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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 bei 

kartu su partneriais vykdantis veiklas Vilniaus rajone, Elektrėnuose, Trakų raj.,  Vievyje,  Ukmergėje 

. 2019 metais skyriaus veikloje dalyvavo 632 savanorių,  iš jų 102 naujų narių, kurie prisijungė 2019 

metais.   

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

rengia įvairias šventes. 

LSB Vilniaus skyrius taip pat labai aktyviai dalyvauja ESFA, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

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 užimtumo tarnyba, 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“, Stomuotų žmonių asociacija „Diena“, 

Lieponių kaimo bendruomenė „“Karaliaus salos“ , Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija „Viltis“, Švenčionių skyrius, Kurkliškių kaimo bendruomenė.  

Nauji 2019 m. LSB Vilniaus skyriaus partneriai:  

Vilniaus „Juventos“ gimnazija, 

Ukmergės užimtumo tarnyba, 

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, 

VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“ 

Alytaus miesto savivaldybė, 

Druskininkų miesto savivaldybė, 

Panevėžio miesto savivaldybė. 

 

  

 

 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 ir senjorų 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; 

 PARTNERIAI 

 VEIKLA IR PASLAUGOS  



 Humanitarinės pagalbos teikimas; 
 

 Švietėjiškos veiklos organizavimas mokyklose (psichoaktyvių medžiagų vartojimo žala, 
tolerancija ir jos svarba ir kt.),  
 

 Vasaros vaikų užimtumo paslaugų teikimas; 
 

 Tarpininkavimas įsidarbinat ir savanorių veiklos koordinavimas. 
 

 Integracija į darbo rinką (socialiai pažeidžiamų asmenų). 
 

 Mediacijos paslaugos.  
 

 Teisinės paslaugos.  
 

 Individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos bei pagalba (šeimoms, paaugliams, 
neįgaliesiems ir  kt. ) 
 

 Kūrybinių dirbtuvių organizavimas,  
 

 Mokymai, aktualiomis šeimai temomis: sveika gyvensena, lytinis švietimas, verslumo 
mokymai,  
 

  Pozityvios tėvystės mokymai,  
 

 Bendrųjų gebėjimų ugdymas,  
 

 Mokymai apie savanorišką veiklą, 
 

 Švietėjiškų renginių organizavimas.  
 

 
 
 
 
 

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

 Mokymai pagal  2019 m. spalio 3 d. suderintą ir įregistruotą Socialinių paslaugų priežiūros 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mokymosi programą, kodas 
IPP2019031, registracijos Nr. IPP 1909250636, „Individualios priežiūros personalo teikiančio 
socialines paslaugas“ (mokymų trukmė 40 val.),  
 

 Organizuojami mokymai „Neįgaliųjų ir negalinčių apsitarnauti žmonių slauga namuose“ 
(mokymų trukmė 48 val.), ID kodas 294697, „kodas Aikos-2“ 223002245, 

 
 
 
 
 
 

 MOKYMO PROGRAMOS  



 

  

Vaikų dienos centrų veikla 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Pagalba šeimai – 

pagalba valstybei“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

valstybės biudžeto lėšų 

naudojimo sutartis 2019 

kovo 7 d. Nr. VDC1 -320 

Projekto suma 16000 eurų. 

Nuo 2019-

01-02 iki 

2019-12-31  

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas 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. 

„Šeima -  valstybės 

ateitis“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

valstybės biudžeto lėšų 

naudojimo sutartis 2019 

kovo 7 d. Nr. VDC1 -319 

Projekto suma 16000 eurų. 

Nuo 2019-

01-02 iki 

2019-12-31 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas 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 savanorius. 

„Pagalba šeimai čia 

ir dabar“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

valstybės biudžeto lėšų 

naudojimo sutartis 2019 

kovo 7 d. Nr. VDC1 -190 

Projekto suma 16000 eurų. 

Nuo 2019-

01-02  iki 

2019-12-31 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas 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 

PROJEKTINĖ VEIKLA  2019 m.  



pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, 

įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau 

savanorių. 

„Burnos higiena 

kiekvieną dieną“ 

Vilniaus miesto 

savivaldybės priemonės 

vykdymo ir lėšų tikslinimo 

naudojimo sutartis 2019 m. 

kovo 5 d. Nr. A291-331/19  

Projekto suma 5000 eurų. 

Nuo 2019-

03-05 iki 

2020-01-01 

 

Tikslas – ugdyti vaikų ir paauglių burnos 

higienos įgūdžius bei įpročius vaikų 

dienos centruose ir mokyklos 1-4 klasių 

moksleiviams. 

 „Man saugu“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto 
savivaldybės 
administracijos Socialinių 
reikalų ir sveikatos 
departamento projektas 
Nr. A291-261/19 
 

Projekto suma 19 000 eurų.  

Nuo 2019-

01-01 iki 

2019-12-31 

 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas 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. 

„Skubėkime daryti 

gera“ 

Vilniaus miesto 
savivaldybės 
administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto 
departamento Vaikų 
vasaros poilsio programos 
finansavimo sutartis Nr. 
A291-1193/19 
 
Projekto suma 1450 eurų. 

Nuo 2019-

06-10 – iki 

2019-06-14 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas 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. 

 

Vaikų dienos centrų pasiekti rezultatai: paslaugas gavo 69 vaikų ir 50 šeimų. 

69 vaikų - LSB Vilniaus skyriaus įsteigtuose vaikų dienos centruose.  

50 šeimų - LSB Vilniaus skyriaus įsteigtuose vaikų dienos centruose dalyvavo seminaruose, 

mokymuose, gavo psichologinę, mediacijos, teisinę, humanitarinę pagalbą, pozityvios tėvystės 

įgūdžių mokymus.   



           
 

 

            

 

 

 

 

 



Neįgaliųjų reabilitacija 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugos 

bendruomenės 

neįgaliems 2019 m.  

Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos Socialinių 

reikalų ir sveikatos 

departamento Socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 2019 metų 

projektui vykdyti skirtų lėšų 

pervedimo ir naudojimo 

sutartis 2019 m. kovo 14 d. 

Nr. A291-380/19  

Projekto suma 10000 eurų. 

Nuo 2019-

01-02 iki 

2019-12-31 

 

Projekto tikslas -  plėtoti ir sustiprinti 
neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo 
galimybes didinant paslaugų 
prieinamumą ir teikiant paslaugas 
asmenų gyvenamojoje teritorijoje, 
skatinti aktyvų dalyvavimą 
visuomeniniame gyvenime ir socialinių, 
emocinių, psichinių įgūdžių ugdymą. 
Projekto uždaviniai:  
Organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumo 
veiklas. 
Organizuoti ir teikti asmeninio asistento 
pagalbą.  
Organizuoti ir vykdyti užimtumo veiklas 
meniniuose būreliuose.  
Organizuoti ir vykdyti užimtumo veiklas 
amatų būreliuose.  
Organizuoti ir teikti pagalbą neįgaliųjų 
asmenų šeimos nariams.  
Organizuoti ir vykdyti savanorių darbą. 

 

Paslaugas gavo 40 asmenų: 30 neįgaliųjų asmenų paslaugas gavo  dienos užimtumo centre ir 10 jų 

šeimos narių gavo pagalbą kaip pasirūpinti savo neįgaliais šeimos nariais. 20 neįgaliųjų asmenų 

gavo socialinio asistento pagalbą. 

 

Papildomai LSB Vilniaus skyriuje organizuojama senjorų užimtumo veikla. 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

Sociokultūrinių 

paslaugų vyresnio 

amžiaus žmonėms 

teikimo projektams 

įgyvendinti 2019 m. 

Vyresnio amžiaus 

žmonės – svarbi, 

aktyvi visuomenės 

dalis 

Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos Socialinių 

paslaugų skyriaus biudžeto 

lėšų naudojimo sutartis 

2019 m. lapkričio 12 d. Nr. 

A291-2131/19  

Projekto suma 6960 eurų. 

Nuo 2019-

11-12 iki 

2019-12-31 

 

Projekto tikslas – teikti sociokultūrines 
paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms bei 
skatinti Lietuvos Samariečių bendrijos 
vyresnio amžiaus narių kultūrinę, meninę, 
pažintinę, tautinę, patriotinę, švietėjišką 
bei socialinę veiklą 2019 metais.  
Projekto uždaviniai: 
Saviraiškos proceso skatinimas per 
menines kūrybines veiklas 
Išmokyti pasinaudoti kultūros paveldo, 
pažinimo teikiamomis galimybėmis 
dalyvių socialinėms ir ekonominėms 
gyvenimo sąlygoms pagerinti 
Gerinti emocinę ir fizinę sveikatą, judesio, 
muzikos, šokio, kvėpavimo pagalba 



Įsitraukimas į aktyvų visuomenės 
gyvenimą per šventes, telkimosi 
bendrauti skatinimas 

 

 

              
 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

ASB- BV LIT1901, 

1/10 

 

ASB Dresden  

 

Projekto suma 12 000 eurų. 

Nuo 2019-

01-02 iki 

2019 -12 - 

31 

 

Komandos stiprinimas. Biuro įrangos 
atnaujinimas. 

  

Pasiekti tikslai: įdarbinti 3 darbuotojai: mentorius, savanorių koordinatorius ir biuro vadovė, kurių 

tikslas organizacijos ir savanoriško veiklos stiprinimas.  

2019 metais LSB Vilniaus skyriaus organizaciją papildė 102 savanoriai.  



          

 

ES  tęsiami struktūrinių fondo projektai 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„54+ metų  asmenų 

skatinimas ir 

dalyvavimas 

savanoriškoje 

veikloje" 

 

ES  struktūrinių fondo 

projektas Nr. 08.3.2-ESFA-

K-415-01- 0207  

Bendra projekto suma 

71902,30 eurų,  

2019 metais panaudota    

20 492, 14 eurų. 

Nuo 2018-

03-20 iki 

2020-03-20 

 

Įgyvendinant projektą „54+ metų  
asmenų skatinimas ir dalyvavimas 
savanoriškoje veikloj“ Lietuvos samariečių 
bendrijos Vilniaus skyrius atrinko 160 
tikslinės grupės asmenis, kurie dalyvaus 
įgyvendinti visą Apraše numatytų veiklų 
kompleksą: 
1. Savanoriškos veiklos organizavimas ir 
vykdymas. 48 tikslinės grupės nariai 
savanoriaus po 32 valandų Vilniaus m., 
Ukmergės sav., Trakų ir Elektrėnų sav., 
padedami savanoriškos veiklos 
organizatorių. Ne mažiau nei 16 tikslinės 
grupės narių savanoriaus ir pasibaigus 
projektui; 
2.Vyresnių darbingo amžiaus asmenų 
motyvavimas, individualus darbas su jais, 
jų poreikių ir galimybių vertinimas, 
informavimas, konsultavimas, 
psichologinė pagalba, siekiant vyresnių 
darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar 
išlikimo darbo rinkoje. Psichologas 
įvertins jų poreikius, konsultuos  60 



projekto tikslinės grupės narių padedant 
jiems išsilaikyti darbo rinkoje, integruotis į 
visuomenę ar atrasti save savanorystėje; 
3. Mokymai, skirti vyresnių darbingo 
amžiaus asmenų bendriesiems 
gebėjimams, ugdyti. 100 tikslinės grupės 
nariai ugdys bendrųjų gebėjimų 
kompetencijas dalyvaudami mokymuose 
(4 mokymų temos); 
4. Švietėjiškų veiklų ir informacijos 
sklaidos, skirtų vyresnių darbingo amžiaus 
asmenų potencialui skatinti, motyvuoti 
juos aktyviai dalyvauti visuomenės 
gyvenime, teigiamai formuoti visuomenės 
ir darbdavių nuomonę apie vyresnio 
amžiaus asmenis, organizavimas. 3 
renginiuose, dalyvaujant tikslinės grupės 
nariams, darbdavių bei bendruomenių 
atstovams (viso 180 dalyvių) bus 
pristatoma projekto eiga bei griaunami 
nusistovėję stereotipai, ribojantys 
vyresnio amžiaus žmonių saviraišką bei 
dalyvavimą visuomeniniame bei 
profesiniame gyvenime.  
Įgyvendinus projektą bus paskatintas 
vyresnio amžiaus asmenų domėjimasis 
bei dalyvavimas savanoriškoje veikloje, o 
taip pat bus sukurtos palankesnės sąlygos 
vyresniems darbingo amžiaus asmenims 
aktyviau dalyvauti sprendžiant socialinius 
ir pilietinius klausimus bei padidintos jų 
dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. 

 

 

Pasiekti rezultatai: 2018 – 2019 metais pagal šią programą: 

Numeris Pavadinimas Planuota 

reikšmė 

(asm.) 

Pasiekta 

reikšmė 

(asm.) 

Komentaras 

1.1.1 Vyresnio darbingo amžiaus asmenų 

įtraukimas į savanorišką veiklą 

48 48 Veikla baigta 

1.1.2 Savanorius priimančių organizacijų 

mokymai ir individualios konsultacijos, 

mentorystės paslaugų jiems teikimas 

28 28 28 asmenų 

dalyvavo 

savanorius 

priimančios 

organizacijos 

darbuotojų 

mokymuose 



1.1.3 Mokymo, informavimo, konsultavimo 

paslaugų savanoriškoje veikloje 

ketinantiems dalyvauti ir dalyvaujantiems 

vyresniems darbingo amžiaus asmenims 

48 49 Veikla baigta 

1.2.1 Motyvavimo, individualaus darbo su jais, 

jų poreikių ir galimybių vertinimo, 

informavimo, konsultavimo, psichologinė 

pagalbos veiklose dalyvavusių asmenų 

skaičius 

60 82 Veiklos 

tęsiamos 

1.3.1 Bendrųjų gebėjimų mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

100 94 Veikla 

įvykdyta. 

1.3.1.1 kompiuterinio raštingumo mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

20 20 Veikla 

įvykdyta. 

1.3.1.2 Anglų kalba A lygis mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

20 20 Veikla 

įvykdyta. 

1.3.1.3 Anglų kalba B lygis mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

10 10 Veikla 

įvykdyta. 

1.3.1.4 Iniciatyva ir verslumas" mokymuose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

60 59 Veikla 

įvykdyta. 

 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Pasirink 

teisingai" 

 

ES  struktūrinių fondo 

projektas Nr. 08.3.1-

ESFA-K-413-01-0030 

  

Bendra projekto suma 

455 866, 38 

eurų.  

2019 panaudota   

154 275, 39 eurų.  

Nuo 2018-04-

03 iki 2021-

04-03 

 

Projekto tikslas - padėti socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims( socialinės rizikos 
šeimoms, vaikams, socialinės pašalpos gavėjams 
ir neįgaliesiems) integruotis į darbo rinką. 
Projekto metu ketinama suteikti profesinės 
reabilitacijos paslaugas ne mažiau kaip 250 
dalyvių iš 5 savivaldybių Vilniaus apskrityje. 
Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant 
su savivaldybių administracijomis bei joms 
pavaldžiomis socialinių paslaugų įstaigomis, 
profesinio rengimo centrais bei 
nevyriausybinėmis organizacijomis. Pagrindinės 
projekto veiklos: Individualus ar grupinis 
motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, 
socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir 
atkūrimas, Psichosocialinė pagalba, Profesinis 
orientavimas, informavimas, konsultavimas, 
Bendrųjų gebėjimų ugdymas, Profesinis 
mokymas pagal programas paskelbtas AIKOS, 
Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje ir 
Projektą vykdančio personalo gebėjimų 
stiprinimas. 



Pasiekti rezultatai 2019 metais 

Dalyvavo pažeidžiamoms asmenų grupėms priklausantys asmenys, neįgalieji, socialinės rizikos 

šeimos, socialinę paramą gaunantys asmenys ir socialinės rizikos vaikai. 

Individualios konsultacijos: 

Asmenybės tipologija – 52 dalyviai 

Asmenybes gyvenimo vaidmenys – 48 dalyviai 

Profesinis orientavimas – 110 dalyvių 

 

Grupinės konsultacijos 

Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 73 dalyviai 

Galimybė darbo rinkoje – 88 dalyviai 

 

Bendrųjų gebėjimų mokymai 

Iniciatyva ir verslumas – 100 dalyvių 

Bendravimo psichologijos mokymai-122 dalyviai 

Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai – 36 dalyviai 

D. Super gyvenimo ir karjeros planavimo programa – 81 dalyvis 

 

 

Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje 

Socialinių darbuotojų padėjėjų Vilkpėdės ligoninėje – 40 dalyvių 

 

Projekto vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas 

Vienodo požiūrio į moteris ir vyrus darbo rinkoje skatinimas, siekiant mažinti darbo rinkos segregaciją 

pagal lytį bei moterų ir vyrų atlyginimų skirtumus – 10 dalyvių 

Integracijos į darbo rinką perspektyvūs metodai – 10 dalyvių 

 

 

Projekto veiklos asmenys taip pat dalyvavo (iki 2019 gruodžio 31 d.): 

 

Individualios konsultacijos: 

Asmens poreikių vertinimas – 228  dalyvis 

Individualus motyvavimas – 188 dalyvis 

Individuali psichologo konsultacija-185 dalyviai 

 

Bendrųjų gebėjimų mokymai: 

Skaitmeninis raštingumas – 51 dalyvis 

MBTI  Savęs pažinimas – 137 dalyviai 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Elektrėnų 

bendruomeniniai 

šeimos namai“ 

 

ES  struktūrinių fondo 

projektas Nr. 08.4.1-

ESFA-V-416-17-0001  

 

Bendra projekto suma 

128 566, 97 eurų.  

2019 metais panaudota     

76 322, 55 eurų.  

 

Nuo 2018-

03-31 iki 

2020-03-31 

 

Elektrėnų savivaldybėje veikia gana platus 
socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas, 
tačiau trūksta paslaugų, kurios būtų orientuotos 
yra ne į socialinės rizikos šeimas ir būtų 
prieinamos mieste bei kaimiškose vietovėse 
gyvenančioms šeimoms. Didžioji dalis paslaugų, 
kurias teikia savivaldybės įstaigos bei 
nevyriausybinės organizacijos – socialinės 
paslaugos, tačiau trūksta paslaugų šeimoms, 
kurios stiprintų, palaikytų ir įgalintų šeimą 
savarankiškai spręsti kasdienines problemas. 
Problematikai spręsti, Elektrėnų savivaldybės 
administracija kartu su partneriais, planuoja 
įgyvendinti projektą „Elektrėnų savivaldybės 
bendruomeniniai šeimos namai“. Partneriai 
atrinkti viešai skelbus konkursą Elektrėnų 
savivaldybės interneto svetainėje. Projekto 
partneriai dirbs vadovaudamiesi partnerystės ir 
projekto įgyvendinimo sutartimis. 
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 
šeimoms. 
Veiklos: 
1. Kompleksiškai teikiamų paslaugų Elektrėnų 
savivaldybės šeimoms organizavimas, 
koordinavimas ir konsultavimas. 
2. Kompleksinių paslaugų Elektrėnų savivaldybės 
šeimoms teikimas: 
2.1. psichosocialinė pagalba; 
2.2. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės 
paslaugos 
2.3. mediacijos paslaugos; 
2.4. pozityvios tėvystės mokymai. 
2.5. vaikų priežiūros paslaugos 
2.6. pavėžėjimo paslauga. 
Projekto veiklų vykdytojai: 
Partneris Nr. 1 – Elektrėnų socialinių paslaugų 
centras ir Partneris Nr. 2 – Lietuvos samariečių 
bendrijos Vilniaus skyrius. Bendruomeninių šeimos 
namų funkcijas atliks Elektrėnų socialinių paslaugų 
centras. Paslaugas šeimoms teiks Lietuvos 
samariečių bendrijos Vilniaus skyrius. Projekto 
tikslinė grupė – šeima (tėvai, vaikai, seneliai, 
globėjai ir kt.). 



Pasiekti rezultatai: 

 

 

2019 m. pasirašyti ES struktūrinių fondų projektai 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Išmok padėti“ 

 

ES  struktūrinių 

fondo projektas Nr. 

08.4.2-ESFA-K-629-

01-0009 

 

Bendra projekto 

suma 192 115, 32 

eurų.  

2019 metais 

panaudota  

 78 771,65 eurų.  

 

Nuo 2019-

05-17 iki 

2021-05-17 

 

Projekto tikslas- stiprinti bendruomenių ir 
nevyriausybinių organizacijų narių gebėjimus teikti 
priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose 
neįgaliesiems ir negalintiems apsitarnauti žmonėms 
namuose, remti sudarant ir įgyvendinant priežiūros ir 
pagalbos paslaugų programas. Projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu organizuojami mokymai, kursai, 
psichologinė pagalba, praktiniai užsiėmimai, 
renginiai, kad dalyviai geriau suvoktų neįgaliųjų ir 
senyvo amžiaus asmenų poreikius bei užtikrintų 
priežiūros ir pagalbos paslaugų namuose teikimą. 
Viso projekto metu dalyvaus 150 dalyvių iš Vilniaus 
m., Vilniaus raj., Trakų raj., Švenčionių raj. Projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu ( 24 mėn.) vyksta priežiūros 
ir pagalbos paslaugų namuose mentoriaus ir 
psichologo pagalba, bendrųjų gebėjimų mokymai, 
kursai „Neįgaliųjų ir negalinčių apsitarnauti žmonių 
slauga namuose teorija ir praktika“, renginiai kartu su 
visuomenės biurų specialistais, valstybinių institucijų 
atstovais. Projektas ,,Išmok padėti“ įgyvendinamas 
kartu su partneriais. 

Veiklos 

Nr. 
Veiklos pavadinimas 

Planuota 

reikšmė 

Pasiekta 

reikšmė 

2019 m. 

Planuojama 

reikšmė po 

sutarties 

keitimo 

1.1.2. Psichosocialinė pagalba 260 377 512 

1.1.2.1 Individualios konsultacijos 260 260 395 

1.1.2.2. Grupinės konsultacijos 68 75 75 

1.1.2.3. Grupinės emocinės gerovės pratybos 29 32 32 

1.1.2.4. 

Individualios konsultacijos pozityvios 

tėvystės klausimais  44 85 85 

1.1.3. 

Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės 

paslaugos 950 1104 1204 

 1.1.3.1 Šeimos klubų veikla  340 429 429 

1.1.3.2. Šeimos išvykos 92 92 92 

1.1.3.3. Šeimos sutelktumą skatinantys mokymai  500 500 600 

1.1.3.4. Šeimos renginiai  270 270 270 

1.1.4. Mediacijos paslaugos 112 112 227 

1.1.5. Pozityvios tėvystės mokymai 350 350 485 

1.1.5.1. 

Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas – 

grupiniai užsiėmimai 350 350 485 

1.1.6. Vaikų priežiūros paslaugos 49 52 60 



2019 metais veiklose dalyvavo:    

Individualią psichologinę pagalbą gavo 69 asmenys. 

Priežiūros ir pagalbos mentoriaus konsultacijas gavo 65 asmenys. 

Pirmosios pagalbos 8 val. mokymus baigė 112 asmenų. 

Taip pat buvo vykdomi renginiai ir kiti mokymai. 

 

 

 

Projektas pateiktas  Projekto pavadinimas  Projekto tikslas  

Projektai LSB Vilniaus skyriaus 

Vaikų dienos centrams  

Paruoštos ir pateiktos 3 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.  

Vaikų vasaros poilsio programa          

„Skubėkime daryti gerą“  

Paruošta paraiška Vilniaus miesto 

savivaldybės kultūros departamentui  

Projekto tikslas – vaikų 
užimtumas vasaros atostogų 
metu, Edukacinės, pažintinės 
programos.  

Sociokultūrinių paslaugų 

vyresnio amžiaus žmonėms 

teikimo projektams įgyvendinti 

2020 m.  

Paruošta paraiška Vilniaus m. 

savivaldybei 

Projekto tikslas – teikti 
sociokultūrines paslaugas 
vyresnio amžiaus žmonėms bei 
skatinti Lietuvos Samariečių 
bendrijos vyresnio amžiaus 
narių kultūrinę, meninę, 
pažintinę, tautinę,patriotinę, 
švietėjišką bei socialinę veiklą 
2020 metais.  
 

 

NVO organizacijų institucinis 

stiprinimas  

LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

Tikslas – LSB Vilniaus skyriaus 
institucinis stiprinimas, darbo 
efektyvumo soc. pažeidžiamų 
grupių asmenų skurdo 
mažinimui bei integravimui į 
visuomenę.   
 

Bendras projektas su 

partneriais vokiečiais 2020 

metams ABS pagrindinius 

biuras , ASB Dresdenas ir LSB 

Vilnius  

Paruošta paraiška ASB Tikslas – organizacijos viešinimo 
stiprinimas ir matomumas, 
darbuotojų mokymai, senjorų 
užimtumo mokymo centro 
techninis aprūpinimas mokymo 

PARUOŠTOS IR PATEIKTOS PARAIŠKOS 2020 METŲ PROJEKTAMS   



priemonėmis (siuvimo mašinos, 
manekenai ir kt.), savanorių 
veiklos aktyvinimas ir 
darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas.  
 

Užimtumo skatinimo ir 

motyvavimo paslaugų 

nedirbantiems asmenims ir 

socialinę paramą gaunantiems 

asmenims modelis 

Projekto vykdytojas – Užimtumo 

tarnyba. Pasirašyta sutartis su 

Užimtumo tarnyba, kuri Modelį 

įgyvendina, pasirašiusi iš Europos 

sąjungos struktūrinio fondo lėšų 

bendrai finansuojamo projekto 

„Užimtumo skatinimo ir motyvavimo 

paslaugų nedirbantiems asmenims ir 

socialinę paramą gaunantiems 

asmenims modelis“ sukūrimas ir 

įgyvendinimas, sutartį su LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija ir 

Europos socialinio fondo agentūra  

Tikslas – teikti socialinės 
integracijos ir kitas paslaugas ir 
įgyvendinti priemones, 
lengvinančias asmenims 
perėjimą nuo nedarbo prie 
užimtumo darbo rinkoje, 
priemonių numatymas. 
Planuojama vykdyti Alytaus, 
Druskininkų ir Panevėžio miestų 
apskrityse. 

 

 

 

Sausio 5 d. Žebertonių bendruomenės namuose surengėme Trijų Karalių šventę. Šventės dalyvius 
aplankė trys karaliai: Kasparas palinkėjo gerų metų, Merkelis palinkėjo turtingų metų, o Baltazaras 
linkėjo visiems sėkmingų ir darbingų metų. Šventės metu svečiai ir bendruomenės gyventojai dainavo, 
vaidino, šoko ir drauge patyrė daug gerų emocijų. 
Sausio 12 d. įvykdytas gerosios patirties sklaidos renginys-susitikimas su darbuotojais, savanoriais, 
rėmėjais ir geradariais, gaunančiais ir teikiančiais paramą asmenimis. 2018 metais nuveiktų darbų 
aptarimas. 
Sausio 13 d. dienos centrų vaikai dalyvavo pilietinėje akcijoje, skirtoje Sausio 13-ios aukoms paminėti, 
vyko prie Vilniaus televizijos bokšto. 
Sausio 13 d. LSB Vilniaus skyrius, vykdydamas projektą „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai 
šeimos namai“, Vievio bendruomenių namuose organizavo šventę. Bendruomenė pasipuošė 
trispalvėmis vėliavomis ir melsvomis neužmirštuolėmis. Negausiai, bet prasmingai minėta sausio    13-
oji, kuri neabejotinai reiškia lūžio tašką Lietuvos istorijoje, pilietiškos visuomenės mąstyme ir laisvės 
prasmės suvokime. Vyko protų mūšio žaidimas, kurio metu prisiminėme svarbiausius Lietuvos istorijos 
įvykius bei įdomius faktus, kiekvienas galėjo pasigaminti trispalves vėliavėles, iš modelino sukurti 
Sausio 13-osios simbolį – neužmirštuolės segę, lieti žvakes ir prie simbolinio laužo pagerbti laisvės 
kovotojus. 
Sausio 15 d. vykdėme kelių kartų renginį – kūrybines dirbtuves Žebertonių kaimo bendruomenės 
namuose. Vyresnieji dalinosi patirtimi ir išgyvenimais, jaunesnieji smalsučiai įdėmiai klausėsi istorinių 
pasakojimų, mielai prisidėjo prie koliažų gamybos. 
Sausio 16 d. LSB Vilniaus skyriaus senjorai gavo Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus kvietimą 
prisijungti prie muziejuje veikiančio Senjorų klubo. 
Sausio 26 d. aktyviai leidome laisvalaikį gamtoje Skynimų kaime surengdami „Sniego dieną“. Leidomės 
nuo kalnų, dalyvavome miklumo ir ištvermingumo, šeimos narių bendradarbiavimą ugdančiose 
estafetėse bei rungtyse, virėme olimpiečių košę ir statėme sniego tvirtoves. 

2019 m. RENGINIAI 



Sausio 27 d. Žebertonių bendruomenės namuose gaminome muilą ir skleidėme eterinių aliejų derinių 
aromatus. Kiekviena šeima pasigamino šeimos žvakę ir turiningai praleido laiką drauge. 
Sausio 30 d. Ąžuolyno progimnazijoje talkinant TV laidų vedėjai Irenai Pivoriūnienei buvo vykdomas 
pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai, kurių metu aktyvūs Elektrėnų miesto bendruomenės 
tėveliai, auginantys vaikus, aktyviai diskutavo ir gilino žinias apie psichiką veikiančių medžiagų 
prevenciją.  
Vasario 8 d. Žebertonių kaimo bendruomenės namuose rengėme kūrybinę-edukacinę vakaronę 
šeimoms, kurios metu dalyviai įvairiomis technikomis bei priemonėmis gamino rankdarbius, repetavo 
patriotines bei tautines dainas ir ruošėsi vasario 16 d. minėjimui.  
Vasario 16 d. vykdėme šeimas vienijantį renginį „Lietuva – tai Mes“. Renginio metu praeiviams 
dovanojome simbolines dovanėles, kepėme ir vaišinomės trispalviais blynais, žaidėme protų mūšį. 
Vasario 17 d. buvo minimas 101-ąjį Lietuvos gimtadienis, rinkosi aktyvūs Žebertonių kaimo gyventojai 
į bendruomenės namus, kuriuose šurmuliavo šventiškai patriotinė nuotaika ir kūrybinė atmosfera. 
Beskambant prasmingoms dainoms gimė draugystės apyrankės, trispalvės širdelės, ekologiškos dekoro 
puošmenos ir gardūs keksiukai, skirti kaimo senjorams. Pasipuošę trispalviais 
balionais ir kitomis rankų darbo dovanomis, veiklos dalyviai ėjo sveikinti Žebertonių kaimo senjorus, 
išgyvenusius tremties siaubą, netektis, tačiau skleidžiančius neišpasakytą šilumą bei tikėjimą ateities 
Lietuva.  
Vasario 24 d. Vievyje vykdėme pasiruošimo renginį Užgavėnėms. Šeimų nariai sužinojo apie senąsias 
Užgavėnių tradicijas ir papročius, analizavo nuotraukas bei aptarinėjo kaukių gaminimo technikas. 
Vieviečiai turėjo galimybę išbandyti gaminimo techniką Papjė mašė. Tėveliai ir vaikai diskutavo, 
aptarinėjo, sprendė kūrybines problemas ir turėjo smagų laiką drauge. Visi namo parsinešė kaukes - 
linksmas, margas, rūsčias ir pritaikytas XXI amžiaus Užgavėnėms. 
Kovo 1 d. Žebertonyse vykdėme pasiruošimo renginį Užgavėnėms. Lektorė papasakojo apie Užgavėnių 
prasmę, papročius, maistą ir tikėjimus. Vyresni kaimo gyventojai pasakojo apie tai, kokias kaukes ir iš 
kokių medžiagų jie gamino vaikystėje, kokie personažai buvo populiariausi ir kokią reikšmę jie turėjo. 
Lektorė supažindino su įvairiomis kaukių gaminimo technikomis ir pasiūlė šį kartą išbandyti ne dažnai 
naudojamą gipso techniką. 
Kovo 9 d. surengta Užgavėnių šventė Vievyje. 
Kovo 24 d. sukvietėme Vievio gyventojus prie Vievio bendruomenių namų į gražią ir prasmingą veiklą 
– gaminti inkilus ir vabzdžių viešbučius. 
Balandžio 2 d. LSB Vilniaus skyrius dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje LR Vyriausybėje, siekiant 
stiprinti gebėjimus dalyvauti viešojoje politikoje bei teikti viešąsias paslaugas, sukuriant instrumentą – 
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondą. 
Balandžio 13 d. vykdėme kūrybinę-edukacinę veiklą šeimoms „Šv. Velykų tradicijos ir papročiai“ 
Žebertonių kaimo bendruomenės namuose. 
Balandžio 14 d. vykdėme kūrybinę-edukacinę veiklą šeimoms „Šv. Velykų tradicijos ir papročiai“ Vievio 
bendruomenių namuose. 
Balandžio 19 d. Žebertonyse, o balandžio 20 d. Vievyje vykdėme edukaciją „Margučių dekoravimo 
technikos“. 
Balandžio 19 d. Senjorų klubas išbandė kiaušinių dekoravimą dekupažo technika. 
Balandžio 26 d. vaikų dienos centrų vaikams surengta išvyka į Lietuvos jaunųjų gamtininkų stotį. 
Balandžio 27 d. Vievyje ir balandžio 28 d. vykdėme margučių ridenimo varžytuvėse, kūrėme milžinišką 
margutį, ieškojome Velykų bobutės paslėptų dovanėlių ir leidome didžiulius muilo burbulus. 
Balandžio 30 d. Vievyje rengėme „Šeimų velykėles“, gausias tradicijomis, šypsenomis, laimėjimais, 

dovanomis nuo Velykų bobutės. Atvelykio šventė buvo rengiama ir Žebertonių bendruomenės namuose.  
Gegužės 1 d. Vievyje ir gegužės 3 d. Žebertonyse vykdėme kūrybines-edukacines veiklas 
„Nuoširdžiausia dovanėlė Mamai“. 
Gegužės 3 d. surengėme „Mamos dienos“ popietę šeimų klubo nariams Žebertonių kaimo 
bendruomenės namuose. 
Gegužės 19 d. Vievyje ir gegužės 24 d. Žebertonyse surengta veikla „Žodžių ir garsų galia“. 

Gegužės 31 d. surengėme popietę „Vaikystė vaikams“ prie Žebertonių kaimo bendruomenės namų. 



Birželio 18 d. organizuota talka Žebertonių bendruomeninių namų aplinkos tvarkymui bei „Ebru“ 
technikos pamokėlė Vievio šeimų klubo dalyviams. 
Birželio 30 d. vykdyta išvyka „Šiapus ir anapus Neries“, kuri buvo orientuota į šeimos narių 
bendradarbiavimo stiprinimą, pagalbos vieni kitiems svarbos atskleidimą bei skatinimą per senųjų 
amatų pažinimą 
Liepos mėnesį vyko VDC stovyklų veiklos ir išvykos. 
Liepos 16 d. pirmieji atidarėme senjorų užimtumo centrą Senjorų avilyje. Atidarymo proga mus 
pasveikino tiek Lietuvoje, tiek užsienyje žinoma menininkė Erika Petunovienė. Patalpų sienas papuošė 
net 5 dailininkės paveikslai „Pasaulio žemėlapis“, „Senamiestis“, „Svajonės išsipildymas“, „Žvaigždėtas 
dangus“ ir „Vasaros kibirkštys“.  
Liepos 23 d. Vievio šeimų klubo nariams organizuota veikla „Laisvalaikis kartu – pažink save ir savo 
šeimos narius“. Kūrybingi žaidimai ir eksperimentai suvienijo šeimų narius, kurie mokėsi susitarti, 
išklausyti vieni kitus, laikytis susitarimų. 
Liepos 27 d. Žebertonyse vesta veikla „Pievų augalai ir maistui, ir vaistui“.              
Liepos 28 d. Vievyje vesta veikla „Pievų augalų gėrybės ir maistui, ir vaistui“.  
Rugpjūčio 8 d. sulaukėme ypatingo svečio - Senjorų avilyje apsilankė ypatingas svečias, mūsų 
partneris Peter Großpietsch iš ASB Dresden. 
Rugpjūčio 9 d. organizuotas Vilniaus „Ryto“ progimnazijos atstovų, LSB Vilniaus skyriaus ir partnerio 
Peter Großpietsch iš ASB Dresden susitikimas bei susitikimas su Elektrėnų profesinio mokymo centro 
atstovais ir aptarti partnerystės klausimai, taip pat susitikta su Žebertonių bendruomenės namų nariais 
ir veiklų vykdytojais. 
Liepos 30 d. Vievyje vykdėme užsiėmimą „Laisvalaikis kartu. Per žaidimus į šeimos narių santykių 
darną“. Veiklos metu vyko diskusijos, grupinės užduotys ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai 
išsiaiškino, kodėl kartais taip sudėtinga susikalbėti, iš kasdieninių priemonių ir medžiagų buvo kuriami 
žaidimai bei prisiminti žaidimai, kuriuos kadaise mėgo žaisti tėvai, tėvai išmoko klausyti, o vaikai mokėsi 
be pykčio pasitikslinti informaciją. 
Rugpjūčio 19 d. pirmąjį kartą pakvietėme šeimų veikloms Pakalniškių gyventojus, organizuodami veiklą 
„Šeimos narių laisvalaikis kartu“, kurios metu buvo siekiama atskleisti kaip stiprinti šeimos vertybes, 
ugdyti bendravimą šeimoje, padėti džiaugtis vieni kitais kuriant laisvalaikio drauge tradicijas. 
Rugpjūčio 19 d. ramiais ir neįpareigojančiais pokalbiais Pakalniškių kaime startavo Moterų klubo veikla 
„Savęs pažinimas ir streso valdymas“. 
Rugsėjo 13 ir 28 dienomis vykdėme Pirmosios pagalbos mokymus.  
Rugsėjo 22 d. Žebertonyse minėta Baltų vienybės dieną, kurios metu dalyviai sužinojo apie baltų 
tradicijas, pasaulėžiūrą, papročius, puošyboje naudotus simbolius. 
Rugsėjo 7 d. projekto „Elektrėnų bendruomeniniai šeimos namai“ šeimų klubo veiklos startavo ir 
Kazokiškėse, vyko veikla „Aktyvus ir smagus šeimų laisvalaikis“. 
Spalio 5 d. Vievyje vykdėme Šeimų klubų veiklą „Šeimos narių laisvalaikis – Rudens gėrybės“, kuri 
skatino tėvus ir vaikus praleisti drauge daugiau laiko, dirbti komandose ir siekti bendro tikslo. 
Spalio 21 d. dalyvauta konferencijoje „Saugi vaikystė“, pranešimą skaitė socialinių reikalų 
koordinatorius Tadas Mindaugas Matijošaitis. 
Spalio 25–26 d. Lietuvos samariečiu bendrijos Vilniaus skyriaus savanoriai, Vaikų dienos centro 
auklėtiniai, auklėtojai, organizacijos darbuotoja dalyvavo kasmetinėje Maisto banko akcijoje, kurios 
pagrindinis tikslas padėti skurstantiems ir suteikti pagalbą maisto produktais. i noriai dalyvavo akcijoje 
ir raginos neabejingus Lietuvos piliečius prisidėti prie skurdo mažinimo 
Spalio 9 d. Pakalniškėse vyko veikla „Savęs pažinimas ir savipagalba pasitelkiant kūrybą“, skirta 
dalyviams, kurie per kūrybą ebru menu mokėsi sutelkti dėmesį į kūno ir minčių atsipalaidavimą, 
nusiraminimą. 
Spalio 12 d.Pakalniškių kaimo gyventojams surengta šventė-kūrybinės dirbtuvės  „Rudens gėrybės. 
Spalio 16 d, vykdėme kursus „Neįgaliųjų ir negalinčių apsitarnauti žmonių slauga namuose teorija ir 
praktika“. 
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Spalio 16 d. Pakalniškėse vykdyta veikla – „Savęs pažinimas ir savipagalba pasitelkiant kūrybą“, 
dalyviams, kurie per įvairias kūrybos formas mokėsi sutelkti dėmesį į kūno ir minčių atsipalaidavimą, 
nusiraminimą. 
Spalio 19 d.  Naručionių kaime surengtos „Kulinarines šėliones“. 
Spalio 26 d. Vievyje vykdyta Šeimų klubo veikla „Savęs pažinimas ir savipagalba pasitelkiant kūrybą“. 
Lapkričio 24 d. organizuota senjorų išvyka „Vilniaus rūmai ir pilys“. 
Lapkričio 31 d. vykdydamas projektą „Vyresnio amžiaus žmonės - svarbi, aktyvi visuomenės dalis’“, 
organizavome senjorų popietę, į kurį buvo pakviesti Vilniaus miesto senjorai. Popietę vedė renginių 
vedėjas Ignas Jurgaitis, aktyviai prisidėjo Šeškinės benduomenės senjorai. 
Gruodžio 11 d. „Senjorų avilyje” pas Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus kuruojamus 
senjorus, lankėsi poetas, filosofas Liutauras Degėsys. 
Gruodžio 13 d.  Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus kuruojamiems senjorams surengta 
prieššventinė išvyka į Lietuvos rusų dramos teatrą. 
Gruodžio 15 d. pramoginis renginys senjorams – pasivažinėjimas limuzinu. 
Gruodžio 15 d. renginys Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus darbuotojams bei lektoriams, 
aptariant nuveiktus darbus šiais metais, stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą. 
Gruodžio 16 d. išvyką dienos Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus Vaikų dienos lankantiems 
mokiniams į boulingą, šventinių dovanėlių teikimas. 
 

                                     

 

 



 
 
 

 

LSB Vilniaus skyriaus pirmininkė Rima Žagelienė Vilniaus m.  savivaldybės Visuomeninė komisijos 
„Draugiškas senatvei miestas“ narė ir toliau tęsia veiklą. 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. LSB Vilniaus skyriaus socialinių reikalų koordinatorius Tadas 
Mindaugas Matijošaitis atstovauja Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrių yra „Neformalios 
šeimos tarnybos“ narys prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
 
 

HUMANITARINĖ PAGALBA 

Humanitarinė pagalba gavo 4621  socialiai remtinų asmenų per metus. 

Humanitarinės pagalbos teikimą ir dalinimą atlieka tik mūsų organizacijos savanoriai.  

 

 

 

 

Gautos ir panaudotos projektinės  lėšos socialinėms paslaugoms teikti – 434079, 90 Eur 

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 48 000 Eur 

VISUOMENINĖ VEIKLA 

SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTOS IR PANAUDOTOS LĖŠOS PER FINANSINIUS METUS IR JŲ 

ŠALTINIAI , Eur 

 



 Vilniaus miesto savivaldybės projektai – 42410  Eur 

 ES struktūrinių fondų projektai – 329861, 73 Eur 

Partnerių parama (ASB) – 12 000 Eur 

Aukos – 1220  Eur 

2 % GPM – 588,17 Eur 
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