Vi söker dig som vill
ha lönen insatt på hjärtkontot.
Det finns små och stora hjärtan. Och så finns det enorma hjärtan; de
som sitter inuti människor som inte bara pratar om att hjälpa till, utan
verkligen gör det. Personer som hjälper andra utan egen ekonomisk
vinning, med ett rikare hjärta som drivkraft.

Det är en sådan person vi söker.
Men varför ska du bry dig? Jo, för i Litauens näst
största stad, Kaunas, ligger barnhemmet
Lopselis. Det är inget vanligt barnhem. Där bor ca
80 föräldralösa barn, de flesta i åldrarna 0-6 år.
Det ovanliga är att fler än hälften av dem lider av
svåra neurologiska handikapp. Många av barnen
har övergetts av sina föräldrar på grund av att
kulturen, starkt präglad av Sovjettiden, har varit sådan. Barn med
”problem” har gömts undan.
För bara ett par år sedan var Lopselis en passiv förvaringsplats. Men
tack vare svenska bidragsgivare har man med hjälp av aktiviteter och
utbildningsinsatser förbättrat livsvillkoren för de handikappade barnen.
Målet är att bygga ett av Baltikums första habiliteringscenter. Här ska
personal utbildas i hur man sköter ett gravt handikappat barn. Dessa
kunskaper ska sedan spridas över hela landet. Man kommer också att
utbilda, informera och stötta föräldrar, för att få dem att behålla sina
barn hemma istället för att lämna dem på institution.

Det är här du kan komma in i bilden.
Vaggan är en stiftelse initierad av nyhetstidningen Dagens Medicin och
som idag stöttas av svenska företag och privatpersoner genom ideellt
arbete och kontanta bidrag.
Projektet är unikt. Den som ger ett bidrag till Vaggan kan lita på att
varje bidragskrona går oavkortat till barnhemmet Lopselis, och alla
administrativa kostnader betalas av olika sponsorer. Personen vi söker
kommer att leda projektet och se till att stiftelsen förblir unik. I arbetet
ingår att hålla kontakt med sponsorer, jaga nya bidragsgivare, samt
organisera aktiviteter och söka samarbeten med olika organisationer
samt att besöka barnhemmet. Det är viktigt att du är självgående, även
om du naturligtvis har stöd från en engagerad styrelse. Vi ser dessutom
att du är kreativ och har förmågan att hitta nya möjligheter för projektet
att utvecklas.
Och så var det det där med lönen. Den kommer in på ditt hjärtkonto
redan första arbetsdagen. Skicka din intresseanmälan till
info@vaggan.se eller ring 08-545 125 01.

www.vaggan.se

