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„Žvelgdami į prabėgusius metus džiaugiamės, kad nenutolome nuo pagrindinių fondo 
vertybių ir principų, ir kad išlikome lyg viena didelė šeima. 

Labai vertiname tai, ką kasdien dovanojo fondo rėmėjai, savanoriai, „Rugutei“ brangūs 
žmonės – besąlygišką meilę mažiesiems, sergantiems onkologinėmis ligomis, nuoširdų 
rūpestį, palaikymą, tikėjimą „Rugutės“ idėjomis ir viltį. 

Itin vertiname stiprėjantį bendradarbiavimą su Kauno klinikų Vaikų onkohematologijos  
poskyrio ir Vilniaus Vaikų ligoninės Onkohematologijos centro gydytojais bei bendrų projektų  
įgyvendinimą vardan geresnės ir pažangesnės mažųjų pacientų gydymo kokybės.“ 

Edita Abrukauskienė, labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ steigėja.
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BENDROJI INFORMACIJA

Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“ (toliau – fondas) yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo. Tai pelno nesiekianti 
nevyriausybinė organizacija.

Fondo kodas – 300070090 
Registracijos data – 2004 m. lapkričio 29 d., VĮ Registrų centras
Paramos gavėjo statuso suteikimo data – 2004 m. lapkričio 29 d.
Fondo registracijos adresas – Kosmonautų g. 3-15, Panevėžys, Lietuvos Respublika. 
Fondo buveinės adresas – P. Smuglevičiaus g. 45, Vilnius, Lietuvos Respublika. 

Labdaros ir paramos fondą „Rugutė“ 2004 m. įsteigė Edita ir Dainoras Abrukauskai, netekę onkologine 
liga sirgusios trejų metų dukrelės Rugilės. Susidūrimas su onkologine dukters liga, esama sveikatos ap-
saugos sistemos padėtis ir informacijos lietuvių kalba apie onkologinius susirgimus trūkumas paskati-
no pasidalyti sukaupta sudėtingo gydymo patirtimi ir padėti šeimoms, paliestoms vaiko onkologinės 
ligos. 

Jau dvylika metų fondo „Rugutė“ tikslas – teikti informacinę, finansinę, medicininę,  psichologinę 
pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, remti gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai gy-
domi, kaupti teisinę, socialinę, medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, kurias palietė onkologinė 
vaiko liga, skatinti šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi. 

Fondas taip pat vykdo įvairius socialinius projektus, inicijuoja arba prisideda prie paramos akcijų, skirtų Lietu-
vos vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, gydymo kokybei gerinti.

Vykdydamas įvairiapusę veiklą, fondas glaudžiai bendradarbiauja su Japonijos, Lenkijos, Švedijos, Prancūzijos, Turkijos, Kinijos, Belgi-
jos nevyriausybinėmis organizacijomis ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis šiose šalyse. Taip pat JAV, Liuksemburgo, 
Belgijos, Norvegijos lietuvių bendruomenėmis ir fiziniais asmenimis, suinteresuotais, kad kiekvienas jaunasis pacientas gautų tikslingą 
ir kuo efektyvesnį gydymą. 
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Fondas remia gydomus ir ligos remisiją pasiekusius vaikus, kurių amžius – nuo 0 iki 18 metų.

Fondas nuo pat įsikūrimo gyvuoja savanorių iniciatyvų, entuziazmo ir rėmėjų dėka. Savanoriai organizuoja paramos renginius, koncertus, 
aktyviai prisideda prie „Palankaus vėjo malūnėlių“ akcijos įgyvendinimo, lanko sergančius vaikus, jų šeimas, rengia projektus, redaguoja 
tekstus. 2016 metais vidutinis savanorių skaičius – 15. 

LR ambasadorius Japonijoje Egidijaus Meilūno mintys apie „Rugutę“: „Su „Rugute“ prieš keletą metų susi-
pažinau kolegės diplomatės Linos Žukauskaitės dėka, kuri pakvietė paremti fondo veiklą. Vėliau buvo labai 

šiltas ir jaudinantis susitikimas su Edita Abrukauskiene – fondo įkūrėja. Pamačiau, kad „Rugutė“ – tai 
daug daugiau negu vien organizacija, tai – didelė labai gerų ir atsidavusių žmonių šeima. 

Bendraujant su „Rugute“ labiausiai įsiminė fondo žmonių pasiaukojimas kilniam tikslui. Jie neskaičiuoja 
valandų ir negaili pastangų, stengiasi visomis išgalėmis padėti vaikams ir jų šeimoms, būti su jais. Fondo 
savanoriai, rėmėjai, globotiniai ir jų artimieji yra viena šeima, palaikanti ir suteikianti meilę bei viltį.
 

„Rugutė“ – tai ne vien paramą teikiantis fondas. „Rugutė“ taip pat pasirūpina, kad išsipildytų ilgai pu-
oselėtos vaikų svajonės ir kad mažojo globotinio akys kuo dažniau suspindėtų džiaugsmu. Sunkiu metu svarbu 

viskas – ir dideli, ir maži dalykai. Žmogiškoji šiluma kartais geriau gydo nei vaistai.“

Vito Tamkevičiaus, akcijos „Dviračių žygis „Rugutei“ “ organizatoriaus, mintys: „Rugutę“ į mano gyven-
imą atvedė mano buvęs Barclays kolega-vadovas ir geras bičiulis britas John Gwilliams, pakvietęs mane 
sudalyvauti „Žygyje Rugutei 2011“ (“Ride for Rugute 2011”). Tad aš tuose žygiuose, viena ar kita forma, 
ir dalyvauju nuo pat pradžių. ;)
 
Susitikus su „Rugutės“ komanda ir „kapitonais“, įspūdį padarė labai šilta, jauki ir nuotaikinga atmosfera 
bei rūpestis ir priežiūra, kuriuos „Rugutė“ demonstruoja savo globotiniams. Manau, kad įveikę savo ban-
guotas marias mažieji „kapitonai“ ypač nusipelnė rūpesčio, ir tai, kaip tai daro „Rugutė“, man labai tinka 
ir artima dėl asmeninių priežasčių.
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LABDAROS IR PARAMOS FONDO „RUGUTĖ“ PARAMOS ŠALTINIAI 2016 METAIS:

1. Juridinių asmenų parama – 135 479,19 Eur
2. Juridinių asmenų parama iš užsienio – 23 823,34  Eur
3. Fizinių asmenų parama – 61 471,76 Eur
4. Parama, gauta prekėmis – 2 129,49 Eur
5. Gyventojų skirta pajamų mokesčio dalis – 49 591,60 Eur

   2016 metais iš viso gauta paramos – 272 495,38 Eur
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2016 M. FONDO VYKDYTA VEIKLA, PROJEKTAI IR INICIATYVOS

2016 m. fondas savo tikslų siekė vykdydamas šią veiklą (projektus):

Labdara šeimoms

Fondas, kaip ir kasmet, teikė įvairiapusę labdarą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms: rėmė piniginėmis lėšomis, 
slaugos priemonėmis, medikamentais. Fondas sergantiems vaikams pagal poreikį sudarė sąlygas užsienio klinikose atlikti Lietuvoje neat-
liekamus diagnostinius, genetinius tyrimus, taikyti Lietuvoje netaikomus perspektyvius gydymo metodus.

Pagal gautus šeimų, auginančių onkologine liga sergantį vaiką, prašymus, įvertinus prašyme nurodyto poreikio 
svarbą, šeimoms buvo teikiama kasmėnesinė arba vienkartinė labdara. Vaikui susirgus onkologine liga, pa-

kinta šeimos finansinė situacija: stipriai sumažėja pajamos, nes hospitalizacijos metu vienas iš tėvų turi 
slaugyti vaiką ligoninėje ir ilgą laiką negali dirbti, be to, žymiai padidėja šeimos patiriamos išlaidos. Su 
sunkiai sergančiu vaiku kuo daugiau laiko stengiasi praleisti ir kiti šeimos nariai, todėl, tais atvejais, 
kai šeima gyvena toliau nuo miesto, kuriame yra gydymo įstaiga, daugiau lėšų tenka skirti kelionės 
išlaidoms. Ligoninės maitinimas skiriamas tik gydomam vaikui, todėl jį slaugantis asmuo turi mai-
tintis savo lėšomis. Onkologinių ligų gydymas citostatiniais vaistais dažnai 
turi stiprų šalutinį poveikį, kuriam mažinti reikalingus vaistus valstybė 
ne visuomet kompensuoja. Įvairias slaugos priemones ligoniai taip pat 

turi įsigyti savo lėšomis. Paremtos šeimos už fondo suteiktas lėšas 
įsigijo būtinų vaistų, papildomų slaugos priemonių, maisto produktų, 

apmokėjo kelionių ar kitas pagal poreikį susidariusias išlaidas, užtikrin-
damos ne tik geresnę fizinę savo vaikų būklę, bet ir pagerindamos jų emo-

cinę, psichologinę ir dvasinę būseną, kuri turi didžiulę įtaką gydymo sėkmei ir sveikimui. 
2016 m. fondas šeimų paramai piniginėmis lėšomis skyrė 32 082,12 Eur.

2016 metais fondas susidūrė su augančiu medikamentų poreikiu. Vilniaus Vaikų ligoninės onkohema-
tologijos centro ir Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos onkologijos ir hematologijos sektoriaus gydytojai 
vis drąsiau taikydami pažangius, naujausius gydymo protokolus, stengiasi mažiesiems pacientams skirti 
Lietuvoje netiekiamus ar valstybės nekompensuojamus medikamentus, kuriais sėkmingai gydomi vaikai ki-
tose šalyse.
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Fondas jau aštuonerius metus rūpinasi, kad, iškilus poreikiui, onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams būtų įvesti ilgalaikiai centrinės 
venos kateteriai, kurie žymiai pagerina mažųjų ligoniukų psichologinę savijautą gydymo metu ir leidžia išvengti skausmo bei daugkartinių 
periferinio kateterio įvedimo į veną procedūrų. 2016 metais buvo nupirkta 13 vnt. ilgalaikių venos kateterių ir 420 vnt. jiems tinkamų 
adatėlių. Apie kateterio naudą pasakoja onkologine liga serganti mergaitė: „Kai susirgau, kiekvienas dūris atrodydavo kaip pasaulio pabai-
ga. Kuo toliau, tuo sunkiau būdavo ištverti kateterio įvedimo procedūras, kadangi venos nuo visų chemoterapijų buvo pasidariusios 
labai silpnos, trapios, išdegusios. Ilgalaikis kateteris ženkliai pagerino gydymą. Slaugytojos galėdavo suleisti vaistus man miegant ir nieko 
nepajausdavau, galėjau visiškai laisvai judėti“. Visa suma, kurią fondas skyrė ilgalaikių venos kateterių ir jiems tinkamų adatėlių Surecan 
pirkimui, yra 4 807,57 Eur.

Onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams buvo nupirkta 500 vnt. infuzinių ir transfuzinių sistemų, skirtų medikamentų, kraujo kom-
ponentų, fiziologinių skysčių bei gliukozės tirpalų įvedimui į organizmą. Fondas šių sistemų pirkimui skyrė 735,68 Eur.

Viena dažniausių chemoterapinio gydymo pasekmių yra burnos gleivinės išopėjimas, dėl kurio blogėja tiek fizinė, tiek emocinė mažojo 
paciento būklė: vaikas negali normaliai maitintis, kenčia stiprius skausmus. Šiems simptomams palengvinti fondas nupirko vienus dažni-
ausiai Europos onkologinėse klinikose vartojamų burnos skalavimo skysčių – Aftamed, Caphosol, Gelclair, Anaftin. Visa suma – 3 313,92 
Eur.

Medikamento pavadinimas Suma
Avastin 400 mg 7 173,96
Temozolomide Teva 100 mg ir 20 mg 4 516,67
Votubia 2,5 mg 1 531,68
Vfend 200 mg 653,98
Temodal 100 mg 503,16
Puri-Nethol 50 mg 442,48
Etoposide 50 mg 197,78
Budenofalk 3mg 137,90
Zoledronic 4 mg 124,78
Itraconazol Actavis 100 mg 39,60
Eva/qu N6 9,69
Bisacodyl 5 mg 4,11

Iš viso: 15 335,79

2016 metais buvo įsigyti šie medikamentai:
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2016 metų spalio mėnesį į fondą kreipėsi Vilniaus Vaikų ligoninės onkohematologijos centro gydytoja su 
prašymu suteikti galimybę Livetai Žiaurytei taikyti Lietuvoje nekompensuojamą onkologinių ligonių gy-

dymo būdą – dendritinių ląstelių vakcinaciją. Šis imunoterapijos metodas jau yra plačiai taikomas pas-
aulyje, tačiau Lietuvoje žengia tik pirmus žingsnius. Jis yra saugus, gerai toleruojamas ir neturi toksiško 
šalutinio poveikio. Fondas apmokėjo – 6 050,00 Eur už vakcinos gaminimą.

Vaikus, sirgusius onkologinėmis ligomis, kuriems buvo taikytas gydymas, dažnai lydi vėlyvosios 
komplikacijos. Tiek radiacija, tiek chemoterapija sukelia dantų pakitimus. Ypatingai tiems vaikams, 
kuriems buvo taikyta spindulinė terapija į galvos sritį, gali neišdygti nuolatiniai dantys, jie gali nu-
trupėti ar iškristi anksčiau laiko. Ugnė Lina Tamkvaitytė, kuriai du kartus – 2009 ir 2011 metais 

– buvo diagnozuotas CNS navikas ir skirtas spindulinis gydymas, susidūrė su nutrupėjusių, nedyg-
stančių dantų problemomis. Tam, kad Ugnei Linai būtų suteiktos odontologinės paslaugos, fondas skyrė 

– 1 280,00 Eur. 

„Genetiniai tyrimai tikslingesniam ir efektyvesniam kiekvieno mažojo paciento gydymui“

Fondas 2015 metais pradėjo vykti tęstinį projektą „Genetiniai tyrimai tikslingesniam ir efektyvesniam kiekvieno mažojo paciento gydy-
mui“. Lietuvoje vaikų piktybinių navikų diagnostika ir gydymas buvo paremtas naviko morfologija, gydymo efektyvumas ir naviko pro-
gresija vertinami tik kliniškai ir radiologinių tyrimų metu. Šio biomedicininio tyrimo metu bus atliekamas biomedicininis molekulinių 
naviko žymenų tyrimas vienoje moderniausių Europos laboratorijų, kurio metu bus nustatoma daugiau kaip 200 mutacijų (SNV, IN/Del, 
CNV), padėsiančių patikslinti diagnozę bei numatyti naviko eigą. Šio tyrimo metu bus nustatomi 28 genai, susiję su rezistentiškumu ar 
jautrumu vieniems ar kitiems preparatams. Atlikus naviko molekulinį ištyrimą, bus nustatytas išsamus naviko genetinis žemėlapis, iš kurio 
bus atrinkta apie 15 navikui specifinių genetinių žymenų. Sekant pacientą, šių žymenų ieškoma tiriant laisvą naviko DNR, cirkuliuo-
jančią kraujyje. Genetiniai navikinės medžiagos tyrimai leis patikslinti naviko histologiją, tiksliau prognozuoti ligos eigą ir recidyvo riziką, 
o nustačius navikinių ląstelių jautrumą ar atsparumą preparatams, individualizuoti gydymą (skirti biologinę terapiją, priklausomai nuo 
rizikos, skirti mažiau ar daugiau agresyvų gydymą), tuo pačiu pagerinti gydymo efektyvumą. Ištyrus naviko DNR periferiniame kraujyje, 
bus galima stebėti gydymo efektyvumą ir anksti, dar iki klinikinių ar radiologinių simptomų, nustatyti naviko recidyvą.

2016 metais, kartu su projektą vykdančia institucija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Vaikų onkohematologijos 
centru, vadovaujant centro vadovei Dr. Giedrei Rutkauskienei bei kompanijos OncoDNA (Belgija) moksliniais darbuotojais Dr. Jean-
François Laes ir Dr. Fiona Demol, buvo atlikti pirmieji žingsniai – sukurtas medicininio-mokslinio tyrimo planas ir protokolas.

2016 metais šiam projektui 56 000,00 Eur skyrė LE paramos fondas ir 8 000,00 Eur skyrė organizacija Nato Charity Bazzar. 
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Vaikų, sirgusių onkologinėmis ligomis, reabilitacinis poilsis

Diagnozavus ligos remisiją, vaikus dažnai vargina ir ligoninės aplinkos pamiršti neleidžia gydymo sukeltos 
komplikacijos. 2015 m. pradžioje fondas mielai priėmė Jurgos ir Fredrik Gotlund pasiūlymą  du kartus per 
metus vaikams suteikti savaitės poilsį nuostabioje „Can Fanals“ viloje Maljorkoje ir ėmė vykdyti tęstinį 
projektą „Vaikų, sirgusių onkologinėmis ligomis, reabilitacinis poilsis“. Šio projekto tikslas – suteik-
ti kokybišką reabilitaciją onkologinės ligos remisiją pasiekusiems vaikams. Juk tam, kad pasveiktų ir 
kūnas, ir ligos išsekinta siela, jiems būtinas aktyvus ir pasyvus poilsis, naujos patirtys, džiaugsmingi 
įspūdžiai, nauji draugai. 2016 metų balandžio 23 d. – gegužės 7 d. ir rugsėjo 24 d. – spalio 8 d. net 
dvidešimt vaikų, sirgusių onkologinėmis ligomis, su savo artimaisiais džiaugėsi šiltu Viduržemio jūros 
vandeniu, žavėjosi įspūdinga gamta. Reabilitacinis poilsis Maljorkoje duoda didžiulę naudą vaikų emo-
ciniam sveikimui. 

Rugilės Jasaitytės įspūdžiai sugrįžusi iš kelionės: „Dar dabar negaliu atsigauti po įspūdžių, kuriuos patyriau 
Maljorkoje!.. Rodos, ką tik kroviausi lagaminą išvykti, o dabar, jau grįžusi namo, gyvenu prisiminimuose, kaip 
ten buvo gera! Taip greitai viskas prabėgo, kaip viena akimirka... Skrisdama į Maljorką ir sėdėdama lėktuve, bandžiau 
įsivaizduoti, ką ten pamatysiu... Bet pamatyti vaizdai pranoko mano lūkesčius... Pirmiausia nustebino vilos grožis ir gamta, savininkų šiltas 
priėmimas ir draugiškumas. Kitą dieną vaikščiojome jūros pakrante ir grožėjomės skaidriu ir mėlynu jūros vandeniu. Turguje pirkome braškių 
ir kitų vaisių, kurie buvo labai skanūs. Dar kitą dieną važiavome į Palmos akvariumą. Niekada nebuvau mačiusi tokio grožio, tokių žuvų!.. O 
labiausiai patiko šerti žuvis, kurios taip gražiai išsižiodavo ir laukdavo, kol joms į burną įdėsi maisto. Tuomet aplankėme katedrą, ji buvo labai 
didelė ir graži! Antradienį maudėmės jūroje, žaidėme ant smėlio, deginomės ir grožėjomės jūros mėlynumu. Jūroje aptikome visokiausių gyvių. 
Tai buvo fantastiška! O pats įspūdingiausias įspūdis – plaukimas su kateriu ir kopimas į kalną! Visa tai norėčiau patirti dar kartą!“

 46 žmonių skrydžių bilietų išlaidos – 9 250,22 Eur, vilos nuomos – 5 900,00 Eur, maitinimo ir lankytinų vietų išlaidos – 3 364,55 Eur.

„Rugutės namai“

Jau devynerius metus veikiančių „Rugutės namų“ tikslas – pagal poreikį suteikti nemokamą apgyvendinimą vaikams, sergantiems onkolog-
inėmis ligomis, ir jų šeimos nariams. Fondas siekia, kad šalia Vilniaus Vaikų ligoninės įsikūrusiuose „Rugutės namuose“ sergantys vaikai 
turėtų galimybę pabūti jaukioje namų aplinkoje, pailsėti joje nuo sudėtingo gydymo ir buvimo ligoninėje. Trumpas atokvėpis drauge 
su artimaisiais sugrąžina jiems saugumo jausmą ir apsaugo visą šeimą nuo išsiskyrimo ir bendrumo jausmo praradimo. Šiuose namuose 
galimybę laikinai apsigyventi turi ir mažojo paciento artimieji, atvykę jo aplankyti iš tolimų vietovių, ir tie šeimos nariai, kurie dienos 
metu slaugo vaiką ligoninėje.
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Visiems, apsigyvenusiems „Rugutės namuose“, buvo nemokamai suteikta:

• atskiri miegamieji kambariai;
• galimybė naudotis vonia;
• žaidimų erdvės vaikams;
• galimybė patiems gamintis maistą;
• galimybė naudotis skalbimo ir džiovinimo mašinomis;
• arbata, kava ir ilgo tinkamumo vartoti maisto produktai;
• nedidelė biblioteka su įvairiomis knygomis ir kita informacija apie onkologines ligas;
• internetas ir kabelinė televizija.
    

„Rugutės namuose“ taip pat buvo vykdomi kiti fondo projektai: pasiruošimo darbai „Palankaus vėjo malūnėlių“ 
akcijai, kurių metu gaminami vėjo malūnėliai, savitarpio pagalbos grupės vaikų netekusiems tėvams sus-

itikimai-seminarai, neatlygintinos kraujo donorystės akcijos „Padovanok lašelį“. Čia vyko susitikimai su 
rėmėjais ir vaikais, sergančiais onkologinėmis ligomis bei jų artimaisiais.

Apie „Rugutės namus“ pasakoja juose dažnai apsigyvenanti Liveta Žiaurytė, serganti onkologine liga: 
„Rugutės namai“ yra ta vieta, kuri visada atstoja tikruosius namus. Čia esi visada laukiamas. Kai tik 
praveri šių namų duris visada pasidaro lengva ir gera, atrodo lyg būtum pabėgęs nuo problemų. Šių namų 

įkūrėjai yra be galo geri žmonės, kurie visada suteiks pagalbą, visada paklaus kaip tu laikaisi ir visada 
lauks išskleidę rankas.“

 2016 m. patalpų nuomos, komunalinių, valymo paslaugų, patalynės skalbimo, telefono ir kitų nemokamai 
suteiktų patogumų išlaidos – 15 141,45 Eur.

„Bendrauk“

Onkologinę ligą besigydantys vaikai turi ilgą laiką praleisti ligoninėje atskirti nuo draugų ir namuose likusių šeimos narių. Fondas, 
siekdamas pagerinti psichologinę sergančių vaikų būseną, suteikė teisę nemokamai naudotis mobiliuoju ryšiu Kauno klinikų Vaikų ligų 
klinikos Onkologijos ir hematologijos sektoriuje gydomiems vaikams. Projektui „Bendrauk“ 2016 m. fondas skyrė 1 063,72 Eur.
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„Išpildykime vaikų, sergančių piktybiniais navikais, svajones“

Siekdamas suteikti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams džiaugsmo, fondas pildo jų svajones. 

2016 metų pradžioje kartu su Domantu skubėjome į UAB „Juodeliai“. Šios įmonės darbuotojai panoro išpildy-
ti Domanto svajonę. Apie svajonės išpildymą pasakoja Domantas: „Užvakar turėjau ypatingą susitikimą 
Marijampolėje. O viskas prasidėjo tada, kai paskambino Edita ir pranešė žinią, kad viena įmonė norėtų 
išpildyti vieną mano norą – turėti naują kompiuterį. Man tai buvo didelė staigmena ir netikėtumas, nes 
nieko net nenutuokiau, o mano mama, pasirodo, žinojo truputį anksčiau, bet nieko man nesakė.
 
Laukiau tos dienos. Kelionė iki Marijampolės be galo pabodo, bet susitikimas viską atpirko! Pirmas įspūdis 
– ten dirba labai linksmi žmonės. Neįsivaizduojate, kaip smagiai tame dideliame kabinete sėdėjome, 
gėrėme arbatą, žiūrėjome nuotraukas, kalbėjome ir daug juokėmės. Po to dar man aprodė savo biurą, 
papasakojo, kas ką dirba, kas už ką atsakingas. Ypač man patiko būti vieno iš vadovų kabinete. Sėdėjau jo 
kėdėje, o jis man daug ką papasakojo, apžiūrėjau kompiuteryje, kaip vyksta darbai lentpjūvėse ar cechuose 
(nežinau, kaip tiksliai vadinasi), lauke ir viduje.
 
O prieš važiuojant namo viena darbuotoja man padovanojo angelą. Tokį labai įdomų, metalinį. Iš tiesų ten po egle 

buvo du metaliniai angelai ir kai juos apžiūrinėjau, mintyse pagalvojau, kad norėčiau vieną parsivežti 
namo. Tą su besisukančiais sparnais. Ir va – netikėtas pasiūlymas išsirinkti vieną iš jų. Labai labai AČIŪ už 

kompiuterį. Dar negaliu atsidžiaugti!!! Man jis superinis!!!“

Tam, kad ligoninėje greičiau prabėgtų laikas Sofijai Matvejevai ir Ignas Sakalauskas paprašė padovanoti 
elektronines skaitykles. Tuo metu abu paaugliai buvo gydomi izoliuotame kaulų čiulpų transplant-
acijos poskyryje,  jiems buvo atliktos kaulų čiulpų transplantacijos, dėl infekcijų rizikos elektroninės 
skaityklės yra žymiai saugesnės nei popierinės knygos, kurias itin sudėtinga dezinfekuoti. Ignas, mėg-
stantis ne tik skaityti, bet ir fotografuoti, filmuoti bei kurti filmukus, jau seniai svajojo ir apie  naujo 
modelio fotoaparatą. Žinodami šį berniuko norą padovanojome jam fotoaparatą Canon G3X. 

Vaikų svajonių pildymo projektui 2016 m. fondas skyrė 1 743,00 Eur.
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„Akvariumas – ligoninės vaikams“

2012 metais įgyvendinome Eugenijaus Mačiuko – onkologine liga sirgusio berniuko tėčio – idėją padova-
noti du akvariumus LSMU Vaikų ligų klinikoje besigydantiems vaikams. Profesionaliai įrengti dideli ir 
gražūs akvariumai su gyvomis žuvytėmis ir specialia augalija ne tik teikia jaukumo ligoninės patalpoms, 
bet ir turi psichoterapinį poveikį mažiesiems skyriaus pacientams – ramina, šalina įtampą ir baimę, 
padeda užmiršti skausmą, stiprina dvasinę pusiausvyrą. Geresnė emocinė vaikų savijauta užtikrina li-
gos gydymo efektyvumą ir spartesnius gijimo procesus. Maloni, geras emocijas žadinanti aplinka ypač 
svarbi tiems vaikams, kurių gydymas ligoninėje trunka ilgus mėnesius. 

Akvariumų atnaujinimui ir priežiūrai 2016 metais fondas skyrė 771,37 Eur.

Parama medicinos įranga ir kitomis priemonėmis.

Glaudžiai bendraudamas su gydymo įstaigomis, gydančiomis onkologinėmis ligomis sergančius vaikus, fondas padeda įsigyti būtinų 
medikamentų, medicininių / slaugos priemonių ar medicininės įrangos tikslingesniam ir efektyvesniam mažojo 

paciento gydymui.

LSMU Kauno klinikų Vaikų onkologijos ir hematologijos  sektoriui, iškilus poreikiui įsigyti svarstykles, 
kuriomis būtų galima sekti tikslų gydomų mažų vaikų svorį, fondas nupirko 2 svarstykles, kurių vertė 
– 849,42 Eur. 

Vilniaus Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centrui fondas nupirko vienus Europos onkolog-
inėse klinikose dažniausiai vartojamų burnos skalavimo skysčių – AftaClear, kurių vertė –  1 876,95 
Eur.

Visa suteiktos paramos suma – 2 726,37 Eur.

Onkologinių ligų gydymo metu svarbu ne tik laiku suteikiamas tikslingas ir efektyvus gydymas, bet ir emocinė, 
psichologinė vaiko savijauta. Vaikui žaidžiant greičiau pamirštamas skausmas, patirtas procedūrų ar tyrimų atlikimų metu, todėl Vilniaus 
Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centro gydytojų ir vaikų psichologės prašymu, atnaujinome onkohematologijos centro žaidimų 
kambarį ir psichologo kabinetą nupirkdami žaislų, stalo žaidimų ir kitų priemonių už 2 826,16 Eur. UAB „Terra Animalis“ vaikų onko-
hematologijos centrui perdavė rankdarbiams skirtų žaliavų už 556,82 Eur.
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Paliatyvioji pagalba. Slauga namuose.

Fondas jau šeštus metus skiria dėmesį paliatyviajai vaikų slaugai. Manome, kad būtina įvertinti vaiko, kuriam reikalinga paliatyvioji slau-
ga, ir jo artimųjų poreikius, suteikiant jiems galimybę pasirinkti, kur praleisti šį ligos etapą – namuose ar ligoninėje.  

Pagalba vaikų netekusioms šeimoms

Tai – nuo 2008 m. sėkmingai vykdomas projektas. „Rugutės namuose“ keletą kartų per metus į vienos dienos susitikimą-seminarą ren-
kasi vaikų netekę tėvai. Nuo 2010 m. „Dailės terapijos“ seminarus tėvams veda VšĮ Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ socialinio 
klinikinio darbo specialistė Marija Mendelė Leliugienė. Grupiniai dailės terapijos užsiėmimai padėjo tėvams geriau pažinti save ir kitus, 
skatino išreikšti negatyvius jausmus – netekties skausmą, kaltę, pyktį ir nuoskaudas, stiprino savigarbą, skatino asmeninį tobulėjimą, 
suteikė gyvenimo džiaugsmo. Dailės terapija – labiausiai pasiteisinęs psichoterapijos metodas šioje savitarpio pagalbos grupėje. 2016 m. 
organizuotų susitikimų-seminarų išlaidos – 281,28 Eur.

„Padovanok lašelį“

2016 m. gegužės 21 d. ir lapkričio 26 d. fondas kartu su VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ „Rugutės 
namuose“ organizavo dvi akcijas „Padovanok lašelį“. Surengtose neatlygintinos kraujo donorystės akci-
jose dalyvavo 53 donorai. Fondas nuo pat įsikūrimo puoselėja neatlygintinos kraujo donorystės idė-
jas. Daugelyje pasaulio šalių atliktais tyrimais nustatyta, kad savanoriškai ir be jokio finansinio atly-
gio aukojantys kraują žmonės nelinkę slėpti informacijos apie savo sveikatą ar gyvenseną, dėl kurios 
jie būtų netinkami donorystei. Pagrindinis jų tikslas – padėti kitam. Tikime, kad labai svarbu savo 
pavyzdžiu skatinti neatlygintiną kraujo donorystę, didinti žmonių sąmoningumą ir norą prisidėti 
prie visuomenės sveikatos ir gerovės. Indrės, kraujo donorės, įspūdžiai po akcijos „Padovanok lašelį“: 
„Vienintelė baimė, kurią vijau, paslapčia po stalu laikydama sugniaužtus kumštelius – kad bus per mažai 
hemoglobino ir negalėsiu donuoti. Ir tik gavusi „palaiminimą“ atsikvėpiau. Buvo gera matyti, kaip lengva 
dalintis laime ir dėkingumu: Tu – man, o aš – Tau... Ačiū už šiltą priėmimą ir iki kito karto!“

2016 m. vykusių akcijų išlaidos – 475,99 Eur.
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VAIKŲ, SIRGUSIŲ ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS, DALYVAVIMAS KITŲ ŠALIŲ ORGANIZACIJŲ RENGINIUOSE

Draugystės tiltas Švedija-Lietuva

2016 metais, kaip ir kasmet, Švedijos Hörby miestelio mokykloje buvo suorganizuota gerumo akcija 
sergantiems Lietuvos vaikams. Švedų moksleiviai buvo skatinami rinkti ir pakuoti kalėdines dovanas. 
Gruodžio 9 d. dešimtą kartą į Lietuvą iš Švedijos autobusiuku atvyko ilgametis fondo draugas Stefan 
Espersson, mokytoja Anita Larsson, du moksleiviai bei vertėja Ieva Sturesson. Viešnagės metu, eidami 
iš palatos į palatą, „Nykštukai iš Švedijos“ Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos ir Vilniaus Vaikų ligo-
ninės Vaikų onkohematologijos centro mažiesiems pacientams ne tik dalijo dovanas, bet ir smagiai 
žongliravo, dainavo ir šoko, linkėjo ligoniukams ir jų tėveliams ramių švenčių. Gruodžio 9 d. svečiai 
aplankė „Rugutės“ globojamus vaikus – Ugnę, Deimantę, Lėją, Domantą ir Lauryną – jų namuose 

ir įteikė jiems skirtas dovanėles. O gruodžio 11 d. kartu su „Rugutės namuose“ susirinkusiais vaikais 
paminėjo šv. Liucijos dieną. 

Patiriamais įspūdžiais dalijasi Anita: „Kai pirmą kartą čia atvykau, labai jaudinausi, nes dar niekada nebuvau 
lankiusi Lietuvos ir nors tuo metu dirbau mokytoja, neteko susidurti su vaikais, sergančiais onkologinėmis ligomis. Maniau, kad vos juos sutikusi 
pravirksiu. Tačiau mane nuramino, kad čia liūdesiui nėra vietos ir šiems vaikams suteiksiu labai daug džiaugsmo. Ir iš tiesų: tereikia pažvelgti 
į jų akis - jos spinduliuoja laime. Tai man suteikia neapsakomai daug stiprybės.“ 

Bendro projekto, vykdomo kartu su geradariais iš Švedijos, išlaidos – 1 532,37 Eur.

Žaidynės „Onko-Olimpiada 2016“

2016 metų rugpjūčio 18–21 dienomis Varšuvoje vyko sporto žaidynės „Onko-Olimpiada 2016“. Šias 
sporto varžybas, skirtas onkologinėmis ligomis sirgusiems vaikams, jau šeštą kartą surengė organizaci-
ja „Fundacja Spełnionych Marzeń“ („Išsipildžiusių svajonių fondas“). Tai ketvirtas kartas, kai Lietu-
vos vaikai kartu su Slovakijos, Rumunijos, Ukrainos, Lenkijos vaikais, įveikusiais onkologinę ligą, 
stojo į gražias kovas dėl olimpinių medalių. Atstovauti „Rugutei“ ir visai Lietuvai vyko net 13 vaikų 
su geriausiu palaikymo būriu – savo šeimomis. Visi komandos nariai namo parsivežė naują patirtį, 
nepamirštamus įspūdžius, dėmesį vieni kitiems bei nuoširdų norą, kad kitam pasisektų. 

Urtės įspūdžiai iš viešnagės Lenkijoje: „Esu labai dėkinga Editai ir Dainorui, kad suteikė man galimybę antrą 
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kartą apsilankyti „Onko-Olimpiadoje“. 2010 metų olimpiadoje man teko didelė garbė uždegti olimpinę ugnį. Tačiau ir šiemet patyriau daug 
nuostabių įspūdžių. Didžiuojuosi savimi užėmus trečią vietą iš penkių sportininkių šaudymo iš lanko varžybose. Šuolyje į tolį buvau ketvirta! 
Labai esu tuo patenkinta. Smagu buvo aplankyti Varšuvos senamiestį, valgyti labai skanius ledus, stebėti fontanų šou. Labai graži bei smagi buvo 
uždarymo šventė, kurią vainikavo įspūdingi fejerverkai. Jau seniai tiek nebuvau šokusi! Be galo įdomu buvo Koperniko mokslo centre. Dar kartą 
noriu padėkoti Editai, Dainorui, Dariušui, Santanai ir Linui už nuoširdų dėmesį, pagalbą ir rūpestį, o visai šauniai kartu vykusiai kompanijai 
– už palaikymą ir gerą, draugišką atmosferą. AČIŪ! AČIŪ! AČIŪ!“ 

Dalyvavimo sporto žaidynėse „Onko-Olimpiada 2016“ išlaidos – 4 521,75 Eur.

2016 m. labdarai, paramai, visiems vykdytiems projektams, akcijoms ir iniciatyvoms fondas skyrė 121 403,98 Eur.

Direktorė                                                                                  Edita Abrukauskienė 
2016 m. gegužės 9 d.
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