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LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJOS 

VILNIAUS SKYRIAUS 2021 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA  
 

REKVIZITAI  

 

Lietuvos Samariečių Bendrijos Vilniaus Skyrius 

Įmonės kodas: 191873677 

Banko sąskaitos Nr. A/S LT89 7044 0001 2862 2536 

Pirmininkė Rima Žagelienė 
 

 

 

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,   

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. 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 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. 

 

 

 

 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). 

BENDRA INFORMACIJA 

LSB VILNIAUS SKYRIAUS UŽDAVINIAI 

VEIKLOS PRIORITETAI IR STRATEGINIAI TIKSLAI 



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

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

 Skatinti 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. 

 Saugiai teikti socialines paslaugas COVID-19 pandemijos sąlygomis. 

 

 

 

ASB Drezdenas,  

VŠĮ „Ištiesk gerumo ranką“, 

 kiti LSB skyriai,  

Vievio gimnazija,  

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras,  

„Maisto bankas“ labdaros ir paramos fondas,  

Vilniaus „Ryto“ progimnazija,  

Vilniaus r. Zujūnų gimnazija 

Buivydiškių pagrindinė mokykla 

Vilniaus miesto vaikų lopšelis – darželis „Viltenė“,  

Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

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,  

Ukmergės užimtumo tarnyba,  

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija,  

VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“,  

 PARTNERIAI 



Alytaus miesto savivaldybės administracija, 

Alytaus užimtumo tarnyba, 

Druskininkų miesto savivaldybė administracija, 

Druskininkų užimtumo tarnyba, 

Panevėžio miesto savivaldybė administracija, 

Panevėžio užimtumo tarnyba. 

 

 

1. 2021 m. liepos 15 d. bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus r. Zujūnų gimnazija 

Nr. LSB VS-1. 

2. 2021 m. rugsėjo 3 d. bendradarbiavimo sutartis su Buivydiškių pagrindine mokykla 

Nr. LSB VS-2. 

 

 

 socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose bei artimųjų paramos grupių 

organizavimas; 

 

 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, įtraukiant į šią veiklą organizacijos savanorius; 

 

 humanitarinės pagalbos teikimas; 

 

 švietėjiškos veiklos organizavimas mokyklose;  

 

 vasaros vaikų užimtumo paslaugų teikimas; 

 

 tarpininkavimas įsidarbinat ir savanorių veiklos koordinavimas; 

 

 pagalba socialiai pažeidžiamų asmenų integracijai į darbo rinką; 

 

 mediacijos paslaugos;  

 

 teisinės paslaugos;  

 

 individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos bei pagalba (šeimoms, paaugliams, 

neįgaliesiems ir  kt.); 

 

 kūrybinių dirbtuvių organizavimas;  

 

 VEIKLA IR PASLAUGOS  

NAUJI BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI 2021 M. 



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

mokymai;  

 

  pozityvios tėvystės mokymai;  

 

 bendrųjų gebėjimų ugdymas;  

 

 mokymai apie savanorišką veiklą. 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

2021 m. projektas 

„Viešųjų ryšių 

stiprinimas ir LSB 

Vilniaus skyriaus 

vaikų dienos centrų 

veiklų 

koordinavimas“ 

ASB Dresden  

 

Projekto suma 12 000 eurų. 

Nuo 2021-

01-01 iki 

2021 -12 - 

31 

 

Tikslai ir pasiekti rezultatai: 

1. LSB Vilniaus skyriaus pagrindinio 

biuro stiprinimas, organizacinių klausimų 

koordinavimas ir savanorių veiklos 

kuravimas. 

2. LSB Vilniaus skyriaus vaikų dienos 

centrų veiklų koordinavimas ir centrų 

atnaujinimas. 

3. Viešųjų ryšių stiprinimas: interneto 

svetainės kuravimas ir socialinių tinklų 

atnaujinimas. 

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. 

 

Vaikų dienos centrų veikla 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

VDC 

„Jaunasis 

samarietis“ 

LR Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija bei 

Nuo 2021-01-01 

iki 2023-12-31 

Projekto 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, 

MOKYMO PROGRAMOS 

PROJEKTINĖ VEIKLA  2021 m.  



Vilniaus miesto 

savivaldybė 

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. 

Teikiamų paslaugų VDC sąrašas: 

1.  Namų darbų ruoša; 

2. Maitinimo organizavimas; 

3. Socialinių įgūdžių ugdymas; 

4. Laisvalaikio organizavimas; 

5. Sociokultūrinė veikla; 

6. Pilietiškumo ugdymas; 

7. Prevencinių programų vykdymas; 

5. Informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas; 

6. Psichologinės pagalbos organizavimas pagal 

poreikį; 

7. Edukacinės paslaugos pagal poreikį;  

8. Individualus darbas su šeima/vaiku; 

9. Vaikų įtraukimas į bendruomenės veiklą bei 

bendruomenės įtraukimas į centro veiklą; 

10. Darbas su vaiko aplinka. 

Vaikų dienos centrų pasiekti rezultatai (paslaugas gavo):  

VDC Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje lankė 22 vaikai (iš jų 5 jautresnėje situacijoje esantys) 

VDC Vilniaus Trampolio gimnazijoje lankė 21 vaikas (iš jų 3 jautresnėje situacijoje esantys) 

VDC LSB Vilniaus skyriuje lankė 20 vaikų (iš jų 5 jautresnėje situacijoje esantys) 

 

Vasaros stovykloje „Esu žingeidus ir aktyvus“ dalyvavo 15 vaikų, iš jų 7 jautresnėje situacijoje 

esantys ir 8 vaikai su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. 

 

 



 
 

 
 

 

IT projektas 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Keičiasi gyvenimas 

– keičiasi 

galimybės“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija.  

Projekto suma 50 000 eurų. 

Nuo 2021-

01-01 iki 

2021-12-31 

 

Projekto tikslas 
Ugdyti vyresnio amžiaus žmonių 

gebėjimus technologijų srityje, padedant 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus 

skyriaus vaikų dienos centrų jaunimui.  

 



Projekto uždaviniai 
1. 2020 m. parengtos mokymo medžiagos 

vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams ir 

įgūdžiams ugdyti informacinių 

technologijų srityje įskaitmeninimas, e-

knygos paruošimas 

2. Organizuoti grupinius vyresnio amžiaus 

žmonių kompiuterinio raštingumo 

mokymus 

3. Teikti individualias tiesiogines ir 

nuotolines konsultacijas technologijų 

srityje vyresnio amžiaus žmonėms 

4. Suorganizuoti 2 bendrus renginius 

vyresnio amžiaus žmonių ir jaunimo, 

skirtus pasidalinimui savo patirtimi, kaip 

sekasi naudotis elektroninėmis 

paslaugomis, bendrauti internetu, naudotis 

įvairiomis programomis 

Projekto tikslinė grupė – Vyresnio 

amžiaus žmonės virš 60 metų, esantys 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus 

skyriaus nariai ir visi Vilniaus miesto 

gyventojai, lankantys senjorų avilyje ar 

užsiregistravę tiesiogiai ( internetu arba 

telefonu) Planuojamas senjorų skaičius 60. 

( 30 asmenų dalyvavusių 2020m. projekte 

tęs toliau mokymus.) Dalyvaus Lietuvos 

Samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 

vaikų dienos centrų lankytojai jaunimas 

virš 12-18 metų. Bendras skaičius 20. 

Bendras skaičius 80. 

 

2021-04-12 sudaryta paslaugų sutartis skaitmeninės e.knygos paruošimui „Vyresnio amžiaus 

žmonių gebėjimų ir įgūdžių informacinių technologijų srityje ugdymas" parengimui su VšĮ 

„Globalūs projektai". Paruoštos e-knygos išdalintos ne tik vyresnio amžiaus projekto dalyviams, 

bet ir kitiems suinteresuotuems asmenims (100 vnt.) 

Organizuoti grupiniai kompiuterinio raštingumo mokymai dalyvaujant vyresnio amžiaus 

asmenims ir LSB Vilniaus skyriaus Vaikų dienos centrų auklėtiniams. 2021 m. liepos-lapkričio 

mėn. organizuota jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių veikla (grupiniai užsiėmimai: 6 grupės po 

5 dalyvius, valandų skaičius 32 val.)- veiklos vykdytos nuotoliniu būdu. 

2021-09-10 ir 2021-09-28 suorganizuoti 2 vyresnio amžiaus žmonių ir jaunimo bendri renginiai, 

kuriuose skleista informacija apie mokymų veiklų informacinių technologijų srityje galimybes ir 

naudą, dalyvavo 80 asmenų. 

Mokymuose dalyvavo 60 vyresnio amžiaus asmenų. 

Parengta 20 jaunų žmonių ugdyti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus ir įgūdžius informacinių 

technologijų srityje.  

Projekto metu įsigytos vienas mob. telefonas ir telefono numeris. 

 

 



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 skyrius 

Projekto suma 3 800 eurų. 

Nuo 2021-

07-01 iki 

2021-12-31 

 

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 

2021 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. 

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. 

 



SUBSIDIJOS 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

,,Pagalba – 

pagalbai 3'' 

Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija.  

Konkurso pavadinimas –  

pagalbos nevyriausybinėms 

organizacijoms, teikiančioms 

socialines paslaugas covid-

19 pandemijos metu 

priemonė. 

  

Projekto suma 10 000 eurų. 

Nuo 2021-

01-23 iki 

2021 -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 

rengimas ir pristatymas. 

 

Pagalbą gavo 58 vaikai, 42 tėvai/globėjai, 57 senjorai, 26 neįgalius asmuo. 

 

 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Pasirink 

teisingai" 

 

ES struktūrinių fondo 

projektas Nr. 08.3.1-

ESFA-K-413-01-0030 

 

Pratęstas iki 

2022-12-31 

 

Projekto tikslas - padėti socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. 

Projekto metu teikiama profesinės reabilitacijos 

paslaugos dalyviams iš 5 savivaldybių Vilniaus 

apskrityje.  

Projektas 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, 

 Projektą vykdančio personalo gebėjimų 

stiprinimas. 

ES TĘSIAMI STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTAI 



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  

 

 

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 teikia 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius. 

Projekto tikslinė grupė – šeima (tėvai, vaikai, 

seneliai, globėjai ir kt.). 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo 

šaltinis 

Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Išmok padėti“ 

 

ES  struktūrinių 

fondo projektas Nr. 

08.4.2-ESFA-K-

629-01-0009 

 

Pratęstas iki  

2022-07-07 

 

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.  

Dalyvauja asmenys iš Vilniaus m., Vilniaus raj., 

Trakų raj., Švenčionių raj. Projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu 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. 



PARUOŠTOS IR PATEIKTOS PARAIŠKOS 2021 METŲ PROJEKTAMS   

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Nevyriausybinių 

organizacijų, 

teikiančių 

asmeninę 

pagalbą 

(asmeninio 

asistento 

paslaugas) 

asmenims su 

negalia“ 

Vilniaus miesto 

savivaldybė  

 

 

Nuo  

2021-09-15 

 

Veiklos: 

 teikia asmeniui pagalbą namuose ir 

viešojoje aplinkoje, skatinant jo 

savarankiškumą; 

 teikia asmeniui individuaią pagalbą, 

susijusią su asmens higiena; 

 teikia palydėjimą bei pagalbą maitinimosi 

procese; 

 teikia asmeniui pagalbą kasdienėse 

situacijose, palaikant socialinius ryšius, 

sprendžiant gyvenimiškus klausimus. 

 

 Projekto tikslinė grupė – neįgalūs asmenys. 

2021-12-31 paslaugos jau buvo teikiamos 21 asmeniui.  

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Socialinės ir 

motyvavimo 

paslaugos“ 

Alytaus, Druskininkų, 

Panevėžio miestų 

Užimtumo tarnybos 

 

Nuo  

2020-09-15 

– 

2022-12-31 

 

Teikiamos paslaugos bedarbiams: 

 psichologiniai užsiėmimai ir 

konsultavimas; 

 socialinės ir motyvavimo paslaugos;  

 mokymai, kaip pritraukti į savo gyvenimą 

darbą; 

 verslumo pagrindai; 

 karjeros specialisto konsultavimas; 

 kompiuteriniai mokymai; 

 teisinės konsultacijos; 

 finansinis konsultavimas 

 

Projekto tikslinė grupė – bedarbiai asmenys. 

 

Paslaugos teikiamos Alytaus, Druskininkų ir 

Panevėžio miestų savivaldybės teritorijose. 

 

 

 

Sausio 25 d. LRT laidoje „Labas rytas, Lietuva“ Lietuvos samariečių bendrijos prezidentas Sigytas 

Klimas ir Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus socialinių reikalų koordinatorius Tadas 

Mindaugas Matijošaitis kalbėjosi apie samariečių veiklą. 

Vasario 9 d. dalyvavimas laidoje „Sveikatos medis“. 

Vasario 16 d. Užgavėnių šventės organizavimas. 

Balandžio 9 d. sveikinimai Atvelykio šventės proga.  

Birželio 1 d. Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginys. 

2021 M. RENGINIAI 

KITOS TEIKIAMOS PASLAUGOS 2021 METAIS   



Birželio 29 d. VDC auklėtinių išvyka į Trakus dienos stovyklos „Atradimų vasara“ metu. 

Liepos 5 d. edukacinė VDC auklėtinių kelionė į Kernavę. 

Liepos 12 d. pradėtos vykdyti projekto „Baltas lapas“ veiklos. Projekto dalyviai turėjo galimybę susitikti 

su psichologe bei individualių konsultacijų metu gauti pagalbą bei pastiprinimą. Tikslinės grupės vaikai 

dalyvavo 5-iose patyriminio ugdymo veiklose. 

Rugpjūčio 27 d. VDC auklėtinių išvyka traukiniu į Lentvarį. 

Lapkričio mėn. „Esu aktyvus ir žingeidus“ stovyklos veiklos bei renginiai projekto „Baltas lapas“ 

tikslinės grupės dalyviams (Elektrėnų ir Vievio miestų gyventojams), įtraukiant bendruomenių bei NVO 

atstovus. 

Lapkričio 16 d. Tolerancijos dienos minėjimas. 

Lapkričio 30 d. „Draugo dienos“ šventė VDC. 

Gruodžio 17 d. LSB Vilniaus skyriaus VDC, gruodžio 28 d. Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje VDC 

auklėtiniai džiaugėsi Kalėdine švente ir Kalėdų senelio apsilankymu bei dovanėlėmis. 

 

 

 

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.  

  

 

 

 

Gautos ir panaudotos lėšos socialinėms paslaugoms teikti – 404 368,70 Eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 123 450 Eur 

 Vilniaus miesto savivaldybės projektai – 41 911  Eur 

 Subsidijos (COVID 19)  – 10 000 Eur 

 ES struktūrinių fondų projektai – 216 140,6 Eur 

 Partnerių parama (ASB) – 12 000 Eur 

 

 Aukos ir kitos pajamos – 120 Eur 

 

1,2 % GPM – 747,10 Eur     

 

VISUOMENINĖ VEIKLA 

SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTOS IR PANAUDOTOS LĖŠOS PER  2021 

FINANSINIUS METUS IR JŲ ŠALTINIAI 


