
Gerumo fondo „ne apie mane“
darbų ataskaita



35 vaikams gaunantiems gydymą 
vaikų onkohematologiniame 
skyriuje pandemijos metu 
kiekvieną savaitę pirkome ir 
vežėme jų norimą maistą.



Už 9960,80 Eur pernai nupirkome 
sensorių. Visus metus dovanojome 
nekompensuojamus cukraus kiekiui 
kraujyje stebėti reikalingus sensorius jų 
neturintiems ir ką tik susirgusiems 
vaikams per diabeto klubus ir ligonines 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.



Padovanojome 10 gliukozės kiekio 
kraujyje siųstuvėlių Klaipėdos 
„DiabetoIQ“ klubo stovykloje 
stovyklavusiems paaugliams.



Išpildėme 10 nuo vėžio 
sveikstančių vaikų svajonių.



Vaikų onkologijos mėnesiui 
pažymėti sukūrėme projektą 
„Aš laimėjau gyvenimą“ ir jo 
metu pasidalinome 4 vaikų, 
laimėjusių galimybę gyventi, 
įkvepiančiomis istorijomis.



Slaugos priemonėmis, 
vaistais suteikėme paramos 
už 531,94 Eur bei į vaikų 
onkohematologinį skyrių 3 
kartus metuose atvežėme 
pilną autobusiuką reikalingų 
sauskelnių ir palučių.



Keletui mėnesių aprūpinome 
sensoriais ir pradiniais jų paketais 
onkologinės ligos ir cukrinio 
diabeto diagnozes išgirdusias 
mergaites Emiliją ir Gaudrę.



neapiemane.lt puslapyje 
sukūrėme platformą vaikų 
svajonėms ir šeimų poreikiams 
talpinti, kad bendromis jėgomis, 
greitai visais galėtume pasirūpinti.



111 sunkiai gyvenančių vaikų 
nuvežėme maisto Velykų 
stalui ir išpildėme svarbias 
bei reikšmingas pavasarines 
svajones - dažnos jų buvo 
pavasariniai batai, striukės, 
knygos ar stalo žaidimai.



Padovanojome stebuklų kupiną 
dieną Vilniuje 23 sudėtingomis 
sąlygomis augantiems vaikams iš 
Plungės. Vaikai aplankė Kalėdų eglę, 
linksminosi vandens parke, skaniai ir 
sočiai valgė, darė cheminius 
eksperimentus bei džiaugėsi 
savanorių rūpesčiu ir draugyste.



Aplankėme, apkabinome, 
aprūpinome maistu Kalėdoms 
ir šiltais rūbais žiemai, o 
svarbiausia - išpildėme 
didžiausius kalėdinius 
troškimus net 96 sunkiai 
gyvenantiems vaikams!



Už 1265,22 Eur suorganizavome 
šventes ir renginius sunkiai 
gyvenantiems ir sergantiems vaikams.



Padėjome 2 šeimoms 
po gaisro, suteikėme 
pirmą reikiamą pagalbą, 
padėjome atstatyti ir 
įsirengti naujus namus.



Visomis mokyklai reikalingomis 
priemonėmis, sportinėmis aprangomis 
ir rudeniniais tvarkingais rūbais 
aprūpinome 38 Plungėje ir 37 Vilniuje 
sunkiai besiverčiančiose šeimose 
gyvenančius vaikus.



Viso rudens ir žiemos metu 
teikėme pagalbą malkomis 
dviems daugiavaikėms 
Naujininkuose sunkiai 
gyvenančioms šeimoms.



Sunkiai gyvenančiai jaunai mamai Tachninai, 
auginančiai nepilnamečius savo brolius, 
padėjome sutvarkyti būtinus legaliai gyventi 
ir globoti mažamečius dokumentus, 
pasirūpinome dukros Dilaros dantukų 
gydymu, elektros ir interneto namie įvedimu 
bei sūnaus Adomo galimybe lankyti darželį.



8 šeimas aprūpinome būtinais 
reikalingais baldais ir buitine technika, 
tokia kaip lovos, spintos rūbams, stalas, 
šaldytuvas, dujinė vyryklė, dušas ir kt.



Padovanojome 3 dėžes naujų 
knygų ir piešimo priemonių 
Ruklos pabėgelių stovykloje 
gyvenantiems vaikams.



64 sudėtingomis sąlygomis gyvenantiems 
vaikams pastoviai vežėme pilnus maišus 
šviežio, skanaus ir ilgai negendančio 
maisto bei reikalingų higienos priemonių. 
Labdaros suteikėme už 8637,86 Eur.



Mokėjome už Davido, augančio 
didelėje šeimoje, gitaros 
pamokas ir 5 romų paauglių 
„muy thai“ treniruotes.



Drabužiais, kanceliarinėmis 
prekėmis, baldais, žaislais, 
daiktais suteikėme pagalbą 
vaikams už 25051,88 Eur.



Dėkojame 15 nuostabių, savo rankas, rūpestį,
meilę ir pagalbą dovanojančių savanorių!


