Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
kviečia teikti savitarpio pagalbą ir
paramą
Mieli lietuvių bendruomenių nariai ir aktyvistai,
Linkime stiprybės visiems pasaulyje ir kviečiame solidariai teikti
tarpusavio pagalbą ir paramą!
Dėkojame visiems, kad telkiatės teikdami savitarpio pagalbą taip, kaip JAV LB,
Norvegijos LB, Airijos LB ir kitomis spontaniškomis iniciatyvomis bei darbais
kuriate bendrystės stebuklus tarpusavyje. Taip pat dėkojame visoms LR
institucijoms, o ypač Užsienio reikalų ministerijai už operatyvią pagalbą ir
profesionalų rūpestį vaduojant tautiečius iš pandemijos sukaustytų tolimų ir
artimų pasaulio vietų. Kartu mes stiprūs, vienybė yra mūsų jėga. Saugokite save ir
artimuosius!
Šiomis dienomis visi išgyvename ypatingą laikotarpį visame pasaulyje. Dėl viruso
plitimo pasekmių visi pergyvename ir bijome dėl savo šeimos narių, dėl Lietuvoje
gyvenančių senelių, tėvų, giminaičių ar draugų. Galų gale, nerimaujame ir dėl
ekonominių šios pandemijos pasekmių kiekvienam asmeniškai, Lietuvai, pasaulio
ekonomikai.
Pirmiausia, kad pristabdytume pandemijos plėtimą, prašome visų laikytis
nurodomų prevencijos priemonių ir taisyklių: rankų higienos, laikytis bent 1,5 m
atstumo, sumažinti visus kontaktus ir susitikimus iki minimumo. Džiaugiamės, kad
dar turime internetą ir galime bendrauti per visus kontinentus;-)
Laikydamiesi reikalingo atstumo, nelikite abejingi. Kviečiu vienytis remiant

vieniems kitus bei savo bendruomenių iniciatyvas. Rūpinkitės savo šeima ir
artimaisiais. Taip pat kviečiu suteikti pagalbą tiems, kurie gal nespėjo grįžti į
Lietuvą ir ieško įvairios informacijos bei patarimų skirtingose šalyse.
Pagalba suteikiama įvairi: vieniems reikia padėti susirasti gyvenamą vietą šalyse,
kur šiuo metu uždaryti visi viešbučiai, kiti padeda senjorams apsirūpinti maisto
atsargomis, kai kam reikia suteikti informacijos apie grįžimą į Lietuvą ar apie
galimybes gauti valstybines pašalpas nukentėjus verslui ar praradus darbą ir t. t.
Taip pat kviečiu prisidėti finansiškai prie iniciatyvų, kurios remia Lietuvos
medikus ir visą medicinos sistemą. (Informaciją rasite žemiau).
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu dėkoju visiems savanoriams
lietuvių bendruomenių aktyvistams visame pasaulyje, nesvarbu, kokiai
organizacijai kas priklauso.
Taip pat dėkoju ir Lietuvos institucijoms, LR Vyriausybei ir ypač URM, kurios
stengiasi, kad Lietuvos piliečiai, laikinai išvykę iš šalies, pasiektų savo šeimas ir
namus.
Padėkime vieni kitiems, padėkime Lietuvai įveikti šią nežinomybės pilną situaciją
savo finansais ar užsienyje įgyta praktika bei žiniomis.
Prašom pateikti PLB valdybai savo pasiūlymus ir patarimus, kaip galėtume geriau
koordinuoti visą pagalbą ir gerus užmojus.
Likime kartu vieningi kaip niekada. Saugokime save ir kitus! Sveikatos Jums ir
Jūsų šeimoms.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu
pagarbiai
Dalia Henke
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė

Kviečiame remti šias Lietuvos iniciatyvas:
Laisves TV Fondas #LaikykitesMedikai
Trumpai apie šią iniciatyvą: Šios privačios
iniciatyvos autorius yra Andrius Tapinas. Jūsų
paaukoti pinigai bus skirti šiai dienai medikams
reikalingoms
apsaugos
priemonėms
–
antbačiams, kombinezonams, pirštinėms, veido
skydeliams/akiniams, veido kaukėms pirkti.
https://apiekorona.lt/laikykitesmedikai
PERVEDIMAI:
Gavėjas: VŠĮ Laisvės TV (Swedbank)
Sąsk. nr. IBAN:LT16 7300 0101 5692 7144
Swift: HABALT22
Adresas: Verkių 31B-2
Aukojimo paskirtis: Laikykitės, medikai!
**************
Pervedant pinigus iš ne EURO zonos geriausia:
Paypal: el. paštas – gabija@laisves.tv,
pažymėti „Laikykitės medikai“
Gyvenantys užsienyje ir norintys prisidėti, naudokite TransferGo
https://www.transfergo.com/.
Atlikdami pervedimą, įveskite kodą “LAIKYKITESMEDIKAI” ir pervedimas

bus atliktas nemokamai.

COVID-19 pasekmių mažinimo fondas

Trumpai apie šį fondą: Finansų ministras Vilius
Šapoka įkūrė COVID-19 pasekmių mažinimo
fondą, kuriuo rūpinsis Prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Fondo lėšos bus skiriamos
medikams ir ligoniams, silpniausiems – perkamos
asmens apsaugos priemonės, reagentai ir kita
medicininė įranga.
www.lietuvosfinansai.lt
PERVEDIMAI:

COVID-19 pasekmių mažinimo fondas
Gavėjas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Sąsk. nr. IBAN: LT 56 1010 0000 0853 2407 (Lietuvos bankas)
SWIFT kodas: LIABLT2XXXX
Papildoma informacija:
Juridinio asmens kodas 288601650

Gydymo įstaigų paramos fondas
Trumpai apie šį fondą: LR Prezidentas Valdas
Adamkus, Senamiesčio Rotary klubas, Lietuvos
bendrovės, grupė žinomų verslininkų,
visuomenės veikėjų įsteigė privatų kovos su
korona virusu fondą, kuris dirbs ranka rankon su
Valstybės iniciatyvomis ir tai bus geriausias
Valstybės ir privataus sektoriaus partnerystės
pavyzdys. Fondo valdybos pirmininkas Rolandas
Valiūnas. Paaukotos lėšos bus naudojamos
svarbiausioms reikmėms siekiant suvaldyti
COVID-19 viruso krizę – padėti visoms Lietuvos
gydymo įstaigoms, gydytojams ir kitam medicinos
personalui, reikiamų medicinos priemonių
įsigijimui.

www.draugeiveiksim.lt
PERVEDIMAI:
Gavėjas: „Vaikų ligoninės paramos fondas“/ “Gydymo įstaigų paramos
fondas”
Sąsk. nr. IBAN: LT 307300010135084529 (Swedbank)
SWIF:HABALT22
Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius

