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Už 19371,54 Eur nupirkome sensorių ir startinių paketų naujai I tipo 
cukriniu diabetu susirgusiems arba iki šiol jų nenaudojusiems vaikams. 



Suorganizavome du kūrybinius užsiėmimus 
Romų dienos centro vaikams.



Padovanojome 28 poras rudeninių batų 
jų neturėjusiems vaikams.



 7 vaikus auginančiai šeimai padėjome susitvarkyti su namuose 
esančiu pelėsiu ir nupirkome drėgmės surinkėją.



24 sunkiai besiverčiančias šeimas Plungės rajone aprūpinome maistu 
ir skanėstais pirmojo karantino metu.



Kartu su cukrinukais Aidu, Vėjune, Marku, Girtautu, Saule, Auguste, 
Austėja, Ūla, Paulina sukūrėme įkvepiantį filmuką #viskasbusgerai, 

kartu turėjome 6 kūrybinius užsiėmimus.



Išpildėme 12 nuo vėžio sveikstančių vaikų svajonių.



Vaikų gynimo dienos proga Kauno klinikų vaikų endokrinologijos skyriaus vaikams 
padovanojome glėbius balionų ir cukraus nekeliančių desertėlių, 

o vaikams į Santaros onkohematologijos skyrių - ilgai džiuginusių helio balionų
 ir „Vakaro istorijos Lietuvos mergaitėms“ knygų.



85 sudėtingomis sąlygomis augančius vaikus 
aprūpinome reikalingomis mokyklinėmis priemonėmis 

ir tvarkingais rūbais mokslo metų pradžioje.



Už 598,13 Eur sunkia onkologine liga sergančiam Kirilui padovanojome 
sauskelnių ir reikalingų slaugos priemonių.



Žieminiais batais, šiltomis striukėmis, kepurėmis ir pirštinėmis 
aprūpinome 85 sudėtingomis sąlygomis Plungėje ir Vilniuje augančius vaikus.



Atradome, įamžinome ir pasidalinome trimis įkvepiančiomis, 
Pasaulinei diabeto dienai skirtomis „Nematomos pergalės. Kasdien!“ istorijomis.



Susitelkėme ir padėjome dviem po gaisro nukentėjusioms šeimoms: 
padovanojome naują stogą, reikalingų statybinių medžiagų, 

būtinų baldų, daiktų, drabužių.



Išpildėme 72 kalėdines sunkiai gyvenančių vaikų svajones, 
nuvežėme apsaugos priemonių (respiratorių ir kaukių) 

bei padovanojome pilnus maišus skanaus maisto švenčių proga.



Antrojo karantino metu kiekvieną savaitę vežėme maistą onkohematologiniame 
skyriuje besigydantiems vaikams ir juos slaugantiems tėveliams, 
pagal poreikius pasirūpinome 32 sveikstančiais nuo vėžio vaikais.



Netekome 10 vaikų, liga buvo stipresnė. 
Išlydėjome su meile ir malda, žadėdami visada prisiminti jų atminimą.



Daug įvairių gražių darbų atlikome tik todėl, kad kartu buvo labai 
brangūs ir mylimi savanoriai, šiemet jų prisidėjo ir savo laiką, 

rankas ir širdis vaikams padovanojo net 17!



Per didžiuosius šalčius padovanojome apie 40 kubų malkų 
labai sunkiomis sąlygomis gyvenančiai romų šeimai.



Nuvažiavome tūkstančius kilometrų, kad aplankytume globojamus vaikus, 
šimtus kartų susikibome už rankų ir pažadėjome būti kartu tiek, kiek reikės, 

ieškojome geriausių sprendimų šeimoms sunkiose situacijose, 
stengėmės išgirsti net tyliausias svajones ir išbūti didžiausias nerimo audras kartu. 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ GERUMĄ!


