
Žiūrėti naršyklėje

Mielas SOS draugų klubo nary,

Norime pasidžiaugti, kad net ir šiuo sunkiu laikotarpiu SOS draugų klubo narių skaičius

toliau aga ir Jūsų jau yra net 15 000! Esate vaikų angelai ir tik Jūsų dėka galime užtikrinti

nenutrūkstamą pagalbą net 1000 vienišų vaikų Lietuvoje.

Tik su Jūsų pagalba galime sukurti geresnę vaikų ateitį

Dėl Jūsų gerumo 1000 vaikų oriai pradėjo šiuos mokslo metus. Penkiems vaikams šis rugsėjis

buvo kitoks. Pirmą kartą mokyklos duris pravėrė du būsimi pirmokai, o penkiems

jaunuoliams tai bus paskutinieji mokslo metai. Tik SOS draugų klubo narių dėka vaikams

galėjome parūpinti  ne tik mokyklinių priemonių (sąsiuvinių, rašiklių, pieštukų, pratybų

sąsiuvinių, kuprinių ir pan.) bet ir užtikrinti, kad vaikai gautų įvairių specialistų konsultacijas:

pedagogų, logopedų, psichologų, mokymosi kursus.

Kiekvienam vaikui yra reikalinga individuali ir, svarbiausia, nuosekli bei nepertraukiama

specialistų pagalba. Tik užtikrinus, kad vaikui laiku bus suteikta visa reikalinga pagalba

galima tikėtis, kad užaugs drąsi, savimi pasitikinti ir emociškai stabili asmenybė. Dar kartą

didelis AČIŪ Jums, nes padedate kurti 1000 vaikų ateitį.

Ugnės kelias link emocinės gerovės
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Šiemet į pirmą klasę pradėjusi eiti Ugnė SOS vaikų kaime su SOS mama gyvena jau keletą

metų. Pradžia buvo nelengva – mergaitė į mūsų globą pateko iš sudėtingų gyvenimo sąlygų:

su alkoholio nevengiančia biologine mama ji glaudėsi apleistame bute, nuolat juto alkį,

nelankė darželio. Ugnė neturėjo jokių socialinių įgūdžių, jautėsi nesaugi ir nemylima. Ji ne tik

bijojo žmonių, bet ir nerišliai kalbėjo: sunkiai tarė žodžius, nes vienintelė jos mokymo

priemonė buvo televizorius.

Po ne vieno apsilankymo pas psichologę mergaitė ėmė vis labiau atsiverti: dažniau

nusišypsodavo, ėmė bendrauti su SOS mama bei kartu gyvenančiais vaikais. Lankydama

priešmokyklinę grupę ji kartą per savaitę apsilankydavo ir pas logopedę – ši dar labiau

padėjo Ugnei pagyvinti savo kalbą ir aiškiai bendrauti tiek su bendraamžiais, tiek su

suaugusiaisiais.

Šio rugsėjo septynmetė laukė su nekantrumu. Mergaitė namuose jau kuris laikas mėgsta

įvairius darbelius lipdyti iš plastilino, todėl tai pastebėjusi SOS mama nusprendė Ugnę leisti į

keramikos būrelį.

Su broliais Gataveckais vaikų namuose užaugęs Danielius

svajoja tapti menininku: pristato pirmuosius savo kūrinius

Brolius dvynius Remigijų ir Algirdą Gataveckus Lietuvoje žino beveik kiekvienas. Užaugę

Alytaus valstybiniuose vaikų globos namuose jie kantriai siekė užsibrėžto tikslo suktis meno

pasaulyje ir dabar džiaugiasi galėdami ne tik kurti patys, bet ir mokyti kitus. Savo pavyzdžiu

jie įkvėpė ir ne vieną jaunuolį.

Vienas jų – tuose pačiuose globos namuose augęs, o dabar nevyriausybinės organizacijos

SOS vaikų kaimai Lietuvoje pusiau savarankiško gyvenimo programoje dalyvaujantis

Danielius.

„Danielių mes prisimename nuo tada, kai jam buvo treji. Kartu augome Alytaus

valstybiniuose globos namuose, o jo polinkį į dailę pastebėjome labai anksti. Jis išaugo į

meniškos sielos, malonų jaunuolį, kurio potencialas – milžiniškas. Siekiame suformuoti jam

tinkamą aplinką, apsupti jį tinkamais žmonėmis ir paskatinti nesustoti“, – apie pažintį su

Danieliumi pasakoja broliai Remigijus ir Algirdas.

Skaitykite daugiau spausdami šią nuorodą.
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Jūs gavote šį laišką, nes esate SOS draugų

klubo narys.

Atsisakyti SOS draugų klubo ataskaitų

19 metų dirbusi kirpėja, Renata tapo SOS teta: pasidaro

baisu pamačius, ką vaikai atsineša iš praeities

„Prieš pradėdama dirbti nelabai žinojau, ko tikėtis, tad ir darbą įsivaizdavau šiek tiek kitaip.

Visgi netrukus supratau, kokia mano misija – padėti vaikams, stengtis su jais užmegzti ryšį ir

suteikti jiems saugų prieglobstį. Labai greitai faktas, kad auginu ne biologinius vaikus,

pasimiršo, ir jie širdyje tapo mano vaikais“, – pasakojo mūsų organizacijos SOS teta Renata.

Tik su tokios didelės širdies žmonėmis, kaip Renata, galime padėti vaikams turėti saugią ir

laimingą vaikystę. Visą interviu LRT.LT portale skaitykite ČIA.

SOS vaikų kaimai Lietuva
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