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 Krepšininkas Martynas Pocius išpildė vėžiu sergančio Valentino svajonę turėti nešiojamą 

kompiuterį. 
 

 Kartu su bilietai.lt fondas pradėjo naują projektą, kurio metu žmonės nusipirkę “Gerumo 
bilietą” tiesiogiai prisideda prie pagalbos sergantiems vaikams. 
 

 Italijos „Sienos“ ir „Emilijos Redžo“ krepšinio klubai surengė aukcioną, kurio metu surinktos 
lėšos buvo skirtos mūsų paramos fondui. Aukciono metu buvo parduodami originalūs 
Rimanto Kaukėno marškinėliai su autografu. 
 

 Garsus sportininkas - olimpietis badmintonininkas Kęstutis Navickas, surengė savo vardo 
turnyrą, kuris buvo skirtas paremti onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Badmintono 
turnyre dalyvavo garsūs Lietuvos sportininkai ir kiti visuomėje gerai žinomi žmonės. 
 

 Serialo “Moterys meluoja geriau” personažai Kristina (aktorė Edita Užaitė) bei Vilma (aktorė 
Aušra Štukytė) aplankė sunkiai sergančią Mantę, kuri svajojo susitikti su šiame seriale 
vaidinančiais aktoriais. 
 

 „Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Eurovaisinės Kalėdiniame bėgime 2014“, kurį 
delegavo sunkiomis ligomis sergantiems vaikams. 

 
 Fotografas Robertas Dačkus išpildė Gelminos svajonę turėti fotoaparatą. Fotografas 

Gelminai taip pat vedė pamoką, kaip reikėtų daryti profesionalias nuotraukas ir padovanojo 
fotoalbumą “Auksinis Lietuvos jaunimas”. 

 
 Moterų krepšinio komanda “Aistės-LSU-Paradis” tapo kaulų čiulpų donorais. Iniciatyvą 

organizavo RK paramos grupė ir OHLB “Kraujas”. 
 

 Aktorius Giedrius Savickas fondo globojamam Laurynui padovanojo LED televizorių ir 
skrudintuvą. 

 
 Kauno klinikų Vaikų ligų onkologijos skyriuje pradėtas naujas projektas – psichologinę 

pagalbą ir konsultacijas sergantiems vaikams, jų artimiesiems bei skyriaus personalui teikia 
profesionali specialistė.  
 

 Kartu su kraujas.lt projektu "Būk geras" svečiavomės LKF taurės krepšinio šventėje. Prie 
projekto prisijungė Vilniaus "Kibirkšties-VIČI" žaidėjos Eglė Šniokaitė ir Lina Pikčiutė bei 
Klaipėdos "Fortūnos" atstovės Gabrielė Gutkauskaitė ir Agnė Černeckytė, kurios tapo 
potencialiomis kaulų čiulpų donorėmis. 
 

 Mergaitei vardu Ramunė buvo nupirkti drabuželiai. 
 

 Krepšinio klubo “Lietuvos rytas” žaidėjai ir treneriai prisijungė prie donrystės akcijos ir tapo 
kaulų čiulpų donorais. 

 

https://www.facebook.com/kraujas.lt/?fref=mentions
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 Kartu su Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos pradinių klasių moksleiviais, fondas 
suorganizavo akciją, kurios metu moksleiai piešė atvirukus sergantiems vaikams. 
 

 Fondas dalyvavo NKL krepšinio šventėje Palangoje, kurios metu savanoriai skatino žmones 
aukoti vaikams ir įsigyti "Taškuotą pasaką" ar/ir "Gerumo bilietą". 
 

 Kauno fultobo komanda “Žalgiris” prisijungė prie projekto “Būk geras” ir tapo potencialiais 
kaulų čiulpų donorais. 

 
 „Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Danske Bank Vilniaus maratone 2014“, kurį delegavo 

sunkiomis ligomis sergantiems vaikams. 
 

 „Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Kauno pusės maratono bėgime 2014“, kurį delegavo 
sunkiomis ligomis sergantiems vaikams. 

 
 “Sportuokime kartu” organizacija tapo fondo partneriais. Jų organizuotame mėgėjų futbolo 

turnyre dalyviai  už auką sergantiems vaikams įsigyjo knygeles "Taškuota pasaka". 
 

 Erikos ir Mariaus Žvikų šeima išpildė Gyčio svajonę turėti nešiojamą muzikos grotuvą. 
 

 Krepšininkas Adas Juškevičius išpildė Armando svajonę turėti dviratį. 
 

 Kauno klinikų vaikų ligoninėje Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga buvo surengtas 
koncertas, kurio metu pasirodymus vaikams dovanojo Gintarė Karaliūnaitė, Klarko, Jūratė 
Miliauskaitė ir vaikų šou grupė, cirko grupė “Šypsena” ir iliuzionistas Rytis. 
 

 Vilniaus universiteto onkologijos instituto ligoninei buvo nupirktos ir įteiktos infuzinės 
tūrinės pompos. 
 

 Fondo steigėjas R. Kaukėnas aplankė Kauno klinikose besigydančius vaikus. Vizito metu 
vaikams buvo įteiktos lauktuvės iš italijos – R. Kaukėno atstovaujamos krepšinio komandos 
Italijoje marškinėliai. 

 
 Fondas dalyvavo Kedainiuose organizuotame sporto renginyje, kurio metu už auką 

sergantiems vaikams žmonės galėjo įsigyti knygeles vaikams “Taškuota pasaka”. 
 

 Sunkiai sergančio Deivido šeimai  buvo įrengtas sanitarinis mazgas namuose, įrengtas dušas 
ir tuoletas. Prie pagalbos prisidėjo fondo savanoris Giedrius Pauža, transportavimo 
paslaugas teikianti įmonė UAB "Coriva", didelę nuolaidą įrangai suteikė UAB "ADMA". 
Likusią santechniką nupirko R.Kaukėno paramos grupė. 

 
 Krepšininkas Jonas Valančiūnas išpildė Gabrielės svajonę turėti nešiojamą kompiuterį. 

 
 Rimanto Kaukėno paramos grupės komanda dalyvavo badmintono turnyre "Vilniaus 

plunksna", kurio metu buvo renkamos lėšos mūsų fondo globojamiems vaikams. 
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 Vytenis Lipkevičius išpildė Edvino svajonę turėti automobilinę kėdutę. 
 

 Krepšininkas Mindaugas Lukauskis išpildė Dominyko svajonę turėti batutą. 
 

 Prie fondo veiklos prisidėjo www.stogodanga.lt.  Įsigyjus prekių ar paslaugų 
iš www.stogodanga.lt už 400 lt, 15 litų atiteko fondo globojamiems vaikams. Pirkėjai taip pat 
buvo apdovanoti pasakomis vaikams “Taškuota pasaka”. 
 

 Fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas aplankė vaikus Kauno klinikose ir įteikė rėmėjų dovanas 
bei fondo atributiką. 

 
 RK paramos grupė surengė socialinę akciją – iššukį “Arbatos puodelis”, kurios metu žmonės 

išgerdavo arbatos puodelį ir skatindami žmones aukoti perdavė estafetę kitiems padaryti tą 
patį. 

 
 Kartu su dizaineriu Robertu Kalinkinu fondas kvietė žmones pirkti specialiuosius krepšinio 

sirgalio marškinėlius “Kvepuoju krepšiniu” už kuriuos dalis lėšų atiteko sergantiems vaikams. 
Prie projekto prisijungė ir garsūs Lietuvos krepšinio atstovai, kurie skatino žmones įsigyti 
marškinėlius. 

 
 RK paramos grupė paskelbė naują projektą, kurio metu aukoti vaikams buvo galima 

trumpuoju numeriu 1402. 
 

 Linas Kunigėlis ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išpildė Gabrielės svajonę turėti rinktinės 
marškinėlius su sportininkų parašais. 
 

 Kauno futbolo komanda "Visas Labas" 2014-2015 sezoną skyrė RK paramos grupei ir 
varžybose dalyvavo su "Aplenkime vėžį" marškinėliais. 
 

 Verslininkas  Valdas Kaušas išpildė Kamilės svajonę turėti dviračio kėdutę ir šalmą. 
 

 Krepšininkas Mantas Kalnietis išpildė Edvino ir Jokūbo svajones turėti planšetę ir krepšinio 
kamuolį su Lietuvos krepšinio rinktinės marškinėliais. 
 

 Prisidėjome prie renginio "Einu-bėgu-būsiu sveikas 2014" Kupiškio rajone, Noriūnuose, 
kurio tikslas mažinti socialinę atskirtį tarp sveikų ir neįgalių vaikų. 
  

 Fondas išpildė Karolinos svajonę turėti fotoaparatą ir susitikti su krepšininku Simu Jasaičiu, 
kuris ir įteikė Karolinai profesionalų fotoaparatą. 

 
 UAB „OBER-HAUS“  išpildė Justino svajonę turėti planšetę. Dovaną vaikui įteikė įmonės 

direktorius Remigijus Pleteras. 
 

 „KM Tornado“ kolektyvas bei Kauno raj. ASU/ Tornado komandos krepšininkai dalyvavo 
mūsų fondo ir kraujas.lt organizuotoje kaulų čiulpų donorystės akcijoje "Būk geras" ir 
prisijungė prie pasaulinio kaulų čiulpų donorų registro. 
 

http://www.stogodanga.lt/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stogodanga.lt%2F&h=ATMMHc0SkqtWgJeOcGkZLFoF8bDPwdx7gX1-XLKT0tMlc35YFCPGD_qxr-SklJQezBD3FTITCuyQ9qJuPsI7Et-g-pSc-Apw2Lykblbr2DxBjiWhZ-AL04AqbdjkDnxrOBb9x744JuZRijaxAn4ZeoQFwfQrM_9Sa7YQJBVJ6XlSK6zSD6tEZAc0qfgD05RNrNJVUwNISe8CJOdBNIMvSQh2FTHd6mkHA6YKtKL3J56d613qWMbWb_a19Gkwz5ATVojsfJLS6hhkYnFBMPkgEz-8qC7MiQs0db1YwMUfzEdkGmnkXgsnwIRFVXk
https://www.facebook.com/kraujas.lt/?fref=mentions
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 Fondo savanorė Sigita išpildė Lukos svajonę turėti planšetę. 
 

  Krepšinio klubas "Lietkabelis", iniciatyvo projektą „Auk su krepšiniu“, kurio metu mūsų 
knygelės „Taškuota pasaka“ su kilnia misija keliavo per Panevėžio darželius. 

 
  QUTI QUTI ir Rimanto Kaukėno paramos grupė pristatė naują projektą, kurio metu kvietė 

visus pirkiti specialiai gerumui sukurtas "Green light" kepures (24 Lt) ir nuo vienos kepurės 
5 Lt skyrė Rimanto Kaukėno paramos ir labdaros fondui. 
 

 Fondo savanoris Darius Bivainis išpildė Mantės svajonę turėti muzikinį grotuvą „Ipod“. 
 

 Fondo globojamam Giedriui 3 kartus buvo nupirkti nekompensuojami vaistai. 
 

 Kartu su rašytoja ir iliustratore Vanda Padimanskaite fondas pristatė naują pasaką vaikams 
„Gauruota pasaka“ už kurią gautos lėšos atiteks fondo globojamiems vaikams. 
 

 Vilniaus „Lietuvos ryto“ krepšininkai apsilankė Santariškių ligoninėje, kur atvyko pas 
leukemija sergančią trejų Simoną ir išpildė jo svajonę turėti traktorių, kuriuo galėtų važinėtis. 
Dovaną įteikė krepšininkai Adas Juškevičius ir Mindaugas Lukauskis. 
 

 Fondas iniciavo projektą „Sukurk stebuklą“, kurio metu kvietė žmones prisidėti prie vaikų 
svajonių išpildymo. Projektas buvo vykdomas kartu su www.aukok.lt  

 

https://www.facebook.com/bclietkabelis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/qutiquticlothes/?fref=mentions
http://www.aukok.lt/

