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LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJOS 
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KONTAKTAI 

 

Basanavičiaus g. 29, Vilnius 

Tel.+370679 58335 

El.paštas: samarietes@gmail.com 

https://samarieciai.lt/ 

https://www.facebook.com/LietuvosSamarieciuBendrijosVilniausSkyrius/ 
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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, 

Druskininkuose, Panevėžyje, Alytuje. 2020 metais skyriaus veiklose aktyviai dalyvavo 82 savanoriai. 

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. 

 

 

Stiprinti Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus administracinę struktūrą. 

 

Stiprinti bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldos institucijomis bei kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

 

Plėtoti Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus narių savanorišką veiklą ir ugdyti visuomenės 

socialinę atsakomybę. 

 

Stiprinti Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus veiklą Vilniaus regione.        

 

 

 

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. 

BENDRA INFORMACIJA 

LSB VILNIAUS SKYRIAUS UŽDAVINIAI 

 

VEIKLOS PRIORITETAI IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

 



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. 

 

Naujas didelis iššūkis, prasidėjus pandemijai, buvo teikti socialines paslaugas 

pažeidžiamiausiems asmenims. 

 

 

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“, 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, Asociacija „Laisvas 

žmogus“, Stomuotų žmonių asociacija „Diena“, Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos“, 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Kurkliškių kaimo bendruomenė, 

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. 

 

 

1. 2020 m. balandžio 7 d. bendradarbiavimo sutartis su Gynybos paramos fondu. 

2. 2020 m. gegužės 12 d. Tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Antakalnio poliklinika.  

Nr. SPP-3-3.26-25/2020 

3. 2020 m. birželio 4 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. 1 su bendruomene „Aktėvystė“. 

4. 2020 m. liepos 1 d. partnerytės-bendradarbiavimo sutartis Nr. SBA/2020-0701 su Šnipiškių 

bendruomenės centru. 

5. Jungtinės veiklos sutartis su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos. 

 

  

 

 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 

 VEIKLA IR PASLAUGOS  

 PARTNERIAI 

NAUJI BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI 2020 M. 

 



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; 

 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. 

 

 

 

2020-06-03 

Paskelbtas straipsnis „Pasirink teisingai“ laikraštyje „Gimtoji žemė“ apie LSB Vilniaus skyriaus 

kartu su partneriais vykdomo ES lėšomis finansuojamą projektą „Pasirink teisingai“. 

2020-06-05 

Dalyvavimas tinklalaidėje „METAS KEISTI. Save. Požiūrį. Aplinką. Bendruomenę.  

Pagrindinis akcentas – savanorių svarba kasdienėse veiklose, jų galimybės ir reikšmė, veiklų plėtra. 

2020-06-15 

Paskelbtas staripsnis „Gerumas neturi amžiaus“ laikraštyje „Lietuvos aidas“, apie LSB Vilniaus 

skyriaus projektą „54+ metų asmenų skatinimas ir dalyvavimas savanoriškoje veikloje“. 

2020-06-15 

2020 M. ĮVYKDYTOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS 

 

MOKYMO PROGRAMOS 



Dalyvavimas žinių radijo laidoje „Ekspertai pataria“. 

2020-07-03 

Paskelbtas straipsnis „Savanorystės derlius“ laikraštyje „Trakų Žemėje“ apie vykdomą projektą 

„54+ metų asmenų skatinimas ir dalyvavimas savanoriškoje veikloje“ siekiant paskatinti savanorystę.  

2020-07-11 

„Youtube‘ platformoje paviešintas LSB Vilniaus skyriaus Vaikų dienos centrų auklėtinių 

vasaros stovyklos išvykos į Birštoną filmukas, sukurtas MB „Pramogų skonis“.  

2020-10-22 

Surengta Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus konferencija „Šeimos instituto 

stiprinimo galimybės ir rezultatai. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriui – 25“ 

 

2020 metais Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius šventė 25-ąjį įkūrimo jubiliejų. Šia proga 

buvo aptarti nuveikti darbai, samariečiai pasidžiaugė rezultatais ir peržvelgė artimiausių metų veiklos 

strategiją.  

2020-12-23 

Nuotoliniu būdu dalyvauta susitikime, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas 

Nausėda su ponia Diana Nausėdiene, į kurį buvo pakviesti didžiausių pagalbą ir paslaugas 

pažeidžiamiausiems žmonėms visoje šalyje teikiančių nevyriausybinių organizacijų vadovai, su kuriais 

aptarta socialinę atskirtį patiriančių asmenų padėtis ir pačių organizacijų poreikiai koronaviruso 

pandemijos laikotarpiu. 

 

 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

LIT2002 

 

ASB Dresden  

 

Projekto suma 12 000 eurų. 

Nuo 2020-

01-01 iki 

2020 -12 - 

31 

 

Biuro stiprinimas. bendradarbiavimas su 

partneriais, koordinavimas. 

 

Pasiekti tikslai: įdarbinti 2 darbuotojai: biuro vadovas (projekto koordinavimas, strateginis 

planavimas, VR, svetainės ir socialinės paskyros priežiūra) ir koordinatorius (savanoriškos 

veiklos organizavimas, bendruomenės veiklų organizavimas, VDC veiklų stiprinimas, 

dalyvavimas „Senjorų avilio“ veiklose). 

 

 

Vaikų dienos centrų veikla 

Projekto Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

PROJEKTINĖ VEIKLA  2020 m.  

 



pavadinimas 

„Aš“ ir „Mano“ Vilniaus miesto savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir 

neformaliojo ugdymo projektų 

finansavimo konkursas 

Projekto suma 4959,99 

eurų. 

Nuosavas indėlis 500 Eur. 

Nuo 2020-

12-08 iki 

2020-12-15 

Projekto tikslas 
Projekto tikslas – lavinti vaikų ir jaunimo 

savęs pažinimo gebėjimus. 

Projekto uždaviniai: 
 Supažinti su savęs pažinimo 

aspektais. 

 Pateikti įrankius savęs pažinimo 

gebėjimams lavinti. 

 Teikti individualias nuotolines 

konsultacijas savęs pažinimo 

klausimais. 

Tikslinė grupė: 

7-10 m. amžiaus 60 vaikų iš VDC; 

11-14 m. amžiaus 60 vaikų iš VDC; 

15-18 m. amžiaus 40 vaikų iš VDC; 
Projekto metu tikslinė grupė buvo 

supažindinta su savęs pažinimo aspektais, 

kurie yra labai svarbūs  planuojant sėkmingą 

karjerą ir planuojant ateitį,  taip pat tinkamai 

vertinant save bei savo galimybes. Nuotolinių 

konsultacijų metu projekto dalyviams buvo 

teikiamos individualios konsultacijos savęs 

pažinimo klausimais. 

„Nevyriausybinių 

organizacijų vaikų 

dienos centrų 

projektas“ 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos sutartis Nr. 

A291-1101/20 
 

Projekto suma 19 000 eurų. 

Nuo 2020-

01-02 iki 

2020-12-31 

 

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. 

„Pagalba šeimai – 

pagalba valstybei“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis  

2020-02-06 Nr. VDC-190 

Projekto suma 17600 eurų. 

Nuo 2020-

01-02 iki 

2020-12-31  

„Šeima -  valstybės 

ateitis“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 

2020-02-06 Nr. VDC-319 

Projekto suma 17600 eurų. 

Nuo 2020-

01-02 iki 

2020-12-31 

„Pagalba šeimai čia 

ir dabar“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 2020-02-06 

Nr.VDC-320 

Projekto suma 17 600 eurų. 

Nuo 2020-

01-02 iki 

2020-12-31 



„Skubėkime daryti 

gera kartu“ – 

Vasaros stovykla 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos sutartis Nr. 

A291-1101/20 
 

Projekto suma 2 400 eurų.  

2020-06-29 

– 2020-07-

17 

Tikslas – prisidėti prie kultūrinės bei 

socialinės atskirties mažinimo Vilniaus 

mieste, įtraukiant vaikus iš soc. rizikos 

šeimų, nepilnų ir mažas pajamas turinčių 

šeimų, vaikus, turinčius intelekto, 

emocinio intelekto, elgesio, emocijų ir 

savireguliacijos sutrikimų, įtraukiant juos 

į meninę, pažintinę, sportinę bei kultūrinę 

veiklą. 

 „Aš esu aktyvus ir 

žingeidus“  

 

 

 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos sutartis Nr. 

A291-1101/20 
 

Projekto suma 5 000 eurų.  

Nuo 2020-

11-02 iki 

2020-11-06 

 

Tikslas – prisidėti prie kultūrinės bei 

socialinės atskirties mažinimo Vilniaus 

mieste, įtraukiant vaikus iš soc. rizikos 

šeimų, nepilnų ir mažas pajamas turinčių 

šeimų, vaikus, turinčius intelekto, 

emocinio intelekto, elgesio, emocijų ir 

savireguliacijos sutrikimų, įtraukiant juos 

į meninę, pažintinę, sportinę bei kultūrinę 

veiklą. 

 

Vaikų dienos centrų pasiekti rezultatai (paslaugas gavo):  

45 vaikai gavo paslaugas LSB Vilniaus skyriaus įsteigtuose vaikų dienos centruose (pagal LR SADM 

projektą) 

Vasaros stovykloje dalyvavo 45 vaikai, iš jų 20 jautresnėje situacijoje esantys. 

24 vaikai  iš 15 šeimų gavo nuolatinę socialinių darbuotojų priežiūrą (pagal VMS projektą) 

 

           

IT projektas 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Keičiasi gyvenimas – 

keičiasi galimybės“ 
LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento 

prie socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos valstybės 

biudžeto lėšų naudojimo 

sutartis 2020 m. lapkričio 

19 d. Nr. JVAŽ1-3  

Projekto suma 26 861 eurų. 

Nuo 2020-

11-19 iki 

2020-12-31 

 

Projekto tikslas 
Ugdyti vyresnio amžiaus žmonių 

gebėjimus technologijų srityje, padedant 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus 

skyriaus vaikų dienos centrų jaunimui. 

Projekto uždaviniai 
1. Parengti mokymo medžiagą vyresnio 

amžiaus žmonių gebėjimams ir įgūdžiams 

ugdyti IT srityje.     

2. Įvertinti 60 vyresnio amžiaus asmenų 

įgūdžius, gebėjimus, poreikius ir žinių 

lygį IT srityje. 

3. Suorganizuoti grupinius vyresnio 

amžiaus žmonių kompiuterinio 

raštingumo mokymus (8 gr.) 

4. Teikti individualias jaunimo tiesiogines 

ir nuotolines konsultacijas technologijų 

srityje vyresnio amžiaus žmonėms, 

baigusiems kompiuterinio raštingumo 



kursus. 

5. Suorganizuoti jų bendrus renginius, 

skirtus pasidalinti savo patirtimi (4 reng.). 

Projekto tikslinė grupė – vyresni kaip 60 

metų amžiaus asmenys, patiriantys 

sunkumų skaitmeninėje erdvėje arba 

norintys pagilinti IT naudojimo žinias. 

 

Buvo parengta mokymo medžiaga IT mokymams vyresnio amžiaus asmenims. 

Mokymuose dalyvavo 60 vyresnio amžiaus asmenų. 

Apmokyta 20 jaunuolių nuo 14 iki 18 m., kaip IT srityje konsultuoti vyresnio amžiaus asmenis 

naudotis technologijomis bei įveikti kylančias baimes. 

Projekto metu įsigytos techninės priemonės: projektorius, 4 nešiojami kompiuteriai, 

daugiafunkcinis spausdintuvas. 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„LSB Vilniaus 

skyriaus 2020 m. 

institucinis 

stiprinimas“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Socialinių 

paslaugų priežiūros 

departamento prie socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

valstybės biudžeto lėšų 

naudojimo sutartis  

Projekto suma 39 398 ,00 Eur 

Nuo 2020-

01-01 iki 

2020-12-31 

 

Tikslai: 

 1.Didinti Lietuvos Samariečių bendrijos 

Vilniaus skyriaus darbo efektyvumą 

 2.Stiprinti teikiamas viešąsias paslaugas 

socialiai pažeidžiamų grupių šeimoms ir 

gerinti šių paslaugų kokybę  bei vykdyti 

savanoriškos veiklos plėtrą. 

 

Uždaviniai: 

1.1. Stiprinti LSB Vilniaus skyriaus 

institucinius gebėjimus, reikalingus 

siekiant tapti organizacija teikianti 

kokybiškas paslaugas nacionaliniu 

lygmeniu. 

1.2. Didinti organizacijos žinomumą, 

pasiūlymų, rekomendacijų rengimas ir 

teikimas valstybinėms institucijoms. 

2.1.Didinti LSB Samariečių bendrijos 

Vilniaus skyriaus narių kompetenciją, 

teikiant viešąsias paslaugas šeimoms 

2.2.Gerinti savanoriškos veiklos kokybę. 

 

Veiklose dalyvavo: 

5 Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus  administracijos darbuotojai. 

25 Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus darbuotojai (socialinės srities).  

25 Lietuvos Samariečių bendrijos darbuotojai.  

15 Elektrėnų, Trakų, Ukmergės raj., Vilniaus m., Vilniaus raj., Švenčionių raj., Alytaus 

raj. darbuotojų. 

10 savanorių.  

7 Savivaldybės atstovai 

Viešųjų paslaugų gavėjai – apie 150 šeimų. 

Vesti mokymai „Savanorių ugdymo programa“, dalyvavo 60 asmenų. 



Įdarbintas savanorių koordinatorius humanitarinės pagalbos veiklose dalyvaujančių asmenų 

savanoriškos veiklos koordinavimui. 

140 asmenų dalyvavo mokymuose „Mediacija, neteisminiai konfliktų sprendimo būdai“. 

140 asmenų dalyvavo mokymuose „Efektyvios tėvystės įgūdžių programa“. 

2 grupės po 15 dalyvių dalyvavo 2 dienų mokymuose „Emocijų pažinimas ir valdymas. Konfliktų ir 

streso valdymas“ bei „Komandinis darbas. Lyderystės ugdymas“. 

Sukurta ir pristatyta LSB Vilniaus skyriaus Ilgalaikė integruota strategija. 

Vyko konferencija NVO ir savivaldybių atstovams „Šeimos institucijos stiprinimo galimybės ir 

rezultatai“ 4 val., dalyvavo 60 dalyvių. 

Konferencijos nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=H0y0nVJxNx0 

 

Papildomai LSB Vilniaus skyriuje organizuojama senjorų užimtumo veikla. 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

Vyresnio amžiaus 

žmonės – svarbi, 

aktyvi visuomenės 

dalis 

Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos Socialinių 

paslaugų skyriaus biudžeto 

lėšų naudojimo sutartis 

2020 m. vasario 12 d. Nr. 

A291-61/20  

Projekto suma 8 000 eurų. 

Nuo 2020-

01-02 iki 

2020-12-31 

 

Projekto tikslas – teikti sociokultūrines 

paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms bei 

skatinti Lietuvos samariečių bendrijos 

Vilniaus skyriaus vyresnio amžiaus narių 

kultūrinę, meninę, pažintinę, tautinę, 

patriotinę, švietėjišką bei socialinę veiklą 

2020 metais. 

Projekto uždaviniai: 

1. Saviraiškos proceso skatinimas per 

menines kūrybines veiklas. 

2. Skatinti mokytis visą gyvenimą. 

3. Gerinti emocinę ir fizinę sveikatą. 

4. Įsitraukti į aktyvų visuomenės 

gyvenimą (šventės, kultūriniai renginiai) 

bei skatinti telktis bendravimui. 

Kiekybiniai rezultatai: dalyvavo 60 dalyvių. 

Vyko kūrybiniai siuvimo, odos, vėlimo ir galanterijos gaminių gamyba, papuošalų gamyba. 

Vestos 4 paskaitos apie sveiką gyvenseną, mitybą,  emocijas, bendravimą, pilietiškumą, kultūrą, kurias 

organizavo savanoriai. 

Spalio 1 d. tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną vyko pagyvenusių žmonių vakaronė. 

Kokybiniai rezultatai: 

 Sukurti rankdarbiai teikia džiaugsmą, geras emocijas, leido pamatyti ir suprasti rankų 

darbo grožį, išskirtinumą bei gebėjimą kurti. 

 Vyresnio amžiaus žmonės patenkino savo kultūrinius poreikius dainuodami, 

koncertuodami kitiems. Šventė suteikė džiugesį, bendrumo jausmą, geras emocijas. 

 Buvo tenkinamas poreikis mokintis visą gyvenimą.         

 

         

https://www.youtube.com/watch?v=H0y0nVJxNx0


SUBSIDIJOS 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

,,Pagalba - 

pagalbai'' 

Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija  

Konkurso pavadinimas –  

Pagalbos nevyriausybinėms 

organizacijoms, 

nukentėjusioms nuo COVID-

19 sukeltų pasekmių, 

subsidijų teikimas 

Projekto suma 5 000 eurų. 

Nuo 2020-

07-01 iki 

2020 -12 - 

31 

 

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus 

skyriaus socialinių paslaugų teikimą: 

gerinant vaikų dienos centrų paslaugų 

teikimą ir pritaikymą darbui nuotoliniu 

būdu,  senjorų veiklos, socialinis 

palaikymas ir stiprinimas nuotoliniu dėl 

rizikos faktoriaus užsikrėsti COVID-19, 

humanitarinės pagalbos paketų saugus 

pristatymas. 

 

Suteiktos paslaugos vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, jų šeimos nariams, senjorams, 

užimtumo centro lankytojams, neįgaliesiems: 60 vaikų, 47 tėvai/globėjai, 60 senjorų, 30 

neįgaliųjų. 

Mokymuose dalyvavo 10 savanorių bei 23 darbuotojai. 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

,,Pagalba – 

pagalbai 2'' 

Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija  

Konkurso pavadinimas –  

pagalbos nevyriausybinėms 

organizacijoms, 

nukentėjusioms nuo 

COVID-19 sukeltų 

pasekmių, subsidijų 

teikimas (pagal 2020 m. 

spalio 21 d. Nr. A1-1011 

Aprašo pakeitimą) 

 

Projekto suma 5 000 eurų. 

Nuo 2020-

11-01 iki 

2020 -12 - 

31 

 

Pagrindinis projekto tikslas – stiptinti 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus 

skyrius socialinių paslaugų teikimą: 

gerinant vaikų dienos centrų paslaugų 

teikimą ir pritaikymą darbui nuotoliniu 

būdu,  senjorų veiklos, socialinis 

palaikymas ir stiprinimas nuotoliniu dėl 

rizikos faktoriaus užsikrėsti COVID-19, 

humanitarinės pagalbos paketų saugus 

pristatymas. 

 

60 vaikų, 47 tėvai/globėjai, 60 senjorų, 30 neįgaliųjų, 150 humanitarinės pagalbos gavėjų gavo 

socialines paslaugas karantino laikotarpiu. 

 

 

 



ES TĘSIAMI STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 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,  

2020 metais panaudota    

1098, 16 eurų. 

Nuo 2018-

03-20 iki 

2020-03-20 

 

160 tikslinės grupės asmenys dalyvavo 

įgyvendinant numatytų veiklų kompleksą: 

1. 57 tikslinės grupės nariai savanoriavo 

po 32 valandas Vilniaus m., Ukmergės 

sav., Trakų ir Elektrėnų sav., padedami 

savanoriškos veiklos organizatorių. Apie 

16 tikslinės grupės narių savanoriavo 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: 2019 – 2020 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 57 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 

1.1.4. Įsigita įranga 2 2 kompiuteriai 

1.2.1. Motyvavimo, individualaus darbo su jais, jų 

poreikių ir galimybių vertinimo, informavimo, 

konsultavimo, psichologinė pagalbos veiklose 

dalyvavusių asmenų skaičius 

60 95 Veikla įvykdyta. 

1.2.2. Įsigita įranga 1 1 kompiuteris 

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.  

2020 panaudota   

104 129,46 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 2020 metais 

Dalyvavo pažeidžiamoms asmenų grupėms priklausantys asmenys, neįgalieji, socialinės rizikos 

šeimos, socialinę paramą gaunantys asmenys ir socialinės rizikos vaikai. 

Individualios konsultacijos: 

Asmenybės tipologija – 47 dalyviai 

Asmenybes gyvenimo vaidmenys – 52 dalyviai 

 

Grupinės konsultacijos 

Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 119 dalyviai 

 

Rugpjūčio mėnesį po dalyvavimo projekte mokėsi, įsidarbino arba ieškojo darbo 51 asmuo. 

 

 

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  

 

2020 metais panaudota     

98 801, 93 eurų.  

Papildomai skirtos 

lėšos 2020-2022 m. 

132 250 eurų. 

 

Nuo 2018-

03-31 iki 

2020-03-31 

Pratęstas iki 

2023 m. 

 

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: 

Bendras unikalus dalyvių skaičius 2020 metais – 1315 asmenų. 

Veiklos 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Pasiekta reikšmė 2020 m. 

1.1.2.1 Individualios konsultacijos 367 

1.1.3.3. Šeimos sutelktumą skatinantys mokymai  918 

1.1.4. Mediacijos paslaugos 114 

1.1.5. Pozityvios tėvystės mokymai 410 

 

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.  

2020 metais 

panaudota  

69 859, 22 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. 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. 

 

2020 metais veiklose dalyvavo:    

Individualią psichologinę pagalbą gavo 15 asmenys. Veikla baigta. 

Priežiūros ir pagalbos mentoriaus pagalbos paslaugas namuose tęsiamos toliau. 

Emocijų ir konfliktų valdymo mokymuose dalyvavo 60 asmenų. 

Laiko planavimo, lyderystės, bendradarbiavimo socialinio darbo komandoje mokymuose dalyvavo 60 

asmenų 

Pirmosios pagalbos 8 val. mokymus baigė 50 asmenų. 

 



2020 M. PASIRAŠYTAS ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTAS 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Baltas lapas“ 

 

ES  struktūrinių 

fondo projektas Nr. 
08.6.1-ESFA-T-927-01-

0420 

 

Numatyta bendra 

projekto suma 18 

000 eurų.  

 

 

Nuo 2020-

11-20 iki 

2021-09-20 

 

Projekto tikslas- mažinti socialinę atskirtį Elektrėnų 

miesto VVG teritorijoje, teikiant bendrąsias socialines 

paslaugas bei skatinti socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų savanorystę.  

Projekto tikslinė grupė – riziką patiriančių nepilnų ir 

daugiavaikių šeimų nariai, socialinės rizikos šeimų 

atstovai, mažiau galimybių turintys asmenys. 

Siektini rezultatai: 

1. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus praplėstas 

bendrųjų socialinių ir sociokultūrinių paslaugų 

skaičius Elektrėnų VVG teritorijoje, kuriomis 

pasinaudos ne mažiau kaip 15 tikslinės grupės 

asmenų. 

2. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas 

bendradarbiavimo tinklas su Elektrėnų savivaldybės 

VVG, joje veikiančiomis NVO, skatinama gerosios 

patirties sklaida ir projekto dalyvių dalyvavimas 

visuomeninėje-savanoriškoje veikloje. 

3. 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos iki 

3 projekto dalyvių savanoriaus NVO ar socialinių 

partnerių organizacijose. 

Dėl pandemijos veiklos numatytos pradėti vykdyti 

nuo 2021 m. 

 

„Užimtumo 

skatinimo ir 

motyvavimo 

paslaugų 

nedirbantiems 

ir socialinę 

paramą 

gaunantiems 

asmenims 

modelis“ 

ES  struktūrinių 

fondo projektas 

Nr.07.3.1-ESFA-V-

401-06-0001 

 

Bendra projekto 

suma 169 963, 20 

eurų 

2020 metais 

panaudota  

28 078,00 eurų 

Nuo 2020-

10-01 – 

2021-12-31 

Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, 

investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos 

politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar 

tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir 

kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, 

skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines 

problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti 

ar mokytis. 

Projekto tikslinė grupė – vyresni kaip 30 metų ir 

piniginę socialinę paramą gaunantys bei ilgą laiką 

nedirbantys asmenys, kurie priklauso bent vienai iš 

Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų 

nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems 

asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos 

aprašo 7.4 punkte išvardintai asmenų grupei. 

 

 

 

Projekto pavadinimas Projektas pateiktas Projekto tikslas  

Parengėme dokumentus 

Vaikų dienos centrų 

akreditacijai 3-jų metų 

Paruošta ir pateikta paraiška LR 

socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai bei Vilniaus miesto 

savivaldybei Socialinių reikalų 

Projekto tikslas – vaikų, ypatingai 

turinčių mažiau galimybių, užimtumo 

gerinimas bei skatinimas.  

PARUOŠTOS IR PATEIKTOS PARAIŠKOS 2021 METŲ PROJEKTAMS   

 



laikotarpiui.  

 

departamentui 

Vaikų vasaros poilsio 

programa „Atradimų 

vasara“  

Paruošta paraiška Vilniaus 

miesto savivaldybės kultūros 

departamentui  

Projekto tikslas – vystyti vaikų 

socializacijos galimybes, atrandant save 

per dalyvavimą prasmingose veiklose. 

Numatoma veiklas organizuoti Kernavės 

kaimo turizmo sodyboje prie ežero 

„Kernavės bajorynė“. 

Sociokultūrinių paslaugų 

vyresnio amžiaus žmonėms 

teikimo projektams 

įgyvendinti 2021 m.  

Paruošta paraiška Vilniaus m. 

savivaldybei 

Projekto tikslas – tęsti sociokultūrines 

paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms 

teikimą bei skatinti Lietuvos Samariečių 

bendrijos vyresnio amžiaus narių 

kultūrinę, meninę, pažintinę, tautinę, 

patriotinę, švietėjišką bei socialinę 

veiklą 2021 metais. 

Keičiasi gyvenimas- keičiasi 

galimybės 

Paruošta ir pateikta paraiška LR 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 

Projekto tikslas - ugdyti vyresnio 

amžiaus žmonių gebėjimus technologijų 

srityje, padedant Lietuvos samariečių 

bendrijos Vilniaus skyriaus vaikų dienos 

centrų jaunimui. 

Emocinės ir psichologinės 

pagalbos teikimas 

nuotoliniu būdu 

,,KLAUSOM" 

Paruošta ir pateikta paraiška LR 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 

Projekto tikslas – sukurti skambučių 

centrą,  teikiantį telefonu paslaugas - 

emocinę psichologinę pagalbą ir 

informaciją apie koronaviruso (COVID-

19) infekcijos prevenciją, bei 

informaciją apie kitą pagalbą (socialinę, 

medicininę, teisinę, specializuotą 

kompleksinę, užimtumo ar kt.) vyresnio 

amžiaus žmonėms. 

„Darni šeima smurtui 

artimoje aplinkoje sako- 

NE“ 

Paruošta ir pateikta paraiška LR 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 

Projekto tikslas – mažinti smurto 

artimoje aplinkoje rizikos veiksnius, 

šviečiant visuomenę apie smurtą, smurto 

formas. Smurtą artimoje aplinkoje 

patyrusiems asmenims suteikti 

specializuotą kompleksinę pagalbą. 

„Pagalba - pagalbai 3“ Paruošta ir pateikta paraiška LR 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai 

Pagrindinis projekto tikslas, stiprinti 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus 

skyrius socialinių paslaugų teikimą: 

gerinant vaikų dienos centrų paslaugų 

teikimą ir pritaikymą darbui nuotoliniu 

būdu,  senjorų veiklos, socialinis 

palaikymas ir stiprinimas nuotoliniu dėl 

rizikos faktoriaus užsikrėsti COVID-19, 

humanitarinės pagalbos paketų saugus 

rengimas ir pristatymas. 

Bendras projektas su 

partneriais iš Vokietijos 

2021 metams 

 ABS pagrindinis biuras, 

ASB Dresdenas ir LSB 

Vilnius  

Paruošta paraiška ASB Tikslas – stiprinti VDC veiklą, pasiruošti 

akreditacijai ir teikti akredituotas VDC 

paslaugas.  

 



Projektas 2021 m. socialinės 

reabilitacijos paslaugos 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

Paruošta paraiška Vilniaus 

miesto savivaldybei Socialinių 

reikalų departamentui 

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, psichologinių įgūdžių 

ugdymą. 

 

 

 

 

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė. 

Vasario 17 d. VDC auklėtiniai dalyvavo mokyklos organizuotame protmūšio renginyje Vasario 16-ąjai 

atminti. 

Vasario 25 d. Užgavėnių šventė. 

Kovo 11 d. nuotolinis VDC auklėtinių Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. 

Kovo 20 d. nuotolinis VDC auklėtinių žemės dienos paminėjimas. 

Kovo 30 d. Patyčių temos aptarimas. Vaikų dienos centro auklėtiniams nuotoliniu būdu išsiųsta vaizdo 

medžiaga, paruošta skaitymo medžiaga ir skaidrės. 

Balandžio 10 d. „Lituanica International Rotary Club“ ir „Tele2 Lietuva“ suteikė galimybę 

neatlygintinai naudotis modemais ir interneto ryšiu LSB Vilniaus skyriaus kuruojamiems vaikams. 

Balandžio 15 d. darbuotojų dalyvavimas „Gynybos paramos fondo“ organizuotuose humanitarinės 

pagalbos bazinės kvalifikacijos COVID-19 karantino sąlygomis mokymuose. 

Balandžio 28 d. saugus senjorų lankymas ir sveikinimas su pavasariu. 

Balandžio 30 d., gegužės 2 d. Motinos dienos proga Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 

darbuotojai, savanoriai lankė Vaikų dienos centrų auklėtinius ir sveikino jų mamas bei globėjas. 

Birželio 1 d. iškyla parke VDC vaikučiams Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga. 

Birželio 9 d. mokymai darbuotojams bei savanoriams „Lyderystės ugdymas. Komandos formavimas“. 

Birželio 29 d. – liepos 17 d. – Jaunųjų samariečių vasaros stovyklų metas. 

Birželio 30 d. LSB Vilniaus skyriaus vaikų dienos centro vasaros stovyklos dalyvių išvyka traukiniu. 

Liepos 2 d. išvyka į Vingio parką. 

Liepos 3 d. LSB Vilniaus skyriaus vaikų dienos centro vasaros stovyklos dalyvių draugiškos futbolo 

varžybos. 

Liepos 2 d. LSB Vilniaus skyriaus vaikų dienos centro vasaros stovyklos dalyvių išvyka į Birštoną bei 

pažintis su žirgais. 

Liepos 10 d. išvyka į „Pilaitės malūną“ bei iškylą prie ežero. 

Liepos 20 d. LSB Vilniaus skyriaus vaikų dienos centro vaikai kartu su senjorų užimtumo centro 

senjorais dalinosi savo kūrybinėmis patirtimis. 

Liepos 22 d. LSB Vilniaus skyriaus vaikų dienos centro vasaros stovyklos dalyvių išvyka 

„Akmendvarį“ su pramogine-edukacine grikių keksiukų kepimo programa, pasiplaukiojimu vandens 

dviračiais, tinklinio žaidimu, susipažinimu su naminiais paukščiais, naminių senovinių rakandų 

ekspozicija, darbeliais iš paukščių plunksnų. 

Liepos 30 d. . LSB Vilniaus skyriaus VDC vaikų išvyka pramoginiu laivu, ekskursija po Vilniaus 

miestą. 

Rugpjūčio 6 d. LSB Vilniaus skyriaus VDC vaikų išvyka į Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrą. 

Rugpjūčio 17 d. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus vaikų dienos centro auklėtinių išvyka 

į „Skypark Vilnius“. 

Rugsėjo 16 d. mėsos namų „Marinolis“ akcija Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 

globojamoms šeimoms. 

Spalio 22 d. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus nuotolinė konferencija „Šeimos instituto 

stiprinimo galimybės ir rezultatai. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriui – 25“ 

2020 m. RENGINIAI 

 

https://www.facebook.com/Lituanica.International.Rotary.Club/?__cft__%5b0%5d=AZWn_ZncnYZePnAeRDm-1qQEJZEDlDI-Fw1l_A_IpQqBbWJ5WnENe04JRP7uNf14SdvOCAFzUrIP6O7pKUiRxbXs2ozIzXAdKdSmpksDZvxG_wMN3VJRXerfIWc2tNxjxrne7ZrQoqc2HZuofE5DUH76&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Tele2Lietuva/?__cft__%5b0%5d=AZWn_ZncnYZePnAeRDm-1qQEJZEDlDI-Fw1l_A_IpQqBbWJ5WnENe04JRP7uNf14SdvOCAFzUrIP6O7pKUiRxbXs2ozIzXAdKdSmpksDZvxG_wMN3VJRXerfIWc2tNxjxrne7ZrQoqc2HZuofE5DUH76&__tn__=kK-R


Lapkričio 2 d. savanorių ir jaunųjų samariečių dalyvavimas „Maisto banko“ akcijoje. 

Lapkričio 16 d. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus vaikų dienos centro auklėtiniai šventė 

tolerancijos dieną. 

Lapkričio 21 d. startavo Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus kuruojamiems vaikams skirta 

sveikatingumo stovykla „Aš esu aktyvus ir žingeidus“. 

Gruodžio 8 d. Kalėdinės dirbtuvėlės, bei jaunosios kartos parengimo ir konsultavimo, kaip ugdyti 

vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių technologijų srityje startas. 

Gruodžio 20,23 d. VDC vaikučių sveikinimas išvežiojant dovanėles su šv. Kalėdomis. 

Gruodžio 23 d. vieni iš siuvimo mokymo internetu kursai. 

Gruodžio 24 d. partnerio VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ pasveikinimas VDC kuruojamiems vaikučiams. 

Gruodžio 29 d. savanoriai lankėsi pas senjorus ir per saugų atstumą paliko dovanėlių bei VšĮ 

Vilkpėdės ligoninės gydytojų, kovojančių prieš pandemiją, pasveikinimas ir palaikymas 

 

    

 

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.  

 

 

 

Humanitarinė pagalba gavo 2921 socialiai remtinų asmenų per metus. 

Humanitarinės pagalbos teikimą ir dalinimą atlieka tik mūsų organizacijos savanoriai.  

 

 

 

Gautos ir panaudotos lėšos socialinėms paslaugoms teikti – 485427.47 Eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 119 059,00 Eur 

 Vilniaus miesto savivaldybės projektai – 39 359,99  Eur 

 Subsidijos (COVID 19)  – 10 000,00 Eur 

 ES struktūrinių fondų projektai – 299 358,10 Eur 

 Partnerių parama (ASB) – 12 000,00 Eur 

 

 Aukos ir kitos pajamos – 5 036.43 Eur 

 

1,2 % GPM – 613.95 Eur                      

VISUOMENINĖ VEIKLA 

 

SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTOS IR PANAUDOTOS LĖŠOS PER 

FINANSINIUS METUS IR JŲ ŠALTINIAI , Eur 

 

HUMANITARINĖ PAGALBA 


