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„Jau keturiolika metų kiekviena fondo „Rugutė“ diena – tai rūpestis,
meilė, neabejingumas, tikėjimas mažu mažo ligoniuko žingsneliu į Rytojų. Vaiko šypsena, sugrįžimas į mokyklą ir be klaidų parašytas diktantas,
nupieštas mylimos šeimos portretas... Stebuklas, kuris leidžia vėl tikėti ir
visa širdimi būti kartu su keliaujančiais ligos keliu ar jau jį praėjusiais.
Gera širdyje, kad dar vienerius metus galėjome būti šalia gydytojų ir užtikrinti pažangiausio gydymo taikymą onkologinėmis ligomis sergantiems
vaikams, atlikti Lietuvoje neatliekamus diagnostinius, genetinius tyrimus,
suteikti būtiną labdarą šeimoms, išpildyti sergančių vaikų svajones, suteikti jaukią namų erdvę norintiems laikinai apsigyventi ir būti su šeima „Rugutės namuose“. Tokią fondo veiklos kryptį jau keturiolika metų lemia tai, kad patys praėjome
sudėtingą ir ilgą dukrelės ligos gydymo kelią.
Pats didžiausias veiklos įvertinimas yra gaunami laiškai iš vaikų, įveikusių onkologinę ligą, artimųjų. Jų supratingumas, atsidavimas jau kitiems vaikams, einantiems sudėdintos ligos keliu, tarsi patvirtinimas, kad esame pasirinkę teisingą fondo veiklos kryptį. Šį kartą noriu pasidalinti Huberto mamos Vaivos laišku:
„Edita! Visų pirma, didžiausi ir nuoširdžiausi linkėjimai tiek nuo manęs, tiek nuo Huberto! Mane vis susiranda ir bendraujame su šeimomis, kurios kelyje, tiksliau, duobėje to,
ką mes su Hubertu jau praėję, ir suprantu, kad pozityvumas ir viltis daro be galo daug! Man akyse stovi vaizdas jaunuolio, kalėdiniu metu atėjusio pasveikinti „onko“ skyriaus
personalo. Tada slaugytoja minėjo, kad jaunuoliui jau 20 metų ir jis vaikystėje sirgęs, ir kad kasmet pas jas užsuka. Mes tuo metu gulėjome ligoninėje, pačioje „duobėje“, kai jau
net viltis pradėjus silpti buvo. Ir tas vaikinas, pats turbūt to nežinodamas, kaip švyturiu tapo – taip, vaikai pasveiksta, užauga ir dideli, ir gražūs, vadinasi, ir mano užaugs, ir bus
didelis, ir gražus. Tai vai kaip vejasi Hubertas mano vaizdinį – yra ir aukštas, ir gražus, ir gudrus, ir tiesiog puikus. Skaito, rašo brailiu, mokosi įprastoje mokykloje, kalba laisvai
ne tik lietuvių, bet ir olandų kalbomis, puikiai įvaldęs kompiuterį (didžioji dalis jo mokslų vyksta skaitmeniniu būdu), groja gitara, yra lėktuvų, traukinių ir automobilių fanas bei
užaugęs planuoja tapti pilotu. Kas ten žino.“
Itin vertiname ilgamečius ir naujus rėmėjus, verslo įmonių ir privačių asmenų iniciatyvas, fizinių asmenų paramą, užsienio partnerius, nes tik jų nuolatinė parama bei tikėjimas fondo kasdiene meile sergančiam vaikui virto realia, labai reikalinga pagalba šioje nesuvokiamai sunkioje vaiko ir visos šeimos kelionėje atgal į Gyvenimą.“ – 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 apsaugos sistemos padėtis ir informacijos lietuvių kalba apie onkologinius susirgimus trūkumas paskatino pasidalyti sukaupta
sudėtingo gydymo patirtimi ir padėti šeimoms, paliestoms vaiko onkologinės ligos.
Jau keturiolika metų fondo „Rugutė“ tikslas – teikti informacinę, finansinę, medicininę, psichologinę pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, remti gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai gydomi, 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 Lietuvos vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, gydymo
kokybei gerinti.
Vykdydamas įvairiapusę veiklą, fondas glaudžiai bendradarbiauja su Japonijos, Lenkijos, Švedijos, Prancūzijos, Turkijos, Kinijos, Belgijos nevyriausybinėmis organizacijomis ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis šiose šalyse. Taip pat JAV, Liuksemburgo, Belgijos, Norvegijos, Airijos lietuvių bendruomenėmis ir fiziniais
asmenimis, suinteresuotais, kad kiekvienas jaunasis pacientas gautų tikslingą ir kuo efektyvesnį gydymą.
Fondas remia gydomus ir ligos remisiją pasiekusius vaikus, kurių amžius – nuo 0 iki 18 metų.
Nuo pat įkūrimo fondas 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. 2018 metais vidutinis savanorių skaičius – 15.
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Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriaus
pavaduotoja Lina Žukauskaitė apie savanorystę ir buvimą „Rugutėje“:
„Jau dvylika metų pati savanoriauju labdaros ir paramos fonde „Rugutė“, globojančiame onkologinėmis ligomis sergančius Lietuvos vaikus, todėl žinau, kokia šiems vaikams ir jų šeimoms svarbi yra
ištiesta gerumo ranka.
„Rugutės“ fondas teikia visokeriopą pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų šeimoms.
Jį įkūrė savo trejų metų dukrytės netekę Edita ir Dainoras Abrukauskai, todėl, patys perėję visu vaiko
ligos keliu, žino, ko labiausiai reikia. Ir ne tik ko reikia, bet ir kaip pagalba turi būti suteikiama –
fondo veikla yra puoselėjamas Rugilės atminimas, todėl viskas grindžiama beribe meile vaikui ir šimtaprocentine atsakomybe.
Su „Rugute“ užmezgiau ryšius dar būdama Japonijoje, taigi tuomet pagalbos ieškojau ten. Pirmiausia
susitikome visi ten gyvenantys lietuviai – surinkome pirmąją paramą fondui. Matydama, kiek gero
užsienyje gyvenantys lietuviai padaro vardan sergančių vaikų ir kokia ši pagalba yra nuoširdi, noriu
visiems geradariams nusilenkti ir, nors žinau, kad tai daroma ne dėl padėkos, iš visos širdies padėkoti
– už neabejingumą, už susitelkimą, už tai, kad kuriate tikrus Gerumo stebuklus.
Nesutinku su nuomone, kad vienas žmogus negali pakeisti pasaulio. Kiekvieno neabejingo žmogaus
ištiesta pagalbos ranka gali pakeisti visą kito žmogaus pasaulį: ar tai būtų auka medicininei įrangai,
vaistams, ar padovanotas kraujo lašas, ar apkabinimas sunkiausiu metu.“

LABDAROS IR PARAMOS FONDO „RUGUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

3

LABDAROS IR PARAMOS FONDO „RUGUTĖ“
PARAMOS ŠALTINIAI 2018 METAIS:

41%

Juridinių asmenų
parama

1. Juridinių asmenų parama – 101 797,25 Eur.
2. Juridinių asmenų parama iš užsienio – 11 401,11 Eur.
3. Fizinių asmenų parama – 57 044,94 Eur.
4. Parama, gauta prekėmis – 1 676,44 Eur.
5. Gyventojų skirta pajamų mokesčio dalis – 77 306,86 Eur.
2018 metais iš viso gauta paramos – 249 226,60 Eur.

31%

Gyventojų skirta pajamų
mokesčio dalis

5%

Juridinių asmenų
parama iš užsienio

23%

Fizinių asmenų
parama

1%

Parama, gauta
prekėmis
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2018 M. FONDO VYKDYTA VEIKLA, PROJEKTAI IR INICIATYVOS:
2018 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 sudarė sąlygas užsienio klinikose atlikti Lietuvoje neatliekamus 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 parama. Vaikui susirgus onkologine liga pakinta 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, daug lėšų tenka skirti kelionės išlaidoms. Ligoninės maitinimas skiriamas tik
gydomam vaikui, todėl jį slaugantis asmuo turi maitintis savo lėšomis. Onkologinių ligų gydymas citostatiniais vaistais dažnai turi stiprų šalutinį poveikį, kuriam mažinti reikalingus vaistus
valstybė ne visuomet kompensuoja. Įvairias slaugos priemones ligonių šeimos taip pat turi įsigyti savo lėšomis. Už fondo suteiktą paramą šeimos įsigijo būtinų vaistų,
slaugos priemonių, maisto produktų, apmokėjo kelionių ar kitas susidariusias išlaidas. Taip buvo užtikrinta ne tik geresnė fizinė vaikų būklė, bet ir pagerinta emocinę,
psichologinę ir dvasinę pusiausvyra, kuri turi didžiulę įtaką gydymo sėkmei ir sveikimui.
2018 m. fondas šeimų labdarai (piniginėmis lėšomis ir materialinėmis vertybėmis) skyrė 56 100,71 Eur.
2018 metais fondas susidūrė su augančiu medikamentų poreikiu. Vilniaus Vaikų ligoninės onkohematologijos 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 kitose šalyse. 2018 metais buvo įsigyta medikamentų už 3 241,85 Eur.
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Fondas jau dešimt metų 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. 2018 metais buvo
nupirkta 17 vnt. ilgalaikių venos kateterių ir 480 vnt. jiems tinkamų adatėlių. Apie
kateterio naudą pasakoja onkologine liga serganti mergaitė:
„Kai susirgau kiekvienas dūris atrodydavo kaip pasaulio pabaiga. Kuo toliau, tuo sunkiau
būdavo ištverti kateterio įvedimo procedūras, kadangi venos nuo visų chemoterapijų buvo
pasidariusios labai silpnos, trapios, išdegusios. Ilgalaikis kateteris labai 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 4 811,86 Eur.
Nuo 2018 metų fondas padeda įsigyti specialių konektorių, skirtų centrinės venos kateteriams. Pagrindinis mikrobų patekimo būdas yra kateterių čiaupukai ir jungtys,
todėl šie specialūs konektoriai sumažina kateterinių infekcijų galimybę. Buvo nupirkta 800 vnt. specialių jungčių už 677,60 Eur sumą.
Onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams buvo nupirkta 400 vnt. šviesai nepralaidžių sistemų, nes kai kurie citostatiniai medikamentai yra jautrūs šviesai. Fondas šių
sistemų pirkimui skyrė 726,00 Eur.
Viena dažniausių chemoterapinio gydymo pasekmių yra burnos gleivinės išopėjimas, dėl kurio blogėja tiek fizinė, tiek emocinė mažojo paciento būklė: vaikas kenčia stiprius skausmus, negali į burną įsidėti nė kąsnio maisto. Kalbėdami apie esminę fondo paramos kryptį – kuo labiau prisidėti prie sėkmingesnio mažųjų pacientų gydymo,
dažnai burnos priežiūros priemones įvardiname kaip „smulkmeną“. Tačiau gavę šeimų laiškus, kuriuose dėkojama už dieną su šypsena ir galimybę neurzgiančiu iš bado
pilvuku tęsti gydymą, turime pripažinti – tai anaiptol ne smulkmena. Fondas nupirko vienus dažniausiai Europos onkologinėse klinikose vartojamų burnos skalavimo
skysčių – GUM® AftaClear, Caphosol, Octenidol. Išleista suma – 2 545,91 Eur.
2018 metų balandžio mėnesį į fondą kreipėsi M. T. tėtis prašydamas apmokėti sūnui atliktus genetinius tyrimus „Caris Molecular Profiling Institute“. Fondas, suprasdamas šių tyrimų svarbą ir pritardamas jų būtinybei, skyrė 6 000,00 Eur.
2018 metų spalio mėnesį į fondą kreipėsi K .J. V. mama su prašymu suteikti galimybę sūnui taikyti Lietuvoje nekompensuojamą onkologinių ligonių gydymo būdą –
imunoterapiją dendritinėmis ląstelėmis. Šis imunoterapijos metodas jau yra plačiai taikomas pasaulyje, tačiau Lietuvoje žengia tik pirmus žingsnius. Jis yra saugus, gerai
toleruojamas ir neturi toksiško šalutinio poveikio. Fondas sumokėjo 4 000,00 Eur už vakcinos gaminimą.
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Klinikiniai tyrimai
Dar 2017 metų balandžio mėnesį fondas gavo Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaikų onkohematologijos centro vadovės dr.
J. Rascon prašymą padėti įgyvendinti vieną iš šio centro tikslų – dalyvauti į onkologinių ligų klinikinių tyrimų programose tam, kad Lietuvos vaikai gautų moderniausią
gydymą. Tęsdami bendradarbiavimą ir 2018 metais mielai prisidėjome prie šio tikslo įgyvendinimo ir sumokėjome už medicininių tekstų vertimus 1 391,50 Eur.
„Genetiniai tyrimai tikslingesniam ir efektyvesniam kiekvieno mažojo paciento gydymui“
2016 metais fondas pradėjo vykdyti tęstinį projektą „Genetiniai tyrimai tikslingesniam ir efektyvesniam kiekvieno mažojo paciento gydymui“. 2016 metais šiam projektui 56 000,00 Eur skyrė Lietuvos energijos paramos fondas ir 8 000,00 Eur – organizacija Nato Charity Bazzar.
2016 metų rudenį įvyko mokslinė diskusija tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Vaikų onkohematologijos poskyrio vadovės Dr. Giedrės Rutkauskienės ir kompanijos OncoDNA (Belgija) mokslinių darbuotojų Dr. Jean-François Laes ir Dr. Fiona Demol. Buvo nuspręsta, kad tikslingiausia sudėtinius onkologinių solidinių navikų genetinius ir kitus molekulinius tyrimus atlikti vaikams, sergantiems tik
aukšto piktybiškumo gliomomis. Šia liga sergančių vaikų išgyvenamumo prognozės labai žemos,
o iki šiol taikytas gydymas nėra veiksmingas. Atliekant sudėtinius ir progresyvius genetinius tyrimus tikimasi, kad šiems vaikams, priklausomai nuo naviko genetinių mutacijų, bus skiriamas
tikslesnis ir specifiškesnis gydymas, padėsiantis įveikti ligą ir pasiekti remisiją.
Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. 16 vaikų, kuriems buvo diagnozuoti itin aukšto piktybiškumo
centrinės nervų sistemos navikai, buvo atlikti išsamūs OncoDEEP&TRACE tyrimai. Tyrimams
buvo naudojami navikų biopsijos ar pooperacinės medžiagos mėginiai parafininiuose blokuose
bei kraujo mėginiai. Minėti mėginiai buvo siunčiami į OncoDNA kompaniją, esančią Genetikos
ir patologijos institute, Belgijoje. Institute buvo dar kartą patvirtinama naviko diagnozė, atliekama daugiau kaip 200 onkogenų sekoskaita ir identifikuojamos visos juose esančios mutacijos,
taip pat atliekami specifiniai imunohistocheminiai, metilinimo, translokacijų, inškritų/intarpų
ir kt. tyrimai. Remiantis gautais rezultatais, kiekvienam pacientui buvo sugeneruota detali biologinė ataskaita ir nustatytas tinkamiausias individualizuotas gydymas. Remiantis ataskaita bei
atsižvelgiant į bendrą paciento būklę, pacientams buvo skirtas individualizuotas chemoterapinis
ar taikinių terapijos gydymas.
2018 metais 7 vaikams buvo atlikti OncoDEEP&TRACE tyrimai už kuriuos fondas sumokėjo 21 175,00 Eur.
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Vaikų, sirgusių onkologinėmis ligomis, reabilitacinė stovykla Maljorkoje
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, reabilitacinė
stovykla Maljorkoje“. Šio projekto tikslas – suteikti kokybišką reabilitaciją onkologinės ligos remisiją pasiekusiems vaikams. 2018 metais dešimt vaikų, sirgusių onkologinėmis ligomis, su savo
artimaisiais džiaugėsi šiltu Viduržemio jūros vandeniu, žavėjosi įspūdinga gamta. Reabilitacinis
poilsis Maljorkoje duoda didžiulę naudą vaikų emociniam sveikimui.
Gintarės įspūdžiai sugrįžus iš kelionės: „Man asmeniškai kiekviena diena buvo savotiškai puiki.
Dar pamenu, kokia buvau laiminga, pirmą kartą realybėje pamačiusi palmę! Labai sužavėjo aplinka,
kurioje gyvenome, o tas flamenko šou sekmadienį buvo nepakartojamas. Smagu buvo nuvykti į Palmos
akvariumą. Labiausiai patiko žuvytės Nemo, jūrų arkliukai, japoniški karpiai bei medūzos. O vakariniai pasivaikščiojimai mieste buvo labai atpalaiduojantys po visos dienos veiklų. Milžinišką įspūdį
man paliko Artos uola ir labai laiminga esu po galimybės pavairuoti katerį! O kur dar kopimas į kalną
ir vaizdas, matomas nuo jo. Atrodo, reali pasaka. Buvo nuostabus laikas su nuostabia kompanija. Paskutinės valandos buvo pačios liūdniausios, nes jau reikėjo atsisveikinti.
Ačiū Jums!“
29 žmonių skrydžių bilietų išlaidos – 11 295,19 Eur, dviejų automobilių nuomos ir kuro išlaidos – 2 180,29 Eur, maitinimo išlaidos – 1 374,69 Eur, lankytinų vietų
išlaidos – 572,00 Eur, draudimas – 214,40 Eur ir kt. išlaidos – 311,58 Eur.
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„Rugutės namai“
Jau dešimt metų veikiančių „Rugutės namų“ tikslas – pagal poreikį suteikti nemokamą apgyvendinimą vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis ir jų šeimos nariams. Fondas siekia, kad
šalia Vilniaus Vaikų ligoninės įsikūrusiuose „Rugutės namuose“ sergantys vaikai turėtų galimybę
pabūti jaukioje namų aplinkoje, pailsėti nuo sudėtingo gydymo ir buvimo ligoninėje. Trumpas
atokvėpis drauge su artimaisiais sugrąžina 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.
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 susitikimai-seminarai; neatlygintinos kraujo donorystės akcijos „Padovanok lašelį“. Čia vyko susitikimai su rėmėjais ir vaikais,
sergančiais onkologinėmis ligomis bei jų artimaisiais.
2018 m. patalpų nuomos, komunalinių, valymo paslaugų, patalynės skalbimo, telefono ir kitų nemokamai suteiktų patogumų išlaidos – 17 081,93 Eur.
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„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 internetu Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos Onkologijos ir hematologijos sektoriuje gydomiems
vaikams. 2018 m. projektui „Bendrauk“ fondas skyrė 1 092,83 Eur.

„Išpildykime vaikų, sergančių piktybiniais navikais, svajones“
Siekdamas suteikti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams džiaugsmo, fondas pildo jų
svajones.
2018 metų pabaigoje iš Armando mamos išgirdome gražią sūnaus svajonę – auginti ežiuką
namuose, – kuriai negalėjome likti abejingi. Jau senokai žinojome, kad berniukas žavisi
ežiukais, tačiau iki šiol tokius draugus turėjo tik žaislinius. Džiaugėsi širdys gavus Armando
mamos laišką:
„Sveiki. VALIO! Turime naują išsvajotą ir labai lauktą augintinį. Tai – ežiukas Čižikas. Pagaliau Armandas sulaukė tikro, mylimo, savo spygliuoto gražuolio. Norime visa šeima padėkoti
Jūsų fondui, Editai ir Dainorui už svajonę, kuri Jūsų dėka tapo realybe.“
Šios jautrios svajonės įgyvendinimui fondas skyrė 300,00 Eur.
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„Akvariumas ligoninės vaikams“
2012 metais įgyvendinome Eugenijaus Mačiuko – onkologine liga sirgusio berniuko tėčio – idėją
padovanoti 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 ligos 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 2018 metais fondas skyrė 459,79 Eur.
Paliatyvioji pagalba. Slauga namuose.
Fondas jau šeštus metus skiria dėmesį paliatyviajai vaikų slaugai. Manome, kad būtina įvertinti
vaiko, kuriam reikalinga paliatyvioji slauga, ir jo artimųjų poreikius, suteikiant jiems galimybę
pasirinkti, kur praleisti šį ligos etapą – namuose ar ligoninėje.
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.
Dar 2017 m. lapkričio mėnesį, išgirdęs prašymą nupirkti baldus keturioms renovuotoms centro palatoms, fondas suskubo pagelbėti. Kas yra palata vaikams, sergantiems
onkologinėmis ligomis? Tai – laikini namai, kuriuose vaikai priversti praleisti savaites, o kartais, dėl kilusių gydymo komplikacijų, net mėnesius. Jose bėga mažųjų šiandiena – gydymas, žaidimai, mokymasis, bendravimas su draugais, esančiais už ligoninės sienų. Kuo jaukesnės ir patogesnės palatos, tuo daugiau šypsenų ir optimizmo.
O tikėjimas ir viltis, kaip žinia, vienas geriausių medikamentų. Būtent dėl šių priežasčių fondas priėmė sprendimą pratęsti bendradarbiavimą su VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centru dėl palatų atnaujino ir prisidėti prie jaukios aplinkos kūrimo. 2018 metais medicininių
dujų sistemos įrengimui fondas skyrė – 17 035,63 Eur. Tęsdamas bendradarbiavimą su šiuo gydymo centru fondas padėjo įsigyti kondicionierius Daikin (suma – 3 650
Eur), kurie būtini procedūrų kabinetų vėsinimui kaitriomis vasaros dienomis, taip pat nupirko 3 vnt. televizorių (suma – 1 076,97 Eur), antklodžių (suma – 149 Eur),
taburečių (sumas – 110,70 Eur). Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centrui fondas suteikė paramos už 22 136,52 Eur.
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Onkologinių ligų gydymo metu svarbu ne tik laiku suteikiamas tikslingas ir efektyvus gydymas, bet ir slaugytojų dalyvavimas tarptautinėse konferencijose bei susitikimuose. Tam tikslui fondas suteikė 5 000,00 Eur paramą Lietuvos vaikų onkohematologų draugijai.
Fondas, bendradarbiaudamas su Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“, suteikė galimybę vaikams, sirgusiems onkologinėmis ligomis, dalyvauti vasaros stovykloje ir
apmokėjo jų apgyvendinimo paslaugas – 408,00 Eur.
Onkologinių ligų gydymo metu itin svarbi ne tik emocinė ir psichologinė vaiko savijauta, bet ir puiki reabilitacija ligos gydymo metu. Su džiaugsmu prisidėjome prie
įrangos atnaujinimo ir nupirkome įvairių tikslinių priemonių, gerinančių vaiko fizinę būklę, už 1 396,16 Eur.
Visa suteiktos paramos suma – 28 940,68 Eur.
„Padovanok lašelį“
2018 m. birželio 2 d. ir gruodžio 1 d. fondas kartu su VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ „Rugutės
namuose“ organizavo dvi akcijas „Padovanok lašelį“. Surengtose neatlygintinos kraujo donorystės
akcijose dalyvavo net 73 donorai. Nuo pat įsikūrimo fondas puoselėja neatlygintinos kraujo donorystės idėjas. Sunkų sveikatos sutrikimą ar rimtą traumą patyrusio žmogaus gyvybei palaikyti neretai
prireikia kraujo perpylimų, o donorų kraujas tokiam žmogui – pati prasmingiausia dovana.
Dalinamės Nacionalinio kraujo centro padėka:
„Nacionalinis kraujo centras nuoširdžiai dėkoja Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ steigėjams Editai ir
Dainorui Abrukauskams, šio fondo savanoriui Linui Vasiliauskui, kitiems fondo nariams už neatlygintinos kraujo donorystės rėmimą, už pagalbą, kurios dėka mūsų tėvynainiams grąžinama sveikata ir gelbėjamos jų gyvybės. Kiekvienais metais du kartus fondas „Rugutės namuose“ rengia kraujo donorystės akcijas.
Šiemet gruodžio 1 dieną daugiau kaip 50 donorų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio „Rugutės“ fondo 14-ojo gimtadienio proga vėl dovanojo kraujo ligoniams. Kiekvienas buvo pagerbtas: kartu su padėka
gaudavo pyragaičius su degančia žvakele ir tik sugalvojus norą, žvakelė buvo užpučiama, kad jų sugalvoti
norai pildytųsi, o – ligoniai sveiktų. Nuoširdžiai visiems dėkojame už dovanotą kraują. Reiškiame padėką
Mantui, kuris kraujo dovanojo 48 kartą, Arūnui – už 36 kartą dovanotą kraują, Egidijui ir Erikui – jie
kraujo dovanojo daugiau kaip po 25 kartus. Šis labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ narių kilnus elgesys
yra gerumo ir pasiaukojimo kitiems pavyzdys.“
2018 m. vykusių akcijų išlaidos – 478,74 Eur.
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KITŲ ŠALIŲ INICIATYVOS LIETUVOS VAIKAMS, SERGANTIEMS ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS
Nykštukų viešnagė
2018 metais Švedijos Hörby miestelio mokykloje buvo suorganizuota gerumo akcija sergantiems Lietuvos vaikams. Švedų moksleiviai buvo skatinami rinkti ir pakuoti kalėdines dovanas.
Gruodžio 14-16 d. jau dvyliktą 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 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų onkohematologijos
centro mažiesiems pacientams ne tik dalijo dovanas, bet ir smagiai žongliravo, dainavo ir šoko,
linkėjo ligoniukams ir jų tėveliams ramių švenčių. Gruodžio 14 d. svečiai aplankė „Rugutės“
globojamus vaikus – Nojų, Domantą, Gustę – jų namuose ir įteikė jiems skirtas dovanėles. O
gruodžio 15 d. kartu su „Rugutės namuose“ susirinkusiais vaikais paminėjo šv. Liucijos dieną.
Susitikimai su nykštukais palieka neišdildomus įspūdžius vaikų širdelėse. Tai liudija Gustės
laiškas: „Atsiminus tą 2018 metų gruodžio dieną, kai mus aplankė Švedijos nykštukai, net šiurpuliukai prabėga pro kūną, kaip buvo smagu dar kartą su jais susitikti. Nors jų vizitas truko porą
valandų, jos prabėgo lyg 10 minučių, su jais taip linksma, nykštukai nestokoja pozityvios, geros
nuotaikos, labai komunikabilūs, tuoj pat sugalvos kokią nors veiklą ar užves pokalbiui temą. Po jų
apsilankymo geros nuotaikos rezervą pasipildžiau ilgam laikui, net ir dabar, kai pagalvoju apie juos nuotaika akimirksniu pasidaro 100 kartų geresnė.“
„Mažuose pasaulio kampeliuose maži žmonės darydami mažus, gerus darbus pamažu keičia pasaulio veidą.“ – Vanda Juknaitė. Nežinia, ar galima pavadinti šį ir kitus
Nykštukų darbus mažais. Bet aišku viena – jie tikrai keičia pasaulio veidą, kuris kasdien tampa vis šviesesnis ir labiau besišypsantis.
Bendro projekto, vykdomo kartu su geradariais iš Švedijos, išlaidos – 1 863,34 Eur.
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Sporto žaidynėse „Onko-Olimpiada 2018“
Ilgamečiai labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ draugai, Lenkijoje veikianti organizacija „Fundacja Spełnionych Marzeń“ („Išsipildžiusių svajonių fondas“), 2018 m. rugpjūčio 24-26 dienomis surengė septintąją „Onko-Olimpiadą“. Šio nuostabaus renginio dalyviais jau penktą
kartą tapo onkologinę ligą įveikę vaikai iš Lietuvos, kurie turėjo galimybę savo jėgas išmėginti
varžydamiesi su vaikais iš Slovakijos, Rumunijos, Ukrainos, Turkijos, Lenkijos.
Atstovauti Lietuvai vyko net 14 vaikų, o juos lydėjo pats geriausias palaikymo būrys – vaikų
šeimos. Lietuvos atstovai varžėsi plaukimo (25 m ir 50 m laisvu stiliumi), lengvosios atletikos
(bėgimo, šuolio į tolį, rutulio stūmimo, kamuoliuko metimo), šaudymo iš lanko rungtyse.
Taip pat pirmą kartą jėgas išbandė stalo teniso ir badmintono rungtyse. Šiose žaidynėse lietuviai iškovojo 14 medalių: 6 aukso, 3 sidabro ir 5 bronzos!
„Onko-Olimpiada“ yra ne vien galimybė vaikams išbandyti savo sportinius gabumus tam
tikrose sporto rungtyse, bet ir puiki proga susipažinti su kitų šalių vaikais, patyrusiais tuos
pačius išgyvenimus. Naujos pažintys, begalė emocijų varžybų metu, visos komandos kartu praleistas laikas ir patirti nuotykiai bei visą žaidynių laiką tvyrantis vienybės
jausmas dovanoja tiek patiems vaikams, tiek jų šeimos nariams pasitikėjimą, pasididžiavimą ir ryžtą eiti pirmyn.
Gustės įspūdžiai iš viešnagės Lenkijoje: „Onko-olimpiadoje dalyvavau pirmą kartą. Net neįsivaizdavau, ko galiu tikėtis iš šios kelionės. Kėlimasis anksti ir važiavimas iki
Varšuvos autobusu išvargino, bet jau pirmieji įspūdžiai Lietuvos ambasadoje atpirko visą nuovargį. Prasidėjus olimpiadai pamačiau, kaip visi vieni kitus palaiko, serga už juos,
nepaisant to, kad vos prieš porą dienų nežinojo vienas kito vardo. Olimpiados uždarymo diskotekoje tikriausiai visi turėjome gerą laiką ir dar labiau susidraugavome vieni su
kitais. Viską apibendrinant, kelionė buvo linksma, įdomi, kupina įspūdžių, naujų draugų, nuotykių ir tiesiog nuostabi ir už viską galiu dėkoti „Onko-olimpiados“ organizatoriams ir „Rugutės“ fondui, nes be jų ši kelionė net nebūtų įvykusi.“
Dalyvavimo sporto žaidynėse „Onko-Olimpiada 2018“ išlaidos – 3 114,00 Eur.
2018 m. labdarai, paramai, visiems vykdytiems projektams, akcijoms ir iniciatyvoms fondas skyrė 173 403,94 Eur.

Labdaros ir paramos fondo „Rugutė“ direktorė
2019 m. gegužės 14 d.

Edita Abrukauskienė
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