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                             Labdaros ir paramos fondo ,,Angelo akys‘‘ 

                                veiklos ataskaita už 2019 - 2020 metus  

                                                       

                        

 Fondas buvo įsteigtas 2019 metų pabaigoje, o realiai savo aktyvią veiklą pradėjo 2020 metų 

pradžioje.  

 Buvo sukurtas fondo tinklapis (https://angeloakys.lt/) 

 Vykdyta aktyvi veikla, siekiant atkreipti reikiamą visuomenės ir ypač vaikų tėvų bei globėjų 

dėmesį dėl regėjimo problemų, ypač dėl jų didėjimo, vertinant padidėjusį regėjimo funkcijų 

naudojimą  dėl nuotolinio mokymosi ir darbo, veikiant COVID – 19,  kartu teikiant metodinę 

pagalbą, kaip reikia ir galima saugoti savo  akis ir regėjimą, t.t. ir vertinant COVID – 19 

keliamas grėsmes regėjimui. 

      Tuo tikslu fondas publikavo ir platino pranešimus, straipsnius ir patarimus, kaip reikia saugoti 

ir gerinti savo regėjimą,  vykdė tikslinę veiklą, susijusią su paramos teikimu organizacijoms, 

tiesiogiai susijusioms su vaikų regėjimo problemų sprendimais. 

 

Pranešimai 

 Prižiūrėkime ir saugokime savo akis koronaviruso epidemijos metu!  

(https://angeloakys.lt/priziurekime-ir-saugokime-savo-akis-koronaviruso-epidemijos-metu/) 

 Birželio 20 d. Nacionalinė ir Tarptautinė nistagmo supratimo diena 

(https://angeloakys.lt/nacionaline-ir-tarptautine-nistagmo-supratimo-diena/) 

 

Patarimai 

 Ar visuomet, blogėjant regėjimui, reikia pradėti nešioti akinius ar kontaktines linzes? 

(https://angeloakys.lt/ar-visuomet-blogejant-regejimui-reikia-pradeti-nesioti-akinius-ar-kontaktines-

linzes/) 

 

Vidio patarimai 

 Fondas parengė tikslinius video vaizdinius mokomuosius patarimus, kaip reikia saugoti ir 

gerinti savo regėjimą (https://youtu.be/UFa152y3sD0)  

(https://www.youtube.com/watch?v=UFa152y3sD0) 

 

Straipsniai 

 Žmogaus regėjimo korekcijos sprendimų istorinė eiga 

(https://angeloakys.lt/zmogaus-regejimo-korekcijos-sprendimu-istorine-eiga/) 

 Akis mankštinti prieš valgį – tarytum melstis 

(https://www.lrytas.lt/sveikata/regejimo-vadovas/2020/05/11/news/siaulietes-sunelio-zvilgsniai-

seimoje-pasejo-nerima-bugstavimai-pasitvirtino-14608021/) 

(https://angeloakys.lt/akis-mankstinti-pries-valgi/) 

 Labdaros ir paramos fondo „Angelo akys“ dovana regos centrui „Linelis“ 

(https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/249665/) 
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Paramos priemonės 

 Fondas Panevėžio Regos centrui „Linelis“ paramos pagrindu  perdavė penkis naujus, žinomos 

JAV tokią įrangą gaminančios įmonės „Bernell Corporation“ (4016 North Home Street, 

Mishawaka, IN, 46545, USA) aparatus, kokių „Linelis“ dar nėra turėjęs. Jie yra labai svarbūs 

ir efektyvūs atkuriant ir stabilizuojant vaikų regėjimo funkcijas. Tai  Regos centrui „Linelis“ 

dar labiau leis išplėsti jo teikiamų  paslaugų, atkuriant ir stabilizuojant  vaikų regėjimą,  

galimybes ir šių paslaugų  kokybę.  

 

 

 

 

Kita veikla 

 2020 metais buvo planuojama vasaros kompleksinio sveikatingumo stovykla vaikams, 

susijusi su vaikų parengimu ir apmokymu, kaip reikia saugoti ir gerinti savo regėjimą,  bet dėl 

COVID – 19 epidemijos stovyklos organizavimas yra perkeltas į 2021 metų vasarą.  

 Pradėtas vykdyti projektas, kurio pagrindu yra rengiama nuotykinė – mokomoji knyga 

vaikams, turinti ir aiškiai išreikštus labai svarbius edukacinius ir ugdymo tikslus, susijusius 

su vaikų gero regėjimo palaikymu ir jo gerinimu, pateikiant konkrečius akių mankštos 

pratimus ir patarimus.  Knygoje taip pat ir bus pateikti ir detalizuoti patarimai, kaip reikia 

vaikams suformuoti  gerus įgūdžius, saugant savo regėjimą, ateityje juos paverčiant įpročiais, 

tuo sudarant galimybes  vaikams išmokti  savarankiškai rūpintis savo regėjimu ne tik dabar, 

bet ir ateityje, tuo sudarant galimybes jiems išvengti kokių tai problemų savo gyvenime ir 

veikloje dėl blogo regėjimo.   Šiuo metu yra parengtas knygos tekstas, akių mankštos pratimų 

kompleksas, metodiniai patarimai ir galimų iliustracijų pavyzdžiai. Knygą planuojama išleisti  

iki 2021 metų pabaigos. 

 


