VIENIŠUMAS ĮKALINA
LABIAU NEI KARANTINAS.
Padėkite rūpintis tokiais seneliais,
kaip Stefanija.

Nuotrauka saugant asmens privatumą pakeista.

Močiutė Stefanija (82 metai) papasakojo:
Vyrui atgulus į ligos patalą visą laiką skyriau jo slaugai.
Galiausiai prieš kelerius metus pačiai stipriai sušlubavo
sveikata, todėl su dideliu skausmu išleidau savo meilę
į slaugos namus. Likau viena su savo gėlėmis, radiju ir
Raudonojo Kryžiaus savanore Lina.
Pavasarį, kai žinios darėsi vis grėsmingesnės, išsigandau,
kad ji nebegalės manęs lankyti. Bet jau pirmąją karantino
dieną sulaukiau Linos skambučio. Kaip visada, paklausė
apie mano savijautą ir nuotaiką, ar turiu reikiamų vaistų
bent dviem savaitėms ir maisto. Negalėjau patikėti,
kad svetimam žmogui gali taip rūpėti, kaip aš jaučiuosi.
Linos skambučio sulaukdavau bent kas antrą dieną,
kalbėdavomės apie... viską.
Vasarą, atšaukus karantiną, Lina telefonu pasakė, kad
atvyksta manęs aplankyti. Iš džiaugsmo net šūktelėjau!
Nekantravau jai parodyti pražydusias savo gėles. Vos
susitikusios stipriai apsikabinome ir susigraudinome.
Nemoku apsakyti, kaip buvau jos pasiilgusi.
Kai susirgusiųjų skaičiai pradėjo augti vėl – išdrįsau
paskambinti Linai ir paklausiau, ar ji bus su manimi?
Ji pasakė taip, o man – daug ramiau, jaučiu, kad turiu
ypatingą draugę.

KĄ GALIME PADARYTI UŽ:
1000 eurų per metus
Kiekvieną savaitę aplankyti tris
vienišus senelius visus metus
IŠ KO SUSIDEDA
PASIRŪPINIMO 1
SENELIU KAINA

350
Eur

(1 k./savaitę, visus metus):

Savanorio parengimas:
atranka, mokymų ir
motyvacinis paketas

140
Eur

Savanorių konsultavimas
ir sudėtingų problemų
sprendimas (1 k./mėn.)

40
Eur

Transporto išlaidos
(10 Eur/mėn.)

120
Eur

Savanorystės priemonės
(apsaugos priemonės,
arbata)

25
Eur

Metinis lankymų
poveikio įvertinimas ir
administraciniai kaštai

25
Eur

Mielas (a) vadove,
koronaviruso pandemija palietė kiekvieną iš mūsų: ir verslininkus,
ir vienišus senelius, ir šeimas. Suprantame, kad laikas, kai slegia
ne tik pavojus sveikatai, bet ir nežinomybė dėl ateities, jums labai
sudėtingas.
Artėjant Kalėdoms Lietuvos Raudonais Kryžius kviečia susitelkti ir
palaikyti vieni kitus. Skatiname padėti pažeidžiamiausiems.
Patirties veikti įgavome per pirmąją koronaviruso bangą. Mūsų
savanoriai dirbo ten, kur valstybei pagalbos reikėjo labiausiai:
oro uostuose priimdami sugrįžtančiuosius, pagalbos linijose
suteikdami daugiau informacijos, kasdienėje veikloje padėdami
vyresnio amžiaus žmonėms, nuo karo pasitraukusioms šeimoms,
nuo priklausomybių kenčiantiems žmonėms.
Ateinančiais metais pagrindinis iššūkis lieka pasikeitusi ir daug
sudėtingesnė pagalba nuotoliniu būdu, augantis krizės paliestų
žmonių skaičius, iššūkiai sprendžiant didėjantį žmonių vienišumą ir
socialinę izoliaciją.
Padėti pažeidžiamiausiems galime Lietuvos gyventojų ir verslo
žmonių dėka. Jūsų pagalba sugrįš jums reikšmingais sėkmės
pavyzdžiais, žmonių gyvenimus keičiančia savanoryste, kuri įkvepia
palaikyti vieni kitus sunkiu metu.

Gintarė Guzevičiūtė,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
generalinė sekretorė

PAGALBOS SENELIAMS
REZULTATAI:
(2020 M. SAUSIS – SPALIS)

358 savanoriai pasirūpino
1000 senelių:

11 575 saugūs susitikimai
(per karantiną atvežta maisto,
vaistų)
18 500 val. palaikančių
pokalbių telefonu

PARĖMUSIEMS VILTIES PAŠTĄ:
• Atsiųsime elektroninę Vilties pašto padėką.
• Padėkosime Lietuvos Raudonojo Kryžiaus „Facebook” paskyroje (6732 sekėjai).

• Publikuosime jūsų pavadinimą mūsų tinklalapyje www.redcross.lt (paaukojusiems 1000 Eur ar daugiau).
• Publikuosime jūsų logotipą mūsų tinklalapyje www.redcross.lt (paaukojusiems 2000 Eur ar daugiau).
• Jūsų įmonės www.rekvizitai.lt polapyje publikuosime įrašą, kad remiate Lietuvos Raudonąjį Kryžių, ir
mūsų logotipą (paaukojusiems 2000 Eur ar daugiau).
• Padovanosime pirmosios pagalbos mokymus vienai jūsų darbuotojų grupei (paaukojusiems 2000 Eur
ar daugiau).
• Atsiųsime Vilties pašto ir metinę ataskaitas.

SVARBU: visoms paaukojusioms įmonėms taikoma pelno mokesčio lengvata. Atsispausdinkite, pasirašykite
sutartį ir atsiųskite mums. Pasirašę jums grąžinsime. Elektroninę paramos sutarties versiją galima rasti:
https://www.redcross.lt/paramos-sutartis-ir-dokumentai.

KONTAKTINIS ASMUO:

REKVIZITAI AUKOJANT:

Paulina Žėkatė
Mob.: +370 602 74098;
+370 687 76838
paulina@redcross.lt
www.redcross.lt

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
A. Juozapavičiaus g. 10 A, LT-09311,Vilnius
Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita: LT27 7044 0600 0090 8211

Spuskite ir rasite patarimus,
kaip nepasimesti
sudėtingoje situacijoje.

