GAL DAR PO VIENĄ GERĄ
DARBĄ ŠIEMET?
Paverskime jautrias istorijas
šviesiomis

Rudenį 89 m. Ona lipdama laiptais nukrito ir susižeidė ranką, koją,
susitrenkė galvą. Kaimynei iškvietus greitąją pagalbą, Ona buvo
išvežta į ligoninę, o neilgai trukus jau buvo išleista gydytis namuose.
Senolė gyvena viena, tačiau Oną lanko LRK savanorė Ugnė, kuri
padeda rūpintis senolės gerove.
Onai didelę nuostabą kelia itin geraširdis savanorės bendravimas,
jos besąlygiškas rūpestis. Savanorė motyvuoja ir vis primena, kad
svarbiausia nestovėti, nors ir lėtai pajudėti, bet taško nedėti. Ryšys
su savanore Onai yra itin svarbus - pokalbiai ir išklausymas yra tai,
ko ji visuomet labiausiai laukia. Kaip buvusi mokytoja ji pastebi:
“Nesvarbu, ar žmogus jaunas, ar senas, bet jei jis ne jautrus kito
skausmui - viskas!”. Sunkūs etapai neaplenkia nė vieno, kiekvienam
žmogui neišvengiamai, anksčiau ar vėliau, gyvenime tenka išgyventi
jautrius momentus. Vieniši žmonės nuoširdžiausiai vertina tuos, kurie
parodo atjautą, supratingumą ir ištiesia pagalbos ranką tada, kai ji
labiausiai reikalinga.
NAUDA PASIRAŠIUSIEMS NUOLATINIO RĖMIMO SUTARTĮ

Padėkosime Lietuvos Raudonojo Kryžiaus socialinėje medijoje.
Atsiųsime elektroninę nuolatinio Vilties pašto rėmėjo padėką, šios
kampanijos ir metines ataskaitas.
Paaukojusioms įmonėms taikoma pelno mokesčio lengvata. Elektroninę
šios sutarties versiją galima rasti čia: https://www.redcross.lt/
paramos-sutartis-ir-dokumentai. Pasirašytą sutartį nuskenuokite,
atsiųskite mums, o mes pasirašę jums grąžinsime.
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UŽ 1050 EURŲ PER METUS

kiekvieną savaitę galime aplankyti tris
vienišus senelius visus metus

IŠ KO SUSIDEDA
PASIRŪPINIMO 1 SENELIU
KAINA

350
Eur

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

(1 k./savaitę, visus metus):

“Pastarieji keli metai mums ir mūsų šaliai nebuvo patys
lengviausi. Tačiau nepaisant visų sunkumų, drauge su
valstybe ir neabejingais žmonėmis tiesėme pagalbos
ranką ligoninėse be pertraukų plušantiems medikams,
rūpinomės vienišais vyresniais žmonėmis, kuriems
„karantinas“ tęsiasi metų metus, aukojome šiltus
drabužius, higienos reikmenis bei kitus būtiniausius
daiktus į šalį atvykusiems migrantams...
Tai tik keli pavyzdžiai, kurie iliustruoja, jog vienybė ir
žmogiškumas gali įveikti krizes. Tad gal dar po vieną
gerą darbą šiemet?”
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė
Kristina Meidė

GYVYBĖS GELBĖJIMO
VEIKSMŲ SEKA
Patikrink sąmonę

Patikrink kvėpavimą

30 krūtinės paspaudimų

Nėra sąmonės

Nėra normalaus kvėpavimo

Kviesk pagalbą

Skambink 112
Naudok
deﬁbriliatorių

Yra sąmonė

Yra kvėpavimas

Pagalba pagal poreikį

Guldyk į stabilią padėtį

Jeigu reikia, skambink 112

Skambink 112

Daryti pakaitomis

2 įpūtimai
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Išsaugokite gėbėjimus kartodami mokymus kartą per metus.
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