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METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2015

Mūsų
2015 - ieji

2015 metai SOTUI buvo svarbūs dėl to, kad kartu su visa
komanda sistemiškai peržiūrėjome organizacijos darbą ir
struktūrą: viziją, misiją, tikslus bei esminį mūsų pagrindą –
naudojamą darbo metodą. Organizacijai, turinčiai daugiau
nei dešimties metų istoriją, tai buvo galimybė įvertinti
turimą patirtį, ją panaudoti naujų idėjų ir naujų veiklų
paieškai. Tai buvo ir naujų finansavimo galimybių paieškos
pradžia.
Praėjusiais metais baigėme ES socialinio fondo finansuotą
projektą, skirtą socialinės rizikos jaunuolių integracijai į
darbo rinką. Trejų metų projekto vykdymo patirtis įrodė, kad
septynių
skirtingų
nevyriausybinių
organizacijų
bendradarbiavimas ir bendro gėrio kūrimas yra įmanomas ir
veiksmingas. Veikti kartu yra vienas iš SOTO darbo metodo
principų, todėl galimybė stebėti, kaip jis veikia realybėje,
suteikia tvirtos motyvacijos judėti pirmyn.
Žinoma, įgyvendinant skirtingas veiklas išlieka nemažai
iššūkių, ypač bendradarbiaujant su valstybiniu sektoriumi,
kuris nevyriausybines organizacijas ne visada pripažįsta kaip
lygiaverčius partnerius. Vis dėlto iškylantys sunkumai
visuomet yra galimybė tobulėti visiems.
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Svarbiausi
2015 – ųjų
rezultatai
Dienos centre dirbome su
Parengėme

28 vaikais

29 įtėvių ir globėjų šeimas

Teikėme nuolatinę materialinę, socialinę ir
psichologinę pagalbą

20 šeimų

Suorganizavome globos jautrinimo
susitikimus, kuriuose dalyvavo

103 asmenys

15

Veikloje padėjo
savanorių ir
atliekantys studentai
Kompleksinės pagalbos dėka
įsidarbino

6 praktiką

7 asmenys

Profesinės integracijos į darbo rinką projekte

dirbome su

10 jaunuolių

8 šeimas iš Italijos, kurios
įvaikino 12 vaikų

Atstovavome

SOTO komanda

Paola Fertoli
Direktorė

Kristina Čiginskienė
Direktorės pavaduotoja

Lijana Gvaldaitė
Konsultantė

Ksenija Gribkovienė
Buhalterė

Nijolė Giknienė

Andrius Atas

Lina Grudulaitė

Andželika Misiūnaitė

Socialinė darbuotoja

Psichologas

Socialinė darbuotoja

Socialinė darbuotoja

Martynas Palionis

Lina Pazikaitė

Projektų vadovas

Atstovė – referentė

Konstancija Dauguvietytė
Psichologė

Vilma Jarmalavičienė
Socialinė darbuotoja

2015 – ųjų projektai
1. Vaikų dienos centro kompleksinė pagalba Vilniaus m. Verkių seniūnijos vaikams iš socialinės rizikos šeimų
2. Vaikų vasaros stovykla “Visi kartu”
3. Paauglystė – iššūkis šeimai?
4. Būsimųjų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimas ir jiems skirtų paslaugų plėtotė Vilniaus mieste (pagal GIMK
(PRIDE) programą)
5. Būsimųjų įtėvių ir globėjų rengimas Vilniaus mieste
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

10. Sukurk jaunuoliams saugią erdvę

Vaikų dienos
centras
2015 m. dienos centre dirbome su 28 vaikais. Dienos centre siekiame 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. Dienos centre lankosi 7 – 14 metų vaikai, pagal kurių poreikius yra
organizuojami įvairios veiklos. Per 2015 metus dienos centre buvo organizuojami emocijų raiškos užsiėmimai,
komandinių įgūdžių formavimo užsiėmimai, įvairūs sportiniai ir kūrybiniai užsiėmimai, vykome į 5 dienų vasaros
stovyklą. Kaip ir kiekvienais metais, dalyvavome Maisto banko akcijose, kurių metu rinkome produktus
maitinimo dienos centre organizavimui, dalinome maisto paketus šeimoms, kurioms labiausiai jų reikia.
2015 m. dirbome su 20 šeimų, kurių vaikai lanko dienos centrą. Vykdydami veiklas siekėme stiprinti šeimas,
lavinant pozityvios tėvystės įgūdžius, ugdant santykių šeimoje kultūrą ir skatinant šių šeimų telkimąsi bei
tarpusavio pagalbą. Be nuolatinių individualių konsultacijų, per praėjusius metus suorganizavome 4 tėvystės
įgūdžių tobulinimo grupes, organizavome bendruomeninius renginius (Šv. Kalėdų šventė, aplinkos tvarkymo
talkos), su šeimomis keliavome į teatrą ir vandens pramogų parką, vykome į ekskursiją Panemunės keliu.

Globa ir
įvaikinimas

2015 m. teikėme globėjų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir
pagalbos jiems paslaugas Vilniaus mieste. Veikloje taikoma GIMK programa, kurios
metu organizuojami grupiniai užsiėmimai ir individualūs susitikimai su globėjų ir
įtėvių šeimomis, vykdomi namų vizitai. Praėjusiais metais taip pat konsultavome
įvaikinusias ir globojančias šeimas, organizavome savigalbos grupių susitikimus,
vykdėme globos skatinimo ir visuomenės jautrinimo veiklas.
2015 m. surengėme 3 mokymų grupes būsimiems globėjams ir įvaikintojams, kurių
metu parengtos 16 globėjų ir 13 įvaikintojų šeimų. Tęstiniuose GIMK mokymuose
dalyvavo 4 globėjų ir 3 įtėvių šeimos, įvyko 8 savigalbos grupių susitikimai, kuriose
dalyvavo 41 įtėvių ir 18 globėjų šeimų. Taip pat suorganizavome 7 globos skatinimo
ir visuomenės jautrinimo susitikimai, kuriuose dalyvavo 103 asmenys.

SOTAS, atstovaudamas Italijos asociaciją AVSI fondas lydi Italijos
piliečių šeimas, kurios atvyksta įvaikinti Lietuvoje, padeda sutvarkyti
reikiamus dokumentus, taip pat padeda susipažįstant su vaikais ir
mezgant santykį su jais, teikia socialinę ir psichologinę pagalbą
vaikams ir įtėviams šiuo jų labai sudėtingu gyvenimo momentu.
Nuo 2004 m. SOTAS yra oficialus įgaliotas AVSI fondas atstovas
vykdant tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje. 2015 m. spalio 9 d.
per posėdį LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje organizacijos
AVSI įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvoje buvo
pratęsti iki 2018 m. spalio 23 d.
Per 2015 metus 8 mūsų atstovaujamos šeimos įvaikino 12 vaikų:
keturios šeimos įvaikino po du brolius, o kitos keturios šeimos įvaikino
po vieną vaiką. Visi vaikai buvo įvaikinti 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.
Dažniausiai vaikai gali turėti ir po kelis specialiuosius poreikius.

Tarptautinis
įvaikinimas

Darbas su jaunimu
SOTAS kartu su partneriais 2012 – 2015 m. įgyvendino ES socialinio fondo
lėšomis finansuojamą projektą „Dirbk. Auk. Tobulėk. Jaunuolių,
patiriančių socialinę atskirtį, socialinės ir profesinės integracijos
gerinimas“, kuriuo buvo 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.
2015 m. buvo vykdomi individualūs pokalbiai ir konsultacijos, teikiama
psichosocialinė ugdomoji veikla, organizuojami grupiniai užsiėmimai,
vykdomas kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas, profesinio orientavimo ir
konsultavimo veikla, patirtinė terapija, bendrųjų ir darbinių įgūdžių
ugdymas, tarpininkaujama įsidarbinant bei nukreipiant į mokslo įstaigas.

Viso projekte 2012 – 2015 m. dalyvavo 126
asmenys. SOTAS projekte dirbo su 20
jaunuolių.
49 jauniems žmonėms pavyko įsidarbinti
arba pradėti mokytis profesijos. Džiugu,
kad buvo viršytas projekte numatytas
rezultatas (40 dalyvių).

Socialiai
pažeidžiamų
asmenų
įdarbinimas
SOTAS kaip partneris 2013 – 2015 m. dalyvavo
įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Socialiai
pažeidžiamų asmenų įdarbinimas per bendradarbiavimą
ir kompleksinę pagalbą“, kuriuo buvo 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 buvo taikomas kompleksinis atskirties mažinimo
ir inkliuzijos į darbo rinką modelis, kuris apėmė 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 buvo teikiamos profesinio
orientavimo, tarpininkavimo, pagalbos įsidarbinant ir
įsidarbinus paslaugos.

2015 metais dirbome su 9 dalyviais, iš kurių 7 įsidarbino.
Viso projekte 2013 – 2015 m. Dirbome su 15 asmenų, iš
kurių 11 įsidarbino.

Finansinė ataskaita
Įplaukos
EUR

Išlaidos
EUR
Darbo užmokestis:

•

Pagal darbo sutartis

75311,78

•

Socialinio draudimo įmokos

24454,22

•

Autoriniai atlyginimai

3528,63

Patalpų nuoma

17337,72

Komunalinės paslaugos

1737,06

ES struktūrinė parama

145669,57

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

28244,56

Kanceliarinės ir ūkinės prekės

1954,57

Vilniaus miesto savivaldybė

2421,00

Kuro išlaidos ir transporto išlaikymas

2339,22

AVSI

65343,25

Ryšių paslaugos

1059,29

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

3619,84

Renginių (stovyklos) organizavimas

1761,21

Vokietijos katalikų solidarumo judėjimas Renovabis

18250,00

Partnerių patirtų išlaidų kompensavimas

92729

2%

4414,79

21892

Parama per aukok.lt

771,61

Profesinių mokymų paslaugos ir mokymų priemonės ES
struktūrinės paramos projekto dalyviams

Privačių asmenų parama

732,00

Šeimų išlaidos pagal tarptautinio įvaikinimo programą (juridinės,

26292

Juridinių asmenų parama

4303,00

Viso:

273769,62

transporto, vertimo paslaugos, žyminiai mokesčiai)

Išorės ir vidaus remonto darbai (pagal Aplinkos tvarkymo projektą)

12202

Kitos išlaidos

706,31

Viso:

283305

Rėmėjai

ES struktūrinė parama

Mums galite padėti:

•
•
•
•

Savanorišku darbu;
Skirdami finansinę paramą;
Skirdami paramą daiktais, priemonėmis ir maistu;
Konsultacijomis, patarimais, pagalba organizuojant
paramos renginius ir pan.
Daugiau: http://www.sotas.org/paremk/

LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

UAB JUSTIFICUS

Vilniaus miesto
savivaldybė

Lietuvių Katalikų
Religinė Šalpa

aukok.lt

pagalbadaiktais.lt
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