Månadsbrev februari 2021

Bästa vänner,
Barnfötter som springer på ett kallt golv i ett dragigt hus utan rinnande vatten. Så här ser vardagen ut
för flera av våra projektfamiljer i våra baltiska grannländer. I detta månadsbrev vill jag berätta lite mer
om vårt projekt med familjecentret i Zarazai, Litauen.
Zarazai-distriktet i östra Litauen präglas av hög arbetslöshet och avfolkning. Unga och utbildade
personer flyttar till städerna eller utomlands, kvar lämnar ensamstående mammor, fattiga
barnfamiljer, åldringar och funktionshindrade. Det är barnen som lider mest när föräldrarna inte har
möjlighet att tillgodose ens de mest grundläggande behoven. Föräldrarna orkar inte ta hand om och
finnas till för sina barn, vilket leder till att barnen mår dåligt och deras skolgång blir lidande. Tanken
med familjecentret är att erbjuda utsatta barnfamiljer, speciellt familjer med funktionshindrade barn
och ensamstående, stöd och utbildning. Familjecentret är en plats där familjer kan mötas och föräldrar
får kunskap så att de kan skapa en positiv och trygg uppväxtmiljö för sina barn. Målet är att aktivera
och utbilda familjerna – både föräldrar och barn. Detta innebär möten med andra familjer i samma
livssituation samt möten med professionella socialarbetare och en psykolog. I programmet ingår också
aktiviteter såsom t.ex. kurser i matlagning, datoranvändning, hygien och hälsa. Vi vill hjälpa familjerna
att hantera och småningom förändra sin livssituation och bearbeta svåra erfarenheter. Familjerna får
också hjälp med konkreta saker såsom kläder, mat och t.ex. specialhjälpmedel för funktionshindrade.
Barnen får läxhjälp och en meningsfull fritid på familjecentret. Familjerna deltar frivilligt och förbinder
sig att delta i olika aktiviteter och att använda materiellt/ekonomiskt stöd på ett ändamålsenligt sätt.
Många familjer har inte rinnande vatten i sina hem så de besöker familjecentret regelbundet för att
duscha och tvätta kläder. Familjecentret har genom att spara en längre tid äntligen lyckats förnya sitt
värmesystem. Kvar på listan över saker som bör åtgärdas är en varmvattenberedare, den nuvarande
är gammal och fungerar inte som den ska. Vill du hjälpa oss att hjälpa familjecentret med detta? I så
fall betalar du valfri summa till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 0374 39, eller något annat konto
som nämns i månadsbrevet - märk betalningen Zarazai. Vill du bli månadsgivare och stödja
familjecentret kontinuerligt kan du kontakta undertecknad.

Ett varmt tack för ditt stöd!
Vinterhälsningar från Närpes
Terese Hoxell

