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 Ir šiais metais norime pasidalinti savo darbo rezultatais: darbo, kurį galėjome vykdyti visų, mus dosniai rėmusių ir toliau remiančių, 

dėka, norėdami kartu kurti bendrąjį gėrį. Atsakomybę parengti bendrą 2013 metų veiklos ataskaitą jautėme ne tik prieš save, bet ir prieš 

tuos, su kuriais dirbame. Taigi ši ataskaita mums yra priemonė pasiekti du tikslus: įvertinti savo veiklos efektyvumą ir suteikti visiems lengvai 

prieinamos, išsamios, aiškiai išdėstytos bei aktualios informacijos apie įstaigos veiklą. 

 Šių metų darbas ir visi vykdomi projektai buvo sutelkti ties pagalba šeimai – padėti šeimai ir mažinti vaikų nepriežiūrą bei palikimą. 

Šiame darbe rėmėmės viena mūsų draugo kun. Liugi Giussani mintimi: „Galime mylėti tik tada, kai esame mylimi: nebūtinai tų, kurių mylimi 

trokštame būti, ar taip, kaip mes įsivaizduojame, bet daug giliau, iš esmės“. 

 Tik remdamiesi savo širdies patirtimi galime paaiškinti, kad kiekvienas vaikas, o taip pat ir suaugęs ar šeima, trokšta būti laimingi, net 

ir tada, kai atrodo susitaikę su dramatišku likimu ar užgožti sunkių gyvenimo sąlygų. 

 Ir kaip paaiškinti, kad nė vienas socialinis, o taip pat ir politinis ar ekonominis projektas negali pakeisti to jaudinančio vieno žmogaus 

dovanojimo kitam, kitaip tariant, meilės, patirties. Meilės, kuri išreiškiama rūpinimusi kito likimu ir kuri skatina pasidalinti kito asmens 

materialiniais ir dvasiniais poreikiais visiškai nesavanaudiškai, nelaukiant jokio atsako nei dabar, nei ateityje. 

 Negalime pasidalyti poreikiais ir meile, negalime atverti savęs, kad priimtume kitą, ar jis būtų mažas ar didelis, jei patys nesijaučiame 

mylimi. Tik būdami tuo įsitikinę, galime imtis šio darbo. Tik mylint kiekvieną vaiką ar suaugusįjį pagal tai, kas jie yra širdies gilumoje, 

mėginant suprasti jų realius poreikius, galima suvokti, kad jie yra ne kas kita, kaip neišmatuojamas meilės ir priklausymo kažkam troškimas. 

Toks priklausymas vaikui gali būti suteiktas suaugusiųjų brandžių žmonių, vyro ir moters, kurie sujaudinti jo likimo priima jį į savo gyvenimą, 

kad padėtų jam užaugti. Net ir tada, kai reikia pradėti viską nuo pradžių. 

 Vieta, kurioje žmogus jaučiasi priimamas ir mylimas, vadinama paprastai: šeima. 

 Padėti šeimai, kad išvengtume vaikų palikimo: šis iššūkis yra įmanomas! 

 Iš viešų šių metų susitikimų norėčiau paminėti labdaros koncertus, vykusius balandžio mėnesį Vilniuje, Kaišiadoryse ir Utenoje. 

Koncertai buvo surengti norint supažindinti žmones su mūsų veikla, surinkti lėšų, kad mūsų darbas galėtų nenutrūkstamai tęstis, ir padėkoti 

visiems, kurių dėka SOTAS gali toliau teikti pagalbą sunkumų turinčioms šeimoms ir atverti dienos centrą vis gausesniam būriui vaikų. Šio 

koncerto metu neatlygintinai sutiko pasirodyti choras „Capitano Grandi“ iš Milano.  

Direktorė Paola Fertoli 
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1. Bendra informacija apie NVO – mūsų identitetas 

 

1.1. Trumpa istorijos ir veiklos apžvalga 

 VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) vykdo socialinę ir kultūrinę veiklą, ypatingą dėmesį skirdama vaikų bei jaunimo gerovei ir 

ugdymui. Organizacija įsteigta 2002 metais Vilniuje kelių draugų iniciatyva, kurie siekė atsakyti į sutiktų jaunų žmonių poreikius ir suteikti 

stabilesnę formą troškimui padėti vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms sunkumus. Norėta sukurti vietą, kurioje kiekvienas galėtų jaustis 

laukiamas ir mylimas toks, koks jis yra. Buvo remtasi nuostata, kad kiekvieno žmogaus širdies prigimtinis poreikis – turėti draugiją. Tai yra 

kiekvieno iš mūsų širdies troškimas, taip pat tai yra ir kiekvieno vaiko ar šeimos, išgyvenančios vienokius ar kitokius sunkumus, troškimas. 

 Taigi, organizacija SOTAS savo veikla siekia konkrečiai prisidėti kuriant vaikų ir jų šeimų gerovę.  

 

 PAGRINDINĖS VYKDOMŲ PROJEKTŲ TIKSLINĖS GRUPĖS:  

 vaikai iš socialinės rizikos šeimų ir jų tėvai (dažniausiai mamos); 

 vaikai, turintys mokymosi sunkumų ir/ar emocijų bei elgesio sutrikimų;  

 vaikai, gyvenantys globos institucijose; 

 jaunuoliai, išėję iš globos institucijų; 

 galimi, būsimi ir esami įtėviai ir globėjai; 

 šeimos, siekiančios aktyviai veikti visuomenėje; 

 moterys, grįžtančios į darbo rinką po ilgesnės pertraukos, ir vyresniojo amžiaus moterys; 

 socialiniai darbuotojai.  

 Be pagalbos projektų minėtoms tikslinėms grupėms, yra skatinama tėvų globos netekusių vaikų priėmimo kultūra, plėtojama 

socialinė savanorystė. Dar viena svarbi organizacijos veiklos sritis – švietėjiškas darbas: rengiami mokymai, susitikimai, seminarai, 

konferencijos socialiniams darbuotojams ir kitiems pagalbos specialistams bei plačiajai visuomenei aktualiomis ugdymo, globos ir įvaikinimo 

temomis, siekiant kurti efektyvesnę socialinę politiką ir kultūrą. 

Įstaigos veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis.  
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1.2. Misija 

 SOTAS yra socialinę veiklą vykdanti nevyriausybinė organizacija, kurios misija – gerinti žmogaus gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant 

vaikų ir suaugusiųjų ugdymui, remiantis Socialiniu Bažnyčios mokymu.  

 

1.3. Tikslai 

 Siekti žmonių gerovės, jų įvairiapusės socialinės integracijos, ypatingą dėmesį skiriant asmens ugdymui, pirmiausia stiprinant jo 

vertę ir orumą. 

 Stiprinti šeimą kaip pirminę ir svarbiausią asmens formavimosi aplinką, 

skleisti pozityvias nuostatas šeimos instituto atžvilgiu, suteikti socialinę – 

ugdomąją paramą vaikams bei jų šeimoms, siekiant jų visaverčio 

gyvenimo. 

 Skatinti solidarumą bei partnerystę tarp NVO ir valstybinių socialinių 

institucijų, kurti bendradarbiavimo tinklą, kad būtų visapusiškiau 

atsakoma į žmonių, kuriems reikia pagalbos, poreikius. 

 Prisidėti kuriant naujesnę ir efektyvesnę socialinę politiką, susijusią su 

vaikų, jų šeimų, jaunimo gerove, bei socialinę kultūrą, grindžiamą 

bendražmogiškomis vertybėmis.. 

 

1.4. Metodas  

Organizacija SOTAS perėmė penkių punktų metodą iš Italijos NVO AVSI, su kuria bendradarbiauja nuo pat veiklos pradžios.  

1. Dėmesio centre – asmuo 

Vykdant pagalbos ir plėtros projektus, matyti dėmesio centre asmenį pirmiausia reiškia dalintis poreikiais, gyvenimo prasme ir 

jausti gilią pagarbą jo asmeniniam likimui. Jei to nėra, atsakymas į žmogaus poreikius gali tapti egoistiška geradaryste arba politine strategija. 

Išeities tašku laikyti žmogų būtų abstraktu, jeigu tas žmogus nebūtų laikomas unikaliu ir jei nebūtų atsižvelgiama į jo pirminius ryšius, t.y. 

šeimą bei artimiausius žmones, ir antrinius ryšius – vietinę bendruomenę, visuomenę. Kiekvienas iš mūsų yra vienintelis ir nepakartojamas ir 

negali būti sumenkinamas iki socialinės kategorijos ar problemos, kurioje atsiduria (skurdas, priklausomybė, liga ir pan.).  
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 2. Pradėti nuo pozityvumo 

 Kiekvienas žmogus, kiekviena bendruomenė, net ir daugiau problemų turintys asmenys yra kupini teigiamų išteklių. Šis metodo 

principas siekia įvertinti ir sustiprinti tai, ką kiekvienas asmuo yra sukūręs: jo istoriją, santykius, t.y. tą socialinį audinį ir tą patirties visumą, 

kurie sudaro jo gyvenimo išteklius. Tai yra esminė mūsų darbo nuostata, kylanti iš pozityvaus požiūrio į realybę ir padedanti žmogui suvokti 

savo vertę ir orumą, o kartu ir ugdanti atsakomybę. 

 3. Veikti kartu 

 Projektas „nuleistas iš viršaus” yra arba prievartinis, jei jame nebuvo skatinamas dalyvavimas, arba neveiksmingas, nes pasižymi tik 

labdaringumu. Mūsų būdas vykdyti pagalbos projektus – veikti kartu su kitais žmonėmis, t.y. pradėti nuo ryšio užmezgimo su asmenimis, 

kuriems yra skirtas projektas, ir kurti gerovę kartu su jais, remiantis jų pasiekimais.  

 4. Subsidiarumo ir bendruomeninės veiklos plėtotė 

 Visuomenė gimsta iš laisvo žmonių ir šeimų jungimosi. Vykdyti socialinius projektus – tai skatinti ir plėsti piliečių dalyvavimo ir 

jungimosi į asociacijas bei organizacijas iniciatyvą. Tai reiškia pripažinti, įvertinti ir skatinti tarpinių socialinių struktūrų bei institucijų 

kūrimąsi, socialinio tinklo, kuris remtųsi bendradarbiavimu, dalyvavimu ir bendra atsakomybe, plėtrą. Pripažinta ir skatinama kiekvieno 

asmens teisė laisvai jungtis į grupes, į organizacijas ir asociacijas, imtis veiklos, taip pat ir ekonominės, atsiskleidžia patirtyje kaip galinga 

vystymosi ir pilietinės demokratinės visuomenės turtinimo jėga. 

Projektas vadinamas socialiniu ne todėl, kad yra „dirbama su vargšais”, bet dėl to, kad išjudinama realybė, aprėpiant įvairius jos lygmenis: 

asmenį, šeimą, bendruomenę. Tai savo darbo patirtyje vadiname gebėjimų ir galimybių vystymu ir ugdymu („capacity building”). 

 5. Partnerystė  

 Šis principas kyla iš subsidiarumo pritaikymo. Vykdant socialinius ir vystymosi projektus yra be galo svarbu sukurti realią partnerystę 

tarp visų toj srity veikiančių subjektų, tiek viešojo administravimo struktūrų, tiek privačių socialinių iniciatyvų, tiek vietinių, tiek tarptautinių 

institucijų, pagal kiekvienam numatytą vaidmenį, kad būtų galima veikti išvien ir atsakyti į poreikius kuo visapusiškiau ir efektyviausiai 

išnaudojant turimus išteklius.  

 Įgyvendinant tarptautinius ar vietinius projektus ypatingas dėmesys skiriamas intervencijos kompleksiškumui: vienalaikiškai 

vykdomas įvairaus pobūdžio veiklas stengiamasi integruoti ir sieti su pagrindiniu tikslu – suteikti įvairiapusę pagalbą vaikams, juos tiesiogiai 

įtraukiant į socialines - ugdomąsias veiklas, dirbant su jų šeimomis, plėtojant bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis bei institucijomis.  
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1.5. Organizacijos struktūra ir žmogiškieji ištekliai 2013 m.  

 

 DARBUOTOJAI: 15 

 D I E N O S  C E N T R O 

SAVANORIAI: 31 (dauguma – 

studentai, 2 iš Italijos, 1 iš 

Vokietijos). 

 PRAKTIKANTAI: 10 (2 iš 

Nigerijos). 

 SOTAS skiria nemažai 

dėmesio darbui su komanda: 

reguliarių susitikimų metu 

aptariami ne tik klausimai, susiję su 

konkrečiomis veiklomis, bet ir 

darbuotojų motyvacija, socialinio 

darbo ir apskritai darbo prasmė. Tai 

daroma remiantis nuostata, kad gali 

ugdyti, tik tada, kai pats esi 

ugdomas.  
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM);Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM);Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM);   

Italijos tarptautinio įvaikinimo komisija;Italijos tarptautinio įvaikinimo komisija;Italijos tarptautinio įvaikinimo komisija;   

Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Europos socialinis Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Europos socialinis Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Europos socialinis 

fondas ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos);fondas ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos);fondas ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos);   

Europos socialinio fondo agentūra Rumunijoje;Europos socialinio fondo agentūra Rumunijoje;Europos socialinio fondo agentūra Rumunijoje;   

Lietuvių Katalikų Religinė ŠalpaLietuvių Katalikų Religinė ŠalpaLietuvių Katalikų Religinė Šalpa   

Aukok.ltAukok.ltAukok.lt   

Vilniaus miesto savivaldybė;Vilniaus miesto savivaldybė;Vilniaus miesto savivaldybė;   

Pagalbadaiktais.lt;Pagalbadaiktais.lt;Pagalbadaiktais.lt;   

Privatūs asmenys. Privatūs asmenys. Privatūs asmenys.    

1.6. 2013 m. vykdytų projektų rėmėjai 
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1.7. Pagrindiniai 2013 m. vykdytų projektų partneriai 

Lietuvoje: 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie LR SADM; 

Vilniaus miesto savivaldybės socialinės paramos centras; 

Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius; 

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras; 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas; 

VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras; 

VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras; 

VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios globos namai. 

Tinklai, kuriems priklauso SOTAS: 

AVSI network (tarptautiniam 60-ies organizacijų ir asociacijų tinklui); 

Konfederacijai NVO vaikams; 

Nacionalinei šeimų ir tėvų asociacijai. 

Užsienyje: 

AVSI (Italija); 

Famiglie per l‘Accoglienza (Italija); 

AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE (Italija); 

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (Rumunija). 
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1.8. Finansiniai duomenys  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

          ĮPLAUKŲ ŠALTINIAI PAGAL GEOGRAFINĮ PASISKIRSTYMĄ 

 

  
 
 

Įplaukų šaltiniai Lt % 

Instituciniai rėmėjai 563397 52,63 

Struktūriniai fondai 250615 23,41 

Kiti fondai (Tarptautinis įvaikinimas, LKRŠ) 180505 16,87 

Privatūs rėmėjai: 75889 7,09 

• 2% gyventojų pajamų mokesčio parama 8225   

• Kita 67664   

Iš viso 1070405 100 

52,63

23,41

16,87

7,09

Instituciniai rėmėjai

Struktūriniai fondai

Kiti fondai

Privatūs rėmėjai

 

  Lt % 

Lietuva 98510 9,20 

Italija 721280 67,39 

ES fondai 250615 23,41 

9,2

67,39

23,41
Lietuva

Italija

Struktūriniai 
fondai
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Dirbta su 401 vaiku ir jaunuoliu, iš kurių: 

200 dalyvavo Paramos per atstumą projekte, 

100 dalyvavo CAI projekte, 

69 dalyvavo „Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, 

socialinės ir profesinės integracijos gerinimas“ projekte, 

31 lankė SOTAS vaikų dienos centrą; 

14 vaikų, kurie buvo įvaikinti Italijoje; 

40 socialiai pažeidžiamomis šeimomis; 

280 besidominčiais globa ir įvaikinimu asmenimis; 

24 rengiamų įtėvių ir globėjų šeimomis; 

37 esamų įtėvių ir globėjų šeimomis; 

55 socialiniais darbuotojais; 

31 savanoriu (2 italės ir 1 vokietė); 

10 praktikantų (2 nigeriečiai). 

1.9. 2013 m. veiklos rezultatai skaičiais 
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2. Veikla 

 

2.1. Vaikų dienos centras 

 Dienos centrą 2013 m. lankė 31 VAIKAS iš 24 ŠEIMŲ.  

 Jame dirbo 2 UGDYTOJAI, turintys SOCIALINIO DARBUOTOJO kvalifikaciją.  

 Vykdant veiklas talkininkavo 31 SAVANORIS.  

 Projekto vertė: 57083 Lt (45 100 Lt gauti iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 6283 Lt gauti iš Lietuvių Katalikų Religinės 

Šalpos finansuoto projekto „Vaikų vasaros stovykla”; 700 Lt gauti iš Vilniaus m. savivaldybės finansuoto projekto “SOTAS dienos 

centro stovykla vaikams”; 5000 Lt gauti iš aukok.lt projekto  “Išsaugokime dienos centrą vaikams”). 

 Dienos centras sėkmingai tęsė savo veiklą ir 2013-aisiais metais. Tai buvo jau septintieji vaikų dienos centro gyvavimo metai. 

Vaikų dienos centras veiklas vykdė struktūruotai: 2 valandos buvo skiriamos namų darbų ruošimui, 2 valandos ugdomiesiems užsiėmimams. 

Pradžioje vaikams yra suteikiama galimybė pailsėti po mokyklos, užkąsti, 

kadangi dažniausiai jie ateina tiesiai iš mokyklos, neužsukę namo. Po laisvo 

laiko, kurį skiria bendravimui, žaidimams, mėgstamai veiklai ir užkandžiams, 

vaikai ruošia namų darbus. Ši struktūra buvo pakitusi tik vasaros metu, 

kadangi vaikai tuo metu atostogavo ir jiems nereikėjo ruošti mokykloje 

skirtų užduočių. Atostogų metu buvo vedami užsiėmimai, kurie trukdavo 4 

valandas. Prasidėjus mokslo metams, veikla vėl buvo padalinta į dvi atskiras 

dalis. Toks laiko paskirstymas padeda vaikams, savanoriams ir 

darbuotojams: kiekviena veikla turi konkrečius tikslus ir uždavinius, todėl tai 

leidžia kokybiškai išnaudoti visą laiką. 

 Atsižvelgiant į vaikų amžių ir poreikius, buvo stengiamasi organizuoti 

įvairias veiklas, užsiėmimus ir būrelius. Per 2013 metus dienos centre buvo 

organizuojamos įvairios veiklos: meniniai, sceninės veiklos, savęs 

pažinimo, kulinarijos, pasaulio pažinimo, filmavimo ir sporto 

užsiėmimai, įvairios išvykos su vaikais bei jų tėvais ir kt. 
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 2013 metais buvo suorganizuotos 2 ekskursijos: į Birštoną (vaikai dalyvavo 

edukacinėje programoje, aplankė gamtos paminklus, miesto centrinį parką ir kt.) bei 

Varėnos rajoną kartu su vaikų šeimomis (išvyka Dzūkijos nacionaliniame parke, 

aplankytas Žvėrynėlis, surengta iškyla gamtoje prie upės). 

 

 Vasaros stovykla. SOTAS dienos centrą lankantys vaikai šią vasarą, rugpjūčio 

2 – 5 dienomis dalyvavo pajūryje organizuotoje stovykloje (Karklės kaime). Stovykloje 

dalyvavo 20 vaikų ir 8 suaugusieji. Stovykloje buvo derinami įvairūs darbo metodai ir 

užsiėmimai, skirti ugdyti vaikus skirtingais asmenybės augimo lygmenimis: socialiniu, 

psichologiniu, dvasiniu bei fiziniu. Stovykla buvo organizuojama siekiant turiningo ir 

aktyvaus vaikų vasaros užimtumo, kadangi didelė dalis dienos centrą lankančių vaikų atostogų dienas leidžia mieste, aplinkoje, kuri nėra 

saugi ir sąlygojama problemų kompleksiškumo. 

 4 dienas trukusi stovykla vyko tiek stovyklavietėje, tiek už jos ribų. Kiekvieną dieną buvo organizuojami įvairūs užsiėmimai: aktyvios ir 

sportinės veiklos, individualios ir grupinės veiklos, veiklos, kurių dėka buvo 

ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, savarankiškumas, kūrybiškumas, sukuriama 

erdvė saviraiškai, savo emocijų ir jausmų pažinimui. Taip pat stovyklos metu 

buvo organizuojama išvyka, kurioje vaikai stebėjo jūrų liūtų pasirodymą, 

susipažino su Jūrų muziejaus ekspozicija.  

 Įvairūs užsiėmimai leido vaikams labiau pažinti save ir kitus, atrasti 

savyje stiprybes ir gebėjimus, pažinti supantį pasaulį. Didelis dėmesys buvo 

skiriamas patyčių prevencijai, kadangi vaikai kasdieniame gyvenime vis labiau 

su tuo susiduria (patys tampa patyčių aukomis arba tyčiojasi iš kitų). Vykdyta 

veikla parodė, jog sudarius tinkamas sąlygas vaikai mielai ir aktyviai joje 

dalyvauja, imasi iniciatyvos, puikiai dirba grupėje. Akivaizdžiai pagerėjo vaikų 

tarpusavio santykiai, buvo juntamas bendrumo jausmas. Visos stovyklos 

metu buvo skiriamas dėmesys vaikų sveikai gyvensenai ir higienos įgūdžiams, 

organizuojama rytinė mankšta. 
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 Kiekvieną dieną buvo organizuojami dienos aptarimai ir refleksijos. Per 

dalijimąsi savo patirtimi vaikai išmoko tvarkytis su negatyviomis emocijomis, buvo 

pastebėta, kad pakilo vaikų savivertė. Patirties reflektavimas prisidėjo prie mokymosi 

išreikšti savo nuomonę, pastebėjimus apie įvairias veiklas bei stovyklos dalyvius. Buvo 

žaidžiamas „Angelo sargo“ žaidimas, kurio dėka vaikai slapta rūpinosi vienas kitu, o 

stovyklos pabaigoje atskleidė kieno angelu sargu buvo.  

 

 Darbas su šeimomis. 2013 metų laikotarpyje buvo tęsiamas darbas su 

dienos centrą lankančių vaikų tėvais. Tiek telefonu, tiek susitikimų metu buvo 

teikiama rūpima informacija, aptariamas vaikų lankomumas ir situacijos mokykloje, 

namuose, dienos centre. Taip pat vykdavo individualios psichologo ir socialinio 

darbuotojo konsultacijos siekiant spręsti šeimoje iškilusias problemas. Buvo pradėta 

nauja veikla – tėvai kartu su vaiku pildė individualų vaiko planą – tai leido pagerinti 

ryšį su šeima ir vaiku, geriau pažinti šeimą, tėvams geriau pažinti savo vaiką. Buvo teikiama materialinė pagalba daiktais – dalinama drabužių 

labdara, maisto produktai, padėta nupirkti vaikams mokyklines pratybas ir žieminę avalynę, per portalą pagalbadaiktais.lt šeimos gavo įvairių 

daiktų (kompiuteris, namų apyvokos daiktai, lova, patalynė, pledai, avalynė, higienos priemonės). Šiais metais tėvai dalyvavo įvairiuose 

renginiuose, išvykose, kartu su vaikais dalyvavo dienos centro tvarkymo talkoje, lankėsi tėvų susirinkimuose, kurių metu buvo suteikiama 

informacija apie vaikų ir paauglių raidos ypatumus, tėvai aktyviai ir drąsiau dalinosi auklėjimo sunkumais, įsitraukdavo į diskusijas, reflektavo.  

 

 Darbas su savanoriais ir praktikantais. Dienos centre vykdomas sistemingas savanorių grupės formavimo darbas, rengiami 

kasdieniai aptarimai ir kasmėnesiniai susitikimai, kurių metu vyksta diskusijos ir konsultacijos. Tai padeda motyvuoti ir padrąsinti juos kuo 

daugiau atsiskleisti dienos centre, savanoriai konstruktyviai bendrauja su vaikais, individualiai padeda vaikams paruošti namų darbus, 

padeda vesti užsiėmimus. 2013 metais dienos centre savanoriavo 31 žmogus. Dauguma jų – studentai, besimokantys įvairių specialybių: 

nuo socialinio darbo, psichologijos iki tarptautinio turizmo. Dienos centre praktiką atliko 8 studentės iš Lietuvos (VU, MRU ir kt.). Metų eigoje 

sulaukėme savanorių iš Italijos, kurios dalyvavo dienos centro veikloje vasaros metu. Taip pat Spalio – Gruodžio mėnesiais dienos centre 

praktiką atliko 2 studentai iš Nigerijos. Vaikams susipažinimas, bendravimas su užsieniečiais ir kultūrinių skirtumų ir panašumų pažinimas  
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buvo ypatingas išgyvenimas.  

 Spalio mėn. vaikų dienos centras dalyvavo Maisto banko akcijoje, kurioje rinko maisto 

produktus dienos centrą lankančių vaikų šeimoms bei maitinimui pačiame dienos centre. 

Akcijoje dalyvavo, maisto 

produktus rinkti ir rūšiuoti 

padė jo  darbuoto jai , 

savanoriai ir vaikai. 

 

 Metų pabaigoje 

dienos centre buvo 

suorganizuota Kalėdinė šventė, kurioje dalyvavo vaikai, jų šeimų nariai, 

savanoriai ir darbuotojai. Kalėdinės šventės metu vaikai paruošė 

vaidinimą (patys kūrė scenarijų), pasiskirstė vaidmenimis ir suvaidino. 

Taip pat šventės metu buvo rodomos nuotraukos su dienos centro 

akimirkomis (stovykla, išvykos ir kt.), todėl tokiu būdu buvo galima 

susipažinti su vykdomomis veiklomis.  

 

2.2. Projektas „Būsimųjų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimas ir jiems skirtų paslaugų plėtotė Vilniaus mieste“  

 Projektas įgyvendinamas pagal  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, 

konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo programą 2013–2018 metais. 

 Projekto veiklai skirtos lėšos iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: 33 200 Lt     

 Projekto veikla. VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo metodika remiasi GIMK programa. 

Ją sudaro mokymai (seminarai) (30 ak. val.), organizuojami susidarius šeimų grupei (ne mažiau 8 ir ne daugiau 16 asmenų), ir individualūs 

susitikimai su šeima (namų vizitas ir individualūs pokalbiai-konsultacijos įstaigoje). Visas šeimos pasirengimas gali sudaryti 34-36 val., jei 

procesas vyksta normalia eiga.  
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 Seminarai paremti teorinių žinių ir patirties derinimu, kuris reikalingas, kad šeimos įvairiapusiškai susipažintų su beglobio vaiko 

charakteristika, priėmimo į šeimą specifika, su dažnai iškylančiais sunkumais, o kartu ir įsivertintų savo žmogiškąsias kompetencijas bei įgytų 

naujų bendravimo su vaiku ir jo šeima (globos atveju), jo ugdymo gebėjimų bei įgūdžių, bendradarbiavimo su įstaigomis, komandinio darbo 

ypatumų. Daug vietos skiriama praktinėms užduotims: darbui grupėse, vaidmenų žaidimams, situacijų modeliavimui, atvejų analizei, šeimos 

kviečiamos diskutuoti aptariamais klausimais, dalytis turima ir mokymų metu išgyvenama patirtimi. Taip jos kviečiamos būti ne pasyviais 

klausytojais ir stebėtojais, bet aktyviais dalyviais. Dirbant su būsimais įtėviais ir globėjais siekiama pažinti ir lavinti šias kompetencijas:  

 Globos gebėjimai (atitinkamos globos ir saugumo užtikrinimas). 

 Vaiko vystimosi poreikių tenkinimas bei vystimosi sutrikimų kompensavimas. 

 Vaiko ryšių su jo tikrąja šeima rėmimas. 

 Užtikrinimas, kad vaikai užmegztų saugius, teigiamus ir pastovius ryšius visam gyvenimui. 

 Bendradarbiavimas su kitais grupės nariais siekiant išspręsti vaiko ar visos šeimos problemą. 

 Esant poreikiui, pasibaigus parengimo procesui, šeimoms skiriamos papildomos užduotys ir papildomi susitikimai. Po parengimo  

parengiama išvada apie šeimos tinkamumą ir pasirengimą globoti ir/ar įvaikinti vaiką. Esant poreikiui šeimoms suteikiama pagalba 

(konsultacijos, tarpininkavimas tarp įstaigų ir specialistų ir kt.) įvaikinimo bei globos steigimo bei vaiko adaptacijos šeimoje metu. Lygiagrečiai 

tęsiamas darbas su anksčiau įvaikinusiomis ir globojančiomis šeimomis (individualios konsultacijos, pagalbos sau grupės).  

 Taip pat atnaujinamos išvados anksčiau įvaikinusiems įtėviams, kurie nori įvaikinti antrą ar trečią vaiką, o taip pat globėjams, 

artimiems giminaičiams, kuriems mokymai neprivalomi. Šiuo tikslu vyksta individualūs susitikimai ir namų vizitai. 

 2013 m. toliau buvo teikiamos paslaugos (mokymai) šeimoms įvaikinusioms ir globojančioms vaikus pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų) 

ir įtėvių mokymo programą GIMK, siekiant padėti toliau ugdyti globėjų ir įtėvių gebėjimus, skatinti globėjus ir įtėvius nuolat tobulėti, mokytis 

ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti augančių vaikų poreikius. Šeimos kreipiasi pačios arba nukreiptos Vilniaus m. 

savivaldybės VTAS. 

  Įgyvendinant projektą numatome vaikus globojančių ir įvaikinusių šeimų savigalbos grupių susitikimai. Šios veiklos tikslas – 

bendravimo tarp šeimų skatinimas, dalinimasis patirtiami, tarpusavio pagalba.  

 2013 m. bus tęsiamas šeimų įvaikinusių ir globojančių vaikus konsultavimas, tarpininkavimas, koordinavimas pagal poreikį.  
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 Projekto veiklos rezultatai:  

 1. Pagrindiniuose GIMK mokymuose (2 grupėse), dalyvavo 10 būsimų įtėvių šeimų (17 asmenų) ir 7 globėjų šeimos (9 asmenys). 

Būsimų įtėvių šeimoms parengtos: 4 teigiamos išvados, 2 neigiamos, 1 šeima dalyvavo mokymų seminaruose, bet nebetęsė šeimos vertinimo 

proceso. Globėjų šeimoms parengtos: 2 teigiamos išvados, viena dalyvė siekianti tapti globėja, mokymų nebaigė. Mokymus baigusiems 2013

-12-17, išvadų parengimas tęsiamas 2014 m. 

 7 būsimų įvaikintojų šeimos (9 asmenys) nedalyvavo mokymuose, nes tarp jų 3 šeimos (5 asmenys) buvo anksčiau baigę mokymus ir 

siekė įvaikinti vaikus, kuriuos globojo, o 4 šeimos (4 asmenys) siekė įvaikinti savo sutuoktinio vaiką, mokymai neprivalomi. Parengtos 6 

teigiamos išvados, 1 neigiama išvada. 

 1 įtėvių šeima (2 asmenys) nelankė mokymų, nes siekė įvaikinti antrą vaiką. Įvyko 1 namų vizitas ir 3 individualūs susitikimai. 

Parengta teigiama išvada. 

 2 globėjų šeimos (2 asmenys) nelankė mokymų, nes mokymus buvo baigę anksčiau. Viena iš jų siekė globoti antrą vaiką, o antra 

šeima, globojamam vaikui grįžus į biologinę šeimą, siekė globoti kitą vaiką. Parengtos 2 teigiamos išvados.  

 2013 m. buvo tęsiamas ir užbaigtas 2012 m. įvadinių mokymų II-os grupės (2012-10-23 – 2012-12-11) vertinimo darbas. Parengtos 8 

išvados dėl pasirengimo įvaikinti ir 2 išvados dėl pasirengimo globoti (rūpintis). 

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. prašė patikslinti 1 išvadą dėl asmenų 

pasirengimo tapti įvaikintojais. 

 Tęstiniuose GIMK mokymuose (mokymai vyko 2013-04-17 ir 2013-11-

11) dalyvavo 8 globėjų šeimos (10 asmenų) ir 6 įtėvių šeimos (9 asmenys). 

 2. Buvo suteiktos socialinio darbuotojo ir  psichologo konsultacijos 13 

įtėvių šeimų (24 asmenims) ir 20 globėjų šeimų (27 asmenims). 

 Įvyko 7 savitarpio paramos grupės -35 įtėvių šeimos (55 asmenys) ir 18 

globėjų šeimų (28 asmenys). Savigalbos grupės tapo vieta, kur šeimos jaučiasi 

priimtos, ne tik išsako savo rūpesčius, problemas, kelia klausimus , bet ir dalinasi 

savo patirtimi, tuo padedamos kitoms šeimos, viena kitą padrąsina ir suteikia 

palaikymą.  
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 Globėjų ir įtėvių konsultavimas bei savitarpio grupės vyksta kaip papildoma veikla remiama iš VšĮ SOTAS resursų. Tai darome, nes 

atsiliepiame į vis didėjantį šeimų poreikį.  

 3. 2013 m. kovo - gruodžio mėn. vyko 6 globos skatinimo ir visuomenės 

jautrinimo susitikimus Kaišiadoryse, Vėriškėse (Radviliškio raj.), Užpaliuose 

(Utenos raj.), Panevėžyje ir Vilniuje. Susitikimuose dalyvavo 124 asmenys. 

 2013-06-03 buvo dalyvauta Marijos radijo tiesioginėje laidoje „Vaiko 

globa –  šeimos galimybė augti-patirtis Italijoje“, dalinantis darbo su globėjais 

patirtimi(apie įtėvių ir globėjų dalyvavimą savigalbos grupėse – kaip galimybę 

augti pačiam bei padėti kitam), įgyta profesinės kvalifikacijos kėlimo Italijoje 

metu (2012-09-17-10-02), įgyvendinant Leonardo da Vinci mobilumo 

programos projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0747 ,,Socialinių paslaugų 

vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio šalių patirtį. 

 

2.3. Tarptautinis įvaikinimas 

 Nuo 2004 m. SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos nevyriausybinės organizacijos AVSI atstovas vykdant tarptautinio 

įvaikinimo veiklą Lietuvoje: atstovauja Italijos piliečių šeimas, palydi ir padeda joms įvaikinimo proceso mūsų šalyje metu. Organizacijai AVSI 

įgaliojimai veuikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje yra pratęsti iki 2015 m. spalio mėn. 

 Šiais metais AVSI ir toliau dirbo su šeimomis, kurios kreipėsi su prašymu įvaikinti Lietuvoje, ruošė būsimuosius įtėvius palydėdama ir 

paremdama juos, kol jie laukė pasiūlymo įvaikinti, dirbo tiek su naujomis šeimomis, tiek su šeimomis, kurios jau anksčiau buvo įtrauktos į 

užsienio piliečių, pageidaujančių įvaikinti Lietuvoje, sąrašą. Šeimų paruošimas, mūsų suvokimu, yra pamatinis veiksnys formuojantis naujai 

šeimai. 

 AVSI, vadovaudamasi savo darbo principais, toliau nuosekliai ir išsamiai ruošė šeimas, kad šios būtų sąmoningos ir sugebėtų būti 

realus išteklius tėvų globos netekusiems vaikams iš Lietuvos. 

 2013 m., kaip ir ankstesniais metais, jungtinė AVSI darbuotojų komanda ir atskirų būstinių darbuotojų grupės skyrė ypatingą dėmesį 

ir dėjo daug pastangų darbui su šeimomis, ruošdami jas priimti vaikus, turinčius specialiųjų poreikių: vyresnius vaikus, brolių bei 

seserų grupes, vaikus, turinčius sveikatos sutrikimų. Šiuo tikslu buvo organizuojami parengiamieji orientaciniai mokymai ir buvo vykdomas 
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platus individualus darbas su šeimomis. 

 2012 m. sausio 10 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas, nr. A1-8 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo nr. A1-162 „Dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį 

įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiame įsakyme 

numatyta, kad „įgaliojimą veikti tarptautinio įvaikinimo srityje gavusi užsienio valstybės institucija ar priimančios šalies centrinė įvaikinimo 

institucija gali pateikti tik nuolat užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių (sutuoktinių), sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos 

Respublikos pilietis, taip pat sutuoktinių, kurie pageidauja įvaikinti vaiką (vaikus) vadovaujantis Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais 

poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu, nr. A1-

32, prašymus“. Todėl darbas ruošiant šeimas priimti vaikus, siūlomus pagal specialiųjų poreikių programą, kurį AVSI pradėjo jau prieš daug 

metų, tapo dar intensyvesnis ir svarbesnis. 

 2013 m. AVSI priėmė naujus šeimų prašymus, kurie atitiko vaikų, siūlomų įvaikinti pagal specialiųjų poreikių programą, poreikius.  

 2013 m. AVSI darbuotojų komanda ir toliau skyrė ypatingą dėmesį šeimų palydėjimui po įvaikinimo, rengė periodines grįžtamosios 

informacijos ataskaitas Valstybės vaiko teisių ir apsaugos tarnybai, tiesiogiai dirbo su šeimomis jas palaikydami per individualius ir grupinius 

susitikimus, stebėjo vaikus ir rengė specifinius susitikimus su specialistais.  

 Per 2013 m. AVSI Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pateikė 91 grįžtamosios informacijos ataskaitą. 

 Iki šiol vaikų adaptacija šeimose nesukėlė ypatingų problemų. Visais atvejais buvo stebimas greitas ir teigiamas abipusis 

prisitaikymas, vaikai lengvai išmoko italų kalbą, adaptavosi įtėvių šeimose ir socialinėje aplinkoje. Šeimos yra labai motyvuotos ir stengiasi 

gerai atlikti savo pareigas, apskritai yra atviros ir tinkamai reaguoja į pačius sudėtingiausius vaikų adaptacijos ir raidos momentus. Vaikai 

dažnai turi raidos vėlavimo ir hiperaktyvumo požymių dėl savo praeities išgyvenimų ar dėl to, kad jie yra ilgai gyvenę globos institucijose, 

todėl reikalauja, jog šeimos nariai nuolat būtų šalia ir gebėtų juos suvaldyti. 

 Kai kuriais atvejais dėl sveikatos problemų vaikams reikėjo klinikinio ar chirurginio gydymo, ir šeimos tais atvejais labai stengėsi 

fiziškai ir emociškai vaikus palaikyti. 

 Gana dažnai vaikai patyrė sunkumų adaptuodamiesi mokyklinėje aplinkoje. Dažnai taip atsitinka dėl kalbos pasikeitimo, bet ypač dėl 

mokymosi ar bendravimo sunkumų, kuriuos dažnai patiria įvaikinti vaikai. Šie sunkumai yra susiję su emocinio pobūdžio priežastimis ir/ar 

anksčiau patirta deprivacija.  

 Įvaikintiems vaikams augant, kyla paauglystės laikotarpiui tipiškų problemų, kurios įvaikintų vaikų atveju yra daug aštresnės, bet ir  
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dėl to šeimos rimtai dirba, kai reikia, kreipdamosi pagalbos į specialistus ir į paramos tinklus. 

 Visais atvejais šeimos buvo labai atidžios vaikų poreikiams ir tinkamai reagavo, esant reikalui, kreipėsi pagalbos į specialistus, ypač į 

vaikų neuropsichiatrus ir logopedus. 

 Labai naudinga buvo AVSI ir Famiglie per l’accoclienza (Priimančių šeimų) asociacijos teikiama savitarpio pagalba, nes per 

organizuotus susitikimus ir konstruktyvias šeimų diskusijas, kuriose dalyvavo ir specialistai, buvo aptariamos įvairios su įvaikinimu susijusios 

temos. Daugelis šeimų užmezgė draugiškus tarpusavio ryšius, o tai ne tik yra naudinga parama suaugusiems, bet ir džiaugsminga bei maloni 

patirtis vaikams, kurie gauna teigiamą paskatinimą susitikti su iš tos pačios šalies kilusiais bendraamžiais. 

 2013 m. į šeimų, pageidaujančių įvaikinti Lietuvoje, sąrašą buvo įtrauktos 5 šeimos: visos šeimos įrašytos dėl konkrečių specialiųjų 

poreikių atvejų. 

 Iš sąrašo buvo išbrauktos 7 šeimos, kurios atsiėmė iš mūsų asociacijos savo prašymus įvaikinti dėl asmeninių priežasčių. 

17 šeimų buvo pasiūlyta įvaikinti 20 vaikų. Įprasta tvarka įvaikinti buvo pasiūlyta 11 vaikų. 9 vaikai buvo siūlomi pagal specialiųjų 

poreikių programą. Tai reiškia, kad jie atitiko nors vieną iš šių nurodytų požymių: 

 vaikai, turintys sunkiai išgydomų ar nepagydomų sveikatos sutrikimų, kuriuos patvirtina gydymo ar medicinos įstaigų išduotos vaiko 

sveikatos pažymos ir vaiko globėjo užpildyta pažyma; 

 vyresni nei 8 metų vaikai; 

 ne mažiau kaip trijų brolių, seserų, siūlomų įvaikinti kartu, grupė; 

 vaikai, turintys glaudžius ryšius su broliais ir seserimis, nesutinkančiais arba negalinčiais būti įvaikintais kartu. 

 2013 m. 10 šeimų, lydimų organizacijos AVSI, įvaikino 14 vaikų, iš jų - 9 berniukus ir 5 mergaites. Iš šių 10 įvaikinimų 4 buvo pagal 

vaikų su specialiaisiais poreikiais programą (4 šeimos, 8 vaikai) ir 6 procedūros įprastine tvarka (6 šeimos, 6 vaikai, iš kurių du 7 metų, 

vienas 9 metų, vienas 11 ir du 12 metų). 

 Už AVSI įgalioto atstovo Lietuvoje teikiamas paslaugas atstovui sumoka įgaliojanti Italijos institucija, kuriai sumoka šeima. AVSI 

kiekvienos besivaikinančios šeimos išlaidoms Lietuvoje per du kartus perveda organizacijai SOTAS nustatytą sumą, skirtą procedūrai 

užsienyje atlikti. Pasibaigus procedūrai, suskaičiuojama permoka arba nepriemoka. Esant nepriemokai, AVSI perveda trūkstamą sumą. 

Permokos atveju, SOTAS grąžina AVSI nepanaudotas lėšas. 
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Įgaliotam AVSI atstovui Lietuvoje – organizacijai SOTAS – AVSI pagal 2013 m. bendradarbiavimo sutartį už stabilios AVSI atstovavimo 

būstinės Lietuvoje suteikimo paslaugą 2013 m. sumokėjo 5 400 eurų (18 645 Lt). Kaip numatyta sutartyje, SOTAS užtikrina stabilią AVSI 

atstovavimo buveinę Lietuvos teritorijoje, naudodamas atitinkamą dalį biuro struktūros ir biuro įrangos, kurią paprastai naudoja savo 

institucinėje veikloje. Taigi, šios lėšos yra skirtos apmokėti daliai biuro nuomos bei komunalinių mokesčių, telefono išlaidoms, kanceliarinėms 

prekėms, bendroms biuro išlaidoms bei apmokėti buhalterio-administratoriaus paslaugas. 

 Atskirai yra apmokama už paslaugas būsimųjų įtėvių atžvilgiu, susijusias su referento užsienyje funkcijomis ir pareigomis (referentės, 

vertėjos žodžiu, psichologo paslaugas, kai jos nesusijusios su konkrečia šeima, atstovavimo išlaidos (išlaidos, susijusios su įvaikinimu, bet 

nepriskiriamos kuriai nors konkrečiai šeimai), išlaidos, skirtos darbo priemonėms įsigyti ir darbuotojų mokymams ar supervizijoms). 2013 m. 

už 10 procedūrų buvo gauta 41433,60 Lt (po 4 143,36 Lt už procedūrą).  

 

2.4. Projektas “Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos gerinimas” 

 Projektas įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir 

socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką”. 

 Data: 2012 m. balandžio 2 d. – 2015 m. balandžio 1 d. 

 Pagrindinis pareiškėjas:  VšĮ SOTAS 

 Partneriai: VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras, 

VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centras, VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinosios 

globos namai, LPF VA Caritas socialiniai projektai, Asociacija „Bokštas“, UAB MAXIMA LT, UAB „Vikada“. 

 Remėjas:  Europos socialinis fondas 

 Projekto vertė: 1 447 850 Lt,  organizacijai SOTAS skirta 507 243 Lt 

 Projekto tikslas—pagerinti esamų ir buvusių globos namų ugdytinių ir socialinės rizikos vaikų įvairiapusę socialinę integraciją, 

apimančią gyvenimo kokybės užtikrinimą, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, profesinį orientavimą, pagalbą įsitvirtinant darbo rinkoje. 

 Projekto tikslinė grupė: esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai, socialinės rizikos 

ir (ar) likę be tėvų globos vaikai. Planuojama, kad viso projekto metu dalyvaus 125 asmenys. 2013 metais buvo dirbama su 69 jaunuoliais. 
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 Projekto uždaviniai:  

 gerinti socialinę integraciją atpažįstant jaunuolių poreikius, ugdant socialines kompetencijas, skatinant mokymosi bei darbo 

motyvaciją; 

 padėti jaunuoliams renkantis profesiją, įgyjant darbinę kompetenciją, lavinti ir stiprinti jų mokymosi ir savarankiško gyvenimo 

įgūdžius; 

 suteikti jaunuoliams galimybę įgyti praktinių įgūdžių, įsitraukti į 

mokymosi ir darbo aplinką. 

 Projekto tikslinės grupės specifika. Vaikų globos namų 

auklėtiniai, sulaukę pilnametystės, turi palikti globos įstaigą. Jie dažnai išeina 

nepasiruošę savarankiškam gyvenimui, nemoka planuoti savo ateities, nes 

yra įpratę gyventi pagal nustatytas vidaus taisykles ir su nuolatine 

suaugusiųjų.   

 Paaugliams gyvenantiems globos namuose, sunkiau sekasi adekvačiai 

išreikšti save, dauguma jaunuolių pasižymi nepasitikėjimu savo jėgomis, 

emociniu nebrandumu, išgyvena nepritapimo visuomenėje baimę bei 

abejones dėl savo ateities. Tuo ypač pasižymi jaunuoliai, kurie netrukus turės 

palikti globos namus. Viena iš opiausių problemų - neapibrėžtumas dėl 

ateities profesijos, nežinojimas ką veikti ir kur eiti išėjus iš globos institucijos, 

baigus mokyklą. Be to socialinės rizikos grupės jaunuoliai nėra pajėgūs konkuruoti darbo rinkoje vienodomis sąlygomis be papildomo 

paruošimo ir specialistų intervencijos. Tikslinės grupės jaunuoliai yra specifiniai tuo, kad išėję iš globos institucijų ir pradėję savarankiškai 

gyventi jie dažniausiai gali pasikliauti tik savimi, kaip ir socialinės rizikos vaikai, gyvenantys ypač probleminėse šeimose. Jie specialybę dažnai 

renkasi ne pagal savo poreikius ar norus, o pagal skiriamus bendrabučius, kuriuose išėję iš globos institucijos galės gyventi, nes kitų galimybių 

paprasčiausiai nežino. 

 Dėl šių priežasčių jaunuoliams projekto metu teikiama pagalba yra kompleksinė, nes jaunuolių integracija į darbo rinką neatsiejama 

nuo jų socialinės integracijos. 

 Projekto veiklos. 2013 metais vyko dauguma suplanuotų projekto veiklų: individualūs pokalbiai, psichosocialinė ugdomoji veikla su 

jaunuoliais – individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, profesinio orientavimo ir konsultavimo  
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veikla, patirtinė terapija, bendrieji ir darbiniai įgūdžiai, tarpininkavimas įsidarbinant bei nukreipimas į mokslo įstaigas yra numatytos visiems 

projekte dalyvausiantiems jaunuoliams. 

 Laukiami rezultatai. Numatoma, kad jaunuoliai, dalyvavę projekto veiklose, taps emociškai brandesni, lengviau gebės prisitaikyti 

nuolat kintančioje visuomenėje, lengviau susiras darbą ir gebės konkuruoti darbo rinkoje, lengviau spręs būsto ar šeimos kūrimo klausimus. 

Veiklos, į kurias bus įsitraukę projekto dalyviai, kompetencijos, kurias išsiugdys projekto metu, skatins rizikos grupės jaunuolius neįsitraukti į 

jiems patiems ir visuomenei žalingą veiklą bei užtikrins pozityvią socialinę ir profesinę integraciją.  

 

2.5. Projektas „Mažiau paliktų vaikų, daugiau šeimų: priėmimo kultūros ugdymas politiniame ir socialiniame Lietuvos 

kontekste“ 

 Data: 2012-2013 m. 

 Pagrindinis pareiškėjas: AVSI (Italija). 

 Partneriai: VšĮ SOTAS, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE. 

 Rėmėjas: Italijos Tarptautinio įvaikinimo komisija. 

 Vieta: Vilnius, Utena, Kaunas, Alytus, Panevėžys, Kaišiadorys, Marijampolė, Prienai, Anykščiai, Jonava. 

 Projekto vertė per 2013 metus: 411299 Lt 

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti efektyvią vaiko palikimo prevencijos sistemą: užkirsti kelią nepilnamečių palikimui ir 

pagerinti sunkumus patiriančių nepilnamečių ir jaunuolių gyvenimo kokybę teikiant ugdymo paramą ir skleidžiant priėmimo sampratą 

biologinėms šeimoms bei plėtojant ir skatinant globėjų ir įtėvių priėmimo kultūrą ir šeimų iniciatyvas.  

2012 metais projekte vykdytos veiklos: 

Susitikimai su šeimomis globos ir įvaikinimo temomis. Buvo dirbama su globėjų bei įtėvių šeimomis, siekiant sukurti šeimų tarpusavio 

paramos tinklą. Tokiu būdu pačios šeimos galėjo aktyviai įsitraukti ir padėti vienos kitoms. 2013 metais buvo surengti 7 susitikimai su 

globojančiomis ir priėmimu besidominčiomis šeimomis. Taip pat suteikiamas palaikymas toms šeimoms, kurios dėl nepakankamo 

pasiruošimo susiduria su sunkumais globojant vaikus. SOTAS darbuotojai stengėsi padėti šeimoms įveikti iškilusias problemas individualių 

susitikimų metu. Plačiau apie darbą globos ir įvaikinimo temomis skaityti  2.2. „Būsimųjų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimas ir jiems skirtų 

paslaugų plėtotė Vilniaus mieste“ , psl. 15. 
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 Dalyvavimas socialinės politikos formavimo, įstatymų leidimo procese, bendradarbiavimas su valstybės institucijomis 

vaiko ir šeimos gerovės srityje.  2013 m. SOTAS dalyvavo LR Seimo komisijoje, kurioje nagrinėjami ir prižiūrimi įstatymai, susiję su šeimos 

ir vaikų gerove, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo grupėje, kuri tikslingai dirbo LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 

pakeitimų klausimais bei Vilniaus m. savivaldybės darbo grupėje, kurioje buvo nagrinėjami Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

veiklos optimizavimo klausimai.  

Be to, projekto dėka, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo 

mokymus globos įstaigų darbuotojams globos ir įvaikinimo temomis.  

 Darbas su socialinės rizikos šeimomis. Buvo apžvelgiamos šeimų, išgyvenančių sunkumus situacijos bei suteikiama reikiama 

pagalba: individualios konsultacijos, dokumentų pildymas, tarpininkavimas įvairiose institucijose bei kt. Taip pat organizuojami renginiai ir 

išvykos kartu su dienos centrą lankančiais vaikais. Plačiau apie darbą su šeimomis skaityti  2.1. „Vaikų dienos centras”, psl. 12.  

 Parama per atstumą – tęstinė SOTAS vykdoma 

veikla rizikos grupės vaikams iš įvairių Lietuvos vietų (Vilniuje, 

Kaune, Utenoje, Panevėžyje, Marijampolėje, Prienuose ir  

Pakruojyje). Tai našlaičiai bei vaikai, stokojantys materialinės 

bei kultūrinės-ugdomosios pagalbos iš šeimos bei artimųjų. 

Projekto dėka šie vaikai gauna materialinę paramą, kurios 

tikslas yra vaikų bei jų šeimų gyvenimo kokybės pagerinimas. 

Parama panaudojama vaikų papildomoms mokyklinėms 

priemonėms, rūbams, avalynei, maisto paketams bei 

kultūrinei ugdomajai veiklai: būrelių lankymui, vasaros 

poilsiui, išvykoms ir kt. Kartu su materialine pagalba vaikas 

laiškais palaiko ryšį su padedančiu asmeniu, kuris lydi vaiką 

gyvenimo kelyje ir kuriam rūpi vaiko gerovė bei žmogiškas 

orumas. 2012 metais materialinę paramą gavo 200 vaikų iš 

globos namų bei socialinės rizikos šeimų.  

Paramą gaunantys vaikai 
organizacijose ir šeimose  

Vaikų skaičius 

Vaikų ir paauglių dienos centras 15 

Vilniaus Rasos specialioji mokykla  10 

Šv. Teresės šeimyna iš Užpalių  13 

SOTO veiklose dalyvaujančios 21 

Vilniaus regiono šeimos  11 

Kauno regiono šeimos  24 

Marijampolės regiono šeimos  4 

Panevežio regiono šeimos  81 

Prienų regiono šeimos  5 

Pakruojo regiono šeimos  16 
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 Jaunimo ugdymo centras. Buvo vykdoma socialinė ugdomoji veikla su 100 jaunuolių (16-22 m.) iš Vilniaus, Kauno, Kaišiadorių ir 

Utenos. Suteikiama pagalba mokantis, organizuojamos diskusijos įvairiomis aktualiomis temomis, rengiamos ekskursijos ir išvykos, 

organizuojamos sportinės veiklos, komandiniai žaidimai. Jaunuoliai susitinka kartą per savaitę, mokosi vieni iš kitų, geriau pažįsta save bei 

supančią aplinką.  

 Mokymai darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis. 2013 m. buvo tęsiamas darbuotojų ugdymas bei 

kvalifikacijos kėlimas socialinio darbo srityje. 2013 m. balandžio mėn. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo vykdomi mokymai 

„Socialinio darbuotojo įgalinimas: darbuotojo poreikiai ir darbo motyvacija“ socialiniams darbuotojams, dirbantiems vaikų globos 

įstaigose, vaikų teisių apsaugos skyriuose, bei dirbantiems su stokojančiomis socialinių įgūdžių, socialinės rizikos šeimomis bei su socialiai 

remtinais asmenimis ir šeimomis. Mokymų temos: „Pagalbos vaiko šeimai samprata”, „Šeimos pažinimas ir vertinimas”, „Socialinio 

darbuotojo įgalinimas: darbuotojo poreikiai ir darbo motyvacija”.  Mokymuose dalyvavo 30 darbuotojų. Taip pat 25 darbuotojams, 

dirbantiems su šeimomis iš Vilniaus, Utenos ir Alytaus buvo surengtas susitikimas su Italijos psichologe, turinčia didelę darbo patirtį su 

šeimomis.  

 

2.6. Socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas per bendradarbiavimą ir kompleksinę pagalbą  

 Pagrindinis pareiškėjas: VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras. 

 Partneriai: VšĮ SOTAS, VA Caritas, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras. 

 Rėmėjas:  Europos socialinis fondas. 

 Projekto vertė: 823 702 Lt,  organizacijai SOTAS skirta 962 Lt. 

Projektu siekiama parengti ir įgyvendinti socialiai pažeidžiamų asmenų pakopinį socialinės atskirties mažinimo ir integracijos į 

darbo rinką paslaugų rinkinį, didinantį projekte dalyvaujančių asmenų įsidarbinimo gebėjimus ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje. 

Projekto metu sprendžiama socialinės rizikos šeimų narių, ilgalaikių bedarbių, vienišų ir daugiavaikių šeimų narių, socialinės paramos gavėjų 

bedarbystės problema Vilniaus mieste. Taikomas kompleksinis atskirties mažinimo ir inkliuzijos į darbo rinką modelis apima motyvacijos 

kėlimo, socialinių, savarankiškumo, darbinių įgūdžių, bendrųjų gebėjimų (lietuvių k., anglų k., skaitmeninio raštingumo, darbo teisės 

pagrindų) ugdymą, profesinį mokymą bei praktinį mokymą kavinėse. Taip pat teikiamos profesinio orientavimo, tarpininkavimo, pagalbos 

įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugos. 2013 metais VšĮ SOTAS projekte buvo vykdomas darbas su keturiomis dalyvėmis iš kurių viena 

įsidarbino.  
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