Dėl vaiko duomenų apsaugos vaikų nuotrauka, vardas, amžius pakeisti.

Į „SOS vaikų kaimą“ šešiametė Eglė (vardas pakeistas) atvyko iš globos namų, o į juos pateko, kai jos mama buvo įkalinta.
Drauge su mažuoju broliuku atvykusi mergaitė pareiškė „geruosius vaikus iš globos namų jau pasiėmė, likome tik mes“.
Kaip pasakoja SOS teta Rita, pradžia buvo itin sunki. Mergaitė dešimtis kartų per dieną tiesiog krisdavo ant žemės ir iš visų jėgų
rėkdavo, kol pristigdavo kvapo. SOS tetos nestebino toks mergaitės būdas išreikšti vidinę sumaištį – juk per trumpą jos gyvenimą įvyko
tiek daug traumuojančių patirčių: mažylės poreikių atpažinti ir pasirūpinti ja nesugebėjo mama, saugumo neužtikrino ir perkelinėjimas
iš vienos vietos į kitą.
Nuolatinis SOS tetos Ritos artumas, priėmimas, nuoširdus rūpestis ir nuoseklus darbas su psichologais ir kaniterapijos specialistais
padėjo sumažinti Eglės nerimą ir baimę: mergaitė atsipalaidavo ir ėmė sparčiai tobulėti visose srityse, kuriose iki tol atsilikdavo nuo
kitų vaikų.
Šiandien Eglė jau ir pati moka suteikti dėmesio bei pasirūpinti kitais: katytė Morka – jos gyvenimo centras. Rita sako, jog dar nespėjusi
peržengti namų slenksčio po pamokų mergaitė puola šerti ir glostyti augintinės, kartu su ja miega ir rūpinasi, kad tik šiai nieko netrūktų.
Eglė nuolat kartoja, jog namas, kuriame ji gyvena su savo SOS šeima – jos namai, kurių ji nenorinti palikti. Mergaitė myli savo tikrąją
mamą ir mielai su ja bendrauja, tačiau saugi jaučiasi būtent čia.
Su SOS teta mergaitė daug kalbasi, mokosi apsikabinti, žiūrėti į akis, parodyti ko nori be agresijos ir pasitikėti kitais.
„SOS vaikų kaime“ auga 100 vaikų, į kuriuos kartu su Jumis investuojame labai daug: rūpesčio, kantrybės, nuoseklaus ir ilgalaikio
specialistų darbo, kad vaikai gebėtų sukurti prieraišius santykius, įgyti profesiją, integruotis į visuomenę ir prisidėti prie jos gerovės.
To mums nepavyktų padaryti be Jūsų finansinės paramos, todėl kviečiame kartu su mumis kurti saugią vaikystę „SOS vaikų kaime“
augančiai Eglei ir kitiems vaikams.
AČIŪ JUMS,
LIUDOVIKA PAKALKAITĖ
“SOS VAIKŲ KAIMŲ” LIETUVOJE VADOVĖ
Jums tereikia pasirašyti sutartį ir atsiųsti el. paštu /
paprastu paštu, mes pasirašysime ir atsiųsime Jums tuo
pačiu būdu.
LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija
Ozo g. 37, LT-07171, Vilnius
Įmonės kodas: 192014985
Atsiskaitomoji sąskaita: LT067044060001193478
Ab “SEB” bankas. Banko kodas 70440

KONTAKTINIS ASMUO
JUSTINA JASINSKĖ
Verslo partnerių koordinatorė
Mob. +370 685 62002
justina.jasinske@sos-org.lt
www.sos-vaikukaimai.lt

PRISIDĖKITE PRIE MŪSŲ
KASDIENIO DARBO GRĄŽINKIME VAIKAMS ŠEIMĄ
IR VAIKYSTĘ DRAUGE!
Informaciją apie Jūsų paramą bus skelbiama prie įmonės duomenų

Išlaidos 1 vaikui
per metus:
250 €

mokyklinės priemonės

500 €

specialistų (psichologų,
logopedų, spec. pedagogų)
konsultacijos

1000 €

šeimos namelio išlaikymas
šaltuoju metų laikotarpiu

