Lietuvoje daug la dari gų projektų, skirtų suri kti lėšas vaista s, ed. aparatūrai, gydy ui, tačiau užri yje lieka
su kiausiai serga tys ir ažiausiai vilčių turi tys pasveikti ž o ės. Daž ai už erkia e akis į su kiai pakelia us dalykus šalia
ūsų, es lengviau yra praeiti... Šie et vėl kviečia e telktis Paži i o edžio be druo e ę į projektą Vaikas vaikui .
Tikime, kad ši gali y ė pažadi s u yse ei ūsų vaikuose daugiau gailestingumo.
VU Sa tariškių kli ikų vaikų o kologijos skyriuje yra tik šešiolika lovų, skirtų epagydo ai serga tie s ligo iuka s.
Kai gydy as e eskiria as, jie išrašo i a o gyve ti jie s likusį laiką čia – že ėje. Tokiose situa ijose visa šei a yra
ypati gai pažeidžia a, jie s visie s reikia psi hologi ės ir edi i i ės pagal os, palaiky o. Deja, daž ai jie pasilieka vie i
su savo skausmu.
Pasaulyje yra praktika, kad onkologiniai ligoniai gyve a pil avertį ir orų gyve i ą hospise iki paskuti ės savo dienos
že ėje. Vilniuje tokie namai yra kol kas tik vieni - Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas. Te ligo ius apgau ia psi hologų,
gydytojų, slaugių, so . dar uotojų, dvasi i kų ir sava orių rūpesti gu as, eskirsta t ei pagal tauty es, ei pagal tikėji ą,
ei pagal lytį. Pagalba teikia a visie s ligo ia s ir jų arti iesie s neatlygintinai.
Šiuo metu yra parengtas projektas išplėtoti Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso rūpi i ąsi vaikais. Bus sukurta reikalinga
azė vaikų hospisui šalia jau veikia čio hospiso Rasų g. , Vil iuje. Siekia a ti ka ai įre gti pastatus ir įkurdi ti a ų
hospisą vaikams. Labai džiugu, kad „Paži i o edžio be druo e ė buvo pir ieji iš visų ugdy o įstaigų Lietuvoje
prisiju gę ir padėję kartu įgyve di ti šią idėją. Mes ir toliau gali e prisidėti!
Susitelkime visi ir paragi ki e savo vaikus paaukoti žaislų, k ygų, išaugtų drabužių bei batų, kuriuos parduosime
Paži i o edžio e druo e ės vardu pavasari ėje „Ma ų ugėje . Gautos lėšos us pervestos į „Ma ų ugės
sąskaitą, kuri tiesiogiai re s Hospiso aujos azės kūri ą. Praėjusiais etais buvo ūsų vardu į sąskaitą pervesta 430 eurų.
Dėkoja e visie s prisidėjusie s!
Aukojamus daiktus nuo kovo 3 iki kovo 15 d. galite at ešti į „Paži i o edžio kambarėlį valgykloje, kur ka ės
plakatas su „Ma ų
ugės
atri utika. Kokie daiktai yra ti ka i „Ma ų
ugei
skaitykite čia:
http://musumuges.lt/mamumuge/kokie-daiktai-parduodami/.

Labai prašo e ti ka ai paruošti aukoja us daiktus, kaip to prašo „Ma ų

ugės orga izatoriai.

Kaip paruošti prekes?
1. Prekės į ugę turi ūti pristatytos taisyklingai sukabintos a t vieli ių paka ų ir pritvirti tos, kad e usli ktų. Tinka tik
vieli ės pakabos. Kel ės, sijonai, šortai, arški ėliai prisega a su žiogeliu prie vieli ės paka os. Rū us ūti a išplauti ir
išlygi ti. (Išskirti ė is sąlygo is vieli ių paka ų ir žiogelių galite įsigyti www.assorti.lt bei Assorti parduotuvėse.) Paka os
egrąži a os - jos us atiduotos pirkėjui su jūsų preke.

2. Jei turite kelių ar daugiau daiktų ko plektą pakuoja e į aišelius. Reko e duoja e užsegi ą užklijuoti lip ia juosta,
kad vaikšta tys ūgėje pirkėjai eišpakuotų jūsų daiktų. Ti ka et kokia skaidri ir sa dari pakuotė. Gali ūti užtraukia as
aišelis ar a paprastas polietile o aišelis, dailiai užklijuotas lip ia juosta. Svar u, kad s ulkūs daiktai eiškristų ei
estetiškai atrodytų. Į vie ą aišelį reko e duoja e dėti s ulk e as, skirtas vie ai a žiaus grupei ei lyčiai, tarki
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etukų ergytei. Tuo et pardavi as vyks daug skla džiau. Reko e duoja e: UAB „Rokseta galite opti alia kai a
įsigyti sa dariai uždaro ų aišelių www.rokseta.lt.

3. Batus uvalyti, surišti tarpusavyje rašteliais/virvelė is, kad epasi estų, et ūtų gali a pasi uoti.

4. Žaislai turi ūti veikia tys, elektro i iai - su baterijomis. Knygos su visais puslapiais. Dėlio ės su viso is detalė is.
5. Jūsų patogu ui, etikečių spausdi i as ir jų prika i i as vyks
Kovo 16-17 dienomis vyks prekių paruoši as „Ma ų
Tikėji as, viltis ir eilė eį a o ą padaro į a o u!
Visiems linkime stebuklo.
„Vaikas vaikui projekto koordinatorės „Paži i o edyje : Eglė

okykloje. Kai ų urodyti ereikia.

ugei , kviečia e prisiju gti į pagalbą visus gali čius!
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