
Gerumo fondo „ne apie mane“
darbų ataskaita



Padėjome sunkiomis sąlygomis gyvenančiai 

vienišai mamai ir jos mažametei dukrai Emilijai, 

sudegus jų namams ir visiems daiktams: 

suteikėme skubią pagalbą maistu, šiltais 

rūbais, sauskelnėmis, higienos priemonėmis.



Padovanojome 60 higienos rinkinių paauglėms 

mergaitėms ir jų mamoms - Vilniaus ir Plungės 

sudėtingomis sąlygomis gyvenančioms 

šeimoms ir Vilniaus onkohematologiniam skyriui.



Aplankėme nuteistuosius Pravieniškių kalėjime, 

kad padėkotume už rankų darbo žaislus bei 

mezginius sergantiems ir skurstantiems 

vaikams, kuriuos per visus metus pagamino 

bausmes atliekantys vyrai.



Kartu su diabeto klubais ir įvairiomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis, po 

nuoseklaus bendro darbo pagaliau 

sulaukėme gliukozės jutiklių (sensorių) 

kompensavimo I tipo cukriniu diabetu 

sergantiems žmonėms. Valio!!!



Malkomis ir briketais aprūpinome 

daugiavaikę šeimą visos žiemos metu. 

Malkomis šeima šildo namus ir vandenį. 



Suteikėme pagalbą 106 vaikams ir nuo karo 

pabėgusiems Ukrainos žmonėms; pasirūpinome 

pavasariniais rūbais, batais, būtinais daiktais, 

šventiniu maistu Velykų stalui.



Radome namus, kartu sutvarkėme visus reikiamus 

dokumentus finansinei paramai būstui gauti Ukrainos 

romų šeimai, kurioje auga net 10 vaikų, patyrusių karo 

siaubą. Džiaugiamės sėkminga šeimos integracija - 

vaikai lanko darželius ir mokyklas, juos 

auginantys suaugę gavo darbus.



Naujininkuose augantiems vaikams 

padovanojome milžinišką, labai 

lauktą ir išsvajotą batutą!



Kuprinėmis ir visomis reikalingomis 

mokyklai priemonėmis aprūpinome 80 

sunkiomis sąlygomis augančių vaikų.



Išpildėme 63 Plungės ir 69 Vilniaus vaikų 

didžiausius kalėdinius troškimus.



22 Plungės rajono sunkiomis sąlygomis šeimose 

augantiems ir vaikų globos šeimynose gyvenantiems 

vaikams padovanojome pramogų bei nuotykių 

kupiną svajonių kelionę į Vilnių.



Padovanojome 30 saldžių Advento kalendorių 

nuo vėžio sveikstantiems vaikams.



Padovanojome naujus svajonių kompiuterius 

onkologiniame skyriuje besigydančioms 

Ievai, Rugilei ir Sandrai.



Parūpinome du taip reikalingus 

drėgmės surinkėjus nuo onkologinės 

ligos pasveikusio Emilio šeimai.



Aprūpinome Santaros klinikų vaikų onkohematologijos, 

urologijos, pediatrijos ir traumatologijos skyrių žaidimų 

kambarius stalo žaidimais, kanceliarinėmis priemonėmis, 

žaislais, rankdarbiams reikalingomis priemonėmis.



Atvežėme 4 pilnus automobilius sauskelnių, 

slaugos priemonių ir reikalingų palučių į 

Vilniaus onkohematologos skyrių.



Skyrėme paramą kalėdinių dekoracijų 

įsigyjimui vaikų onkologijos ir 

traumatologijos skyriuose.



2022 metais suteikta labdara



Slaugos priemonėmis, vaistais - € 1003,47 

Apmokėta komunalinių paslaugų sąskaitų pagal prašymus - € 862,99

Drabužiais, kanceliarinėmis prekėmis, baldais, buitine technika, žaislais, daiktais  - € 16602,24 

Pinigais - € 5221,63 

Apmokėtos sporto treniruotės - € 2500 

Apmokėtos gitaros pamokos - € 240 

Pagalba sensoriais lietuvių ir ukrainiečių vaikams - € 3529 

Maistu ir higienos priemonėmis - € 2053,25 

Renginių ir švenčių organizavimas sergantiems bei sudėtingai augantiems vaikams - € 3082,91 




