
2015 m. 



Paramos ir labdaros fondas, kuris 
nuo 2008 m. rūpinasi kiekvienu 
Lietuvos vaiku, susirgusiu 
onkologine liga. 
 

2008-2014 m. fondas suteikė 
paramos už daugiau kaip 434 
tūkst. eurų. 

Kas yra „Mamų unija“? 



Ką mes darome ir vardan ko? 



Dėl visų onkologinių ligoniukų  

• Medicininė įranga Vilniaus vaikų ligoninės ir Kauno 
klinikų vaikų onkohematologijos skyriams; 

• Vaistų siuntos, higienos priemonės ligoninėms; 
 

• Palatų ir kitų ligoninių patalpų įrengimas; 
 

• Patalpų remontas; 
 

• Buitinė įranga, technika, baldai ir kt.; 
 

• Parama knygomis, žaislais ir kt.; 
 

• Renginiai ligoninėje,  rankdarbių užsiėmimai, 
psichologinė terapija. 

 

 





 Nupirkta:  
 
• Skysčių reguliavimo sistemos; 
• Elektrokardiografas; 
• Džiovinimo spinta – sterilizatorius; 
• Naujos medicininės kūdikių lovelės; 
• Ligonio šaldymo įrenginys;  
• Narkozės aparatas; 
• Echoskopas; 
• Dviejų virtuvėlių remontai; 
• Virtuvės baldai; 
• Autoklavas; 
• Traukos spintos; 
• Naujos lovos ir čiužiniai; 
• Buitinė technika Druskininkų sanatorijai 

„Saulutė“; 
• Kauno klinikų vaikų onkologijos naujo 

korpuso palata; 
• LOR kabinetas ir t.t. 

 

 



Nauja apranga medicinos darbuotojams, patalynė, pagalvės, 
pižamos, vežimėliai, knygos  ir t.t. 



MUMS RŪPI, kaip onkologiniai ligoniukai ir jų 
artimieji jaučiasi ligoninėje, kaip bėga jų 
dienos, kokios nuotaikos lydi mažuosius 

kovotojus Vilniuje ir Kaune  



Kartą per savaitę „Mamų unija“ organizuoja 

terapinius užsiėmimus sergantiems vaikams ir 

tėveliams ligoninėje 
 

• Garso terapija; 

• Smėlio terapija; 

• Vandens terapija; 

• Lipdymas iš gipso; 

• Kaleidoskopų kūryba; 

• Akvarelės terapija ir 
pan. 

Užsiėmimus veda profesionalūs mokytojai, lektoriai. 



Kiekvieną savaitgalį „Mamų unijos“ savanoriai 

veda kūrybinius užsiėmimus sergantiems vaikams  

ir tėveliams ligoninėje 
 



Ligoniukai kartu su savanoriais piešia atvirukus 
 



Vėliau ligoniukų piešiniai virsta tikrais atvirukais 



Ligoniukai yra sveikinami gimimo dienos proga, 

kad visi sergantys vaikai jaustųsi laimingi, apgaubti 

dėmesiu bei meile ir sulauktų nuostabių dovanų 



Lauros gimimo diena 



„Mamų unija“ organizuoja žurnalų, laikraščių, 

knygų pristatymą sergantiems vaikučiams ir jų 

tėveliams 
 

Bendradarbiaudami su leidyklomis į vaikų onkohematologijos 

skyrių nuolatos atvežame daug įvairių skaitinių. 



„Mamų unija“ stengiasi nudžiuginti sergančius 

vaikus ir tėvelius įvairiomis staigmenomis - 

dovanomis 

 

Pavyzdžiui...  



„Mamų unija“ stengiasi pildyti sergančių vaikų 
svajones... 

Abhajus Adrijus 



„Mamų unija“ organizuoja šventes – renginius 

onkohematologijos skyriuose Vilniuje ir Kaune 

 
Kasmetinė Atvelykio šventė, Motinos dienos šventė, draugystės 

akcija „Kad išsipildytų sergančių vaikų svajonės“, svajonių 

karavano apsilankymas, didžiulių oro burbulų laidymas 

ligoninės kieme ir pan. 

 



2014-09-24 

„Mamų unija“ organizuoja viešus renginius, 

skirtus palaikyti vėžiu sergančius vaikus 
 

2014 m. 100 dangaus žibintų kilo kartu su ligoniukų svajonėmis 

 



 

2014 m. Bernardinų bažnyčia pasipuošė didele širdimi 

 su 1000 baltų popierinių gervelių 



2015 m. pasaulinės kovos su vėžiu dienos proga  

„Mamų unija“ kvietė įsisegti auksinius kaspinus 



Kiekvienais metais gruodžio 1-31 d.  vykdome gerumo akciją  

„Advento kojinaitės“. Stebuklingose kojinaitėse 

onkoligoniukai kas rytą randa po mielą siurprizą-dovanėlę 

Advento kojinaitės ir stebuklų kupinas laukimas 



Tai, ką darome dėl sergančio vaiko ir šeimos 

 • Nekompensuojami vaistai; 
 

 

• Slaugos priemonės: sauskelnės, kremai, 
aliejai odai, prausikliai ir kitos priemonės 
nuo gilių žaizdų, opų. 
 

• Gydymas užsienyje; 
 

• Svajonių išpildymas; 
 

• Kita pagalba. 
 

 



Vaistų pakuotė Martinui 



Spalvingieji pleistriukai, kad adatos ir kateteriai negąsdintų 



Slaugos priemonės 



Trys fondo globojami berniukai Gabrielius, Adomas ir 
Maksymilianas yra gydomi Šveicarijos klinikose 

 
Kiekvienam berniukui suteikiama pagalba per metus 

siekia apie 30 tūkst. Eurų (100 tūkst litų) 

 
  

Gabrielius Adomas Maksymilianas 



Onkospichologija: 

 
• Organizuojami onkopsichologijos mokymai 

medikams ir savanoriams 

• Atliekami tyrimai, apklausos; 

• Kuriama metodinė medžiaga, informaciniai 
leidiniai; 

• Įgyvendintas projektas „Onkopsichologinės 
pagalbos sistemos sukūrimas vaikų onkologijoje“, 
gavus finansavimą pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.  

Mokymai medikams, savanoriams. 
 

 

http://www.mamuunija.lt/wp-content/uploads/2013/11/lsbp-logo-300px-1.png


Organizuojami onkopsichologijos mokymai medikams ir 
savanoriams 



Metodinė medžiaga, informaciniai leidiniai 



„Mamų unijos“ pagalbininkai 

Savanorystė paramos ir labdaros fonde „Mamų unija“: 

• Tai reikšminga pagalba sergantiems 
vaikams ir jų šeimoms; 

• nuolatinis pastiprinimas fondo veiklai 
ir darbams; 

 

Už skiriamą laiką ligoniukai atsilygina 
šypsenomis ir nesuvaidintu džiaugsmu, 
kuris padeda sveikti. 

 

 



Sigita Stasiukynienė. Savanoriauja „Mamų unijos“  fonde 1 metus 

 „Labai džiaugiuosi, kad gyvenime turiu galimybę 
savanoriauti ,,Mamų Unijoje“. Šis fondas man išskirtinis ir visa jo 
veikla, o ypatingai vadovė Eglė yra verta didžiausios pagarbos. 
Nėra pasaulyje didesnio džiaugsmo negu išgirsti jau pasveikusių 
vaikų ir jų šeimų laimingas istorijas. Matydamas plačias jų šypsenas 
ir spindinčias akis supranti koki dideli ir prasmingi yra ,,Mamų 
Unijos“ darbai. Juk šie vaikai yra maži angeliukai, kuriems likimas 
siunčia labai nelengvus išbandymus ir aš tikrai mielai skirsiu savo 
laiką, energiją ir aukosiu asmeninio gyvenimo akimirkas, kad jiems 
padėčiau pasveikti, kad jų akys žibėtų džiaugsmu, kad jie turėtų 
galimybę džiaugtis vaikyste ir išsipildytų visos jų vaikiškos 
svajonės… 
 Man ši savanoriška veikla suteikia daug naujos patirties, 
padeda atrasti save ir priverčia išmokti, pajusti, suprasti, gyventi ir 
džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka. Manau, kad savanorystė 
daro mus laimingesniais žmonėmis. Darykime mažus darbus su 
didele meile, padėkime kitiems, dalinkimės šiluma…“ 

 



Kaziuko mugė, 2013 m. Daugiau: http://on.fb.me/ZYUVfW 

http://on.fb.me/ZYUVfW
http://on.fb.me/ZYUVfW


Užsienio lietuvių pagalba 

Niekas taip nesuartina žmonių kaip bendras tikslas... 

 

 

Draugystė su Čikagos ir Airijos 
 lietuvių  bendruomenėmis: 

• Nuolatinė parama; 

• Bendri renginiai. 

 

 



Kaip Jūs galite padėti? 

Aukodami pavedimu į sąskaitą: 
 
Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ 
Įmonės kodas: 302288579 
Danske bank a/s filialas Lietuvoje 
Sąskaitos Nr. LT 51 7400 0322 6692 3810 
SWIFT kodas SMPOLT22 
 
Pavedimu iš užsienio per PAYPAL sistemą: 
egle@mamuunija.lt 
 



Aukodami sms žinute 

Siunčiant trumpąsias SMS žinutes numeriu 1670 
tereikia telefone surinkti žinutės tekstą pagal norimą 

paaukoti sumą: 
 

MU2 
-paaukosite 2 litus/ 0,58 EUR; 

 
MU5 

-paaukosite 5 litus/ 1,45 EUR; 
 

MU10  
– paaukosite 10 litų/ 2,90 EUR. 



Aukodami į aukų dėžutes: 



Skirdami 2 proc. GPM: 



Įsgydami „Mamų unijos“ suvenyrų 



Statistiškai apie 80 proc. vaikų pasveiksta, svarbu laiku 
diagnozuoti ligą 





www.mamuunija.lt  

www.facebook.com/mamuunija 
 

http://www.mamuunija.lt/
http://www.facebook.com/mamuunija

