Verslag activiteiten 2021
Ook in 2021 bepaalde het corona virus veel van het leven en vonden de contacten via email en videobellen plaats.
Wederzijdse bezoeken vonden niet plaats. Maar het contact was er niet minder intensief om. Met grote regelmaat
was er overleg met een groot aantal personen waar diverse deskundigen uit Nederland aan deelnamen.
Oekraïne:
De vereniging van ouders met kinderen met Schisis en Cranio-Faciale Afwijkingen (hazenlip) in Kiev (Oekraïne)
ontving ook in 2021 financiële steun voor hun werk. Gezien de moeilijke situatie waarin Oekraïne zich bevindt is dit
erg welkom. De kengroep bestaat uit ouders, enkele vrijwilligers en Bella Binder. Voor haar pensioen werkte Bella
Binder als psychologe in het kinderziekenhuis. Bella Binder nam destijds het initiatief tot de oprichting van deze
oudervereniging. Voor veel ouders is het een nieuwe ervaring om met elkaar een organisatie in stand te houden en
zelf activiteiten te organiseren in plaats van het nemen van initiatieven over te laten aan ‘de Staat die alles voor je
regelt’.
Litouwen:
De activiteiten van de in 2014 opgerichte Kartu Stipresnis (Samen sterk) voor personen met psychische problemen
zijn in 2020 onder leiding van Inga Dulinskienė. Indien mogelijk werd het contact via het internet en de telefoon
voortgezet.
Door met andere organisaties samen te gaan werken was het mogelijk om een beroep te doen op z.g. ‘project
geld’. Dit betekent niet dat de financiële steun van de Stichting Sociale ontwikkeling en innovatie overbodig is
geworden. Er zijn vaste lasten, bijkomende kosten en salariskosten van de directeur die niet uit project geld
betaald kan worden. Voor de continuïteit van de activiteiten is de bijdrage van de stichting dus van wezenlijk
belang! Dit geldt ook voor de stichting Austa.
‘Austa’ de hulporganisatie voor alleenstaande moeders in Kaunas (Litouwen) kreeg voor hun werk zoals individuele
begeleiding van de moeders; vakantieactiviteiten en een gezamenlijke kerstviering georganiseerd door de moeders
zelf financiële steun van in Litouwen beschikbare projectgeld. Om die reden ontving de organisatie ook in 2021 een
lager bedrag dan voorheen. Lies van Weezel gaf maandelijks supervisie aan Inga Dulinskienė de beroepskracht en
directeur van de stichting.
De website voor sociale hulpverleners: www.socdarbas.lt werd in 2015 gelanceerd. De website is een initiatief van
de 19 auteurs van het in 2012 gepubliceerde boek: Social work with families at risk. Het doel van de website is om
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het, in Litouwen nog jonge beroep van de sociale werker. Het
schrijven en publiceren van de artikelen is doorgegaan. Zo ook de drie maandelijkse vergaderingen van het team.
Tijdens het bezoek aan Kaunas in 2020 interviewde Gintare Urboniene Lies van Weezel uitgebreid over haar werk
in Litouwen dat begon in 1996 In de loop van 2021 is het interview op de website gepubliceerd.
De begeleidende gesprekken van Lies van Weezel waren met:
 de teamleidster en het team van het Kinderhuis “Valsta” in Vilnius;
 de adjunct directeur van Vija Social Care House (voorheen Vilijampole Social Care House), een instelling
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in Kaunas en met de coördinator van de
nieuw opgerichte afdeling voor kinderen en volwassen met een ernstige beperking;
 de directeur van de woonvorm en werkplaats ‘Bukime Drauge’ voor jong volwassenen met een beperking;
 de sociaal werker Irina, die na een aantal jaren moederschapsverlof haar werk in de polikliniek verder vorm
wilde geven;
 Ramune Jurkuviene in verband met haar nieuw functie bij de landelijke familieraad onder auspiciën van het
parlement.
 de twee uit de werkgroep Preventie voortgekomen subgroepen die zich bezig hielden met steun aan
scheidende ouders en hun kinderen en de vaak moeizame communicatie tussen het ministerie van sociale
zaken en de gemeenten;
 de zes medewerkers van Patria en Vija Social Care House die o.l.v. Marco Dieleman, medewerker van de
Nederlandse stichting Reinearde te Woudenberg in 2020 hun opleiding als trainer hadden afgerond met
financiële steun van de stichting een zelfstandige NGO oprichtten met als doel trainingen te verzorgen.
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