LITAUEN

INSAMLINGSBEHOV:
(Pagalbo) 80 000 kr
KOD: GFL46820
(Läger) 25 000 kr
KOD: GFL46810

Socialt arbete i Litauen
SAMARBETSKYRKAN/PARTNERN

Equmeniakyrkan i Sverige samarbetar med Pagalbos
Centras i Birzai som är en enskild organisation med
koppling till Metodistkyrkan i Litauen.
Pagalbos Centras bildades år 2000 genom ett önskemål
att öppna ett ekumeniskt center för barn, ungdomar
och familjer som behövde stöd och hjälp på olika sätt.
Under år 2000 hölls ett flertal seminarier om att arbeta
vid ett öppet center och deltagarna var från församlingar, sociala myndigheter, polisen, skolan och sjukhuset.
År 2001 öppnades Centret och arbetet började i liten
skala. Under åren har arbetet växt och ytterligare två
center har öppnats i intilliggande byar. Nedan beskrivs
de olika verksamhetsgrenar som centren har idag.

PROJEKTET

Fritidsverksamhet – där barn och ungdomar kan komma
till centret efter skolans slut och få hjälp med läxläsning, använda datorer på ett bra sätt, sång, musik,
drama, ett lagat mål mat om dagen. Barnen kommer
från sociala riskfamiljer och behöver ha centret som
andningshål men också för att lära för livet. Barnen
kommer genom skolan och socialtjänsten, som sam-

arbetar med centret. För de barn som har passerat
centret under årens lopp kan man se både goda och
mindre goda resultat. Några har kunnat studera vidare
för att få en utbildning medan andra har fått svårigheter med både hälsa och välbefinnande. Alla får en
möjlighet att samtala och får hjälp med sin situation –
kontakter fortsätter också då de unga lämnar centret.
Man har också goda kontakter med hela familjen –
centrets anställda gör hembesök och ger hjälp och råd.
Den uppsökande verksamheten är oerhört viktig och
varje gott frö som kan sås kan bli skörd en dag i framtiden.
Verksamheten finns på alla tre center och totalt finns
ca 90 barn inskrivna.
Vårt mål är ju att ge barnen och de unga ett hopp för framtiden och att de kan se sig själva med nya ögon. En önskan
inför framtiden är att kunna erbjuda ännu mera psykologiskt stöd, och anställa en psykolog på halvtid/heltid.
Familjearbete i byarna – kontakt med familjer som bor
i byarna runtomkring Birzai. Dessa familjer är stora
och mycket trångbodda. Under årens lopp har denna
verksamhet växt, också genom att familjer som blivit
hjälpta i sin tur har börjat hjälpa andra familjer. En
önskan inför framtiden är att kunna ge mer hjälp till
att reparera bostäderna tillsammans med familjerna.
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Dusch och tvättmöjligheter – alla har inte vatten inomhus och för dessa personer har centret duschar och
tvättmaskiner. En önskan inför framtiden är att
kunna hjälpa familjer att dra in vatten och avlopp.
Hemtjänst – i dagsläget finns inom denna verksamhet fyra
hemvårdare som hjälper 28 äldre och handikappade personer med dagliga sysslor i hemmet såsom vedhuggning,
eldning, matlagning, handling, att följa med till läkare
osv. För dessa personer är detta en god möjlighet att bo
kvar i den egna bostaden så länge som möjligt. En önskan inför framtiden är att kunna utöka verksamheten
med ytterliga en/två hemvårdare och tio vårdtagare till.
Lägerverksamhet – varje år får barnen från hjälpcentren och från byarna tillfälle att vara på läger,
både dagläger och med övernattning. Lägerdagarna är ett härligt avbrott för barnen och de unga
som också får lära för livet. Learning by doing.
Gårdsbageri – centret har ett litet gårdsbageri där det
bakas 4 – 5 dagar i veckan. Detta ger arbetstillfällen för
byns kvinnor som kan få en liten inkomst. En önskan
inför framtiden är att utveckla detta gårdsbageri.

Runt Birzai råder stor arbetslöshet bland dem som är
i arbetsför ålder. Många är anmälda på den lokala arbetsförmedlingen och kan få korta beredskapsarbeten.
Många av dessa arbetslösa har en god utbildning. Pagalbos Centras ger ett tiotal personer varje år möjlighet
till en tillfällig anställning i bageriet eller som hjälp i
arbetet med barn och unga.

LANDET – ALLMÄN INFORMATION

INSAMLING OCH BUDGET

Litauen är ett land i utveckling. Det har varit självständigt sedan 1991. Utvecklingen har sedan dess i många
avseenden varit positiv för landet men det har också
varit bakslag med ekonomiska kriser och banker som
har kollapsat. Fortfarande är det stor skillnad mellan
de stora städerna, mindre städer och landsbygd. Många
av landets invånare arbetar utomlands eller har flyttat
för gott.

Equmeniakyrkan har som mål att samla in
80 000 kr till Pagalbos verksamhet, kod GFL46820
25 000 kr specifikt till lägerverksamheten, kod
GFL46810
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