Miestas

Darbai
Seneliai
• Vienišos senolės Živilės (79m.) kiemas - aplinkos tvarkymas,
ravėjimas, medžių genėjimas, tvoros taisymas

Akmenė

Aplinkos gražinimas
• Akmenės miestelyje Karių kapinių sutvarkymas, ravėjimas, plotas apie
30 arų.
• Ramybės slėnio tvarkymas, ravėjimas, medžių genėjimas
Vaikų dienos centras (Vingio g. 15A)
• Išdažyti dviejų aukštų laiptinę (priemonių neturi)
• Reikia įrengti gartraukį (trauka nuo 900 ir daugiau). Priemonių ir
gartraukio neturi.

Alytus

Kelmė

Kupiškis

Kriaunos
(Rokiškio r.)

Marijampolė

Seneliai
• Senoliui Romui po kojos amputacijos reikia perdaryti dušo kabiną.
Dabar yra sunku senoliui įlipti į kabiną, reikia įrengti paprastą dušo
erdvę su užuolaidėlėmis, kad būtų galimybė patogiai praustis
(priemonių neturi).
Vaikų dienos centras
• Užsiėmimai ir edukacija vaikams
• Kartu su vaikais dekoruoti dienos centro sienas (priemonės jau yra)
Seneliai
• Lauko darbai: daržų ravėjimas, tvoros taisymas
Seneliai
• Senelių lankymas, bendravimas, pagalba buityje
Vaikų dienos centras
• Užsiėmimai su vaikų dienos centro vaikais
Vaikų dienos centras
• Edukacinės programos vaikams
• Atrestauruoti dienos centro vonios kambarį (apie 9 kv.m). Labai
pagelbėtų, jeigu būtų galimybė prisidėti ir priemonėmis. Jeigu ne,
tuomet centras įsigytų pats.

Seneliai
• Sutvarkyti močiutei nedidelį verandos stogą. Stogas kiauras, eina
šaltis. Močiutė ir pati galėtų kažkiek prisidėti prie reikiamų medžiagų.

Pivašiūnai

Seneliai
• Pagalba seneliams buityje, išvalyti langus.
Neįgalieji
• Neįgaliam vyrui sukrauti malkas.
• Neįgaliųjų šeimai reikalinga pagalba buityje.

Rietavas

Seneliai
• Neįgaliam seneliui reikia sukapoti ir sunešti malkas, padėti sutvarkyti
aplinką.

Rokiškis

Seneliai
• Aplankyti sunkiai gyvenančius senelius su dovanėlėmis.
• Senelių lankymas senelių namuose.

Šiauliai

Vaikų dienos centras
• Edukacija ir bendravimas su vaikų dienos centro vaikais. Vaikams būtų
naudinga ir įdomu išgirsti apie karjeros kelią, įvairias specialybes. Jei
tai būtų medikai, galbūt galėtų pravesti paskaitą apie sveiką mitybą.

Šilalė

Švenčionėliai

Utena

Tauragė

Seneliai
• Senelių lankymas ir bendravimas.
Senoliai
• Vienišų senų žmonių namuose sukrauti žiemai malkas, išvalyti namų
langus, atlikti kitus buities darbus

Seneliai
• Senelių lankymas, bendravimas ir pagal poreikį pagalba buityje.
Vaikų dienos centras
• Išplauti rūsio patalpas (700 kv.m).
• Išdažyti vaikų dienos centro sienas.

•

Suorganizuoti vaikams judrią iškylą su dviračiais ar kitą sportinę veiklą,
užsiėmimus.

Kita veikla
• Išrūšiuoti dėvėtus drabužius.
Seneliai
• Kelionė prie jūros su senole ar senoliu.

Kartena

Vaikų dienos centras
• Užsiėmimai su vaikais, etikos ir socialinių įgūdžių ugdymas, profesinis
orientavimas.
Seneliai
• Langų valymas ir pagalba seneliams buityje.

Prienai

Aplinkos tvarkymas
• Kapinių tvarkymas (rudenį).
Seneliai
• Vyras be kojos, žmona neseniai mirė, artimųjų neturi. Per 80 metų.
Būstas be patogumų ir labai apleistas: reikia išvalyti langus, iššveisti
pakampes ir spinteles, išnešti šiukšles ir kt.

Zarasai

Šeimos
• Turime 5-8 šeimas, gyvenančias vienkiemiuose. Reikia padėti
sutvarkyti aplinką (nupjauti žolę, nuravėti daržus, suskaldyti ir sunešti
ir/arba sukrauti į stirtą malkas, apkarpyti vaiskrūmius, numazgoti
langus ir t.t.)

Telšiai

Vaikų dienos centras
• Užsiėmimai su vaikais, įvairi edukacija.
Daugiavaikės šeimos
• Mamai su trimis vaikais reikia nupirkti 2 lovas vaikams. Jas
transportuoti ir užnešti.
• Šeimai reikia nupirkti ir pastatyti dušo kabiną bei boilerį.

Plungė

Seneliai
• Ligotai ir senyvai močiutei reikėtų minimalaus buto remonto, baldų.

Žilinai

Seneliai

•

Rudenį seneliams reikia padėti sukapoti ir sunešti malkas.

Kaunas

Seneliai
• Seneliams sunku patiems išsivalyti langus, tad reikalinga pagalba
buityje. Ir labiausiai vienišiems senoliams trūksta bendravimo.

Klaipėda

Vaikų dienos centras
• Kiemo tvarkymas, augalų sodinimas (gegužės/birželio mėn.).
Seneliai
• Išvalyti senoliams langus.
• Senolei Bronislavai reikalingas buto remontas. Močiutė gyvena
skurdžiai, viskas jau pasenę.
• Senolei Benjaminai reikia pagalbos pakeisti grindų dangą virtuvėje,
paplatinti vonios duris ir pagal galimybes paremontuoti vonią. Kelios
nuotraukos iš močiutės buto:

Vilnius

Vilkaviškis

Seneliai
• Senelių lankymas, bendravimas. Skanios dovanėlės prie arbatos.
Vaikų dienos centras
• Užsiėmimai su vaikais, įvairi edukacija.

