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 Kauno J. Jablonskio gimnazijoje surengta kaulų čiulpų donorystės akcija. 

 
 Fondo savanoris Darius Bivainis išpildė Romos svajonę turėti išmanujį telefoną “Samsung S7 Edge”. 

 
 Fondo savanoris Darius Bivainis išpildė Eimanto svajonę turėti planšetę. 

 
 Fondo savanorė išpildė Smiltės svajonę turėti šuniuką. 

 
 Kalėdinis vizitas Kauno klinikose esančioje vaikų ligų klinikoje.  

 
 „Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Eurovaisinės Kalėdiniame bėgime 2016“, kurį delegavo 

sunkiomis ligomis sergantiems vaikams. 
 

 Fondas suteikė pagalbą sergančio Tajaus šeimai – nupirko viryklę ir skalbimo mašiną. 
 

 Betgames.tv išpildė Beno svajonę turėti planšetę. 
 

 Kartu su Jaunimo organizacija “Darbas” įvykdėme iniciatyvą “Šypsokimės kartu”, kurios metu 
Rakviliškyje pasakojome vaikams apie kaulų čiulpų donorystę. 

 
 Betgames.tv išpildė Rolano ir Dovydo svajones turėti išmanujį televizorių ir nešiojamą kompiuterį. 

 
 Fondas suteikė pagalbą Ramunei, kuriai buvo reikalinga reabilitacija Palangos sanatorijoje. Fondas 

padengė visas išlaidas. 
 

 Kartu su OHLB “Kraujas” ir Lietuvos sporto universitetu buvo įvykdyta kaulų čiulpų donorystės 
akcija universitete. 

 
 Mamos dienos proga, fondas įvykdė fotosesiją, kurios metu buvo fotografuojamos mamos ir jų 

sergantys vaikai. 
 

 Santariškių ligoninėje besigydantiems vaikams surengta vaikų personažo “Kakė makė” programa. 
 

 Mergaitei vardu Ramunė buvo nupirkti drabuželiai. 
 

 Krepšininkas Paulius Jankūnas išpildė Luko svajonę turėti žaidimų kompiuterį “Playstation 4’ 
 

 Fondas išpildė Viktorijos svajonę turėti lėlę. 
 

 Kauno klinikose suorganizuotas renginys, kurio metu Kauno kolegijos dėstytoja Kristina Paužienė 
vedė pamokelę vaikams apie burnos higieną. 

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

čiulpų donorais. 
 



 

2016 m. VEIKLA 

 Parolimpiečiams nupirkta speciali sporto įranga. 
 

 Sunkią trauma patyrusiam Šarūnui buvo nupirktas metinis abonementas lankytis “Girstučio” 
baseline. 

 
 Suteikėme pagalbą Mildai. Buvo nupirkti medikamnetai ir kanapių aliejus. 

 
 „Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Danske Bank Viliaus maratone 2016“, kurį delegavo 

sunkiomis ligomis sergantiems vaikams. 
 

 Prisidėjimas prie renginio "Einu-bėgu-būsiu sveikas 2016" Kupiškio rajone, Noriūnuose, kurio 
tikslas mažinti socialinę atskirtį tarp sveikų ir neįgalių vaikų.  

 
 Nacionaliniam vėžio institutui padovanoti šeši infūzinių pompų komplektai.  

 
 “Aplenkime vėžį“ komanda dalyvavo „Ažuolyno bėgime 2016“, kurį delegavo sunkiomis ligomis 

sergantiems vaikams. 
 

 Suteikėme pagalbą Giedriui. 4 kartus įteikti nekompensuojami vaistai ir 1 kartą medicininė įranga. 
 

 Už “Elvyra Design” kurtas gėrio musytes surinktas aukas, fondas išpildė Vaido svajonę turėti 
išmanujį telefoną “iPhone 6”. 

 
 Suteikta piniginė parama gydymo išlaidoms padengti kompozitoriui Kęstučiui Lušui. 

 
 Koncertas Kauno klinikose kartu su Pažaislio muzikos festivalio ir Amerikos šalių jaunimo orkestro 

atstovais. 
 

 Vizitas pas Kauno klinikose besigydančius vaikus. Vizito metu dalyvavo Lietuvos krepšinio rinktinės 
sportininkai, dainininkė Monika Pudziūtė. 

 
 Išpildyta Kamilės svajonė turėti rožinės spalvos mašinytę-lovytę.  

 
 Kartu su dizaineriu A. Pogrebnojumi buvo pristatyta nauja suknelių ir marškinėlių kolekcija, už kurią 

gautos lėšos atiteko RK paramos grupės globojamiems sergantiems vaikams. 
 

 UAB „Kaunesta“ išpildė Juliaus svajonę turėti nešiojamą kompiuterį. 
 

 Kartu su restorano “Chef2 Food House” savininkais ir virtuvės šefais aplankėme vaikučius Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Renginio metu vaikai ir jų mamos gamino desertus. 

 
 Muzikos grupė „Liūdni slibinai“ išpildė Emilijos svajonę turėti muzikinį grotuvą. 

 
 Surenkta rankdarbių popietė su Kauno klinikose besigydančiais vaikais.  
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 „Barclays“ suorganizuota iniciatyva „Alisa stebuklų šalyje“, kurios metu surinktos lėšos atiteko 
vaikams sergantiems vėžiu. 

 
 Prisidėjome prie renginio „Saugokime Baltiją“. 

 
 “Pasaka mano delne” iniciatyvos pristatymas “Knygų mugės 2016” metu. 

 
 Krepšininkas Mantas Kalnietis išpildė Evelinos svajonę turėti išmanujį telefoną. Savanorė E. 

Monginienė pasirūpino visos dienos pramogomis, kurių metu Evelina susitiko su Lietuvoje garsiais 
žmonėmis. 

 
 Prisidėjome prie Gabijos Jasiulionytės gimtadienio šventės apmokant kaimo turizmo sodybos 

paslaugas. 
 

 Rimantas Kaukėnas aplankė vaikus Kauno klinikose. Vizito metu dalino vaikams dovanas iš Italijos 
ir perdavė Mindaugo Kuzminsko nupirktą Godai skirtą svajonę - lėlę. 

 
 Su Žydrūno Ilgausko pagalba nupirkome ir įteikėme Karoliui išsvajotą planšetinį kompiuterį. 

 
 Trijų karalių vizitas Santariškių ligoninėje esantiems vaikams. 

 
 Trijų karalių vizitas Kauno klinikose esantiems vaikams. 

 


