
Ataskaita už pinigus paaukotus per Beta.lt portalą 2012 m.

Labdaros ir paramos fondas “Algojimas” kartu su Beta.lt kolektyvu 2012 m. gruodžio mėn. ragino padėti 
ir paaukoti  penkioms šeimoms, auginančioms vaikus su negalia. Kiekvienai šeimai buvo pervesta po 
6000,00 lt. Štai kaip buvo panaudoti pinigai.

 Deimantas

             



„Rašo jums Deimantėlio iš Raseinių raj., tėveliai. Visų pirma ,norime tarti didelį Ačiū, visiems be išimties  
prisidėjusiems, prie kalėdinės svajonės išsipildymo. Ačiū visiems paaukojusiems pinigėlių,kad  
Deimantėlis šiandien galėtų sportuoti, lavintis emociškai ir labai palengvėjo vaikiuko slauga. Ačiū  
„Beta.lt“, „Algojimui“ ir rūpestingosioms darbuotojoms.“

  

Vakarė



„“Betos.lt”  ir aukotojų dėka, Vakarytė turi išsvajotąjį vežimą, likusius pinigėlius panaudojome  
Vakarytės procedūroms: jodinėjome, lankėmės pas osteopatę. Higieninėms reikmės: pirkome šlapias  
servetėles, sauskelnes, randams, reikalingą tepalą, vitaminus, maisto papildus“ (N.Verkulevičienė)

    

                       

Ilja

„Mielieji Beta.lt portalo vartotojai! Mums džiugu pranešti, kad Jusų gerumo ir dosnumo dėka mes  
įgijome galimybę įsigyti kokybiškus, valstybės nekompensuojamų (7000 lt), ortopedinius įtvarus, būtinus  
Iljos stovėjimo ir vaikščiojimo įgūdžių lavinimui. Reabilitacijos procedūros ir reguliarūs kineziterapijos  
užsiėmimai padėjo Iljai atsigauti po operacijos ir sustiprėti. Šiandien, prajėjus metams po operacijos,  
Ilja jaučiasi gerai, kartu su savo bendraamžiais lanko pirmą klasę ir pamažu, bet atkakliai juda savo  
svajonės link – vaikščiojimo. Mes jaučiame Jusų palaikymą ir tikime, kad kartu įveiksime šį sunkų kelią!“
Ačiū.
Ilja Slobodianik ir jo tėvai.

         Austėja

“ Dalis paaukotų pinigų Austėjai buvo skirta ugdymosi vystymui. Lankomės pas masažistę, logopedę.  
Buvome nuvažiavę į Vilnių pas ortopedus, dėl pėdučių, ateityj  žadame daryti operaciją.  Įsigijom 
vaikštynę, kuri atitinka jos ūgį. Austėja daugiau pradėjo vaikščioti, tapo savarankiškesnė.” (L.Degutytė)

    



    

Elzė

“Dydžiausia vertybė gyvenime yra sveikata.Tėvams yra pati skaudžiausia žinia, kai sužinai, kad 
gyvenimą išvydo kūdikėlis, kuris turės patirti begales tyrimų, vizitų pas gydytojus, operacijų.  Sunku 
pasakyti žodžiais, ką tenka išgyventi visai šeimai. Bet gyvenimas tęsiasi. Mūsų stebuklėliui greitai bus 
šeši metukai. Elzytė gimė prieš pat Kalėdas-gruodžio 22 d.  Sakoma, kad pinigais sveikatos nenupirksi, 
bet kai tenka susidurti su realybe, viskas būna ne rožėmis klota.
Labai esame dėkingi labdaros ir paramos fondui " Algojimas"  ir " Beta.lt komandai, kurie padėjo 
įgyvendinti mūsų šeimos, o ypatingai mažosios Elzytės, svajones. Dėka gerų žmonių paaukotų pinigėlių 
Elzytei buvo visus metus samdoma patyrusi mankštų specialistė, visa šeima galėjome pasimėgauti puikiu 
poilsiu pajūryje. Dukrelės mankštos priemones papildė nauji reikalingi reikmenys. Mūsų šeima mėgsta 
keliones, sportą. Kad Elzytė galėtų kartu su visais šeimos nariais mėgautis dviračių pasivažinėjimu, 
galėjome nustebinti dukrelę vežimėliu prie dviračio.
Bet kokia gauta parama yra labai svarbi mūsų šeimai. Turime didesnes galimybes tenkinti mažosios 
Elzytės specialiuosius poreikius. 
Nuoširdus Ačiū geriems žmonės, kurie palaiko ir būna drauge sunkią minutę.”  (J.Skeirienė)


