
Socialinės tarnystės savanoriai

2017 veiklos ataskaita



SOTAS yra nevyriausybinė organizacija, vykdanti socialinę veiklą ir įgyvendinanti 
projektus, kurie gali konkrečiai prisidėti kuriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovę, 
taip pat ir jų priėmimo kultūrą, plėtoti socialinę savanorystę. Organizacijos 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 efektyvesnę socialinę politiką, susijusią su vaikų, jų šeimų, 
jaunimo gerove, bei socialinę kultūrą, grindžiamą bendražmogiškomis vertybėmis.

Darbo metodo principai

Dėmesio centre – asmuo
Pradėti nuo pozityvumo

Veikti kartu
Subsidiarumas

Partnerystė



2017–aisiais SOTAS atšventė 15–ąjį gimtadienį, tad jau ilgą laiką dirbame
socialinėje srityje ir šią galimybę laikome tikra dovana. Esu dėkinga visiems, mus
lydėjusiems per šiuos metus. Tikiuosi, kad dar daug metų galėsime dirbti kartu,
nes mes mylime šį darbą, o SOTAS yra vieta, kur kiekvienas gali jaustis savimi.
Vienas globėjas pasakė: „Kaip gerai, kad jūs tokie esate“, – tai patvirtina, kad
turime eiti pirmyn.
2017 metais sulaukėme garbingų svečių ir nemažai reikšmingų pripažinimų.
Pirmiausia tai partnerystės galimybė su Vilniaus savivaldybe vykdant naują
projektą – Kompleksinė pagalba šeimai. Kita naujovė: tapus viena iš keturių
Vilniuje veikiančių Globėjų tarnybų, mums buvo patikėtos kai kurios vaiko globos
ir įvaikinimo procedūrų funkcijos, kurias anksčiau vykdė savivaldybės darbuotojai.
Tai mums leidžia prisidėti prie savivaldybės veiklos ir panaudoti šioje srityje
sukauptą patirtį bei įdirbį.
Pastebime, kad mūsų darbe tampa vis svarbesnis žvilgsnis į žmogų ir į jo
žmogiškumą. Tai nėra savaime suprantama, nes dažnai mes žvelgiame į asmenį
nesuteikdami jam galimybės atsiskleisti. Taip užkertamas kelias bet kokiam
pokyčiui, kuris įmanomas tik pripažinus, kad kiekvienas žmogus vadovaudamasis
savo širdimi geba įvertinti gyvenimo iššūkius.
Norėtųsi palinkėti mums visiems ugdyti žvilgsnį, kuris leistų kito širdžiai
atsinaujinti, nesustoti ir vis iš naujo atrasti savo orumą.

Direktorė Paola Fertoli

MŪSŲ 2017 METAI



GLOBA IR ĮVAIKINIMAS

2017 metais suorganizavome 3 įvadinių GIMK mokymų
grupes, kuriose buvo parengtas 41 būsimasis įtėvis ar
globėjas, teikėme nuolatines psichologines ir socialines
paslaugas 90 esamų globėjų ir įtėvių šeimų,
suorganizavome 18 globėjų ir įtėvių palaikymo susitikimų
(tai paramos grupės, tęstiniai mokymai).
Liepos pabaigoje prie Bebrusų ežero įsikūrusioje jaukioje
poilsiavietėje suorganizavome vasaros stovyklą, kurioje
dalyvavo 11 globėjų ir įtėvių šeimų ir net 26 jose
augantys vaikai. Stovykloje šeimos turėjo galimybę
bendrauti tarpusavyje, įsigilinti į svarbias temas,
atsikvėpti bei turiningai praleisti vasaros dienas.
Neatsiejama mūsų darbo dalis – naujų globėjų ir įtėvių
paieška. Suorganizavome 12 viešinimo susitikimų,
kuriuose pasakojome apie globą ir įvaikinimą,
atsakydavome į žmonėms rūpimus klausimus, griovėme
mitus, kurių vis dar gausu mūsų visuomenėje. Didelio
žmonių susidomėjimo sulaukė mūsų sukurtas filmas apie
globą „Globa. Vieni suteikia šaknis, kiti – sparnus“. Filmą
galite pažiūrėti čia: youtu.be/gGAcqTeXbUA
Praėjusiais metais organizavome mokymus specialistams,
dirbantiems globos ir įvaikinimo srityje. Mokymuose
dalyvavo 28 specialistai.

Parengtas 41
būsimasis įtėvis ir 

globėjas

Suorganizuotos 3
įvadinių GIMK 

mokymų grupės

Praėjusiais metais SOTAS tapo Globėjų tarnyba Vilniaus mieste, kurios pagrindinis
tikslas – teikti nemokamą pagalbą ir paramą esamoms globėjų bei įtėvių šeimoms
bei rengti būsimas globėjų ir įtėvių šeimas.

Suorganizuota 18
globėjų ir įtėvių 

palaikymo 
susitikimų

Suorganizuota 12
globos ir įvaikinimo 
viešinimo susitikimų

90 šeimų gavo 

psichologinę ir 
socialinę pagalbą

youtu.be/gGAcqTeXbUA




VAIKŲ DIENOS CENTRAS

30 vaikų lankė 

dienos centrą

19 šeimų gavo 

psichosocialinę ir 
materialinę 

pagalbą

8 savanoriai 

padėjo dienos 
centro veikloje

2017 metais dienos centre dirbome su 30 vaikų, kuriems
teikėme pagalbą mokantis, organizavome ugdomuosius
užsiėmimus ir nemokamą maitinimą, ugdėme higienos ir
buitinius įgūdžius, organizavome išvykas ir stovyklas. Jau
dešimt metų SOTO dienos centre kuriama saugi aplinka,
kurioje vaikai auga ir tobulėja, tampa stipriais ir
laimingais mūsų visuomenės nariais. Neatsiejama darbo
su vaikais dalis – pagalba šeimoms. Psichologinę,
socialinę ir materialinę pagalbą gavo 19 dienos centrą
lankančių vaikų šeimų. Taip pat dalyvavome pavasarinėje
ir rudeninėje Maisto banko akcijoje, kurios metu rinkome
produktus maitinimo organizavimui dienos centre,
dalinome surinktus produktus vaikų šeimoms, kurioms
labiausiai tokia pagalba buvo reikalinga.

Kaip ir kasmet, tradiciškai vasaros metu organizavome stovyklą Karklėje, kurioje
dalyvavo 18 vaikų. Vasaros stovykla visada yra ypatingai laukiama – tai galimybė
vaikams pakeisti aplinką, turiningai pailsėti ir leisti laiką su draugais.
Neįkainojama pagalba dienos centre – savanoriai. Praėjusiais metais mums padėjo
8 savanoriai.





PASLAUGOS ŠEIMAI

Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis pradėjome įgyvendinti projektą „Kompleksinių
paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Projekto tikslas – organizuoti ir
kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant
įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo
šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos
gyvenimo kokybės gerinimo.

Nuo 2004 metų esame oficialus įgaliotas Italijos
nevyriausybinės organizacijos AVSI atstovas vykdant
tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje. Atstovaudami
AVSI praėjusiais metais lydėjome Italijos piliečių šeimas,
kurios atvyksta įvaikinti Lietuvoje, padėjome sutvarkyti
reikiamus dokumentus, padėjome susipažįstant su
vaikais ir mezgant santykį su jais, teikėme socialinę ir
psichologinę pagalbą vaikams ir įtėviams šiuo jų labai
sudėtingu gyvenimo momentu.

TARPTAUTINIS ĮVAIKINIMAS

Atstovavome 11 
Italijos piliečių 

šeimų

Šeimos įvaikino 

14 vaikų

Nemokamas 
socialines ir 

psichologines 
paslaugas gavo 

100 asmenų

Suorganizuotos 2
pozityvios tėvystės 

mokymų grupės

Mūsų atstovautos 11 Italijos piliečių šeimų įvaikino 14 vaikų. Visi vaikai buvo
įvaikinti pagal specialiųjų poreikių programą: tai vaikai, turintys sunkiai išgydomų
ar nepagydomų sveikatos sutrikimų, vyresni nei 8 metų vaikai, brolių ir (ar) seserų
grupės.

Iki metų pabaigos suteikėme nemokamas socialines ir
psichologines paslaugas 100 asmenų. Aktualiausia buvo
pozityvios tėvystės mokymai, individualios psichologo
konsultacijos ir šeimų konsultacijos.
Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo
lėšomis.

Platesnę informaciją apie nemokamas paslaugas galima 
rasti: www.sotas.org/seima/

http://www.sotas.org/seima/




ĮSIMINTINIAUSI 2017 METŲ 

ĮVYKIAI

MŪSŲ 15–ASIS GIMTADIENIS
Kiekvienais metais balandžio mėnuo būna džiaugsmingas mūsų organizacijai, nes
tai laikas, kai galime sakyti, kad dar vienas etapas pasibaigė – dar vieneri metai
įrašyti SOTO istorijoje. 2017–ieji mums buvo ypatingi, nes SOTUI suėjo 15 metų.
Ta proga sukvietėme visus į padėkos koncertą „Baroko perlai“, kuris buvo dovana
visiems mūsų draugams už tai, kad buvo, yra ir, tikimės, bus su mumis ateityje.
Gimtadienio proga neatlygintinai koncertavo talentingų muzikuojančių draugų
grupė: Fausta Viktorija Osičnaitė (smuikas), Ieva Kirilauskaitė (smuikas), Martynas
Vytas (altas), Kornelija Giedrikaitė (violončelė), Rūta Vosyliūtė (vokalas).

LR PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ APLANKĖ SOTĄ
Gegužės mėnesį svečiuose sulaukėme ypatingo svečio – Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybauskaitės. Prezidentė kartu su dienos centrą lankančiais
vaikais sodino augalus prekybos centro IKI dovanotame šiltnamyje. Jame
auginome braškes, salotas, prieskonines žoleles, pomidorus, paprikas ir kt. Kartu
su vaikais visus metus rūpinomės ir prižiūrėjome šiltnamį. Šiltnamio atidarymas
buvo bendra IKI prekybos tinklo ir kampanijos Už saugią Lietuvą dalis.

KONFERENCIJA “VAIKO GLOBA ŠEIMOJE: GEROSIOS GLOBĖJŲ IR
SPECIALISTŲ PATIRTYS”
Lapkričio mėnesį organizavome konferenciją „Vaiko globa šeimoje: gerosios
globėjų ir specialistų patirtys“, kurios tikslas buvo skleisti ir dalintis gerąja globėjų
ir specialistų, dirbančių globos srityje, patirtimi. Konferencijoje pranešimus skaitė
valstybinių institucijų atstovai, specialistai, dirbantys globos ir įvaikinimo srityje,
savo patirtimi dalijosi globėjai. Konferencijoje dalyvavo virš 100 specialistų ir
žmonių, besidominčių globos ir įvaikinimo tema.
Su konferencijos pranešimais galite susipažinti: youtu.be/OOTWgQs4qDg

https://youtu.be/OOTWgQs4qDg




FINANSINĖ ATASKAITA

ĮPLAUKOS

Eur

AVSI Foundation 111314

Vilniaus miesto savivaldybė 87320

Vokietijos katalikų solidarumo judėjimas Renovabis 36500

ES struktūrinė parama 26417

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 24823

Privačių asmenų parama 10843

2 % GPM 3207

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 1563

Iš viso: 301987*

IŠLAIDOS

Eur

Darbo užmokestis
- pagal darbo sutartis
- socialinio draudimo įmokos, garantinis fondas
- autoriniai atlyginimai

99789
31031
2271

Šeimų išlaidos pagal tarptautinio įvaikinimo programą 
(juridinės, transporto, vertimo paslaugos ir kt.)

44782

Patalpų nuoma 16614

Komunalinės paslaugos 2639

Ryšių paslaugos 2252

Transporto išlaidos 1489

Kanceliarinės ir ūkinės prekės 3785

Reklamos ir viešinimo išlaidos 14883

Paslaugų pirkimas (įvadiniai GIMK mokymai, stovyklų 
organizavimas, išvykų organizavimas)

23621

Banko paslaugos 529

Iš viso: 243685*

* Skirtumas tarp įplaukų ir išlaidų (58302 Eur) atsirado dėl ES paramos ir AVSI lėšų avanso 
2018 metams.



RĖMĖJAI IR PARTNERIAI
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