«Bom dia!»
Voluntários visitam idosos

«Conversas na língua materna
criam um sentimento da terra natal»
Pessoas que imigraram para a Suíça há muito tempo, e que
agora atingem a terceira idade. Para eles o contacto social
e com a língua materna é importante para um envelhecer
com satisfação.
Os voluntários falam a sua língua materna. Eles participam
do seu dia a dia, quebrando a rotina e contribuindo para maior
alegria de viver.
Aproveite a oferta e participe!
O seu empenho vai melhorar
a vida de outros.

Momentos para pessoas
Serviço de visita voluntária para imigrantes
O José veio há cinquenta anos para a Suíça. Hoje ele mora sozinho; a sua esposa faleceu
há três anos atrás. O casal não teve filhos. Os contatos sociais diminuíram desde a morte
da sua esposa. Graças ao serviço de visita para idosos da Cruz Vermelha de Basel-Land, o
quotidiano de José tornou-se mais alegre.
O Pedro aposentou-se recentemente. Ele procurava uma ocupação e encontrou-a na
Cruz Vermelha. Uma vez por semana jogam cartas, caminham ou discutem jogos de
futebol juntos. Graças a essas visitas, os seus dias passam agora mais rápido.

Conversas na língua materna
O voluntário visita-o regularmente em
sua casa. Você decide como gostaria de
desfrutar do tempo juntos: conversar
enquanto bebem um café, jogar um jogo
de tabuleiro / cartas, ouvir uma leitura,
passear juntos fora de casa ou visitar uma
exposição.
Disponibilidade
O visitante se adaptará às suas necessidades. Os cuidados pessoais / médicos,
tarefas domésticas, trabalho de jardim ou
viagens de carro, não estão incluidos.
As visitas são gratuitas.

Informações e contato
Rotes Kreuz Baselland
Fichtenstrasse 17 | 4410 Liestal
Telefono 061 905 82 00
www.srk-baselland.ch
info@srk-baselland.ch

Quer ser voluntário?
Oferecendo juntos
Dê tempo a idosos de língua estrangeira.
Enriqueça o quotidiano deles, apoiando
e contribuindo para a sua alegria de viver.
Tudo isso falando a sua língua materna.
Interessado?
A Cruz Vermelha de Basel-Land prepara-o
e acompanha-o durante o voluntariado.
Pode participar de cursos de formação
continuada e trocar opiniões com outros
voluntários.
Ficaremos felizes com o seu contato!
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Quer ser visitado?

