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 Rimanto Kaukėno fondo savanoriai Trijų karalių dieną apsilankė Kauno klinikų ir Vilniaus 

Santariškių vaikų ligoninėse, kur lankė mažuosius ligoniukus, nešė dovanas, šviesią nuotaiką 
ir linkėjo sveikatos.  
 

 RK paramos grupė, kraujas.lt ir VU ligoninės Santariškių klinikų Kraujo centras suorganizavo 
kraujo donorystės akciją Kaune. Sausio 21 dieną Kauno plaukimo centre "Girstutis" žmonės 
galėjo donuoti kraujo būtent onkologiniams ligoniams ir užsiregistruoti kaulų čiulpų 
donorystei. 
 

 Kauno klinikų vaikų ligoninėje mūsų mažuosius draugus aplankė Marijonas Mikutavičius tuo 
pačiu išpildydamas Gyčio svajonę susipažinti su vienu žymiausiu Lietuvos atlikėjų. Marijonas 
taip pat padėjo mums nustebinti Gytį ir padovanoti nešiojamą kompiuterį. 
 

 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. 
 

 Fondo savanoris Povilas Lengvinas dalyvavo Paryžiaus maratone su kilniu tikslu - tam, kad 
išpildytų sunkiai sergančio vaiko svajonę. Prieš maratoną, Povilas rinko aukas skirtas išpildyti 
vaikų svajones. 
 

 Kovo 8 proga moterų krepšinio komanda „Aistės-LSU-Paradis“ aplankė vaikus ir jų mamas 
Kauno klinikų vaikų ligoninėje. 

 
 RK paramos grupės savanoriai dalyvavo „Kažiuko mugėje 2015“ Kaune, kurios metu rinko 

aukas sunkiai sergantiems vaikams. 
 

 RK paramos grupė per šventas Velykas aplankė vaikus Kauno klinikų vaikų ligoninėje. 
 

 RK paramos grupė ir dizaineris A. Pogrebnojus pristatė suknelių ir marškinėlių kolekciją. Dalis 
lėšų už marškinėlius atiteko fondo globojamiems sunkiai sergantiems vaikams. Marškinėlius 
ir sukneles žmonės galėjo įsigyti visose „Sportland“ parduotuvėse. 

 
 RK paramos grupė apsilankė Santariškių ligoninėje kur susitiko su ten besigydančiais vaikais 

ir dovanojo dovanas, kurios atskriejo iš italijos – krepšinio klubo „Emilijos Redžo“ 
marškinėlius.  
 

 Lenktynininkas Deividas Jocius ir fondo savanoris Giedrius Pauža išpildė Justo svajonę turėti 
lenktyninko automobilį. Deividas Justui taip pat padovanojo specialų lenktynino laikrodį ir 
aprodė sportines mašinas. 
 

 RK paramos grupė ir OHLB Kraujas dalyvavo Kaune vykusiame „Ąžuolyno bėgime“. Renginio 
metu buvo renkamos aukos vaikams. 

 

https://www.facebook.com/kraujas.lt/?fref=mentions
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 Inga Taujanskė ir Živilė Bartkevičiūtė-Bunevičienė  išpildė Austėjos svajonę turėti mobilų 
telefoną. 
 

 Darius Bivainis išpildė Justo svajonę turėti dviratį. 
 

 Daininkas Donatas Montvydas išpildė Edgaro svajonę turėti dviratį. 
 

 "Bioderma" ir RK paramos grupė skelbė akciją "Jautri savaitė", kurios metu 5 dienas žmonės 
galėjo dalyvauti renginiuose ir taip prisidėti prie pagalbos sunkiai sergantiems vaikams.  
 

 „Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Danske Bank Vilniaus maratone 2015“, kurį delegavo 
sunkiomis ligomis sergantiems vaikams. 

 
 Sigita Kantautienė išpildė Deimanto svajonę turėti planšetę. 

 
 Fondo globojamam Giedriui 3 kartus buvo nupirkti nekompensuojami vaistai. 

 
 Krepšininkas Jonas Valančiūnas išpildė Kasparo svajonę turėti NBA „Toronto Raptors“ 

krepšinio klubo markinėlius, kuriuos ir įteikė pats Jonas. 
 

 Kėstutis Navickas išpildė Živilės svajonę turėti dviratuką. 
 

 Povilas Lengvinas išpildė Dmitrij svajonę turėti žaidimų kompiuterį „Playstation 4“. Svajonė 
buvo išpildyta už Povilo iniciatyvos (Paryžiaus maratonas) surinktas aukas. 

 
 Rimanto Kaukėno paramos grupė, bendradarbiaudama su Lietuvos krepšinio federacija, 

„Paysera“ Europos U16 vaikinų krepšinio čempionato metu suorganizavo atvirą krepšinio 
treniruotę-paramos akciją. Atvirą krepšinio įgūdžių treniruotę vedė krepšininkas Martynas 
Pocius ir treneris Vytautas Valiulis. Po atviros treniruotės R. Kaukėno paramos grupė 
pakvietė visus dalyvauti paramos akcijoje „Perduok kamuolį sergančiam vaikui“, kurioje visi 
treniruotės dalyviai galėjo paaukoti kamuolį R.Kaukėno fondo globojamiems sunkiai 
sergantiems vaikams.  
 

 RK paramos grupė suteikia reikalingą pagalbą Deimantei. Mergaitei buvo nupirktas kosulio 
asistentas. 

 
 Lietuvos jaunučių vaikinų krepšinio rinktinė Kauno vaikų ligų klinikoje aplankė Rimanto 

Kaukėno fondo globojamus sunkiai sergančius vaikus. Rinktinės nariai prisijungė prie akcijos 
"Perduok kamuolį sergančiam vaikui" ir savo linkėjimais papuoštus kamuolius padovanojo 
mažiesiems ligoniukams.  
 

 RK paramos grupė krūties vėžiu sergančiai merginai nupirko jai reikalingą treniruoklį-dviratį. 

 
 Kartu su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine ir Lietuvos krepšinio federacija fondas išpildė 

Justino svajonę sudalyvauti Lietuvos krepšinio rungtynėse, gyvai pamatyti krepšinio atstovus 
ir turėti kamuolį su jų parašais. 
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 Plaukikė Rūta Meilutytė aplankė fondo globojamus vaikus Kauno vaikų ligoninėje. Vaikučiai 
be galo džiaugėsi matydami ir bendraudami su Rūta, o ypatingai juos nudžiugino autografais 
papuoštos Rūtos plaukimo kepuraitės. 
 

 Kauno klinikų vaikų ligoninėje buvo surengtas koncertas "Mūsų viltis" bei susitikimas su 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjais: Jonu Valančiūnu, Robertu Javtoku, Domantu 
Saboniu ir Mindaugu Kuzminsku.  
 

 Kartu su  "Mamų unija" ir Vytauto Kernagio fondu buvo suorganizuotas renginys, kurio metu 
į dangų buvo paleista 100 dangaus žibintų už vėžiu sergančius vaikus ir jų svajonių 
išsipildymą. Jau trečius metus organizuojamos draugystės akcijos tikslas – priminti visiems, 
kad kasmet Lietuvoje iki 100 vaikų suserga vėžiu ir visi jie turi svajonių, kurioms turime padėti 
išsipildyti. 

 Pasaulinę barzdos dieną sirgdami už Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę ir aukciono metu 
aukodami Rimanto Kaukėno paramos grupei prisijungė ir „Barzdų klubas“. Prie šio aukciono 
dovanodami savo daiktus prisijungė daugiau ar mažiau barzdoti Lietuvos krepšininkai - jų ir 
kitų barzdočių dėka mūsų fondo globojamiems vaikams surinkome per 200 eurų. 
 

 I AM LT komanda bendradarbiaudama su Rimanto Kaukėno paramos grupe, kvietė visus 
prisidėti prie gerų darbų – interneto svetainėje www.charitystars.com buvo paskelbti trys 
aukcionai. Surinktos aukos atiteko Rimanto Kaukėno paramos fondui. 
 

 Prisidėjome prie renginio "Einu-bėgu-būsiu sveikas 2015" Kupiškio rajone, Noriūnuose, 
kurio tikslas mažinti socialinę atskirtį tarp sveikų ir neįgalių vaikų. 
  

 Andrius Petručenia dalyvavo “Spartan Race” ir įveikė 23 km trasą. Andrius šį bėgimą paskyrė 
Rimanto Kaukėno paramos grupei ir ragino visus aukoti fondo globojamiems vaikams. 
Žmonės noriai prisidėjo – akcijos metu buvo paaukota £312.25.  
 

 Už "Kęstučio Navicko paramos turnyre" surinktas aukas buvo išpildyta Vaidoto svajonė turėti 
išmanujį televizorių. 
 

 Les Couleurs NYC Charity ir Rimanto Kaukėno Paramos Grupė Spalio 30d. visus kvietė į 
bendrą, iškilmingą raudono kilimo labdaros vakarą "Hearts without Borders", kuris buvo 
skirtas paremti sunkiai sergančius Lietuvos vaikus bei Haičio vaikus tapusiais našlaičiais po 
žemės drebėjimo. 
 

 Jonas Nainys, Rolandas Mackevičius ir Orobalionai.lt išpildė Aušrinės svajonę paskraidyti oro 
balionu. 
 

 Papuošalų dizainerė Elvyra Monginienė „Elvyra Design“ sukūrė papuošalus-musiukus „Gėrio 
muses“, už kuriuos gautos lėšos yra skiriamos mūsų paramos grupės fondui, kad kartu 
galėtume padėti vaikams, kuriems tos pagalbos labiausiai reikia. 
 

 Donatas Montvydas išpildė Aušros svajonę susipažinti su juo ir turėti nešiojamą kompiuterį. 
 

http://www.charitystars.com/
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 Fondo komada „Aplenkime vėžį“ dalyvavo „Eurovaistinės Kalėdiniame bėgime 2015“ 
Vilniuje, kurį delegavo sunkiai sergantiems vaikams. 
 

 Savanorė, talentinga visažistė Jūratė išpildė Jovitos svajonę turėti makiažo rinkinį ir būti 
padažyta makiažo meistrės. 

 
 RK paramos grupės savanoriai surengė Kalėdinį vizitą Kauno klinikose, kur juos aplankė 

Kalėdų senelis ir sveikino su žiemos šventėmis bei dovanojo dovanas. 
 

 Gruodžio 19 d. Niujorke įvyko antrasis „Širdys be sienų“ labdaros vakaras organizuojamas 
kartu su Les Couleurs paramos grupe. Jo metu visos surinktos lėšos lygiomis dalimis buvo 
skiriamos Lietuvos vaikams sergantiems vėžiu bei Haičio vaikams. 
 

 Prieš didžiąsias žiemos šventes Kauno mažuosius ligoniukus aplankė "Akvilės" moterų 
krepšinio lygoje rungtyniaujanti "LSU-Kauno" komanda. Krepšininkės pradžiugino vaikus 
dovanėlėmis artėjančių švenčių proga bei vaikų gamintais atvirukais su šilčiausiais 
linkėjimais pasveikti. 
 

 Kartu su savanoriais Jonu ir Dovile bei Kaniterapinės pagalbos centru prieš žiemos šventes 
aplankėme Kauno klinikose besigydančius vaikučius. Vaikus pradžiugino gautos dovanėlės, 
visus jaukiai nuteikė Jono saksofonu grojamos melodijos. Smagia atrakcija tapo ir galimybė 
nusifotografuoti momentiniu fotoaparatu. 
 

 Krepšininkas Saulius Kuzminskas išpildė Luko svajonę turėti planšetę. 
 


