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TIBERIADE COMMUNITY FOUNDATION INC. (TCFI) 
SAN DAMIANO 

Roman Catholic N.G.O 
SAPANG, BINANGONAN, RIZAL, TALIM ISLAND 1940  

 

Brangi “Tavo Brolis” komanda, mieli rėmėjai, 

visos Filipinų “San Damiano” komandos vardu dėkoju už Jūsų nuoširdžią ir tiek daug vaisių davusių 
pagalbą! Visa gauta finansinė parama pervesta į “Solidarity fund”, kurio dėka galime siųsti labai 
vargingose sąlygose gyvenančius pacientus atlikti med. tyrimus, taip pat jie turi galimybę skubos atveju 
būti hospitalizuoti Maniloje esančiose ligoninėse. Šio fondo dėka taip pat perkame vaistus, įvairias 
med. priemones, organizuojame medicinines misijas į izoliuotus kaimus (Talim saloje, taip pat Laiban – 
labai varginguose aborigenų kaimeliuose, esančiuose kalnuose). 

Gauta parama: 3516 eurai. 

Taip pat viena šeima įsipareigojo remti pradinių klasių moksleivį. 

 Pastaruoju metu, pradėjome įgyvendinti “BP point” steigimo projektą (spaudimo matavimo 

punktai). Jau įsigijome spaudimo matavimo aparatus. Greitu laiku organizuosime mokymus 
vietiniams sveikatos darbuotojams, kurie bus atsakingi už spaudimo matavimą ir sergančiųjų 
sekimą skirtinguose kaimuose.  

 Taip pat įsigijome naujų termometrų (juos galime paskolinti sergantiems pacientams).  

 

 Sukomplektuotas skubios pagalbos krepšys “Emergency First aid kit”, taip pat įsigijome 
“Ambu” maišą (dirbtiniam kvėpavimui palaikyti reikalinga įranga). 
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 Pirkome vaistų (rekomenduojamų Pasaulinės Sveikatos Organizacijos) pirminei pagalbai, kuriuos 
nemokamai duodame medicininių misijų metu. 

 

 Įtvarai, tvarstymo priemonės, bipoliaras ir t.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jau turėjome keletą skubių, gyvybei grėsmingų atvejų – turėjome galimybę tuoj pat išsiųsti į 
ligoninę hospitalizavimui. Visi pacientai jau sugrįžę į salą ir yra š.m. stabilios būklės, kai kurie 
visiškai pasveikę. 

Ir tai yra tik pradžia, kur yra ir bus panaudota iš Jūsų gauta parama…  

Nuoširdžiai AČIŪ!!!  DĖKOJAME iš visos širdies už šį GERUMO “TILTĄ” tarp Lietuvos ir Filipinų! 

 

 

„Mes suprantame, kad tai, tai, ką nuveikiame, yra tik lašas jūroje. Tačiau jei to lašo nebūtų, jai jo trūktų“. 
(Motina Teresė) 

 
 

Su dideliu dėkingumu, visos San Damiano komandos ir visų vargšų vardu, Viktorija 
2017 gegužės 17d., Filipinai, Talim sala 

http://tiberiade.lt/filipinuose 
viktec@gmail.com 

+639183902395 
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