Mieli bičiuliai užsienyje,
Lietuvių bendruomenės iš viso pasaulio padėjo Lietuvos Raudonajam Kryžiui nuo pat jo įsikūrimo. Norėtume bendradarbiauti
su Jūsų bendruomene ir kartu padėti pažeidžiamiausiems žmonėms Lietuvoje. Rašome Jums su prašymu padėti šiuo metu
kritinėje situacijoje atsidūrusiems pabėgėliams, kuriems dabar kaip niekad reikia mūsų visų pagalbos.
Ar įsivaizduojate, kaip išgyventi už 230 eurų per mėnesį turint tris mažus vaikus? Nemokant kalbos, neturint galimybių
įsidarbinti, neturint giminių, draugų ir nuosavo stogo virš galvos? Lietuvos Raudonasis Kryžius, dirbdamas su 350 pabėgėlių,
šias sudėtingas situacijas padeda įveikti kasdien. Tačiau šiandien 50 šeimų susiduria su neįveikiamais sunkumais, todėl
Lietuvos Raudonasis Kryžius skelbia lėšų rinkimo kampaniją ties skurdo riba balansuojantiems pabėgėliams.
Šią Lietuvos Raudonojo Kryžiaus iniciatyvą palaiko kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus,
asmeniškai išgyvenęs tą jausmą, kaip sunku palikti tėvynę. „Turbūt tik patyręs pabėgėlio dalią gali suprasti, kaip sunku
palikti savus namus ir artimuosius. Kada esi alkanas, neturi pastogės, ieškai gero žodžio ir taip trokšti, kad kažkas suteiktų
viltį iškęsti sunkumus ir eiti į priekį“, – savo kelią prisimena Prezidentas.
Lietuvos Raudonasis Kryžius, teikdamas įvairiapusę pagalbą pabėgėliams, kritines pabėgėlių situacijas mato kasdien.
Pavyzdžiui, pabėgėlė Masuda, vis dar neatsigavusi nuo to, ką teko patirti karo nusiaubtame Afganistane ir siaubingoje
kelionėje iki Europos, negali dirbti, nes neturi kam palikti savo trijų mažamečių vaikų. Neseniai ji sužinojo, kad pakeitus
pabėgėlių integracijos tvarką, po kelių mėnesių jos pašalpa bus sumažinta beveik dvigubai – iki 230 eurų šeimai mėnesiui.
Tai yra dvigubai mažiau negu skurdo rizikos riba
Lietuvoje. Iš šios sumos ji turės sumokėti už būstą,
komunalines paslaugas ir išmaitinti keturių asmenų
šeimą.
Tai tik viena istorija iš daugelio. Nauja integracijos
tvarka, pagal kurią pabėgėliai gauna dvigubai
mažesnes išmokas, palietė daug šeimų. Radę
saugumą Lietuvoje, karo ir politiniai pabėgėliai iš
Ukrainos, Afganistano, Sirijos, Rusijos ar Baltarusijos
jaučiasi dėkingi už suteiktą antrą progą kurti
gyvenimus iš naujo, tačiau šiems žmonėms labai
reikalinga mūsų pagalba.

PRAŠOME PAAUKOTI.

Padėkime jau priimtoms pabėgėlių šeimoms kabintis į gyvenimą. Net ir pati mažiausia Jūsų paaukota suma yra didelė
pagalba:
Paaukoję 10 EUR galite padovanoti šeimai maisto krepšelį.
Paaukoję 20 EUR galite sergantį žmogų aprūpinti vaistais.
Paaukoję 30 EUR galite aprūpinti šeimą kūdikių higienos ar vaikų mokyklinėmis prekėmis.
Bet kokią sumą galite paaukoti spaudžiant šią nuorodą.

Kampanijos metu siekiama surinkti po 300 eurų Lietuvoje skurstančioms 50 pabėgėlių šeimų, kurie bus skirti pabėgėlių
būtiniausioms reikmėms: maistui, vaistams, kūdikių higienos priemonėms ir vaikų mokyklinėms prekėms.

Dėkojame už Jūsų gerumą,
Gintarė Guzevičiūtė
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