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Šiais metais vėl galime nuoširdžiai teigti, kad 2014 metai buvo

turtingi patirčių. Iš pradžių dvejojome, ar tęsime savo veiklą, pirmiausia dėl

finansavimo trūkumo, bet tikrovė buvo stipresnė ir mums pavyko dirbti

gerai bei tęsti pradėtus darbus. Reikšmingiausios pagalbos – ne finansinės,

bet metodinės ir vadybinės – sulaukėme iš mūsų tarptautinio partnerio

“AVSI fondas” (www.avsi.org), kuri mums leido sustiprinti organizaciją ir

priimti iššūkius. Šiais metais ir toliau tęsėme mūsų pagalbą vaikams ir

jaunuoliams bei jų šeimoms kovodami su smurtu ir gindami asmenį kaip

savo gyvenimo pagrindinį veikėją, kas visada yra mūsų veiklos pagrindas.

Bendradarbiavimas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus

Lietuvoje dar neranda stabilios pusiausvyros ir tikros darnos, dėl ko

apgailestaujame, tačiau ir toliau sieksime konkrečiai ir veiksmingai prisidėti

prie visuomenės gerovės. Socialinių problemų Lietuvoje tebėra daug ir jos

sudėtingos, ypač tos, kurios yra susijusios su globos sistemos reforma ir su

realia, bet ne ideologine vaikų teisių apsauga. Tai ir ateityje bus mūsų

veiklos pagrindinės kryptys. Esame vis labiau įsitikinę, kad vaikai negali būti

ginami abstrakčiai, bet tik saugant gimtąją aplinką, iš kurios jie yra kilę, t. y.

jų šeimą. Žmogus yra išskirtinis dėl savo pagrindinių ryšių šeimoje ir

visuomenėje, nepakartojamas ir nesupaprastinamas iki jokios sociologinės

kategorijos ar iki kokio nors ribotumo (skurdas, alkoholizmas, negalia,

palikimas). Mums yra labai svarbu bendradarbiauti su privačiomis ir

valstybinėmis organizacijomis, kad sustiprintume žmogų, kuris išugdytas

taptų savo gyvenimo pagrindiniu veikėju. Mes negalime išspręsti mūsų

sutinkamų žmonių problemų, bet galime jiems būti konkreti pagalba iš

naujo atrandant savo orumą ir atsakomybę.

Direktorė Paola Fertoli

„Yra daug abejingumo kančios akivaizdoje.
Šį abejingumą reikia atsverti konkrečiais
meilės darbais“ @pontifex

http://www.avsi.org/


Trumpai apie SOTĄ

SOTAS vykdo socialinę ir kultūrinę veiklą, ypatingą dėmesį

skirdamas 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.

Organizacija savo veikla siekia konkrečiai prisidėti kuriant

vaikų ir jų šeimų gerovę, jų priėmimo kultūrą, plėtoti socialinę

savanorystę. 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.

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.

Mūsų metodas

• Dėmesio centre – asmuo;

• Pradėti nuo pozityvumo;

• Veikti kartu;

• Subsidiarumo ir bendruomeninės veiklos plėtotė;

• Partnerystė.

Plačiau: http://www.sotas.org/musu-metodas/
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SOTAS 

valdyba-steigėjai

Kristina Čiginskienė

Mindaugas Nasevičius

Lijana Gvaldaitė

Daiva Nasevičienė

Marija Einorienė 

Buhalterija

Ksenija Gribkovienė

Administracija

Lijana Gvaldaitė

Kristina Čiginskienė

Direktorė

Paola Fertoli

Vaikų

dienos centras

Lina Grudulaitė

Andželika 

Misiūnaitė

Darbas su 

šeimomis

Andrius Atas

Nijolė Giknienė

Konstancija 

Dauguvietytė

Globėjų 

ir įtėvių 

parengimas

Andrius Atas

Nijolė Giknienė

Lijana Gvaldaitė

Struktūrinių

projektai

Kristina 

Čiginskienė

Živilė Kairytė

Tarptautinis

įvaikinimas

Lina Pazikaitė

Darbas su 

savanoriais

Lina Grudulaitė

Darbas su 

praktikantais

Nijolė Giknienė

Projektų rengimas

Martynas Palionis

Organizacijos struktūra ir žmogiškieji 

ištekliai 2014 m.

Darbuotojai: 14 

Savanoriai: 31 

Praktikantai: 8
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Įplaukų šaltiniai Lt Proc.

Instituciniai rėmėjai 91647 8,87

ES struktūrinė parama 581416 56,28

Aukok.lt 19408 1,88

AVSI 211987 20,52

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 2540 0,25

MollerGruppen AS 36945 3,58

Kiti fondai 5000 0,48

Privatūs rėmėjai 84184 8,14

Iš jų: • 2% gyventojų pajamų

mokesčio parama
8975

• Kita 75209

Iš viso 1033127 100
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9%

8%

20%

1%

52%

2%
8%

Išlaidų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

Vaikų dienos centras

Įvaikinimas ir globa

Tarptautinis įvaikinimas

Darbas su šeima

Darbas su jaunuoliais

Socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas

SOTAS administracinės sąnaudos (nuoma, administracijos darbo užmokestis,
kanceliarinės sąnaudos ir pan.)



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.

Partneriai užsienyje:

AVSI (Italija);

Famiglie per l‘Accoglienza (Italija);

AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE (Italija).

Tinklai, kuriems priklauso SOTAS:

AVSI network (tarptautiniam 60-ies organizacijų ir asociacijų

tinklui);

NVO vaikams konfederacijai;

Nacionalinei šeimų ir tėvų asociacijai.

Projektai

1. Vaikų dienos centro kompleksinė pagalba Vilniaus m.

Verkių seniūnijos vaikams iš socialinės rizikos šeimų

2. Parama per atstumą

3. Vaikų vasaros stovykla “Draugystės kelias”

4. Paauglystė – iššūkis šeimai?

5. Būsimųjų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimas ir

jiems skirtų paslaugų plėtotė Vilniaus mieste (pagal

GIMK (PRIDE) programą)

6. Padėti tam, kuris padeda

7. Tarptautinis įvaikinimas

8. Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę

atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos

gerinimas

9. Socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas per

bendradarbiavimą ir kompleksinę pagalbą

Plačiau: http://www.sotas.org/musu-projektai/
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Dienos centre siekiama:

• Suteikti įvairiapusę socialinę ir ugdomąją pagalbą vaikams ir jų

šeimoms;

• Padėti atsiskleisti vaikų gabumams ir pažinti save;

• Atstatyti ir sustiprinti šeimų funkcijas, siekiant užtikrinti vaikų

gerovę.

2014 m. dienos centre buvo dirbama su 31 vaiku iš 21 šeimos.

Dienos centrą lanko 7 – 14 metų vaikai, pagal kurių poreikius yra

organizuojami įvairūs užsiėmimai ir veiklos. Kasdien su vaikais dirba 2

socialiniai darbuotojai, savanoriai arba praktikantai, o esant poreikiui

ir psichologas.

Per 2014 metus dienos centre buvo organizuojamos įvairios

veiklos: meniniai, sceninės veiklos, savęs pažinimo, kulinarijos, sporto

užsiėmimai.

Liepos mėnesį buvo suorganizuota 5 dienų vasaros stovykla

pajūryje. Spalio mėnesį dienos centras dalyvavo „Maisto banko“

akcijoje, kurioje rinko maisto produktus dienos centrą lankančių vaikų

šeimoms bei maitinimui pačiame dienos centre.

7



2014 metais vykdytos veiklos:

• Individualios ir grupinės psichologo ir (arba) socialinio darbuotojo

konsultacijos;

• Bendruomeninio pobūdžio renginiai ir šeimų su vaikais išvykos;

• Susitikimai, skirti bendravimo tarp šeimų skatinimui, dalinimuisi

patirtimi, tarpusavio pagalbos plėtojimui;

• Tėvystės įgūdžių grupių vedimas;

• Tarpininkavimas ir bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

(mokyklomis, savivaldybės institucijomis ir kt.);

• Privačių rėmėjų, portalo www.pagalbadaiktais.lt dėka teikta

materialinė parama.

Į veiklas buvo įtrauktos 75 šeimos iš Vilniaus, Kaišiadorių, Visagino

ir Vėriškių, ir 21 šeima, kurių vaikai lanko vaikų dienos centrą.

Materialinė pagalba buvo suteikta 8 šeimoms.
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SOTAS organizacija savo veikla siekia prisidėti prie šeimos

instituto stiprinimo ir šeimos gerovės įtvirtinimo mūsų šalyje, tradicinių

šeimos vertybių ir darnios šeimos puoselėjimo, palankesnės šeimos

socialinės politikos kūrimo ir įgyvendinimo.

2014 metais vykdant veiklas siekėme stiprinti vaikus auginančias

šeimas, lavinant pozityvios tėvystės įgūdžius, ugdant santykių šeimoje

kultūrą ir skatinant šių šeimų telkimąsi bei tarpusavio pagalbą.

http://www.pagalbadaiktais.lt/


SOTAS teikia globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo,

atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas Vilniaus mieste.

Esant galimybei ir iškilus poreikiui, šios paslaugos teikiamos ir Vilniaus

rajono savivaldybės šeimoms.

Veikloje taikoma GIMK programa, kurios metu organizuojami

grupiniai užsiėmimai ir individualūs susitikimai su globėjų ir įtėvių

šeimomis, vykdomi namų vizitai. Be to, SOTAS konsultuoja įvaikinusias

ir globojančias šeimas, vyksta šių šeimų savigalbos grupės susitikimai,

vykdoma globos skatinimo ir visuomenės jautrinimo veikla.

2014 metais vykdytos veiklos:

• Mokymų grupių būsimiems globėjams (rūpintojams) ir

įvaikintojams organizavimas;

• Tęstinių GIMK mokymų grupių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms

organizavimas;

• Socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos;

• Savigalbos grupių susitikimų organizavimas;

• Globos skatinimo ir visuomenės jautrinimo susitikimų

organizavimas.

2014 metais įvyko 2 mokymų grupės būsimiems globėjams

(rūpintojams) ir įvaikintojams, kurių metu parengta 16 globėjų ir 4

įvaikintojų šeimos; tęstiniuose GIMK mokymuose dalyvavo 7 globėjų

šeimos ir 1 įtėvių šeima; buvo suteiktos 66 socialinio darbuotojo ir

psichologo konsultacijos 41 šeimai; įvyko 7 savitarpio paramos

grupėse, kuriose dalyvavo 32 įtėvių ir 5 globėjų šeimos. Taip pat įvyko

7 globos skatinimo ir visuomenės jautrinimo susitikimai, kuriuose

dalyvavo 112 asmenų. 2014 metais dalyvauta Italijos priimančių

šeimų ascociacijos Famiglie per l‘Accoglienza kasmetinėje

konferencijoje, kurioje dalintasi SOTAS savigalbos grupių įtėviams ir

globėjams gerąja patirtimi.

SOTAS darbuotojų interviu apie globą „SOTAS: kad jausčiausi

laimingas, mano gyvenimas turi kam nors rūpėti“.
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Nuo 2004 metų SOTAS yra oficialus įgaliotas Italijos

nevyriausybinės organizacijos AVSI fondas atstovas vykdant

tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje.

SOTAS, atstovaudamas Italijos asociaciją AVSI fondas, lydi Italijos

piliečių šeimas, kurios atvyksta įvaikinti Lietuvoje, padeda sutvarkyti

reikiamus dokumentus, padeda susipažįstant su vaikais ir mezgant

santykį su jais, teikia socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams ir

įtėviams šiuo labai sudėtingu gyvenimo momentu.

Šiais metais SOTAS labai daug dėmesio skyrė ir intensyviai

bendradarbiavo su AVSI fondas dėl vaikų iš specialiųjų poreikių

programos specifikos ir jų bruožų, kad būtų galima kuo geriau parinkti

šeimas priimti vaikus, turinčius specialiųjų poreikių: vyresnius vaikus,

brolių ir seserų grupes, vaikus, turinčius sveikatos sutrikimų.

Per 2014 metus 13 SOTAS atstovaujamų šeimų įvaikino 17

vaikų: viena šeima įvaikino tris brolius, dvi šeimos įvaikino po du

brolius, o kitos šeimos įvaikino po vieną vaiką. Visi vaikai buvo

įvaikinti pagal specialiųjų poreikių programą. Iš 17 įvaikintų vaikų 7

buvo įtraukti į specialiųjų poreikių sąrašą dėl sveikatos, 7 dėl to, kad

tai buvo brolių/seserų grupės, 3 vaikai dėl amžiaus. Dažniausiai vaikai

turi ir po kelis specialiuosius poreikius.

2014 metų pabaigoje SOTAS gali pasidžiaugti, kad per 10 metų

savo veiklos tarptautinio įvaikinimo srityje palydėjo iš viso 145 šeimas,

kurios įsivaikino 200 vaikų.
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SOTAS kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą

projektą, kuriuo siekiama 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.

2014 metais vykdytos veiklos:

• Individualūs pokalbiai;

• Psichosocialinė ugdomoji veikla;

• Individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai;

• Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas;

• Profesinio orientavimo ir konsultavimo veikla;

• Patirtinė terapija;

• Bendrųjų ir darbinių įgūdžių ugdymas;

• Tarpininkavimas įsidarbinant bei nukreipimas į mokslo įstaigas.

2014 metais SOTAS dirbo su 20 jaunuolių. Keturiems iš jų veiklų

pagalba pavyko sėkmingai įsidarbinti.

Iš viso ES lėšomis finansuojamame projekte buvo dirbama su 125

jaunuoliais, iš kurių 19 per 2014 metus įsidarbino ar pradėjo mokytis

profesijos.

Projekto įgyvendinime dalyvauja 7 partnerės organizacijos.
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SOTAS kaip partneris dalyvauja įgyvendinant ES lėšomis

finansuojamą projektą „Socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas

per bendradarbiavimą ir kompleksinę pagalbą“, kuriuo 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 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.

2014 metais SOTAS projekte buvo vykdomas darbas su 8 dalyviais

iš kurių 3 dalyviai įsidarbino.

Projekto įgyvendinime dalyvauja 5 partnerės organizacijos,

pagrindinis pareiškėjas – VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras.



LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija

Europos Sąjungos struktūrinė 
parama

Aukok.lt

Vilniaus miesto savivaldybė
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

pagalbadaiktais.lt

Ebejus.lt UAB Copy Pro Atsikeli ir varai MAKE HEADS TURN MAKE UP 2 GO ONE nuotykių parkas Apollo boulingas

Musi Musi OKIIKO Soulaccess UAB Mažasis genijus

13

http://www.socmin.lt/
http://www.socmin.lt/
http://www.esparama.lt/
http://www.esparama.lt/
https://www.aukok.lt/
https://www.aukok.lt/
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https://www.facebook.com/MakeHeadsTurn
https://www.facebook.com/MakeHeadsTurn
http://makeup2go.lt/
http://makeup2go.lt/
https://www.facebook.com/musimusijewelry
https://www.facebook.com/musimusijewelry
https://www.facebook.com/pages/OKIIKO/121941101174502
https://www.facebook.com/pages/OKIIKO/121941101174502
https://www.facebook.com/yoursoulaccess
https://www.facebook.com/yoursoulaccess
http://apollo.lt/
http://apollo.lt/
http://www.mgenijus.lt/
http://www.mgenijus.lt/
http://unoparks.lt/
http://unoparks.lt/


Kontaktai:

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)

Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius  

Tel.  (8 5) 2121453

El. paštas sotas.vilnius@sotas.org

www.sotas.org

www.facebook.com/VsISOTAS

Rekvizitai:

Įmonės kodas 195746022

AB SEB bankas LT72 7044 0600 0628 3529

© SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai), 2015 
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