PAGALBA VIENIŠIEMS
VYRESNIO AMŽIAUS
ŽMONĖMS JŪSŲ
MIESTE

Orūs ir savarankiški vyresnio amžiaus žmonės
Lietuvoje šiuo metu yra daugiau nei pusė milijono vyresnių nei 65 metų žmonių, kas trečias
iš jų gyvena vienui vienas. Tarp keturių sienų užsidarę seneliai pamažu praranda socialinius
įgūdžius, o dažnai ir gyvenimo džiaugsmą.
Lietuvos Raudonasis Kryžius savo veiklą skirtinguose šalies miestuose vykdo daugiau nei
šimtmetį. Mes žinome, jog pakanka geranoriškos savanorių pagalbos ir nuoširdaus rūpesčio,
kad kitas vėl pasijaustų gyvu, oriu, savarankiškesniu bei aktyvesniu žmogumi.
Stiprindami senjorus emociškai ir kartu skatindami juos būti savarankiškais, prisidedame
prie stipresnės jūsų miesto bendruomenės ir mūsų šalies kūrimo.
Taip pat vykdome ir kitas veiklas. Keturiolikoje Lietuvos miestų reaguojame ekstremalių
situacijų ir nelaimių metu, reguliariai mokome pirmosios pagalbos. Padedame pabėgusiems
nuo karinių konfliktų ar persekiojimo.
Lietuvos Raudonasis Kryžius prisideda įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus:
Stiprindami vyresnių žmonių atsparumą ir gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, siekiame prisidėti prie
socialinės atskirties ir skurdo mažinimo.
Siekiame užtikrinti sveiką vyresnio amžiaus žmonių gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę.

KIEK KAINUOJA PAGALBA
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
savanoriai negalėtų padėti ir
reguliariai lankyti vienišų vyresnio
amžiaus žmonių be rėmėjų lėšų.
Tai sudėtinga, daug organizacijos
indėlio reikalaujanti ilgalaikė
savanorystė, kuri išlaikoma tik
verslo rėmėjų ir Lietuvos žmonių
dėka.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė Kristina Meidė

„Kiekvienas iš mūsų nori būti matomas, girdimas ir
vertinamas. Nepriklausomai nuo amžiaus, socialinio
statuso, odos spalvos ar pilietybės. Kiekvienas žmogus
yra unikalus ir nori būti reikalingas visuomenei.
Mūsų savanorių lankomiems vyresnio amžiaus
žmonėms reguliarus bendravimas padeda atsiverti,
plačiau mąstyti, sustiprėti emociškai. Taip pat prireikus
sulaukti rūpestingo nukreipimo, gauti profesionalią
pagalbą.
Emociškai sustiprėję seneliai atranda norą vėl į
savo rankas perimti atsakomybę už savo gyvenimą.
Žinoma, tiek, kiek leidžia sveikata. Jiems norisi savimi
rūpintis, sužinoti naujų dalykų, dalintis patirtimi, įsilieti
į miesto bendruomenę ir prisidėti prie jos gerovės
kūrimo“.

„Kiekvienas iš mūsų nori
būti matomas, girdimas
ir vertinamas.”
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Pagalbos vienam seneliui
kaina (1 kartą per savaitę
visus metus):

150 EUR
49
Eur

Savanorio parengimas:
atranka, mokymų ir
motyvacinis paketas

30
Eur

Savanorio palaikymas:
reguliarus konsultavimas
ir sudėtingų problemų
sprendimas

49
Eur

Savanorystės priemonės:
kuras, transporto
išlaidos, savanorio
apranga su skiriamąja
simbolika, apsaugos
priemonės, elektroninis
savanorystės dienoraštis
bei kt. sistemos, skirtos
komunikacijai su
savanoriu

22
Eur

Administraciniai kaštai

Vienišų senelių lankymas – tai
tik viena iš pagalbos veiklų
jūsų mieste. Surinktos lėšos
naudojamos visai jūsų miesto
skyriaus veiklai vykdyti.

KOKĮ SOCIALINĮ
POKYTĮ KARTU GALIME
PADARYTI JŪSŲ
MIESTE:
Jūsų skiriamos lėšos gali būti
naudojamos visai skyriaus
veiklai. Kad galėtumėte lengviau
įsivaizduoti, ką galime padaryti
už konkrečią sumą, pateikiame
kelis pavyzdžius.

RĖMIMO SUMA

1 000 EUR

Ponia Irena, nuotrauka saugant privatumą pakeista

Reguliariai visus metus lankyti
7 vienišus senelius
560 valandų nuoširdaus
rūpesčio per metus

ISTORIJA. Kaip pasikeitė 84-erių senelės Irenos
gyvenimas:
„Taip jau gyvenimas susiklostė, jog esu netekėjusi. Neturiu
šeimos. Daugelis draugų bei kitų gyvenimo pakeleivių jau su
visam atgulė po žeme. Man karantinas tęsiasi jau ne vienerius
metus. Visą laiką būnu namuose, dėl įvairių sveikatos problemų
nebegaliu išeiti į lauką.
Nėra ko slėpti – esu be galo vieniša. Dėl sveikatos problemų
buvau atsigulusi ir į slaugos namus, bet ten jaučiausi dar
blogiau. Todėl dabar džiaugiuosi, kad paskutinius gyvenimo
metus galiu leisti savo mažame, jaukiame bute.
Esu išsilavinęs žmogus, mokytoja, tačiau pastebiu, jog dažnai
su žmonėmis neberandu bendros kalbos. Ypač šiuolaikiniame
pasaulyje, kuriame materialumas ima viršų. Tačiau prieš
kelerius metus socialinė darbuotoja įkalbėjo į svečius įsileisti
savanorę Liną. Su ja iškart atradom sąlyčio taškų. Pasirodo Lina
irgi mokytoja. Dirba su neįgaliais vaikais, kaip ir aš dirbdavau.
Dabar su nekantrumu laukiu mūsų susitikimų, skambučių. Su
Linute man įdomu. Visuomet turime apie ką pasikalbėt. Buvau
pasiilgusi ilgų ir nuoširdžių pokalbių. Po ilgo laiko pagaliau
vėl jaučiu, kad esu kažkam įdomi pašnekovė. Linutės dėka
jaučiuosi reikalinga“.

3 | KVIETIMAS REMTI

RĖMIMO SUMA

2 000 EUR

Reguliariai visus metus lankyti
14 vienišų senelių
1 120 valandų nuoširdaus
rūpesčio per metus

RĖMIMO SUMA

5 000 EUR

Reguliariai visus metus lankyti
35 vienišus senelius
2 800 valandų nuoširdaus
rūpesčio per metus

NAUDOS PARĖMUSIAI ĮMONEI:
Kuo didesnė parama ir įmonės įsitraukimas, tuo daugiau gyvenimų galime pakeisti. Paremkite
Lietuvos Raudonąjį Kryžių ir mes prisidėsime prie jūsų socialiai atsakingos įmonės vardo
skleidimo.
Rėmimo suma nuo

5 000 Eur

Rėmimo suma nuo

2 000 Eur

Padovanosime pirmosios pagalbos
mokymus vienai jūsų įmonės
darbuotojų grupei

Rėmimo suma nuo

1 000 Eur

Jūsų įmonės www.rekvizitai.lt polapyje
publikuosime įrašą apie jūsų skiriamą
paramą Lietuvos Raudonajam Kryžiui

Jūsų įmonės www.rekvizitai.lt polapyje
publikuosime įrašą apie jūsų skiriamą
paramą Lietuvos Raudonajam Kryžiui

Jūsų įmonės pavadinimą publikuosime
tinklapyje www.redcross.lt

Jūsų įmonės logotipą publikuosime
tinklapyje www.redcross.lt

Jūsų įmonės logotipą publikuosime
tinklapyje www.redcross.lt

Padėkosime ir paminėsime jūsų įmonės
pavadinimą Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus socialiniuose tinkluose

Padėkosime ir paminėsime jūsų įmonės
pavadinimą Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus socialiniuose tinkluose

Padėkosime jums atskirame įraše
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
socialiniuose tinkluose

Atsiųsime el. padėką ir metinę Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus veiklos ataskaitą

Atsiųsime el. padėką ir metinę Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus veiklos ataskaitą

Atsiųsime el. padėką ir metinę Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus veiklos ataskaitą

KĄ PADARĖME IR KĄ PADARYSIME JŪSŲ PADEDAMI?

1000

28 000

Pasirūpinome 1000
Tiek valandų
senelių, iš jų 265
nuoširdžiai rūpinomės
teikėme reguliarią
1000 senelių
pagalbą

2020

1500

senelių reguliariai
rūpinsis 800
savanorių

90 000

Tiek valandų
nuoširdžiai rūpinsimės
1500 senelių.

2021

SVARBU: visoms paaukojusioms įmonėms taikoma pelno mokesčio lengvata.
KONTAKTAI:

info@redcross.lt;
INFORMACIJA APIE MUS:

www.redcross.lt;
www.facebook.com/redcross.lt

REKVIZITAI AUKOJANT:
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
A. Juozapavičiaus g. 10 A, LT-09311, Vilnius
Įmonės kodas: 190679146
Sąskaita:
LT27 7044 0600 0090 8211
Mokėjimo paskirtyje nurodykite miesto
pavadinimą

