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Ataskaita, kur panaudotos projekto „Vienos kėdės istorija“
surinktos lėšos
Labdaros ir paramos fondas „Mamų Unija“ nuo 2019 metų rugsėjo 16 dienos iki lapkričio
31dienos, Vilniaus Katedros aikštėje vykdė socialinį projektą „Vienos kėdes istorija“, kurio metu
aikštėje stovėjo imitacinė ligoninės palata, joje budėjo savanoriai, žymūs Lietuvos žmonės, aktyvūs
visuomenės veikėjai ir savanoriai. Projektu buvo stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą
vėžio diagnozę, papasakoti apie problemas, su kuriomis susiduria onkologinės ligos diagnozę išgirdę
vaikai, bei jų šeimos.
Taip pat projekto metu buvo renkamos lėšos „Mamų Unijos šeimos namų“ statyboms
užbaigti.
„Vienos kėdės istorijos“ projekte suaukota: 312.730,53 EUR
Už šią sumą „Mamų Unijos šeimos namuose“ įrengta ir pabaigta rengti
Elektros medžiagos, montavimo darbų užbaigimas

9 500 Eur

Baseino technologinės įrangos montavimas, paleidimas,
derinimas
Baseino apdailos darbai

43 239 Eur

Vidaus durų gamyba ir montavimas

10 280 Eur

Vidaus apdailos darbai, sienų glaistymas, plytelių klijavimas

19 278 Eur 29 ct

Apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo
vaizdo stebėjimo sistemos, kompiuterinių tinklų, dūmų
šalinimo sistemų medžiagos ir montavimo darbai
Asfalto įrengimas aplink pastatą

20 386 Eur 20 ct

Grindų juostos, jų montavimas

25 040 Eur 24 ct

35 380 Eur 29 ct

18 075 Eur 93 ct

Plytelės sienoms kloti

14 744 Eur

Lubų įrengimas pastate, revizinių durelių įrengimo darbams
5 673 Eur 45 ct
pabaigti
Langų sandarinimo medžiagos ir montavimo darbams
5 164 Eur 85 ct
pabaigti
Suma : 312 839 eurai 31 ct

Mamų unija – paramos ir labdaros fondas, kuris jau 11 metų rūpinasi kiekvienu Lietuvos vaiku
susirgusiu onkologine liga.
Fondo misija – siekti, kad kiekvienam paliestam onkologinės ligos vaikui ir jo šeimai būtų suteikta
pilnavertė kompleksinė pagalba ligos metu, dėti pastangas, kad keistųsi visuomenės požiūris į
onkologinės ligos paliestus ar negalią turinčius vaikus.
Kasmet Lietuvoje onkologinėmis ligomis suserga apie100 vaikų. 80-90 proc. jų sėkmingai pasveiksta.
Onkologinės ligos gydymas – ilgas ir sudėtingas procesas, kuris paprastai gali trukti nuo pusės iki kelių
metų ar daugiau. Vaikui susirgus onkologine liga susiduriama su eile problemų, kurių bei gydymo
įstaigos, nei vyriausybė neturi galimybių visa apimtimi išspręsti.
Mamų unijos fondas padeda ir savo veiklą orientuoja į:
-

Veiklą ligoninėse: padedame įsigyti reikalingą gydymo įrangą, remontuoja palatas, virtuves,
gerina vaikų onkologinių skyrių mikroklimatą (perka buitinę techniką, lovas, baldus, žaislus,
kompiuterinę techniką, patalynę, indus), perka medikamentus, organizuoja edukacinius
užsiėmimus, šventes, renginius;

-

Pagalbą šeimai: teikiame finansinę pagalbą, perkame nekompensuojamus vaistus, maistą, rūbus,
aprūpina slaugos ir higienos priemonėmis (sauskelnės, vienkartiniai paklotai, servetėlės,
prausikliai, kremai, pleistrai), kompensuojame kelionės išlaidas į ligoninę ir atgal, teikiame
informacinę pagalbą, remia vaiko gydymą užsienio klinikose, organizuojame vaikų poilsio
stovyklas Lietuvoje ir užsienyje, pildome vaikų svajones, sveikiname vaikus gimtadienio ir kitų
švenčių proga;

Mamų Unijos ŠEIMOS NAMŲ PROJEKTAS:
Ilgametė darbo patirtis su sergančių vaikų šeimomis rodo, kad valstybės kompleksinė pagalbos sistema
veikia dalinai, neužtikrindama visų sergančio vaiko šeimos poreikių ligos metu (emocinės būklės,
socialinių, švietimo, informacijos stokos problemų, šeimos buvimo kartu vaiko ligos metu) neteikia
reikiamo dėmesio ir paramos šeimai dėl ligos netekus vaiko. Todėl, įvertinęs užsienyje esančių fondų
ilgametę ir geriausią patirtį, fondas inicijavo ir pradėjo įgyvendinti „Mamų Unijos Šeimos namų“ projektą
Lietuvoje.
Projekto tikslas – sukurti kompleksinę vieningą pagalbos sistemą visai sunkia liga sergančio vaiko šeimai,
siekiant užtikrinti psichologinės, socialinės, informacinės, dvasinės paramos poreikius, padėti šeimai
integruotis į visuomenės gyvenimą.

Šeimos namai įsikurs sklype, kurio plotas 1 ha. Pastato plotas - 2000 kv.m.
Projekto vertė - 2,5 mln eurų.

Sprendžiama problema:
- tėvai ir kiti šeimos nariai, atvykę lankyti savo sunkiai sergančio vaiko, neturi kur nakvoti;
- palatoje su ligoniu gali būti tik 1 žmogus, dažniausiai lieka mama;
- rinktis viešbutį ar kitą nakvynės vietą daugeliui tėvų yra sudėtinga ir tampa finansine našta.
„Mamų Unijos namų“ projektas atitiks KIEKVIENO sergančio vaiko ir jo šeimos poreikius,
kad visas dėmesys būtų sutelktas į sėkmingą vaiko ligos gydymą
Gyvenamasis kompleksas:
- 11 mini apartametų sergančių vaikų šeimoms, pritaikytų vaiko slaugymui ir atitinkančių
šeimos buitinius poreikius (įrengtos mini virtuvėlės, neįgaliesiems pritaikyti WC,
drabužinės ir t.t.). Visi apartamentai turės atskirus išėjimus į privačias terasas;
- 1 iš šių 11 apartamentų atitinka paliatyvios slaugos palatų reikalavimus;
- Onko informacinis centras;
- Komplekse planuojama įrengti bendrąją svetainės erdvę, valgomąjį ir virtuvę bendriems
šeimų poreikiams;
- 1 žaidimų erdvė vaikams;
- Skalbykla;
- Administracinės patalpos
Reabilitacijos centras:
- 6 reabilitacinės patalpos pritaikytos psichologinės, dvasinės, meno, muzikos, šviesos
terapijoms;
- Sporto/ kineziterapijos salė;
- Baseinas įrengtas taikant aukščiausio lygio vandens valymo technologijas su neįgaliųjų
reabilitacijos įranga
Ūkis:
- Gamybinės patalpos;
- Oranžerija vaistažolių, daržovių auginimui
- Vaiskrūmiai, sodas.
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