M. Čiuželio labdaros ir paramos
fondo kvietimas bendradarbiauti
Kitais metais Lietuvos valstybė švęs savo atkurtos Nepriklausomybės šimtmetį.
„100 metų kartu“ – tai meninių vizualizacijų projektas, fotografijomis bei
dokumentinio kino kadrais pasakojantis Lietuvos Respublikos bendraamžių – dar
gyvų istorijos liudytojų ir jų artimųjų – atsiminimus, patirtis, gyvenimo istorijas.
Autentiški šimtamečių pasakojimai atskleidžia kaip Lietuvos valstybei svarbūs
įvykiai pakeitė jos žmonių likimus, kaip kartu su Lietuva pastarąjį šimtmetį
keitėmės mes, Lietuvos žmonės. Šis projektas – tarsi kelionė po paprastų Lietuvos
žmonių atminties kerteles, retrospektyvus žvilgsnis į šimtamečių išgyvenimus,
atspindinčius šalies istorinės raidos visumą.
Aš tikiu, kad tokių senolių yra ir už Lietuvos ribų. Juos įamžinti projekte būtų
daugiau nei nuostabi dovana tėvynei ir mums visiems. Todėl ir kreipiuosi į Jus
prašydama pagalbos padėti surasti šiuos senolius. Mielai pas Jus atvyktume ir
įamžintume šiuos dar gyvus ir anksčiau Lietuvoje gyvenusius šimtamečius.
Jeigu tokių senolių jau nėra, būtume be galo dėkingi už Jūsų pagalbą skleidžiant
žinią apie projektą ne tik Lietuvoje. Turime viziją pristatyti foto albumą bei
surengti šimtamečių fotografijų parodą mažių mažiausiai nors vienoje šalyje, kur
gyvena išeiviai iš Lietuvos. Todėl tam ieškome bet kokių bendradarbiavimo ir
finansavimo galimybių.
O tuo pačiu norėčiau pristatyti ir kitą mūsų fondo vykdomą projektą „Sidabrinę
liniją“. Tai nemokama draugystės, bendravimo ir pagalbos telefonu linija
vienišiems, atskirtį ir izoliaciją išgyvenantiems Lietuvos senoliams. Tokiu būdu
padedame garbaus amžiaus žmonėms išgyventi psichologinius sunkumus bei
užmegzti gyvą kontaktą su žmogumi sukuriant artumo ir draugystės ryšį ar net

susirasti telefoninį draugą. Šiuo metu jau kone 1000 senolių bendrauja per
„Sidabrinę liniją“, aktyviai bendradarbiaudami su vietos savivaldybėmis sparčiai
augame toliau ir mūsų ilgalaikis tikslas yra tapti nacionaline pagalbos linija, kuri
veiktų 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.
Prie mūsų jau prisijungė ne vienas ir ne Lietuvoje gyvenantis savanoris, kuris
bendrauja su mūsų senoliais. Viliamės, kad išeiviai iš Lietuvos norės prisidėti prie
mūsų veiklos ne tik skirdami savo laiką savanorystei ir pokalbiams, bet ir
paremdami finansiškai savo auka. Tai galima padaryti bet kuriuo iš šių
būdų: http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas/paremkite-m
usu-veikla.
Tikime, kad mūsų veikla senoliams gali tapti paskata prisijungti prie vietos
bendruomenių grupių ir veiklų, sugrįžti prie primirštų hobių, ryžtis įgyvendinti
senas svajones ir kasdien patirti gyvenimo džiaugsmą. Todėl labai lauksiu žinių iš
Jūsų ir tikiuosi tolimesnio bendradarbiavimo. Taip pat dalinuosi keliomis
nuorodomis, kur galima rasti daugiau informacijos.
Daugiau apie „100 metų kartu“ projektą:
http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas/100-metu-kartu
www.facebook.com/100metukartu
Daugiau apie „Sidabrinę liniją“:
http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas/sidabrine-linija
www.facebook.com/sidabrinelinija
Daugiau apie M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo veiklą:
http://www.mcwealth.lt/imone/mc-labdaros-ir-paramos-fondas
www.facebook.com/mcfondas
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