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Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, 

globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo 

ir kitas socialines programas. 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius, įsteigtas 1992 metais ir veikiantis Vilniaus mieste, 

Vilniaus rajone, Elektrėnuose, Trakų raj.,  Vievyje bei Telšių mieste. 2017 metais skyriaus veikloje 

dalyvavo 500 savanorių,  iš jų 30 naujų narių, kurie prisijungė 2017 metais.  

Jaunieji Vilniaus samariečiai dalyvauja visuomeninėse akcijose, lanko vaikų bei senelių namus, 

rengia įvairias šventes. 

LSB Vilniaus skyrius aktyviai dalyvauja ES projektuose, bei Vilniaus  miesto socialinės atskirties 

mažinimo programose ir jų projektuose.  

Mūsų vizija  - sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir 

galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir 

įveikti socialinę atskirtį. 

 

 

 

Teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių 

problemų negali savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės 

gyvenime; 

Integruoti neįgalius asmenis ir jų šeimų narius į bendruomenę, suteikiant galimybę kuo ilgiau 

gyventi savo įprastinėje aplinkoje; 

Teikti socialinės priežiūros (pagalbos į namus), socialinės globos (dienos užimtumo ) paslaugas 

įstaigoje ir asmens namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims;   

Organizuoti neįgaliųjų aprūpinimą techninėmis priemonėmis, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės 

turi judėjimo problemų; 

Teikti socialinės priežiūros kompleksines paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams ( dienos 

centrų veiklas); 

Teikti centre socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos vaikams; 

Teikti humanitarinę pagalbą (drabužiais, maisto daviniais ir kt.) 

Kviesti kuo daugiau žmonių savanoriauti. 

Aktyviai dalyvauti ES struktūrinių fondų vykdomuose projektuose ir Vilniaus miesto savivaldybės 

veiklose bei  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamuose projektuose. 

 

 

BENDRA INFORMACIJA 

LSB VILNIAUS SKYRIAUS UŽDAVINIAI 



 

 

ASB Drezdenas, VŠĮ „Ištiesk gerumo ranką“, kiti LSB skyriai, Vievio gimnazija, Vievio seniūnija,  

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, „Maisto bankas“ labdaros ir 

paramos fondas, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „VILNIAUS VILTIS“, Telšių “ 

Atžalyno“ pagrindinė mokykla, Vilniaus „Ryto“ progimnazija, Vilniaus miesto vaikų lopšelis – 

darželis „Viltenė“, Vilniaus teritorinės darbo birža  ir kt. 

Nauji 2017 m. LSB Vilniaus skyriaus partneriai :  

Elektrėnų savivaldybės administracija ir Elektrėnų socialinių paslaugų centras, 

Švenčionių profesinio rengimo centas,  

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras , Ukmergės nestacionarių paslaugų centras, 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, 

VŠĮ Vilkpėdės ligoninė, UAB Renginių klubas, Asociacija“ Laisvas žmogus“, 

Asociacija“ Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“. 
 

 

• socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose (asmeninio asistento pagalba sprendžiant 
buityje kylančias problemas, pagalba neįgaliesiems lankantis neįgaliųjų dienos užimtumo 
centre ir kitose įstaigose palydint, pavežant,; tarpininkavimo paslaugos aprūpinant 
neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis); artimųjų paramos grupių organizavimas 
(šeimos nariams ir kt.); 

 

• neįgaliųjų dienos užimtumo centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslaugos , saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas, mokymai sveikai gyventi; 
 

• meninių gebėjimų ugdymo paslaugos (neįgaliųjų ir senjorų muzikinis kolektyvo subūrimas, 
renginių organizavimas „Samarietes“); 
 

• vaikų dienos centre teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir jų tėvams iš 
socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, 
mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų 
laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, 
sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo įgūdžius, 
sudarant sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, įtraukiant į šią veiklą 
kuo daugiau savanorių; 

• Humanitarinės pagalbos teikimas; 
 

• Švietėjiška veiklos organizavimas mokyklose (psichoaktyvių medžiagų vartojimo žala, 
tolerancija ir jos svarba ir kt.), Vasaros vaikų užimtumo paslaugų teikimas; 
 

• Pirmosios pagalbos mokymų paslaugų teikimas. (2015 m. kovo 27 d. gauta licencija); 
 

• Vasaros vaikų užimtumo paslaugų teikimas; 
 

• Tarpininkavimas įsidarbinat  ir savanorių veiklos koordinavimas. 

 PARTNERIAI 

 VEIKLA IR PASLAUGOS  



•  

 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Alkoholis. Mada 

žala ar būtinybė“. 

LR sveikatos apsaugos 

ministerija. Valstybinio 

visuomenės sveikatos 

stiprinimo fondo 2016 

metų rugsėjo 22 d. 

finansavimo sutartis Nr.S-

197 

Nuo 2016-

09-22 iki 

2017-09-22 

Projekto tikslas – stiprinti ir plėtoti 

kompleksinę alkoholio prevencijos 

programą vaikų ir jaunimo tarpe, ypatingą 

dėmesį skiriant aktyviam tėvų ir 

bendruomenės dalyvavimui. Skatinti 

vaikų ir jaunimo sąmoningumą, 

sveikatingumą, prasmingą užimtumą, 

socialinį atsakingumą ir siekti ugdyti 

sveiką, kūrybišką ir atsakingą Lietuvos 

visuomenę.  

„Pagalba šeimai – 

pagalba valstybei“. 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 2017 vasario 23 d. 

Nr. VDCI -190 

Nuo 2017-

02-23 iki 

2017-12-31  

Projekto tikslas – teikti nestacionarias 

dienos socialinės priežiūros paslaugas 

vaikams ir jų šeimoms.  

„Šeima -  valstybės 

ateitis“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 2017 vasario 23 d. 

Nr. VDCI -319 

Nuo 2017-

02-23 iki 

2017-12-31 

Projekto tikslas – teikti nestacionarias 

dienos socialinės priežiūros paslaugas 

vaikams ir jų šeimoms.  

„Pagalba šeimai čia ir 

dabar“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 2017 vasario 23 d. 

Nr. VDCI -320 

Nuo 2017-

02-23 iki 

2017-12-31 

Projekto tikslas – teikti nestacionarias 

dienos socialinės priežiūros paslaugas 

vaikams ir jų šeimoms. 

„Skubėkime daryti 

gerą“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 2017 vasario 23 d. 

Nr. VDCI -321 

Nuo 2017-

02-23 iki 

2017-12-31 

Projekto tikslas – teikti nestacionarias 

dienos socialinės priežiūros paslaugas 

vaikams ir jų šeimoms. 

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugos 

bendruomenės 

neįgaliems 2017 m.  

Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos Socialinių 

reikalų ir sveikatos 

departamento Socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje projektui 

vykdyti 2017 metais skirtų 

Nuo 2017-

03-02 iki 

2017-12-31 

 

Tikslas – išplėsti neįgaliųjų 

savarankiškumo ir užimtumo galimybes, 

dalyvaujant visuomenės gyvenime, 

pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę, 

išnaudojant jų savarankiškumą ir 

užimtumą gyvenamojoje aplinkoje.  

PROJEKTINĖ VEIKLA  



lėšų perdavimo ir 

naudojimo sutartis 2017 

m. kovo mėn. 2 d. Nr. A72-

408/17(3.1.36-TD2)  

„Būkime drauge“ LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 2017 m. kovo 8 d. 

Nr. VDCI – 372 

 

Nuo 2017-

03-08 iki 

2017-12-31 

 

Projekto tikslas – teikti nestacionarias 

dienos socialinės priežiūros paslaugas 

vaikams ir jų šeimoms. 

„Šimtas kultūros 

atspalvių“ 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto 

departamento 2017 m. 

gegužės 19 d. Kultūros ir 

bendruomenių rėmimo 

programų projektų  

konkurso sutartis Nr. A72-

971/17(3.1.36-TD2) 

Nuo 2017-

05-19 iki 

2017-12-31 

 

Projekto tikslas – skatinti jaunimo 

iniciatyvumą, grįstą kultūra ir menu, bei 

aktyvų pozityvų dalyvavimą visuomenės 

gyvenime.  

„Vyresnio amžiaus 

asmenų sveikatos 

rėmimo specialiosios 

išsaugojimo poreikių 

identifikavimas ir 

tenkinimas“ 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto 

departamento 2017 m. 

liepos 12 d. Kultūros ir 

bendruomenių rėmimo 

programų projektų  

konkurso sutartis Nr. A72-

1359/17(3.1.36-TD2) 

Nuo 2017-

07-12 iki 

2017-12-31 

 

Projekto tikslas -  išsiaiškinti realias 

senyvo amžiaus žmonių gyvenimo, 

aktyvumo bei sveikatos išsaugojimo 

poreikius, rūpinantis šios tikslinės grupės 

gyvenimo kokybe.  

Nevyriausybinių 

organizacijų 

dirbančių šeimos 

gerovės srityje, 

veiklų finansavimas 

projektas “Kurkime 

gerovę kartu!“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 2017 m. rugpjūčio 

7 d. Nr.NVOŠGI-80 

Nuo 2017-

08-07 iki 

2017-12-31 

 

Projekto tikslas – įtraukiant socialines 

rizikos ir mažiau galimybių turinčių šeimų 

narius – vaikus ir tėvus, ypatingą dėmesį 

skiriant tėvams, kurie gauna mažesnes 

pajamas, daugiavaikėms šeimoms ir 

vienišiems tėvams, į kompleksinio 

kūrybiškumo ir ugdymo  programą. 

Skatinti savarankišką ir gyvybingą šeimą, 

pagrįstą narių savitarpio pagalbą ir 

atsakomybe, formuoti tėvystės įgūdžius, 

plėtoti pozityvių auklėjimo metodų 

sklaidą šeimoje, ugdyti jaunų žmonių 

socialinę atsakomybę. 

 



„Sveikai gyventi (ne) 

madinga? 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos projektas 

Nr. A72- 1149/17(3.1.36-

TD2) 

Nuo 2017-

06-15 iki 

2017-12-31 

 

Projekto tikslas – prevencijos priemonių 

paketas vaikams ir jų tėvams prieš 

alkoholio vartojimą.  Dalyvavo 1176 

asmenys.  

„Aš tikrai myliu 

Lietuvą“ 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos Švietimo 

kultūros ir sporto 

departamento projektas 

Nr. A72-1515/17(3.1.36-

TD2) 

Nuo 2017-

07-31 iki 

2017- 08 - 

11 

 

Projekto tikslas- vaikų užimtumas 

moksleivių atostogų metu.  

„Aš saugioje 

aplinkoje“  

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos Socialinių 

reikalų ir sveikatos 

departamento projektas 

Nr. A72-2356/17(3.1.36-

TD2) 

Nuo 2017-

12-14 iki 

2017- 12 - 

31 

 

Projekto tikslas- socialinės  rizikos vaikų 

užimtumas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Projektas pateiktas  Projekto pavadinimas  Projekto tikslas  

ES  struktūriniams fondams  „Pasirink teisingai“  Projekto tikslas – tikslinių 

grupių( neįgaliųjų, socialinės 

rizikos šeimos, socialinės rizikos 

vaikai ir socialinės pašalpos 

gavėjai) integracija į darbo 

rinką. Numatyta įtraukti  250 

asmenų į projektą.  

ES  struktūriniams fondams „54+metų asmenų skatinimas ir 

dalyvavimas savanoriškoje 

veikloje“  

Projekto tikslas – vyresnio 

amžiaus žmonių integraciją į 

savanorišką veiklą.  Numatyta 

įtraukti  160  asmenų į projektą. 

Projektas vyks 4 savivaldybėse:  

Elektrėnų, Trakų raj., Ukmergės 

raj., Vilniaus raj..  

ES  struktūriniams fondams „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“  

Buvo parengtos 2 paraiškos, 

pirma dėl tapimo projekto 

partneriu, o kita dalis bendra su 

Elektrėnų savivaldybe ir 

Elektrėnų savivaldybės 

bendruomeniniai šeimos namai. 

Projekto tikslas – sudaryti 

palankias sąlygas Elektrėnų 

savivaldybės šeimoms gauti 

kompleksiškai teikiamas 

paslaugas, užtikrinti jų 

prieinamumą, siekiant įgalinti 

šeimą spręsti krizes ir vykdyti 

įsipareigojimus.  

Projekto uždavinys – suteikti 

kompleksiškai teikiamas 

paslaugas Elektrėnų 

savivaldybės 175 šeimoms. 

Projektai LSB Vilniaus skyriaus 

Vaikų dienos centrams  

Paruoštos ir pateiktos 5 

paraiškos LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai 

Projekto tikslas – socialinės 

rizikos vaikų užimtumo 

gerinimas.  

Projektai LSB Vilniaus skyriaus 

Vaikų dienos centrams  

Paruošta paraiška Vilniaus 

miesto savivaldybei Socialinių 

reikalų departamentui  

Projekto tikslas – socialinės 

vaikų užimtumo gerinimas.  

 

 

PARUOŠTOS IR PATEIKTOS PARAIŠKOS 2018 METŲ PROJEKTAMS   



 

 

Sausio 13 d. dalyvavo pilietinėje akcijoje, skirtoje Sausio 13- osios aukoms paminėti. 
Vasario 14 d. dalyvavo popietėje, skirtoje Šv. Valentino dienai,-,,Su Valentinu širdy“. Popietėje, 
vykusioje centre, centro lankytojai žaidė įvairius žaidimus, linksminosi, šoko, vaišinosi patys ir 
vaišino darbuotojas pačių iškeptais blynais. 
Vasario 28 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai kartu su Vaikų dienos centro lankytojais surengė 
Užgavėnių šventę. Kepė blynus, jais vaišino bendruomenės narius, žaidė Užgavėnių žaidimus, 
dainavo Užgavėnių dainas. 
Balandžio 17 d. (pirmąją dieną po Šv. Velykų) kartu su darbuotojomis organizavo Velykų popietę: 

rinko gražiausią, įdomiausią, keisčiausią margutį, žaidė žaidimus, vaišinosi. 

Balandžio 22 d. dalyvauta akcijoje „Darom“. 

Gegužės 12 d. centre paminėta Tarptautinė slaugytojų diena. Slaugytoja Zita Aniulis neįgaliesiems 

atsakė į į klausimus, susijusius su sveikata.  

Birželio 1 d. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga centre Vaikų dienos centre buvo įvairius 

žaidimus: vaidino ,,profesijas“, piešė savo svajones. Visi drauge vaišinosi, bendravo. susėdo prie 

bendro stalo, vaišinosi saldumynais ir kvepiančia arbata, aptarė būsimus renginius. 

Birželio 24d. - liepos 4 d. dienomis  LSB Vilniaus skyriaus vaikų  dienos centro auklėtiniai vyko į ASB 

partnerių stovyklą Vokietijoje.  

 

 

 

Vasaros atostogų metu buvo rengiamos edukacinės išvykos į Mindūnus, Trakus ir Birštoną.   

2017 m. RENGINIAI 



Rugsėjo 7 d. Vilniuje Riomerio universitete buvo organizuota konferencija „ Alkoholis. Mada, žala 

ar būtinybė“ . Konferencijai buvo paruošta reklaminė medžiaga, skėčiai, atvirukai, bukletai ir kt.  

Metodinė medžiaga – el. prevencinė knyga skirta vaikams, tėvams ir mokytojams.  

Organizuotos Šv. Kalėdų ir Naujų metų renginiai vaikams ir jų tėvams, senjorams, neįgaliesiems  

kartu su LSB Vilniaus skyriaus darbuotojais ir savanoriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos samariečių bendrija apdovanojo Garbės medaliu Vilniaus skyriaus pirmininkę Rimą 

Žagelienę už nuopelnus, vystant samarietišką veiklą. 

 

 

 

LSB Vilniaus skyriaus pirmininkė Rima Žagelienė Vilniaus m.  savivaldybės Visuomeninė komisijos 
„Draugiškas senatvei miestas “narė. Viena iš pagrindinių visuomeninės komisijos „Draugiškas 
senatvei miestas “veiklos užduočių yra padėti parengti miestui ilgalaikį veiksmų planą, kuris 
užtikrintų reikiamus sisteminius pokyčius ir geresnę vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę 
mieste ilguoju laikotarpiu. 
Šiuo metu komisijos iniciatyva vyksta Vilniaus miesto vyresnio amžiaus gyventojų tyrimas tam, kad 
objektyviai įvertinti, kokių esminių pokyčių senjorai sostinėje tikisi iš miesto savivaldybės. Tyrimą 
vykdo trys Vilniaus universiteto mokslininkės. 
Tyrimo rezultatai ir išvados bus paruošti 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje. Jam dar nepasibaigus, 
mero prašymu, pateikiame komisijos narių ekspertinius siūlymus, kaip konkrečiai būtų galima 
gerinti senjorų gyvenimo kokybę Vilniaus mieste atskirose PSO nurodytose srityse. 
 

 

VISUOMENINĖ VEIKLA 

PADĖKOS 



 

 

Gautos ir panaudotos projektinės  lėšos  - 138 700 € 

• LR sveikatos apsaugos ministerija  –  bendra projekto suma  50 000  € iš jų 35 000 € 

panaudota 2017 metais 

• LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 73 500 € 

• Vilniaus miesto savivaldybės projektai  -  30 200 € 

Partnerių parama – 12 000 € 

Aukos – 3 212 € 

Nario mokestis – 50 € 

2 % GPM – 732 € 

Kita gauta parama – 7 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

GAUTOS  IR PANAUDOTOS LĖŠOS PER FINANSINIUS METUS IR JŲ ŠALTINIAI , € 

 


