėtingą susiklosčiusią situaciją, įveikti ligą ir įnešti į
jų gyvenimą šviesos bei vilties pasveikti.
2021 planuojami renginiai:
 1,2 proc.kampanija
 Koncertas „Už pergalę gyventi“ 2021
 Dalyvavimas Vilniaus knygų mugėje 2021
 Kasmetinis fondo 3x3 turnyras skirtas vėžiu sergantiems vaikams paremti
 IKI Velomaratonas 2021
 Danske Bank Vilniaus maratonas 2021
 Tarptautinis masažuotojų čempionatas 2021
 Karate čemionatas 2021
 Badmintono turnyras 2021
 Padėlio turnyras 2021
 Woman vision renginys
 Kalėdinis Eurovaistinė bėgimas 2021
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FONDO ATSOTVAI
Fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas
Direktorius Laimonas Šiaulys
Projektų vadovė Kristina Lingytė - Magana
Komunikacijos vadovė Rita Žilinskaitė
Rinkodaros vadovė Rusnė Šermukšnytė

REKVIZITAI
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Teisinė forma: Labdaros ir paramos fondas
Kodas: 302721009
Įregistravimo data: 2012-02- 03
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr. (IBAN): LT147290099086499744
Bankas – Citadele
SWIFT: INDULT2X
Registracijos adresas: J. Baltrušaičio g. 9-138, LT06145 Vilnius
www.kaukenoparama.lt
info@kaukenoparama.lt
Facebook paskyra: Rimanto Kaukėno paramos
grupė
Facebook paskyra anglų k.: Rimantas Kaukenas
Charitable Foundation
Instagram paskyra: rimantokaukenofondas
Instagram paskyra anglų k.: rkcharityfoundation
Youtube kanalas: RK fondas

Direktorius Laimonas Šiaulys
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