Lithuanian Mercy Lift
20 Metų Parama
JAV savanorių organizacija Lithuanian Mercy Lift (LML) suteikė Lietuvai 126 690 425 JAV
dolerių paramos per pirmuosius 20 metų po Sovietų Sąjungos žlugimo. LML persiuntė daugiau
nei 125 milijonų JAV dolerių vertės įrangos ir reikmenų suaukotų JAV įmonių ir įstaigų.
Papildomai, 1.697,625 JAV dolerių suaukota JAV geradarių buvo išleista Lietuvoje grynais, be
to dar nupirkta 4 ligonių vežimo mašinų.
JAV rėmėjų surinktas aukas LML paskirstė Lietuvos nepasiturintiem šiais aptarnavimais:
Išsiūsta: 125 milijonas JAV dolerių vertė

612 keturiasdešimt pėdų konteineriai su paaukotais vaistais, gydymo priemonėmis ir
kasdieninėmis reikmenimis; didi dėka Christian Relief Services ir Salvatorian Mission
Warehouse

Lietuvių organizacijom, Vaikų Viltis, Saulutė, ir kitom persiuntėm siuntas.
Skirta:
Autizmui: $39,400

Seminarams Lietuvos miestuose 2,300 profesionalams bei autizmu sergančių vaikų
tėvams. Paskaitas skaitė ir mokslininkai iš University of Illinois (UIC) ir Illinois mokyklų
programų.

Klasę pamokoms neįgaliems vaikams Vaikų Raidos Centre, Vilniuje

Finansinei paramai Viltis, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos vasaros
stovykloms autizmu sergantiems vaikams
Krūties vėžio išvengimui: viršija $200,000

Mamograminiams tyrimams 10,800 moterims iš tolimesnių miestų bei kaimų

Mamograminei aparatūrai Ukmergės Ligoninei.
Dantų priežiūrai: $23,000

Bendradarbiaujant su Dental Assistance Foundation to Lithuania (DAFL) parūpinom
stomatologijos fakultetams modernias įrangas ir nurodymus.

Dantų profilaktikos programai 3,000 vaikams, Ši sujudino Lietuvos valdžią tęsti
programą.
Cukraligei (Diabetui): $62,275

22,000 leidinius kraujo gliukozės tyrimams Lietuvių Diabeto Asociacijai, Pasaulinės
Diabeto Dienos renginiams.

Stipendijoms 140 vaikų ir suaugusių, sergantiems cukralige, dalyvauti diabeto mokymo
stovyklose
Sveikatos ir aplinkos švietimui: virš $515,000

ŽIV/AIDS išvengimo programų, seminarams, paramai Klaipėdos AIDS konsultacijos
centrui

Bendruomenės ŽIV/AIDS Išvengimo Vadovėlio išleidimui lietuvių kalba

UIC sveikatos priežiūros programoms pradinėms ir vidurinėms mokykloms.

Kartu su JAV Aplinkos Apsaugos Agentūra (US EPA), Ohio valstijos EPA bei kitų
valdiškų ir privačių laboratorijų dėka suteikta universitetams bei Lietuvos Respublikos
Aplinkos Ministerijos bibliotekom ir laboratorijom $500,000 vertės literatūros ir įrangos.

ŽIV/AIDS gydymui: $106,750

Vaistus aukotus JAV programomis.
Interneto ryšiui
Kartu su JAV Medicinos Bibliotekos parama, prijungėm Lietuvos nacionalinę
medicinos biblioteką bei Vilniaus universiteto medicinos mokyklos biblioteką prie interneto ir
JAV Nacionalinio Sveikatos Instituto literatūros.
Medicininės įrangos, remontui ir patobulinimams: $287,000 ir 4 mašinoms

Ligonines lovas, baldus, elektrokardiogramas, mikroskopas, autoklavus, nervų
stimuliatorius, terapinius vežimėlius, indaplovių ir skalbimo mašinas, patalynę ir kompiuterius
ligoninėms, vaikų globos namams, reabilitacijos centrams, senelių namams, slaugos
namams, mokykloms, aplinkos sveikatos centrams ir Lietuvos organizacijoms

Onos-Kutkaitės Durbin fondu atremontavom Jurbarko ligoninės 76-ių lovų vaikų skyrių.

Su Šaulių Fondu pagelbėta Švėkšnos internatui ir ligoninei atlikti remontus ir įsigyti
įrangos bei reikmenų.

Padėta Gargždų ligoninei atnaujint vaikų ir slaugos skyrius, parūpinti aparaturos ir
surengti pirmą visuomeninį vajų telkti lėšas ligoninės tobulimui.

Vėdinimo sistemą ir įrangas kūdikių ir vaikų namuose Panevėžyje kur gyvena 155 vaikų.

Greitosios pagalbos mašinas ligoninėm ir keleivines mašinas Vilties reabilitacijos
centrams
Naujagimių priežiūrai:

UIC mainų programa Lietuvos gydytojams ir slaugėms siekiant pagerinti naujagimių
priežiūrą

UIC seminarams Lietuvoje ir apsilankymų apsikeitimams
Vaistams ir reagentams: virš $300,000

Vaistais ir laboratoriniais reagentais aprųpinom virš 100 ligoninių ir klinikų. Didelis ačiū
Christian Relief Services už dosnų finansavimą Venos Lauraitienės atminimui ir už Lietuvos
Instrumentation Labs išvežiojima reagentų į ligonines
Savižudybių išvengimui: virš $32,200

Rėmėme Lietuvos Jaunimo Psichologinės Pagalbos Centrą (JPPC), kuris teikia emocinę
paramą telefonu ir internetu, bei pasitarimų ir švietimo programomis.

Psichikos sveikatos centrų seminarams kuriuose dalyvavo virš 150 pirminės sveikatos
priežiūros specialistai

Centro (JPPC) išleista vadovėlį vaikams / jaunuoliams su psichologinėm problemom.
Džiovos profilaktikos ir gydymui: virš $132,000

Vaistams gydyti 13,750 suaugusių ir vaikų; ypatinga padėka Oak Tree Filantropijos
fondui

Lovoms ir indų plovimo mašinoms Šiaulių tuberkuliozės ligoninei; didi padėka Dukterų
Draugijai
Regėjimo patikrinimas
Bendradarbiaujant su JAV organizacija Optometrists Without Borders, virš 1,800 lietuvos
nepasiturintiem patikrinom akis ir parūpinom akinius, jei reikėjo

