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DIREKTORIŲ TARYBOS PRANEŠIMAS iki 2019m. GALO 

Regis nespėjome atsidžiaugti rudens spalvomis, nepavyko susigrėbti paskutinių rudens 
lapų, - ir štai, - apšerkšniję mūsų žiemos! 

Darbai nelaukia, kaip nelaukia ir pats gyvenimas. Visur ir visada: mūsų šeimose, 
mokyklose, darbovietėse, mūsų bendruomenėje ir čia, “Labdaros” slaugos namuose. 

Pasitikdami Naujuosius 2020-uosius Metus, norime trumpai apžvelgti svarbiausius 
įvykius, atliktus darbus, pasidalinti su Jumis tuom, kas buvo. 

Dar Balandžio mėn. patvirtinta naujoji “Labdaros” Direktorių Taryba rinkosi kas mėnesį 
aptarti einamųjų reikalų, užbėgti už akių problemoms, paplanuoti reikalingų pakeitimų, 
būtinų slaugos namų gyventojams. Anot Tarybos Pirmininko A. Bušinsko, šiemet 
rūpinomės tik pačiais svarbiausiais pakeitimais, pačiomis būtiniausiomis slaugos namų 
reikmėmis.  

Mat dar vasaros pradžioje buvo paskelbta, jog Ontario provincijos vyriausybė nutrauks 
$65,700 kasmetinę struktūros atitikmens priemoką. Tai įsigaliojo 2019, Rugpjučio 1-ą 
dieną. 

Po daugelio diskusijų, konsultacijų su slaugos namų menedžeriu Robert Berg, ypač 
atidžiai buvo peržiūrėtas slaugos namų biudžetas ir priimtas pasižadėjimas padaryti 
viską, kad slaugos namų gyventojų buitis ir priežiūra nenukentėtų. 

Žingsnis po žingsnio buvo pabaigti jau pradėti darbai ir atlikti kai kurie nauji. 

· Pakeistos 3-iojo aukšto grindys. 

· Įrengta balandžių atbaidymo sistema 2-ajam aukšte.  

· Rudenį pakeista medicinos personalo iškvietimo sistema (1–ajam 
aukste). 2 – ojo ir 3-iojo aukšto sistemos bus pakeistos vėliau 

· Įsigyta ir instaliuota nauja krosnis virtuvėje, maisto maišytuvas  

· Nupirkta nauja grindų valymo mašina 

· Netrukus prasidės informacinių technologijų atnaujinimas 

· Dar vasaros pradžioje buvo pastebėta, jog keletas šildytuvų turi 
suskilusius degiklius, kuriuos privalėjome pakeisti dar neatšalus 
orui. 

· Pasirašytas naujas sniego valymo kontraktas 2019-2020 žiemos 
sezonui 
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· Šiais metais Labdaros Fondas paskyrė stipendijas iš Toronto Lietuvių 
Namų įsteigto stipendijų fondo trims lietuvių kilmės studentams. 
Stipendijos vėl bus dalinamos 2021 metais.   

Norime pasidžiaugti, kad praėjo beveik vieneri metai šauniai bendradarbiaujant su 
naująja “Labdaros” slaugos namų administratore Laura Puteryte. Laura puikiai įsiliejo į 
mūsų bendruomenės gretas, su dideliu noru ir meile bendravo ir dirbo tiek su slaugos 
namų gyventojais, jų administracija, tiek su Labdaros Direktorių Taryba. 

Visiems aukščiau išvardintiems ir ateities darbams reikalingas finansavimas, reikalinga 
Jūsų pagalba, reikalingas visų mūsų susitelkimas. Visuomet, tačiau ypač šiuo stebuklingu 
metų laiku, pabūkime tiesiog vieni kitų, - dalinkimės.  

Artėjant gražiausiai metų šventei Šv. Kalėdoms, būkime geri ir dosnūs vieni kitiems, 
prisiminkime tuos, kurie serga, kurie neturi artimųjų, kurie yra nuskriausti. Jūsų dosnumo 
dėka, slaugos namuose atsitinka daug gerų dalykų. “Labdaros” gyventojai džiaugiasi 
margaspalviais gėlynais, naujais minkštais suoliukais ir kėdėmis, jaukiai isikūrusiais  
pavėsyje prie pagrindinio įėjimo ir daugeliu kitų dalykų, kurie galbūt nėra lengvai 
pastebimi, bet užtat yra labai reikalingi. 

Yra daug būdų aukoti. Galite skirti savo auką konkrečiam projektui, prisidėti prie 
reikalingo pataisymo ar atnaujinimo. Galite skirti savo laiko dovaną prisijungdami prie 
mūsų Direktorių Tarybos, dirbančios savanorišku pagrindu. Galite savanoriauti 
”Labdaros” slaugos namuose. 

Norintys kaip nors prisidėti prie mūsų darbo, prašome kreiptis į bet kurį tarybos narį arba 
praneškite žinute el. Paštu: rkapeniak@gmail.com 

Ateikite. Mes Jūsų labai laukiame! 

Žiemos šventės atneša mūsų širdims daug džiaugsmo. Šiuo laiku kiekvienas stengiasi 
grįžti namo, mintimis ir širdimi susigrąžinti prie šeimos stalo tuos, kurie yra toli išvykę ir 
tuos, kurių jau nebėra. 

Kokia džiugi ši šventė ir meilės bendrystė! Tad savo meilės darbais skleiskime gėrį ir  

neškime viltį pasauliui! 

“Labdaros” Direktorių Tarybos vardu  

Rasa Juozapaitytė-Kapeniak 


