ORGANIZACIJOS „SOTAS“ VEIKLOS ATASKAITA

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
2012

Socialinės tarnystės savanoriai
Social Service Volunteers

ORGANIZACIJOS „SOTAS“ VEIKLOS ATASKAITA

Turinys
2012 m. veiklos rezultatai skaičiais
Įžanga
Metodinės pastabos
1.

Bendra informacija apie NVO – mūsų identitetas

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Trumpa istorijos ir veiklos apžvalga, projektų tikslinės grupės
Misija
Tikslai
Metodas
Organizacijos struktūra ir žmogiškieji ištekliai
Pagrindiniai 2011 m. vykdytų projektų partneriai
Rėmėjai
Finansiniai duomenys

2. Veikla
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.

Vaikų ir jaunimo dienos centras
Įtėvių ir globėjų mokymai
Tarptautinis įvaikinimas
Tarptautiniai projektai
Projektas „Mažiau paliktų vaikų, daugiau šeimų: priėmimo kultūros ugdymas politiniame ir
socialiniame Lietuvos kontekste“
2.4.2. Daugiaregioninė partnerystė mokyklos palikimo prevencijai vykdyti
2.5. Europos socialinio fondo projektai
2.5.1. Projektas Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės Ir
profesinės integracijos gerinimas
2.5.2. Socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas per bendradarbiavimą ir kompleksinę pagalbą

Socialinės tarnystės savanoriai
Social Service Volunteers

ORGANIZACIJOS „SOTAS“ VEIKLOS ATASKAITA

2012 m. veiklos rezultatai skaičiais
Dirbta su 371 vaiku ir jaunuoliu, iš kurių:
 200 dalyvavo Paramos per atstumą projekte,
 100 dalyvavo CAI projekte,
 34 dalyvavo „Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir
profesinės integracijos gerinimas“ projekte,
 37 lankė SOTAS dienos centrą,
21 vaiku, kurie buvo įvaikinti Italijoje,
40 socialiai pažeidžiamomis šeimomis,
280 besidominčių globa ir įvaikinimu asmenimis,
25 rengiamų įtėvių ir globėjų šeimomis,
63 esamų įtėvių ir globėjų šeimomis,
50 socialinių darbuotojų,
30 savanorių,
8 praktikantais.
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Įžanga
Atsakomybę parengti bendrą 2012 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 daugiau visiems lengvai prieinamos išsamios, aiškiai išdėstytos
bei aktualios informacijos apie įstaigos veiklą.
2012 m. reikšmingiausias įvykis iš tiesų buvo mūsų organizacijos dešimtmetis, kurio proga
surengėme koncertą ir vaišes. Tokia mintis mums gimė, nes norėjome surengti ką nors gražaus
visiems mūsų draugams, visiems, kurie dirbo su mumis per šiuos metus, įvairių institucijų
atstovams (ministerijų ir savivaldybės atstovams bei politikams), su kuriais susipažinome per šiuos
metus. Tai buvo graži proga peržvelgti mūsų dešimties metų istoriją, įvertinti, ką nuveikėme, ir su
nuostaba suvokti, kokia turtinga mūsų veikla ir kiek daug ryšių mus lydėjo per šiuos metus. Tai
buvo ir proga permąstyti, kas mus skatina dirbti socialinėje srityje. SOTAS gali dirbti savo darbą tik
todėl, kad yra įsitikinęs, jog žmogaus laimės, teisingumo ir laisvės troškimas gali būti pažadintas ir
kad tai yra didžiausias kiekvieno iš mūsų išteklius, leidžiantis spręsti bet kokias problemas. Taip
mes tampame vienas kito gyvenimo pakeleiviais su savo bendradarbiais ir su visais, su kuriais
susitinkame ir kuriems reikia pagalbos.
Aiškiai suvokdami, kad negalime išspręsti visų Lietuvos socialinių problemų, savo
nedideliu indėliu norėtume suteikti vilties tiems, kurie kas dieną kovoja, kad būtų laimingi.
Mūsų vykdomi projektai turi ugdomąjį, o ne socialinės rūpybos pagrindą. Teigiame
asmens, kuris dirbdamas kartu su mumis, mokydamasis ir dalindamasis savo gyvenimu, pats
pradeda veikti uždegdamas vystymosi kibirkštį, vertę.
Jei turėčiau pasakyti vieną žodį, kuris apibendrina ir vienija visus mūsų projektus,
pasakyčiau žodį ŠEIMA, nes tai yra visuomenės, kurioje gyvename, kūrimo pagrindas. Neįmanoma
dirbti su vaikais dienos centre atskirai nuo jų šeimų. Negalima skleisti ir stiprinti priėmimo idėjos
skatinant globą ir įvaikinimą ir negalvoti, kad šeima yra ugdymo šaltinis. Neįmanoma leisti globoti
ar įvaikinti vaiką neturint omenyje jo biologinės šeimos ir jį priimančios naujos šeimos. Per šiuos
metus stengėmės, kad SOTO balsą išgirstų politikai ir socialinės srities specialistai, norėdami
apginti ir teigti šeimos, kurioje vyro ir moters vaidmenys yra svarbus išteklius ugdant vaikus, vertę.
Sukaupta patirtis ir nuoseklus tam tikrų savo darbo principų laikymasis suformavo
organizacijos SOTAS veidą bei leido užimti reikšmingą poziciją tarp Lietuvoje socialines paslaugas
teikiančių ir šeimos politikos formavime dalyvaujančių subjektų.
Direktorė Paola Fertoli
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Metodinės pastabos
Tai antroji viešai pristatoma VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) metinė ataskaita,
apibendrinanti visas 2012 metais vykdytas veiklas. Ši metinė ataskaita skirta visiems VšĮ SOTAS
veikla besidomintiems subjektams: viešojo sektoriaus institucijoms, NVO, su kuriomis jau
bendradarbiaujama ar dar tik būtų galima užmegzti partnerystės ryšius, šeimoms bei pavieniams
asmenims, su kuriais dirbo organizacijos specialistai, paramos fondams, privatiems rėmėjams ir
visiems kitiems.
Į ataskaitą stengtasi įtraukti tik skaitytojams aktualią informaciją.
Jei kiltų neaiškumų ar pageidautumėte patikslinimų, galite kreiptis elektroniniu paštu
sotas.vilnius@sotas.org arba telefonu (8 5) 2121453.
Pastaba 1. Pinigai
2012 m gruodžio 31 d įmonės kasoje pinigų likutis 2098,56 Lt. Banko sąskaitose 183395,55 Lt. Iš jų
USD sąskaitoje 2606 Lt; EUR sąskaitoje – 107363,81 Lt.
Pastaba 2. Įsipareigojimai
Įsipareigojimų sumą sudaro:
skola tiekėjams - 652 Lt;
skola projekto partneriams – 21745 Lt;
mokėtinas darbo užmokestis- 12343 Lt;
mokėtini mokesčiai – 8 Lt;
Pastaba 3. Pajamos
Įmonės kitas pajamas sudaro gautos iš banko palūkanos bei teigiama valiutų kursų pasikeitimo
įtaka, viso 0 Lt.
Pastaba 4. Kitos sąnaudos
Įmonės sąnaudas neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka, viso 6678 Lt.
Pastaba 5. Sąnaudos
2012 m įmonė patyrė 726616 Lt sąnaudų:
 Reklamai – 0 Lt,
 patalpų nuomos bei išlaikymo – 62232 Lt,
 transporto priemonių nuomos bei aptarnavimo – 0 Lt,
 darbo užmokesčio sąnaudos – 270773 Lt,
 socialinio draudimo mokestis – 107978 Lt,
 kitų veiklų sąnaudos – 285633 Lt.
Pastaba 6. Vadovui išmokėtos sumos.
Per 2012 metus VšĮ „SOTAS“ vadovui buvo priskaičiuota 26809,29 Lt darbo užmokesčio.
Pastaba 7. Neapibrėžtumai ir įsipareigojimai
2012 m. Įstaiga neturėjo jokių teisinių procedūrų, kurios turėtų reikšmingą poveikį finansinėms
ataskaitoms.
Pastaba 8. Pobalansiniai įvykiai
Jokių reikšmingų įvykių po finansinių ataskaitų
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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 ir 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.

1.2. Misija

SOTAS yra socialinę veiklą vykdanti nevyriausybinė
organizacija, kurios misija – gerinti žmogaus
gyvenimą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir
suaugusiųjų ugdymui ir remiantis Socialiniu
Bažnyčios mokymu.
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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.).
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.
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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 2012 m.





DARBUOTOJAI: 15
DIENOS CENTRO SAVANORIAI: 30 (dauguma – studentai, 2 iš užsienio)
PRAKTIKANTAI: 8 (1 iš Italijos)

SOTAS skiria nemažai dėmesio darbui su komanda:
kassavaitinių 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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1.6. Pagrindiniai 2012 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.
Užsienio NVO:
 AVSI (Italija);
 Famiglie per l‘Accoglienza (Italija);
 AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE (Italija);
 Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (Rumunija).
Tinklai, kuriems priklauso SOTAS:
 AVSI network (tarptautiniam 60-ies organizacijų ir asociacijų tinklui);
 Konfederacijai NVO vaikams;
 Nacionalinei šeimų ir tėvų asociacijai.

1.7. Pagrindiniai rėmėjai












Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM);
Vilniaus savivaldybė;
Italijos tarptautinio įvaikinimo komisija;
Europos Sąjungos struktūriniai fondai (Europos socialinis fondas ir Lietuvos bendrojo
finansavimo lėšos);
Europos socialinio fondo agentūra Rumunijoje;
Europos Komisija;
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa;
Western Union;
UAB “Vilsta”;
Pagalbadaiktais.lt;
Privatūs asmenys.
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1.8. Finansiniai duomenys
Įplaukų šaltiniai

Lt %

Instituciniai rėmėjai

306003 42.11

Struktūriniai fondai

153501 21.13

Tarptautinis įvaikinimas
Privatūs rėmėjai
Iš jų: • 2% gyventojų pajamų mokesčio parama
• Kita

160544
106568
7287
99281

Iš viso

726616 100

ĮPLAUKŲ ŠALTINIAI PAGAL GEOGRAFINĮ PASISKIRSTYMĄ

Lietuva
Italija
ES fondai

22.10
14.66
1.00
13.66

Lt
94457
478658
153501

%
13
66
21
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2. Veikla
2.1. Vaikų ir jaunimo dienos centras
 Dienos centrą 2012 m. lankė 37 VAIKAI iš 27 šeimų.
 Jame dirbo 2 UGDYTOJAI, turintys SOCIALINIO DARBUOTOJO kvalifikaciją.
 Vykdant veiklas nuolat talkininkavo apie 30 SAVANORIŲ.
 Projekto vertė: 60 620 Lt (48 520 Lt gauti iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 12 100
Lt gauti iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos finansuoto projekto „Pažink Lietuvą“).
Dienos centras sėkmingai tęsė savo veiklą ir 2012-aisiais
metais. Tai buvo jau šeštieji vaikų dienos centro gyvavimo metai.
Ir toliau buvo puoselėjamas su vaikais ir šeimomis užmegztas
ryšys.
2012 metais vaikų dienos centre buvo išlaikyta ir toliau
tobulinama dienos centro struktūra. Veiklos struktūrą sudarė 4
savaitiniai užsiėmimai po 4 valandas: dvi valandos namų darbų
ruošos ir dviejų valandų teminis užsiėmimas. Ši struktūra buvo
pakitusi tik vasaros metu, nes vaikai tuo metu atostogavo ir jiems
nereikėjo ruošti mokykloje skirtų užduočių.
Struktūra tapo aiški vaikams ir savanoriams: tikslai ir
uždaviniai tapo konkretesni, buvo kokybiškiau panaudojamas
laikas, nes atsirado daugiau individualaus bendravimo su vaikais.
Kaip ir kasmet vyko vaikų, lankančių dienos centrą, kaita:
kai kurie „senbuviai“ nustojo lankyti centrą, atėjo naujų vaikų. Šis
keitimasis vis atnaujindavo ir performuodavo grupę. Metų pradžioje vaikų kaita stabilizavosi ir
lankančių vaikų skaičius tapo pastovus. Dėl didelio nuolat lankančių vaikų skaičiaus, negalėjome
priimti visų norinčių lankyti dienos centrą ir reikėjo sudaryti laukiančiųjų sąrašą.
Atsižvelgiant į vaikų amžių ir poreikius, buvo išbandomos įvairios veiklos, užsiėmimai.
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2012 METAI BUVO LABAI VEIKLŪS. Per
2012 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.
MENINIŲ UŽSIĖMIMŲ METU vaikai
išbandė skirtingas meno rūšis, ugdė savo
kūrybiškumą, lavino darbštumą ir kruopštumą.
Per kūrybiškumo ugdymą stiprėjo pasitikėjimas
savimi, asmens vertingumo jausmas, tai darė
teigiamą įtaką vaikų ryšiui su kitais žmonėmis. Be
to, tokio pobūdžio veikla ugdė vaikų valią ir drąsą: nepasisekus atlikti užduoties iš pirmo karto,
stengėsi tai daryti dar kartą.
SCENINĖS VEIKLOS UŽSIĖMIMAI padėjo vaikams atrasti savyje slypinčius talentus, ėmė
sparčiai drąsėti, nebijojo lipti į sceną. Vaikai išmoko ne tik atskleisti save, tačiau ir patarti draugams,
ką jie scenoje daro gerai ar blogai, kur vertėtų tobulėti, išmoko išreikšti savo nuomonę, diskutuoti,
išklausyti kitus bei dalinti patarimus.
SAVĘS PAŽINIMO UŽSIĖMIMAI apėmė gilesnį savo „šaknų“ suvokimą, savęs, savo šeimos,
savo miesto pažinimą. Tai padėjo ne tik pažinti save, atrasti stiprybes, bet ir vienas kitą labiau
pažinti, suprasti, gerbti skirtumus ir atrasti panašumus. Šis užsiėmimas turėjo didelės reikšmės
vaikų grupės darniam formavimuisi, vaikų bendravimo su savanoriais ir darbuotojais pagilinimui.
KULINARIJOS UŽSIĖMIMUOSE buvo mokomasi gaminti
įvairius patiekalus, lavinti buitinius įgūdžius, išmokti dirbti
komandoje, dalintis darbais, susitvarkyti ir draugiškai bendrauti.
FILMAVIMO UŽSIĖMIMŲ METU vaikai turėjo galimybę
ugdyti bendravimo ir komandinio darbo įgūdžius, lavinti emocijų
kontrolę ir savęs suvokimą. Tokio pobūdžio veikla taip pat stiprino
vaikų pasitikėjimą savimi ir atskleidė jų kūrybiškumą.
SPORTO UŽSIĖMIMUOSE vaikai žaisdavo futbolą,
krepšinį, lankydavo baseiną, važinėdavo dviračiais, rungdavosi
estafetėse bei kituose aktyviuose žaidimuose. Tokia skirtinga
sporto veikla padėjo į hiperaktyvumą linkusiems vaikams išlieti
savo energiją visiems priimtinais būdais, lavino sveikos gyvensenos ir plaukimo įgūdžius.
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IŠVYKŲ METU buvo stengiamasi aplankyti įvairius
muziejus bei pramogų vietas (kiną, teatrą, boulingą ir kt.).
Tokių išvykų metu gauta informacija yra tiesiogiai
integruojama į vaikų patirtį, ji ilgiau išlieka atmintyje,
praplečiamas jų žinių akiratis. Šiais metais su vaikais buvo
aplankyti Energetikos ir technikos muziejus, Lietuvos dailės
muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, kuriuose
vyko edukaciniai užsiėmimai. Taip pat buvo aplankyti „Labas“
pramogų parkas, žaidimų aikštelė X-Planet, Valstybinis
Vilniaus mažasis teatras, kuriame vaikai žiūrėjo spektaklį. Be
visų šių išvykų, su vaikais buvo keliaujama po Vilniaus miestą:
aplankyti Valakampiai, Belmontas, Verkių parkas, Vilniaus
centras ir Senamiestis.

2012 metais
dienos centro vaikams buvo suorganizuotos EKSKURSIJOS į
Šiaulius (aplankytas Kryžių kalnas, Burbiškio dvaras ir kt.),
Anykščius (aplankytas Siauruko muziejus, Arklio muziejus ir
kt.), Kauno Marių regioninį parką (aplankytas Pažaislio
vienuolynas, Kadagių slėnis ir kt.) ir Kernavę (aplankytas
Archeologijos ir istorijos muziejus, piliakalniai ir kt.).
Į Anykščius buvo keliaujama su vaikais ir
savanoriais, o į Šiaulius, Kauną ir Kernavę buvo kviečiamos
prisijungti ir vaikų šeimos. Šios ekskursijos padėjo plėsti
vaikų pasaulėžiūrą, žinias apie savo šalį. Tai buvo gera
galimybė pažinti vienas kitą, sustiprinti santykius su
savanoriais ir vaikų šeimomis.

Metų pabaigoje dienos centre buvo suorganizuota
KALĖDINĖ ŠVENTĖ, kurioje dalyvavo vaikai, jų šeimų
nariai, savanoriai ir darbuotojai. Kalėdinės šventės
metu vaikai paruošė vaidinimą, kuris susidėjo iš
eilėraščių deklamavimų, šokių bei dainų. Taip pat
tėvams pademonstruoti vaikų sukurti filmai, kurie
buvo kuriami užsiėmimų metu.
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DARBAS SU ŠEIMOMIS
Per 2012 metus su dienos centrą
lankančių vaikų tėvais buvo palaikomas
aktyvus
ryšys
telefonu
informacijos
suteikimo klausimais, buvo aptariamas vaikų
lankomumas ir situacijos mokykloje,
namuose, dienos centre. Taip pat buvo
susitinkama su šeimomis ir padedama spręsti
įvairias iškilusias problemas (pvz., tvarkant
dokumentus, ieškant informacijos rūpimais
klausimais, nukreipiant į kitas institucijas,
kurios gali spręsti sunkumus ir t.t.).
Buvo teikiama materialinė pagalba – dalinama drabužių labdara, nupirktos mokykloje
reikalingos pratybos vaikams, per portalą pagalbadaiktais.lt šeimos gavo įvairių trūkstamų daiktų
(kompiuterį, lovą-sofą, skalbimo mašiną, vaikui žieminius rūbus, daugiavaikės šeimos gavo maisto
produktų ir maisto papildų ir kt.).
Šiais metais buvo galima pastebėti padidėjusį šeimų įsitraukimą į dienos centro veiklą:
tėvai ėmėsi iniciatyvos organizuoti talką ir tvarkyti dienos centro aplinką, aktyviai dalyvavo
įvairiuose renginiuose ir išvykose į Šiaulius, Kauną ir Kernavę, tėvų susirinkime, išsakė poreikį
reguliariai susitikti.
DARBAS SU SAVANORIAIS
Dienos centre vykdomas sistemingas savanorių grupės formavimo darbas, rengiami
kasdieniai aptarimai ir kasmėnesiniai susitikimai, kurių metu vyksta diskusijos ir konsultacijos. Šis
savanorių kuravimas padeda motyvuoti ir padrąsinti juos kuo daugiau atsiskleisti dienos centre. Jie
konstruktyviai bendrauja su vaikais, individualiai padeda vaikams paruošti namų darbus, padeda
vadovams kuo geriau pravesti užsiėmimus.
Vaikams
svarbus
kiekvieno
suaugusiojo dėmesys, elgesio pavyzdys.
Savanorių nuoširdus bendravimas labai
padeda pasiekti kiekvieną vaiką – pastebėti,
išklausyti, parodyti, kad kiekvienas yra
vertingas ir mylimas.
2012
metais
dienos
centre
savanoriavo apie 30 žmonių. Dauguma jų –
studentai, besimokantys įvairių specialybių:
nuo socialinio darbo, psichologijos iki
tarptautinio turizmo. Dienos centre praktiką
atliko 6 studentės iš Lietuvos (VU ir Romerio
Universitetų). Taip pat dienos centre turėjome vieną praktikantę iš Italijos. Vaikams susipažinimas,
bendravimas su užsieniečiais ir kultūrinių skirtumų ir panašumų pažinimas buvo ypatingas
išgyvenimas.
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2.2. Įtėvių ir globėjų mokymai
2008 m. pradėtas vykdyti projektas Būsimųjų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimas ir
jiems skirtų paslaugų plėtotė Vilniaus mieste pagal PRIDE programą buvo tęsiamas ir 2012 m..
2012 m. buvo parengta 14 įtėvių šeimų ir 11 globėjų šeimų.
Įvyko 7 savigalbos grupės susitikimai. Savigalbos grupė 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.
Suteiktos 27 konsultacijos ir psichologinio pobūdžio palaikymas 6 įvaikinusioms ir 8
globojančioms šeimoms. Globojančios ir įvaikinusios šeimos kreipdavosi į mus tiesiogiai arba buvo
nukreiptos Vilniaus m. savivaldybės VTAS darbuotojų.
Buvo tobulinama ir PRIDE mokymus vedančių specialistų kvalifikacija. Jie dalyvavo
PRIDE mokytojų tęstiniuose mokymuose, supervizijose, seminaruose, konferencijose,
organizuotuose SADM, Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Seimo socialinių
reikalų komiteto ir kitų Lietuvos ir užsienio institucijų bei NVO.
SOTAS tęsė bendradarbiavimą su Vilniaus m. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus
(VTAS) darbuotojais, rengė įvairius susitikimus su globą ir įvaikinimą kuruojančiais specialistais.
Žinoma, nebuvo pamiršta skleisti informacijos apie šias veiklas. SOTAS surengtoje
konferencijoje "Vaiko globa šeimoje: galimybė atrasti savo kelią"; darbuotojai davė interviu LRT
laidai „Šventadienio mintys“ apie GIMK mokymus ir darbą su įvaikinusiomis ir globojančiomis
šeimomis. Vykdydami SOTAS specialistų parengtą trijų paskaitų ciklą apie vaiko globą, įvaikinimą
(patirtis, sistema, mokymai), vaiko priėmimą, socialinio darbo metodus su šeima Vėriškių
bendruomenės namuose, parodytas rež. Emmanuel Exitu (Italija) filmas „Mano namai yra tavo
namai“, globojančios ir įvaikiusios šeimos dalinosi savo patirtimi, o šeimos, norinčios globoti ar
įvaikinti bei siekiančios geriau suprasti savo galimybes buvo konsultuojamos. Taip pat sudalyvauta
Čekijos SOS vaikų kaimų asociacijos vykdomo projekto „Alternatyvios vaikų globos kokybės
gerinimas“ surengtame susitikime – diskusijoje NVGN Vilniaus SOS Vaikų kaime. Rengėjų kvietimu
buvo pasidalinta SOTAS patirtimi rengiant įtėvius ir globėjus bei teikiant paslaugas įtėvių ir globėjų
šeimoms.
Buvo vykdoma informacijos apie įvaikintojų ir globėjų (rūpintojų) mokymus sklaida
vykdant įtėvių ir globėjų paiešką, skelbiant informaciją Nacionalinės tėvų ir šeimų asociacijos
tinklalapyje www.mususeima.lt, atliekant visuomenės jautrinimo darbą, kviečiant įvaikinti ir
globoti buvo dalinami lankstinukai renginiuose, kuriuose dalyvavo SOTAS bei SOTAS
organizuotuose renginiuose. Informacija buvo skelbiama ir SOTAS svetainėje www.sotas.org.
PROJEKTO DALYVIŲ AMŽIAUS VIDURKIS:
 Globėjų (rūpintojų ): ~45 m.
 Įvaikintojų: ~41 m.
 Pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų amžiaus vidurkis: iki 6 m. (globėjų šeimose gyvenančių
globotinių amžius yra 9 m.)
 Pageidaujamų įvaikinti vaikų amžiaus vidurkis: nuo 3 iki 4 metų (2010 m. jis buvo 2,5 m.)
 Mokymus vedė 2 atestuoti programos PRIDE mokytojai (organizacijos SOTAS psichologas ir
socialinė darbuotoja).
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 Projekto vertė: 57024 Lt
 Projekto vykdymui reikalingos lėšos gautos iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (33
200 Lt) ir iš Italijos Tarptautinės įvaikinimo komisijos finasuoto projekto Šeima kiekvienam –
priėmimo kultūros ugdymas, organizacijos SOTAS lėšos (23 824 Lt)

2.3. Tarptautinis įvaikinimas
Nuo 2004m. 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. 2012 m. spalio mėn. buvo pratęstas
įgaliojimas veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje dar trejiems metams. 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 šeimomis, kurios dar
neįtrauktos į sąrašą, 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.
2012 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 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.
2012 m. AVSI priėmė naujus šeimų prašymus, kurie atitiko vaikų, siūlomų įvaikinti pagal specialiųjų
poreikių programą, poreikius.
2012 m. AVSI darbuotojų komanda ir toliau skyrė ypatingą dėmesį šeimų palydėjimui po
įvaikinimo tiek, kiek tai susiję su periodinių grįžtamosios informacijos ataskaitų pateikimu
Valstybės vaiko teisių ir apsaugos tarnybai, tiek su tiesioginiu šeimų palaikymu per individualius ir
grupės susitikimus, vaikų stebėjimą ir specifinius specialistų pokalbius.
Per 2012 m. AVSI Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pateikė 65
grįžtamosios informacijos ataskaitas.
Iki šiol vaikų adaptacija šeimose nesukėlė ypatingų problemų. Visais atvejais buvo
stebimas greitas ir teigiamas abipusis prisitaikymas, vaikai lengvai išmoko italų kalbą, adaptavosi
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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 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.
2012 m. buvo įtrauktos į įvaikinti Lietuvoje norinčių šeimų sąrašą 3 šeimos.
Iš sąrašo buvo išbrauktos 4 šeimos, kurios atsiėmė iš mūsų asociacijos savo prašymus įvaikinti dėl
asmeninių priežasčių.
16 šeimų buvo pasiūlyta įvaikinti 21 vaiką. Įprasta tvarka įvaikinti buvo pasiūlyti 8 vaikai,
kurių amžius 9-11 metų. 13 vaikų 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.
2012 m. 8 šeimos, lydimos organizacijos AVSI, įvaikino 11 vaikų, iš jų - 5 berniukus ir 6
mergaites. Iš šių 8 įvaikinimų 6 buvo pagal vaikų su specialiaisiais poreikiais programą (6 šeimos,
9 vaikai) ir 2 procedūros įprastine tvarka (2 šeimos, 2 vaikai, kurių amžius 9-11 m.).
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 5 870 Lt (1700 eurų) sumą, skirtą procedūrai
užsienyje atlikti. Pasibaigus procedūrai, suskaičiuojama permoka arba nepriemoka. Esant
nepriemokai, AVSI perveda trūkstamą sumą. Permokos atveju, SOTAS grąžina AVSI nepanaudotas
lėšas.
Įgaliotam AVSI atstovui Lietuvoje – organizacijai SOTAS – AVSI pagal 2012 m.
bendradarbiavimo sutartį už stabilios AVSI atstovavimo būstinės Lietuvoje suteikimo paslaugą
2012 m. sumokėjo 5 400 eurų (18 645 Lt). Kaip numatyta sutartyje, SOTAS užtikrina stabilią AVSI
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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). 2012 m. už 8 procedūras buvo gauta 33 146,88 Lt (po 4
143,36 Lt už procedūrą).
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2.4. Tarptautiniai projektai
2.4.1. 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 2012 metus: 226606 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:
1. Susitikimai su šeimomis globos ir įvaikinimo temomis. Buvo dirbama su globėjų bei
įtėvių šeimomis ir siekiama sukurti šeimų tarpusavio paramos tinklą. Tokiu būdu pačios šeimos
galėjo aktyviai įsitraukti ir padėti vienos kitoms. 2012 metais buvo surengti 7 susitikimai su
globojančiomis ir priėmimu besidominčiomis šeimomis. Susikūrusi apie dvidešimties šeimų grupė
vis stiprėja, vyko susitikimai su psichologais, socialiniais darbuotojais ir specialistais aktualiomis
temomis. Taip pat buvo svečiuojamasi pas Utenoje gyvenančią šeimyną. Išvykos metu šeimos
papietavo, vyko įvairūs žaidimai su vaikais ir buvo dalinamasi patirtimi.
Suteikiamas palaikymas toms šeimoms, kurios dėl nepakankamo pasiruošimo susiduria su
sunkumais globojant vaikus. SOTAS darbuotojai stengėsi padėti šeimoms įveikti iškilusias
problemas individualių susitikimų metu.
2. Dalyvavimas socialinės politikos formavimo, įstatymų leidimo procese,
bendradarbiavimas su valstybės institucijomis vaiko ir šeimos gerovės srityje
2012 m. SOTAS buvo pakviestas ir dalyvauja LR Seimo komisijoje, kurioje nagrinėjami ir prižiūrimi
įstatymai, susiję su šeimos ir vaikų gerove. Praeitais metais šioje komisijoje buvo dirbama ties
lytiškumo ugdymo mokyklose programomis. Taip pat 2012 metų vasarą SOTAS pateikė pasiūlymus
ir pataisymus SADM peržiūrint Vaikų teisių apsaugos įstatymą.
Vilniaus m. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius pakvietė mūsų organizaciją dalyvauti Vaikų
globos sistemos pertvarkymo veikloje. 2012 m. rugsėjo mėn. buvo sudaryta komisija, kuri sudaryta
iš Vilniaus m. savivaldybės darbuotojų, kai kurių Vaikų globos namų atstovų bei nevyriausybinių
organizacijų, dirbančių globos ir įvaikinimo srityje atstovų. Iki metų pabaigos komisijoje buvo
teikiami globos reorganizavimo pasiūlymai, naujų globos fromų pristatymas.
3. Darbas su socialinės rizikos šeimomis – projekto dėka galima buvo praplėsti ir pratęsti
šią dienos centro veiklą, įdarbinti socialinį darbuotoją ir psichologą, dirbančius tiesiogiai su
šeimomis. 2012 metais iš viso užmegzti ir palaikyti ryšiai su 30 šeimų. Buvo giliau apžvelgiamos
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šeimų, išgyvenančių sunkumus situacijos bei suteikiama reikiama pagalba: individualios
konsultacijos, dokumentų pildymas, tarpininkavimas įvairiose institucijose bei kt. Organizuojami
renginiai ir išvykos kartu su vaikais, jų metu apsilankėme Paparčiuose, Pažaislyje, Liškiavoje,
Druskininkuose, Žasliuose). Socialiai remtinoms šeimoms teikiama materialinė pagalba. Spalio
mėn. buvo suorganizuota talka SOTAS teritorijai išvalyti ir pagražinti. Prisidėti prie šios iniciatyvos
buvo pakviesti ir vaikų tėvai.
Daugiau apie darbą su šeimomis metais skatyti 2.1. punkte “Vaikų ir jaunimo dienos
centras”.
4. Edukacinės veiklos su vaikais daug prisidėjo prie jau 6 metus veikiančio dienos centro
užsiėmimų. Buvo finansuojami muzikos ir meniniai užsiėmimai, edukacinės išvykos, ekskursijos į
įvairias Lietuvos vietas. Daugiau apie dienos centro veiklą 2012 metais skatyti 2.1. punkte “Vaikų ir
jaunimo dienos centras”.
5. 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 “Vilties angelas”

15 vaikų

Vilniaus Rasos specialioji mokykla

10 vaikų

Šv. Teresės šeimyna iš Užpalių

13 vaikų

SOTO veiklose dalyvaujančios šeimos

21 vaikų

Vilniaus regiono šeimos

11 vaikų

Kauno regiono šeimos

24 vaikų

Marijampolės regiono šeimos

4 vaikų

Panevežio regiono šeimos

81 vaikų

Prienų regiono šeimos

5 vaikų

Pakruojo regiono šeimos

16 vaikų

6. Jaunimo ugdymo centras – buvo vykdoma socialinė ugdomoji veikla su 16-22 metų
jaunuoliais iš Vilniaus, Kauno, Kaišiadorių ir Utenos. Suteikiama pagalba mokantis, organizuojamos
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diskusijos įvairiomis aktualiomis temomis, rengiamos ekskursijos į teatrą, kiną muziejus, parodas,
dienos išvykos į žymias Lietuvos vietas, organizuojamos sportinės veiklos, komandiniai žaidimai.
Jaunuoliai susitinka kartą per savaitę ir tiesiog būna kartu, mokosi vieni iš kitų, geriau pažįsta save
bei supančią aplinką. 2012 m. birželio mėn. buvo suorganizuota dviejų dienų išvyka į Merkinę,
liepos mėn. buvo surengta 4 dienų stovykla Kaune. Išvykų metu buvo dirbama komandomis,
žaidžiami įvairūs žaidimai, diskutuojama aktualiomis temomis ir tiesiog išgyvenama bendra patirtis.
7. Mokymai socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis –
tęsiamas pasiteisinęs darbuotojų ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas socialinio darbo srityje. 2012
metais buvo suorganizuoti ir vyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patalpose treji dviejų
dienų mokymai, kuriuose dalyvavo 30 socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos
šeimomis.
Taip pat 25 socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis iš Vilniaus, Utenos ir
Alytaus buvo surengtas susitikimas su Italijos psichologe, turinčia didelę darbo patirtį su šeimomis.
2.4.2. Daugiaregioninė partnerystė mokyklos palikimo prevencijai vykdyti
Nuo 2010 m. SOTAS dalyvauja kaip partneris trijų
metų projekte, kurio tikslas – skatinti vaikų, kuriems kilusi
grėsmė
iškristi
iš
švietimo
sistemos,
užimtumą,
bendradarbiaujant įvairiomis vietinėmis ir užsienio (Lietuvos ir
Italijos) NVO ir Valstybinėmis švietimo institucijoms. Projektu
taip pat skatinama gerosios patirties sklaida neformaliojo
švietimo srityje. Projektas finansuojamas Europos Socialinio
fondo agentūros Rumunijoje. Iniciatorius – Rumunijos NVO
Fundatia Dezvoltarea Popoarelor.
2012 m. SOTAS ekspertai dalinosi informacija, teikė metodinius pasiūlymus neformaliojo ugdymo
temomis Rumunijos organizacijoms kuriant mokyklos palikimo prevencijos modelį, buvo
suorganizuota konferencija – diskusija nuotoliniu būdu, naudojantis „Skype“.
Projekto vertė: 10 mln. Lt
2012 m. organizacijai SOTAS skirta 58073 Lt
Rėmėjas: Europos Socialinio fondo agentūra Rumunijoje

2.5. Europos socialinio fondo projektai
2.5.1. 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

Socialinės tarnystės savanoriai
Social Service Volunteers

ORGANIZACIJOS „SOTAS“ VEIKLOS ATASKAITA
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
 Vieta: Lietuva
 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.
2012 metais buvo dirbama su 34 jaunuoliais.
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: 2012 metais prasidėjo dauguma suplanuotų projekto veiklų:.
Kompleksinės paslaugos: individualūs pokalbiai, psichosocialinė ugdomoji veikla su jaunuoliais –
individualios konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, profesinio
orientavimo ir konsultavimo veikla, 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.

Socialinės tarnystės savanoriai
Social Service Volunteers

ORGANIZACIJOS „SOTAS“ VEIKLOS ATASKAITA
2.5.2. Socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimas per bendradarbiavimą ir kompleksinę pagalbą
 Data: 2012-2015 m.
 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
 Vieta: Lietuva
 Projekto vertė: 823 702 Lt, organizacijai SOTAS skirta 639 Lt
Sotas projekte dalyvauja kaip partneris. Projektu siekiama parengti ir įgyvendinti socialiai
pažeidžiamų asmenų (socialinės rizikos šeimų narių, ilgalaikių bedarbių, vienišų ir daugiavaikių
šeimų narių, socialinės paramos gavėjų) pakopinį socialinės atskirties mažinimo ir integracijos į
darbo rinką paslaugų rinkinį, didinantį projekte dalyvaujančių asmenų įsidarbinimo gebėjimus ir
galimybes konkuruoti darbo rinkoje.
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