
2021 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

„RIMANTO KAUKĖNO PARAMOS GRUPĖ“ yra labdaros ir  paramos fondas,  nuo 2012 m.
veikiantis  visoje  Lietuvoje  ir  suteikiantis  viltį,  stiprybę  ir  džiaugsmą  onkologinėmis  ligomis
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gyvenimą šviesos.
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GAUNAMOS 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 surinktos aukos (privataus verslo darbuotojų inicijuojamos akcijos

organizacijos viduje);
● 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas fondo veiklai;
● Fondo inicijuojamų labdaringų akcijų 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, gertuvės, džemperiai, kojinės ir

t.t. – www.rkeshop.lt )
● Trumpieji numeriai įvairių iniciatyvų metu.

Pastebime, kad dažnai  Rimanto Kaukėno paramos grupė tampa tarpininku tarp norinčių padėti ir
tų, kuriems reikia pagalbos. Organizacijos ir fiziniai žmonės patys pasirūpina parama vaikams ir jų
šeimoms,  o  fondas  organizuoja  susitikimus  su  abejomis  pusėmis,  taip  skatindami
bendruomeniškumą ir abipusę draugystę.

PRIVATŪS VERSLAI 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,
vertimų biurais, elektronikos atstovais, marketingo specialistais ir kitais verslais. Įvairūs savo srities
profesionalai dažnai sutinka atlikti fondo veiklai reikalingas užduotis neatlygintinai taip didindami
fondo produktyvumą ir  veiklos  efektyvumą be papildomų išlaidų už ką fondas  yra nepaprastai
dėkingas.
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BENDRADARBIAVIMAS SU GYDYMO ĮSTAIGOMIS

Fondas  nuolatos  bendradarbiauja  su  Vaikų  onkohematologijos  skyriais  Vilniaus  Universiteto
Santariškių vaikų ligoninėje ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikose bei
Nacionaliniu  vėžio  institutu.  Kartu  su  ten  dirbančiais  sveikatos  specialistais  stengiasi  pažinti
kiekvieną vaiką, užmegzti ryšį su šeimomis bei suteikti jiems reikalingą pagalbą. Fondas taip pat
aprūpina gydymo įstaigas trūkstama medicinine įranga, atnaujina ten esančias patalpas.

2021  m.  kartu  su  kitų  fondų  pagalba  pavyko  įgyvendinti  Vilniaus  Universiteto  Santaros  vaikų
ligoninės  onkohematologijos  skyriaus  vedėjos  prašymą   -  įsigyti  naują,  modernų  bei  mobilų
echoskopą,  kuris  sukuria  premium lygio  echoskopinius  vaizdus  bei  jo  pagalba  galima  greitai  ir
efektyviai  nustatyti  diagnozę.  Iki  to  laiko  vaikų  onkohematologijos  skyrius  naudojo  15  metų
senumo  aparatą,  kuris  buvo  morališkai  ir  fiziškai  pasenęs,  neatitiko šių  dienų reikalavimų,  tad
poreikis  naujam  echoskopui  buvo  tikrai  didelis.   Šio  naujo  echoskopo  pirkimui  buvo  išleista
įspūdinga, net 99 800 EUR suma.

Kartu su Kauno mokslo ir technologijų parko direktoriumi Pauliumi Nezabitausku kvietėme visus
prisidėti  prie  pagalbos  LSMU  Kauno  ligoninei  bei  joje  dirbančiam  medicinos  personalui,
palengvinant šių, sunkiai dirbančių medicinos darbuotojų darbą aprūpinant juos pacientų keltuvais.
Projektą pavyko įgyvendinti ir LSMU Kauno ligoninę pasiekė reikalingi mobilieji keltuvai.

2021 metais, sulaukę Santaros klinikose dirbančios kineziterapeutės Vaidos prašymo, aprūpinome
vaikų ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos bei vaikų onkohematologijos skyrius specialiomis
gumomis, pritaikytomis Theraband wall station treniruokliui.
Taip  pat,  Nacionaliniam  vėžio  institutui,  Vilniaus  Santaros  ligoninės  bei  Kauno  klinikų  vaikų
onkohematologijos skyriams pristatėme dezinfekcinį skystį bei rankų gelį.

PAGALBA NACIONALINIAM VĖŽIO INSTITUTUI

Prisijungdami prie Andriaus Tapino iniciatyvos
„Laikykitės  medikai“  II-ojo  etapo,  skirto
skubiam  būtiniausios  įrangos  ligoninėms
pirkimui,  nusprendėme  padėti  mūsų
ilgamečiam  draugui  -  Nacionaliniam  vėžio
institutui.  Visi  kartu,  bendromis  jėgomis
siekiame  to  paties  –  padėti  didelėje  rizikoje
esantiems,  itin  sunkiomis  bei  onkologinėmis
ligomis sergantiems pacientams.

Sausio mėn. pabaigoje į Nacionalinį vėžio institutą pristatėme du didelės tėkmės (ang. high–flow)
deguonies  aparatus,  kurie  yra  gyvybiškai  svarbūs  ne  tik  su  COVID–19  infekcija  kovojantiems
pacientams,  bet  ir  gulintiems  NVI  Anesteziologijos,  reanimacijos  ir  operacinės  skyriuje.  Šios
paramos suma buvo net 5599,6 eur.
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PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS

Rimanto  Kaukėno  paramos  grupė  aprūpina  vaikus  reikalinga  medicinine  įranga,
nekompensuojamais  medikamentais  ir  kitomis  šeimai  reikalingomis  priemonėmis  bei  padeda
įgyvendinti svarbius gydymus/reabilitacijas/operacijas užsienyje ir Lietuvoje. Per 2021 metus, visų
gerų prisidedančių žmonių dėka, padėjome beveik 50 šeimų.

MEDICININĖ ĮRANGA

2021 metais aprūpinome šeimas reikalinga medicinine/slaugos įranga: raidos sutrikimus turintiems
ir  sunkiai  judantiems  vaikams  buvo  nupirktos  2  specialios  kėdutės,  2  neįgaliojo  vežimėliai,  1
atsiurbimo aparatas, 1 specialiai mažiems vaikams su cerebriniu paralyžiumi pritaikytas rankų ir
kojų treniruoklis, 1 masažuoklis, 1 kosulio asistentas. Dar vienai kovotojai dovanojome parenterinio
maitinimo krepšį. Taip pat vienai mergaitei išnuomavome didelės tėkmės deguonies aparatą bei jo
priedus.

GYDYMAS

Kaip ir kiekvienais metais, stengėmės prisidėti prie vaikų gydymo Lietuvoje bei užsienyje. 2021 m.
mūsų jau ne vienerius metus globojamai Ramunei Barborai padėjome išvykti į Azerbaidžaną, kur
mergaitei  buvo taikomas  ilgai  lauktas  gydymas  gydomąja  nafta  bei  reabilitacija.  Dėl  cerebrinio
paralyžiaus  sunkiai  vaikščiojančiam  Simonui,  vienoje  iš  Lenkijos  klinikų,  suteiktas  kamieninių
ląstelių gydymas, kurio dėka tikimąsi, kad berniukas galės vaikščioti.

Mažajai  Elijai,  kurią  globojame  jau  daugelį  metų,  susidūrus  su  dar  vienu  iššūkiu,  buvo  atlikta
operacija, kurios metu už mergaitės ausytės atsiradęs galimai piktybinis apgamas buvo pašalintas.
Dabar  galime  pasidžiaugti,  kad  apgamas  nėra  piktybinis  ir  dėka  profesionalių  chirurgų  jo
pašalinimas įvyko itin sklandžiai.

Prisidėjome prie Imunoterapijos Laurai – moteriai, kuriai teko ne vienas išbandymas. Visų pirma,
onkologine liga sirgo jos dukra, kuriai pavyko įveikti ligą. Rodos, kai gyvenimas turėjo grįžti į įprastas
vėžias, Laurai buvo diagnozuotas gimdos kaklelio vėžys su metastaze stubure. Kadangi liga, nors ir
sunkiai,  bet  pasiduoda  gydymui,  buvo  nuspręsta  ieškoti  papildomų  būdų  –  taikyti  vėžio
imunoterapiją.

REABILITACIJA / TYRIMAI
2021  metais  prisidėjome  prie  vaikams  taip  reikalingų  reabilitacinių  užsiėmimų:  4  vaikai  lankė
mankštas, 2 vaikai  dalyvavo fizinėje terapijoje, 2 vaikams buvo taikoma ergoterapija,  1 vaikui  –
individuali kineziterapija. Viktorija lankė baseino treniruotes, o Elzės reabilitacija vyko tiek baseine,
tiek salėje. Džiaugiamės, kad 2021 metais galėjome prisidėti ir  prie gyvūnų terapijos: Martynui
taikoma delfinų terapija, o Titui – žirgų.

Dviem mūsų mažiesiems kovotojams, Alisai ir Algirdui, buvo atliekami genetiniai tyrimai.
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MEDIKAMENTAI

2021 metais sulaukėme dešimtmetės mergaitės Nerilės, kovojančios su piktybiniu augliu, mamos
laiško. Mergaitei chemoterapinis gydymas nebuvo tinkamas, todėl taikytas medikamentinis. Vaistai
yra  brangūs, tačiau būtini gydymui, todėl prisidėjome prie jų įsigijimo.

Aprūpinome ir  dar keletą šeimų, su kuriomis bendraujame jau ne vienerius metus,  reikalingais
vitaminais bei papildais.

KITA BŪTINA PAGALBA

Vykdydami veiklą, sulaukiame įvairių prašymų ir džiaugiamės, kad kartais galime palengvinti šeimų
naštą/buitį  ir  gana  nedideliais  jų  norais.  2021  m.  šeimoms buvo  nupirkta:  masažinis  kilimėlis,
specialūs smėlinukai (bodžiukai), ventiliatorius, valgymo sutrikimų turinčiai mergaitei – trintuvas,
šaldytuvas, čiužinys. Dviem mergaitėms padovanojome naujus akinius ir dar dviem vaikams klausos
implantų ir procesoriaus priedus.

Džiaugiamės,  kad  galime  prisidėti  ir  prie  vaikų  tobulėjimo  bei  pasitikėjimo  savimi.  Ernestui
padėjome susitvarkyti dantis, o vienai merginai – pažinti save, lankant psichologo konsultacijas. Dvi
merginos
lanko anglų kalbos kursus/užsiėmimus, dar trys dirba drauge su korepetitoriais.

2021 metais, padėjome ne tik vaikams, bet ir jų artimiausiems žmonėms: vieno vaikino mamai
suteikėme psichologinę pagalbą, o kitai – grožio dieną.
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„SVAJONIŲ PAŠTAS“

Rimanto Kaukėno paramos  grupė jau  nuo pat  pirmųjų gyvavimo dienų vykdo akciją  „Sugalvok
norą“, kurios metu sunkiai sergantys vaikai gali parašyti laišką apie savo slapčiausius troškimus ir
palikti  jį  gydymo  įstaigose  esančiose  fondo  pašto  dėžutėse  ar  tiesiog  parašyti  tiesiogiai  mums
elektroniniu paštu.

Laiškuose vaikai  pasakoja apie savo skaudžią patirtį atsiduriant tarp keturių palatos  sienų,  apie
jiems atliekamus skausmingus ir alinančius gydymus. Mažieji pacientai dažnai pasakoja ir apie savo
pomėgius,  mėgstamiausius  atlikėjus  ar  sportininkus  bei  atskleidžia  savo  slaptas  svajones.
Ligoniukams, esant sunkios būklės, geros emocijos tampa tarsi svarbus vaistas, tad fondas kartu su
įvairių sportininkų, aktorių, atlikėjų ir kitų draugų pagalba stengiasi išpildyti vaikų svajones ir taip
praturtinti jų patirtį viltimi, stiprybe ir džiaugsmu.

Per 2021 metus, fondas kartu su daugybės gerų žmonių pagalba, išpildė 66 vaikų svajones. Vaikams
buvo dovanojami dviračiai, telefonai, kompiuteriai, paspirtukai, lego, įvairūs žaidimai bei patirtys,
pavyzdžiui,  apsilankymas  dinozaurų  parke,  dideliame  ūkyje,  poilsis  pajūryje,  susitikimai  su
mėgstamais  atlikėjais  ar  personažais.  Kovotojai  Veronikai  buvo  atnaujintas  bei  pritaikytas
lengvesniam judėjimui svajonių kambarys, o mažoji Alisa kartu su dvyne sese bei tėveliais turėjo
galimybę skirti oro balionu, kuriais kartu su sese nuo mažų dienų žavėjosi.

Vaiko vardas Liga/ diagnozė Svajonė

Linas Wilmso navikas Išmanusis telefonas

Algirdas Okulofraginė  raumenų  distrofija,
rijimo  sutrikimas,  vokų  ptozė,
gastrostoma ir kitos ligos

Sėdimas elektrinis paspirtukas

Anželika Hodžkino limfoma Profesionalus plaukų tiesintuvas

Viktorija Onkologinė liga Išmanusis telefonas

Inga Nepiktybinis kelio auglys Išmanusis telefonas

Meda Leukemija Nintendo žaidimų valdiklis ir žaidimai

Modesta Gliobastoma Nešiojamas kompiuteris

Timūras Neuroblastoma Planšetė

Mindaugas Hodžkino limfoma Sėdimas elektrinis paspirtukas

Domas Mielodisplazinis  sindromas,
refleksinė citopenija

Miegamasis fotelis ir kiti baldai

Amelija Aukšto  piktybiškumo  laipsnio
embrioninė  rabdomiosarkoma
nosiaryklės srityje

Knygutės ir LEGO

Raimonda Navikas Išmanusis telefonas ir reikalingi medikamentai
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Anželika Piktybinis  galvos  smegenų
navikas, smegenų vandenė

Elektromobilis ir piešimo lenta

Emilija Melanoma Išmanusis telefonas ir susitikimas su 
dainininku Mantu Jankavičiumi

Nojus Rabdomiosarkoma BMX dviratis

Ieva Ūminė limfoblastinė leukemija Planšetė

Julius Rabdiosarkoma, minkštųjų 
audinių piktybinis navikas

Piešimo planšetė

Ernestas Onkologinė liga Planšetė

Barbora Wilmso navikas Nintendo ir susitikimas su dainininku J. Jaručiu

Mantas Piktybinis auglys Nešiojamas kompiuteris

Vanesa Didelio laipsnio kurtumas Elektromobilis Buggy

Justina Ūminė limfoblastinė leukemija Išmanusis telefonas

Armandas Leukemija Šuniukas

Emilis Onkologinė liga Žaidimų kompiuteris

Mantas Hodžkino limfoma IV stadija Vairuotojo teisės

Austėja Židininė epilepsija Fotoaparatas

Germanas Cereblinis paralyžius, o šalia to – 
mišrūs raidos sutrikimai, 
kvadriplegija, tetraplegija

Planšetė

Enrikas Limfoblastinė limfoma Kompiuteris

Armandas Ūminė pre B-limfoblastinė 
leukemija

Kompiuteris

Alisa Wilmso navikas Skrydis oro balionu

Paulius Galvos auglys Nintendo

Darijus Wilmso navikas Kompiuteris

Anastasija IV stadijos inksto navikas su 
metastazėmis plaučiuose

Dviratukas

Dovas Dešinės šlaunies 
rabdomiosarkoma

Kompiuteris

Emilija Leukemija Xbox

Emilija Leukemija Atostogos prie jūros

Gabija Onkologinė liga, epilepsija Kompiuteris

Amelija Aukšto piktybiškumo laipsnio 
rabdomiosarkoma

Apsilankymas dinozaurų parke
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Augustas Langerhanso ląstelių histociozė Elektrinis paspirtukas

Rokas Lėtinė granulominė liga bei sunki 
imunodeficito forma

Konstruktorius - kranas

Simas Trombocitopenija Apsilankymas dideliame ūkyje, 
pasivažinėjimas su kombainu ir LEGO

Saulė Medulblastoma Poilsis prie jūros

Viktorija Onkologinė liga Molbertas ir planšetė

Vesta Leukemija Kompiuteris

Austėja Darinys galvoje Paspirtukas ir skrydis oro balionu

Lukrecija Galvos auglys Šuniukas

Augustė Leukemija Elektrinis automobilis

Austėja Limfoblastinė leukemija Dviratis

Jegoras Ūminė limfoblastinė leukemija Paspirtukas

Gabrielė Galvos auglys Šuniukas

Deividas Pirmojo tipo neurofibramatozė Dviratis

Dominyka Leukemija Telefonas

Veronika Osteosarkoma  ir metastazės 
plaučiuose

Svajonių kambarys

Adomas Limfoblastinė limfoma Didelis LEGO ir susitikimas su „Šunyčiais 
Patruliais“

Lukas Neuroblastoma Kompiuteris

Mėja Ūminė limfoblastinė leukemija Kompiuteris

Nuoširdžiai  dėkojame  visiems,  kurie  prisideda  prie  stebuklų  kūrimo  mažiesiems ligoniukams ir
pripildo jų išgyvenimus geromis emocijomis bei šypsenomis!
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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 ir fizinį
aktyvumą.   Prie  šios  komandos  prisijungia  gausus  būrys  žmonių,  dažnai  komandą  papildo  ir
visuomenėje puikiai pažįstami žmonės: sportininkai, pramogų pasaulio atstovai. Visų šių žmonių
dėka – pildomos vaikų svajonės ar teikiama konkreti reikalinga pagalba.

2021 metais komanda pasirodė virtualiame Eurovaistinės kalėdiniame bėgime, kuris buvo perkeltas
iš 2020 m., Iki Velomaratone, kuriame distancijos įveikiamos dviračiais, riedlentėmis, paspirtukais
ar  riedučiais,  kaip  visuomet  daugiausiai  dėmesio  sulaukiančiame  Vilniaus  maratone  bei
tradiciniame kalėdiniame bėgime Vilniuje. Registruodamiesi dalyvauti renginiuose ir prisijungdami
prie „Aplenkime vėžį“ komandos, visi norintys gali paaukoti fondui bei taip prisidėti prie konkrečios
vaiko  istorijos:  išpildant  svajonę  ar  suteikiant  vaikui  reikalingą  pagalbą.  Gera  matyti,  kad
„Aplenkime  vėžį“  marškinėlius  bei  skleidžiamą žinutę  kasmet  matome  ne  tik  Lietuvoje,  bet  ir
užsienyje organizuojamuose sporto renginiuose.
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PARAMOS KONCERTAS „UŽ PERGALĘ GYVENTI“

2021  m.  balandžio  4  dieną,  Šv.  Velykų  vakarą  per  LRT  televiziją  buvo  transliuojamas  vienas
įspūdingiausių paramos koncertų „Už pergalę gyventi“. Koncerto metu buvo galima susipažinti su
mūsų fondo herojais, išvysti dar niekur nematytą 3D grafiką, specialiuosius efektus bei gausų būrį
atlikėjų, kurie dovanojo savo pasirodymus.
Koncerto metu buvo surinkta 105 687 EUR suma, kuri bus panaudota sunkiai sergantiems vaikams
–  med.  įrangos  ir  medikamentų  aprūpinimu,  svarbių  gydymo  ir  operacijų  įgyvendinimui  bei
ligoniukų svajonių išpildymui.

AKCIJA „SPALVOTAS PLEISTRIUKAS“

Tęsiama  graži  ir  prasminga,   Aistės  Furajevaitės  inicijuota,  akcija  „Spalvotas  pleistriukas“.  Šios
akcijos  tikslas  -  surinkti  1000  spalvotų  pleistriukų  dėžučių  onkologinėmis  ligomis  sergantiems
vaikams, kad dažni adatų dūriai būtų ne tokie skaudūs. Labai džiaugiamės, kad kasmet ši akcija
išsipildo  su  kaupu  ir  ligonines  pasiekia  daugybė  spalvotų  pleistriukų  mažųjų  pacientų  dūriams
paslėpti.
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PARAMOS TURNYRAS „UŽ PERGALĘ GYVENTI“

Jau tradiciniu tapęs 3x3 krepšinio turnyras „Už pergalę gyventi“, organizuojamas kartu su Sostinės
krepšinio  mokykla,  buvo  vykdomas  ir  2021  m.  Džiaugiamės,  kad  kasmet  turnyras  sulaukia  vis
didesnio  dėmesio,  o  tai  reiškia,  kad  vis  plačiau  skrieja  ir  iniciatyvos  žinutė  –  skatinti  jaunimo
atjautą,  bendruomeniškumą  per  fizinį  aktyvumą.  Dalyviai  kviečiami  išbandyti  save  krepšinio
aikštelėje, pasivaržyti su profesionaliais sportininkais,  daugiau sužinoti apie fondo veiklą bei gerai
praleisti laiką klausantis puikios muzikos.
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RENGINIAI VAIKAMS

Viena  iš  fondo  veiklų  visuomet  buvo  nukreipta  į  sergančių  vaikų  užimtumą  ir  gerų  emocijų
skleidimą,  todėl  reguliariai  organizuojami  vizitai  į  Kaune  ir  Vilniuje  ligoninių  skyrius,  kuriuose
gydomi mūsų mažieji herojai. Dėl sudėtingų pandemijos metų ir karantino sąlygų, 2021 m. beveik
negalėjome lankyti vaikų palatose, bet vasarą surengėme po renginuką lauke.

Kaip ir kasmet, taip ir 2021 m. buvo minima vaikų gynimo diena, kuri šiemet vyko VUL Santaros
klinikose. Puikių emocijų sukėlė Donato Montvydo apsilankymas ir atlikta daina, o mažieji kovotojai
buvo  laimingi  galėdami  ne  tik  pabendrauti,  bet  ir  nusifotografuoti  su  mylimu  dainininku.  Prie
renginio prisijungusi organizacija „Raudonos nosys“  - gydytojai klounai sukėlė šypseną veiduose
mūsų mažiesiems herojams bei visiems susirinkusiems, o žonglierius pademonstravo įspūdingus
triukus su degančiais fakelais bei po ligoninės kiemą vaikams mojavo nuo vienaračio.

Liepos mėnesį lankėmės Kauno klinikose ir susitikome su vaikais, besigydančiais Kauno klinikų vaikų
ligoninėje  ir  sukūrėme  jiems  šventišką  popietę  lauke,  kur  visa  erdvė  prisipildė  spalvų,  muilo
burbulų ir  vaikiškų šypsenų. Aplankėme ir  onkologiniame skyriuje gulinčius vaikus, kurie į  lauką
išeiti ir būti su visais negalėjo, tad įteikėme jiems dovanėles, kad dienos palatoje būtų bent kiek
linksmesnės ir pripildytos kuo geresnių emocijų.

Taip pat dalyvavome ir renginyje „Švęsk sveikatą“, į kurį mus pakvietė Nacionalinis vėžio institutas.
Džiaugiamės, kad turėjome galimybę prisidėti prie žinutės skleidimo, skatinti susirgimų prevenciją
bei įpročių ugdymą, kuriuos įgiję prisidėtume prie sveikesnės ateities sau ir artimiesiems.

Žinoma, nepamirštamos ir didžiausios metų šventės, kurių metu visuomet aplankome Vilniuje ir
Kaune  besigydančius  ligoniukus  bei  jų  šeimas,  pradžiuginame  įvairiomis  dovanėlėmis,  žaislais,
knygelėmis  ar  fondo marškinėliais.  Visuomet  su  džiaugsmu  dalinamės  geromis  emocijomis  bei
šypsenomis, o vaikai jomis apdovanoja mus ir dvigubai daugiau.
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DRAUGŲ IR BENDROS INICIATYVOS

● Gintauto Miežonio iniciatyva startavusi Santariškių onkohematologiniame skyriuje, nuo šių
metų  pasiekė  ir  Kauno  klinikas.  Kauno  klinikose  vaikų  onkohematologiniame  skyriuje
besigydantys mažieji kovotojai ir jų artimieji prie kiekvienos lovos ras gražiausių iliustracijų
kupinas knygas - “Biblijos pasakojimai apie Jėzų”, kurios nuoširdžiai tikime, kad kai kuriems
įkvėps dar daugiau vilties ir tikėjimo.

● Mūsų  draugai   „Akvilė“  aprūpino  gerumo  taško  vandeniu  VUL  Santaros  klinikų  Vaikų
ligoninę  bei  Kauno  klinikose  besigydančius  mažuosius  ligoniukus,  jų  artimuosius  bei
medicinos personalą.

● Justo Aganausko dėka, kuris kreipėsi į fondą su kilniu tikslu, mažojo Deniso šeima gavo nors
ir šiek tiek naudotą, tačiau puikiai veikiantį modernų televizorių, kuris puikuojasi ir džiugina
Denisą jo kambaryje.

● Vykdomos Manilla bei Sotera gražios iniciatyvos dėka, visus metus buvo galima įsigyti LIBERI
vaikų linijos priemones, kurios ne tik padeda pasirūpinti savo mažyliais, bet nuo kiekvieno
įsigyto produkto yra skiriama po 1 EUR fondo globojamiems vaikams.

● Pirmą kartą Lietuvos istorijoje išleistas komiksas apie ugniagesių tarnybą ir jų kilnius darbus
„IV  Pamaina.  Žaibas“.  Komikso  idėja  kilo  mūsų fondo draugui,  ugniagesiui,  auksarankiui
Aurelijui  Lipinskui.  Likimas  Aurelijų  suvedė  su  geros  valios  žmonėmis,  kuriems  patinka
ugniagesių  profesija,  jų  tarnyba,  tad  jie  pasisiūlė  neatlygintinai  prisidėti  ir  bendromis
pastangomis  išleisti  šią  komiksų  knygelę.  Visos  lėšos,  surinktos  už  parduotus  komiksus
skiriamos mūsų fondo globojamiems sunkiai sergantiems vaikams.

● Fondo draugai „EMKO“ kuria modernaus dizaino baldus bei kitus interjero elementus. Visi
norintys atsinaujinti namus - įsigydami jų produktus, prisideda prie fondo veiklos, nes 2
proc.  nuo  kiekvieno  pirkinio  internetinėje  „EMKO“  parduotuvėje  skiriami  būtent  mūsų
globojamiems sergantiems vaikams.

● Buvo tęsiama ir  graži  Robotikos Akademijos  iniciatyva  – pamokėlės  sunkiai  sergantiems
vaikams. Robotikos Akademija pasiūlė nemokamas robotikos pamokėles visiems 4-10 metų
amžiaus fondo globojamiems sunkiai sergantiems vaikams. Pamokų metu vaikai smagiai ir
prasmingai  leidžia  savo veiklą,  daromos konstrojuomos kūrybinės  užduotys  su namuose
turimomis LEGO detalėmis arba kitomis kūrybinėmis priemonėmis.

● Iniciatyva  „Picos  ir  pyragai  mūsų herojams!“,  kurią  įgyvendino Užupio  picerija  bei  Pjazz
Kaunas. Vilniaus Santaros Ligoninės Vaikų Onkohematologijos skyriuje bei Kauno klinikose
esančius mažuosius kovotojus pasiekė gardžios lauktuvės - picos ir pyragai.

● Užbaigta „Mantinga“ iniciatyva, kai perkant prekybos centruose šaldytą „Mantinga“ tešlą,
kiekvienas galėjo prisidėti prie Rimanto Kaukėno paramos fondo veiklos. Šios akcijos dėka
surinkta 3000 EUR suma, skirta mažųjų herojų svajonių išpildymui.

● Atlikėjo Justino Jaručio ir  Tomo Juškaičio rengta labdaringa ir  kilni  iniciatyva.  Kovo mėn.
pradžioje vienas geriausių Lietuvos atlikėjų tituluojamas Justinas Jarutis ir atlikėjo antrojo
albumo viršelio fotografas Tomas Juškaitis surengė labdaringą iniciatyvą, kurios metu visi
norintys  dalyviai,  aukciono būdu galėjo  įsigyti  vienintelį  Justino Jaručio naujojo  albumo
“Tavęs Manęs Savęs” viršelio print’ą bei  taip prisidėti prie paramos sunkiai  sergantiems
mažyliams, kurie kiekvieną dieną kovoja už pergalę gyventi.

● Gerumo iniciatyva "Atrakink svajonę ir tu". Profesionalių prekinių ženklų plaukams AMIKA ir
OWAY atstovų Lietuvoje Karera Group draugystė susijungė bendram projektui ir nuo šiol
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perkant profesionalius plaukų produktus www.karera.lt     puslapyje, 5% nuo pirkinių krepšelio
skiriama Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamiems itin sunkiai sergantiems vaikams.

● Iniciatyva „Įsipilk degalų ir paleisk gerumo bumerangą!“ kartu su degalų prekybos bendrove
„Stateta“. Akcijos metu nuo kiekvieno įsipilto degalų litro ir įsigytos automobilio plovimo
paslaugos skiriama parama sunkiai sergantiems vaikams.

● Užmezgėme dar vieną gražią draugystę su “Greenworks”. Perkant jų produktus 2 % nuo
kiekvienos įsigytos prekės skiriama Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamiems sunkiai
sergantiems vaikams.

● Gusto blyninė Vilniuje ir Talutti Fresh N Tasty Kaunas neįprastai nudžiugino vaikus. Vilniaus
Santaros  Ligoninės  Vaikų  Onkohematologijos  skyriuje  bei  Kauno  klinikose  esančius
mažuosius kovotojus pasiekė gardžios lauktuvės – blynai.

● Kasmetinė MaryKay iniciatyva „Pilni delnai gerumo“. Per 2021 m. įsigiję naujuosius Mary
Kay  Unlimited lūpų blizgius  ne tik  pasirūpino savo grožiu,  bet  ir  padėjo tiems,  kuriems
pagalbos  reikia  labiausiai.  1  doleris  nuo  kiekvieno  nupirkto  lūpų blizgio  buvo skiriamas
mūsų paramos fondo globojamiems mažiesiems herojams.

● Mažieji  kovotojai,  besigydantys  Vilniaus  Santaros  ligoninės  vaikų  onkohematologijos
skyriuje, buvo nustebinti dovanomis - BIODERMA kremais, kurie skirti ypatingai sausai odai!
Tai puiki priemonė atgaivinti išsausėjusią vaikučių odą, po gydymo, chemoterapijos.

● Sparta Textile dėka nuvykome į Senjorų Socialinės globos namus, kuriuose gyvena garbaus
amžiaus  senjorai.  Dėl  fizinio ar  socialinio  nesavarankiškumo,  šiems senjorams reikalinga
nuolatinė  priežiūra  ir  pagalba,  kurią  suteikia  didelė  ten  esanti profesionalių  darbuotojų
komanda.  Labai  džiaugiamės,  kad  galėjome nors  kiek  prisidėti prie  senjorų  kasdieninės
gerovės ir padovanoti jiems įvairaus tipo trikotažo bei kojinių.

● „Gera  dovana“  (www.geradovana.lt)  iniciatyva  –  dovanos  „Už  pergalę  gyventi  2021“
herojams, kurių istorijos buvo pristatytos paramos koncerto „Už pergalę gyventi“ metu.

● Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga į  gatves išriedėjo „Citybee“ automobiliai,  puošti
įvairiausiomis vaikų svajonėmis – noras turėti šuniuką, gauti naują dviratį ar nuvykti prie
jūros.  Visuose  spalvinguose  piešiniuose  atsispindi  mažųjų  mūsų  draugų  kūrybiškumas,
meilė, spinduliuojama šiluma, todėl nepaprastai džiaugiamės, jog išmarginti automobiliai
džiugino ir teikė geriausias emocijas visiems, kurie pamatė juos riedančius miesto gatvėmis.
O  ant  automobilių  perkeltų  svajonių  autoriai  galėjo  pasimėgauti  nupieštų  svajonių
išsipildymu!

● Užsimezgė draugystė su Jaunimo futbolo organizacija, kuri  tikimės padės įgyvendinti dar
daugiau gerų darbų.

● Mūsų  draugai  „Alex  Barber  Shop“  trečiojo  gimtadienio  proga  paskelbė  akciją  –  tądien
surinktos lėšos už paslaugas buvo skiriamos mūsų fondo globojamiems vaikams. Surinkta –
967,05 EUR.

● Forest Grill iniciatyva – birželio 19 d. ir 20 d. restoranas kvietė lankytojus mėgautis skaniu
maistu,  o visos surinktos lėšos keliavo į  specialią fondo aukų dėžutę. Surinkta 2300 eur
suma.

● Bendras  projektas  su  Vilniaus  krepšinio  mokykla  –  nuo šiol  kiekvienas,  įsigijęs  gertuvę,
pažymėtą VKM logotipu ir gerumo tašku,  ne tik ją naudos treniruočių ar laisvalaikio metu,
tačiau ir  prisidės prie onkologinėmis ligomis sergančių vaikučių gerovės,  nes nuo vienos
gertuvės 2 eur. keliauja būtent fondo globojamiems herojams.

● Nepaprastai  džiaugiamės  užgimusia  draugyste  su  Hope  For  Football  bendruomene.  Šią
labdaros organizaciją įkūręs Stefano Piciulin rūpinasi vaikais, patiriančiais sunkumų šeimoje
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bei gyvenančiais vaikų namuose. Italas suteikia vaikams sąlygas žaisti futbolą ir pajausti, jog
aikštelė – saugi vieta mažiesiems sportininkams, kurioje jie ne tik patiria malonumo jausmą
žaisdami,  tačiau ir  ugdo savarankiškumą bei  bendruomeniškumo jausmą.  Liepos mėnesį
gausi kompanija išvyko į stovyklą Italijoje ir turėjo nuostabų laiką drauge! Esame laimingi,
jog ir mūsų fondo mažieji draugai Dovas ir Ugnius taip pat turėjo galimybę ten nuvykti.

● Ketvirtus  metus  iš  eilės  Palangoje  buvo organizuojamas  šeimų teniso  turnyras,  kuriame
renkamos aukos fondo globojamiems vaikams. Iš visos širdies dėkojame Sauliui ir Giedriui
Paužoms už iniciatyvą ir prisidėjimą prie kilnių darbų.

● Džiaugiamės,  jog prie mūsų fondo bendruomenės prisijungė Cebala prekinis  ženklas.  Jų
kuriami  drabužiai  pasižymi  lengvomis  ir  kūnui  draugiškomis  medžiagomis,  tvarumu,  nes
kuriami  pagal  užsakymą.  2  %  nuo  kiekvieno  nupirkto  drabužio  skiriami  fondui  –
onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams.

● Prie   fondo  bendruomenės  prisijungė  dar  viena  šauni  kompanija,  norinti  prisidėti  prie
pagalbos sunkiai sergantiems vaikams – ŠLAPIOS NOSYS. Pirkdami mūsų fondo bumerango
ženklu pažymėtus skanėstus ar maistą gyvūnams, jų klientai prisideda prie kilnių darbų! 5%
nuo kiekvienos pakuotės skiriami fondo globojamiems vaikams.

● Kartu su Linu Jonika ir  Tomu Zieniu bei  mūsų draugais krepšininkais Darjuš Lavrinovič ir
Kšištof Lavrinovič išlydėjome Lietuvos kurčiųjų krepšinio rinktinę į Europos čempionatą.

● Puiki draugystė užsimezgė ir su Express Pizza – perkant šeimyninę Havajų picą 0,10 EUR
keliauja mūsų fondo globojamiems vaikams ir jų svajonių pildymui.

● Atlikėjai  Justinas  Jarutis  ir  Donatas  Montvydas  kvietė  fondo  bendruomenės  šeimas
sudalyvauti jų soliniuose koncertuose. Buvo nepaprastai daug šypsenų, įspūdžių ir laimingų
vaikų bei jų tėvelių.

● Mūsų  fondo  palaikytojas,  profesionalus  motociklų  sporto  lenktynininkas  Arūnas
Gelažninkas, ruošdamasis šių metų Dakaro raliui nusprendė išpildyti vieno iš mūsų herojų
svajonę  –  pamatyti  motociklų  sportą  iš  arčiau.  Taip  įvyko  pirmoji  pažintis  su  Martynu,
berniuku,  kuriam  gyvenimas  metė  iššūkį,  kai  buvo  vos  aštuonių  mėnesių.  Įveikęs
mieloleukemiją devynmetis dabar domisi motociklų sportu ir netgi pats turi mažą plieninį
žirgą.  Per  Arūno  organizuojamą  renginį,  Martynas  gavo  garbę  –  atidengti  šių  metų  jo
lenktynių motociklą!

● Pyragų  diena.  Esame  labai  dėkingi,  kad  šiais  metais  ypatingai  daug  įmonių,  darželių,
darboviečių, prisidėjo prie pagalbos sunkiai sergantiems vaikams PYRAGŲ DIENOS akcijos
metu ir surinktas aukas skyrė mūsų fondo globojamiems sunkiai sergantiems vaikams.

● Dar prieš Kalėdas, sulaukę Irmos laiško, jog Kalėdinis meduolinis miestelis šiais metais gali
tapti daug širdžių pradžiuginsiančiu kūriniu, buvome labai laimingi. Surengtame aukcione
dalyvavo  neįtikėtinai  daug  žmonių,  kurie  išreiškė  norą  prisidėti  prie  pagalbos  sunkiai
sergantiems vaikams. Įspūdingo Kalėdinio meduolio aukcione didžiausią sumą pasiūlė Laima
Ambrazienė,  kuri  nusprendė miestelį  padovanoti didesnei  bendruomenei,  kuri  dalintųsi,
džiaugtųsi  ir  dar  labiau  pajustų  Kalėdinę  dvasią  –  miestelis  pasiekė  šaunią  Valakampių
socialinių paslaugų namų bendruomenę.

● Mūsų fondo bičiuliai, Silvertree.lt padovanojo virš 50 eglučių fondo globojamoms šeimoms
ir padėjo sukurti Kalėdinę dvasią jų namuose per didžiausias metų šventes.

● Linksmojo mandarino akcija: bet kuriame ilunch restorane klientai galėjo pirkti mandariną
už 0,50 Eur prisidėti prie sunkiai sergančių vaikų svajonių išpildymo.

● Manilla  Medical  SPA  šiais  metais  mūsų  herojų  mamytėms  įteikė  nuostabią  dovaną  –
apsilankymą jų  naujajame SPA centre  Kaune.  Moterims buvo atliekamos  drėkinamosios
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veido  procedūros,  kaklo  ir  pečių  juostos  masažai.  Tai  buvo  magiškas  laikas,  kai  bent
trumpam galima atsitraukti nuo rūpesčio kitais  ir  pasirūpinti savimi,  panirti į  kvapnią ir
atpalaiduojančią atmosferą.

● Nuoširdžiai  dėkojame Laurynas  Boguševičius  už  gerumo kupiną širdį  ir  norą  dalintis.  Jo
vadovaujama įmonė Deals  On  Wheels  LT  prie  kilnių  darbų  prisideda  jau  seniai,  o  šiais
metais paskelbė iniciatyvą – visos lėšos, surinktos už automobilio konsultacijas ir patarimus
keliauja sunkiai sergantiems vaikams.

● Džiaugiamės, kad per 2021 m.  vis daugiau organizacijų panoro pasistatyti specialias fondo
aukų  dėžutes,  renkant  paramą  onkologinėmis  ligomis  sergantiems  vaikams,  bei  buvo
aktyvuota mobili CharityTime platforma, kurios dėka prisidėti galima dar greičiau.
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FONDO ATRIBUTIKA IR #UŽSIDĖKTAŠKĄ AMBASADORĖ ASMIK GRIGORIAN

Rimanto  Kaukėno paramos  grupė  ir  toliau  plečia  turimą  atributikos  liniją,  kuri  tampa  vienu iš
įrankiu visuomenei prisidėti prie fondo veiklos. Taip pat, dažnai daugumai jau pažįstama atributika
tampa puikiomis dovanomis draugams ir mūsų herojams.

Džiaugiamės, kad didelio dėmesio sulaukia ir labai mėgstama tampa „Užsidėk tašką“ iniciatyva. Per
2021 m. kolekcija išsiplėtė ir dabar galime pasiūlyti daugiau spalvų marškinėlių, džemperių, kojinių,
gertuvių bei  pasiūlyti specialias apsaugines kaukes, kurias padėjo kurti papuošalų kūrėja Elvyra
Monginienė.  Taip  pat  buvo  pristatyta  dizainerės  Dianos  Vapsvės  kurtų  laisvalaikio  drabužių
#UŽSIDĖKTAŠKĄ  kolekcija.  Už  kiekvieną  tašką  surinktos  lėšos  skiriamos  onkologinėmis  ligomis
sergantiems vaikams.

Šiais  metais  įvyko  ir  labai  svarbus  momentas  -  prie  šios  iniciatyvos  prisidėjo  ir  gerumo  taško
ambasadore  tapo  geriausia  pasaulio  operos  solistė  ASMIK  GRIGORIAN!  Jos  palaikymas,
įsitraukimas į fondo veiklą, siūlomos idėjos, parama vaikams ir fondo veiklai skiriamas laikas yra
beprotiškai  svarbus  ir  vertingas  mūsų  fondo  bendruomenei.  Be  galo  džiaugiamės  šia  gražia
draugyste ir esame dėkingi Asmik už visą šilumą ir meilę, kuria ji dalinasi.

2021 m. taip pat buvo galima įsigyti bendro Mindaugo Kuzminsko ir SHMUTKĖS projekto stilingus
marškinėlius  -  krepšinio  sirgaliams  skirtus  šmaikščius  marškinėlius.  O  visose  "Sportpoint"  ir
"PROSPORT.LT"  parduotuvėse ir toliau buvo galima įsigyti ir specialius krepšinio kamuolius su mūsų
fondo logotipu bei Rimanto Kaukėno autografu.

Taip pat visus metus mūsų internetinėje parduotuvėje buvo galima įsigyti ir Vandos Padiminskaitės
sukurtas pasakas „Taip tyčia“ ir „Gauruota pasaka“ bei „Share Joy“ atvirutes ir  knygutę Barkvilis.

2021  m.  iš  atributikos  buvo  galima  įsigyti  ir  populiariuosius  kartu  su  Kyokushin  Karate
bendruomenės vykdomo projekto „Let’s Join the Fight Together“ sukurtus specialius marškinėlius,
pirkinių maišelius bei dvejopus džemperius.

Visą  fondo  turimą  atributiką  galima  įsigyti  elektroninėje  parduotuvėje  www.rkeshop.lt arba
www.rkeshop.com ,  o  visos  surinktos  lėšos  skiriamos  tiems,  kuriems  labiausiai  reikia  mūsų
pagalbos.
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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, renginiuose, padeda kai reikia
ką nors padėti, nunešti, atvežti ar kitaip prisidėti prie fizinės pagalbos. Jie 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, masažistai - 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 Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 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 sergančiuosius.

Fondo steigėjas ir vienintelis dalininkas – Rimantas Kaukėnas. Dalininkų skaičius – 1.
Samdomų fondo darbuotojų skaičius 2021 metų  pabaigoje – 4 darbuotojai.
Fondo veiklai vadovauja direktorius Laimonas Šiaulys.
Fondas neturi padalinių.

ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PLANUOJAMI 
DARBAI 

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.
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2022 PLANUOJAMI RENGINIAI:
● 1,2 proc. kampanija;

● Koncertas „Už pergalę gyventi“ 2022;

● Dalyvavimas Vilniaus knygų mugėje 2022;

● Kasmetinis fondo 3x3 turnyras, skirtas vėžiu sergantiems vaikams paremti;

● IKI Velomaratonas 2022;

● Benedikto Vanago organizuojami ėjimo maratonai Kaune ir Vilniuje 2022;

● Rimi Vilniaus bėgimo maratonas 2022;

● Tarptautinis masažuotojų čempionatas 2022;

● Dešimtmečio labdaros vakaras 2022;

● Karate čempionatas 2022;

● Teniso turnyras su Manvesta 2022;

● Badmintono turnyras 2022;

● Padėlio turnyras 2022;

● Kalėdinis Eurovaistinė bėgimas 2022.

FONDO ATSTOVAI:
Fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas
Direktorius Laimonas Šiaulys
Projektų vadovė Kristina Lingytė – Magana
Komunikacijos vadovė Emilija Dikčiūtė
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: Dariaus ir Girėno g. 21, LT-02189 Vilnius

www.kaukenoparama.lt
info@kaukenoparama.lt
Facebook paskyra: Rimanto Kaukėno paramos grupė

21

http://www.kaukenoparama.lt/


Facebook paskyra anglų k.: Rimantas Kaukenas Charitable Foundation
Instagram paskyra: rimantokaukenofondas
Instagram paskyra anklų k.: rkcharityfoundation
Youtube kanalas: RK fondas
Linkedin paskyra: https://www.linkedin.com/company/rimanto-kauk%C4%97no-paramos-fondas 
Twitter paskyra: https://twitter.com/kaukenascharity
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	2021 metais, sulaukę Santaros klinikose dirbančios kineziterapeutės Vaidos prašymo, aprūpinome vaikų ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos bei vaikų onkohematologijos skyrius specialiomis gumomis, pritaikytomis Theraband wall station treniruokliui.
	Prisidėjome prie Imunoterapijos Laurai – moteriai, kuriai teko ne vienas išbandymas. Visų pirma, onkologine liga sirgo jos dukra, kuriai pavyko įveikti ligą. Rodos, kai gyvenimas turėjo grįžti į įprastas vėžias, Laurai buvo diagnozuotas gimdos kaklelio vėžys su metastaze stubure. Kadangi liga, nors ir sunkiai, bet pasiduoda gydymui, buvo nuspręsta ieškoti papildomų būdų – taikyti vėžio imunoterapiją.
	REABILITACIJA / TYRIMAI

