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„
2016 – ieji buvo pokyčių kupini metai, svarbių mūsų
organizacijai sprendimų laikas. Kėlėme sau klausimus,
kaip norime eiti į priekį, kuriose srityse reikėtų dirbti
daugiau, kaip galime priimti naujus socialinius ir
ekonominius iššūkius bei kokį vaidmenį prisiimti
vykstant
socialinėms
reformoms
Lietuvoje.
Nacionalinis įvaikinimas ir globos reforma, darbas su
vaikais, jaunimu ir šeimomis, tarptautinis įvaikinimas –
tai yra sritys, kuriose dirbome iki šiol ir kurios
neabejotinai yra mums svarbios. Būtent šiose srityse
siekiame sutelkti savo jėgas ir daugiau dirbti.
Per šių metų mūsų organizacijos veiklą vis aiškiau
supratau, kad iš tiesų ne mes atsakome į giliausius
vargingai ir skurdžiai gyvenančių žmonių poreikius.
Mes tik mėginame „nusileisti iš balkono“, kaip
pasakytų popiežius Pranciškus, kad taptume
pagrindiniais veikėjais visur mus lydinčiuose šio
laikmečio pokyčiuose ir eitume į visuomenės
pakraščius. Darbo aplinka ir žmonės, su kuriais
dirbame, mums labai padeda ir nuolat skatina žiūrėti
plačiau, kad atrastume pačius tikriausius žmonių,
kuriuos norime sutikti ir paremti, poreikius.
Direktorė Paola Fertoli

“

SOTAS yra socialinę veiklą vykdanti
nevyriausybinė organizacija. SOTAS
vykdo veiklą ir 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.

Vizija
Organizacija, kuri stiprina visuomenės
suvokimą apie unikalią žmogaus vertę.
Misija
Įtvirtinti žmogaus vertę, ypatingą dėmesį
skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui.

Tikslai
• Siekti žmonių gerovės, jų įvairiapusės socialinės
integracijos, ypatingą dėmesį skiriant asmens
ugdymui, visų pirma 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.
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Vaikų dienos centras

Vaikų dienos centras
2016 metai vaikų dienos centre buvo kupini pasikeitimų:
keitėsi darbuotojai, vyresni vaikai perėjo į atvirą jaunimo
erdvę, priėmėme naujų vaikų. Per metus dienos centre
dirbome su 31 vaiku, kuriems padėjome ruošti namų
darbus, organizavome nemokamą maitinimą, vykdėme
įvairius ugdomuosius užsiėmimus.
Norime pasidžiaugti, kad savo veikla mes ne tik užtikriname saugią vietą, kurioje vaikai gali leisti laiką, bet padedame
jiems augti, tobulėti, stiprėti ir džiaugtis buvimu kartu. Įvairių veiklų dėka matome daug gražių pokyčių vaikų
gyvenimuose: vaikai mokosi ir išmoksta pozityvių bendravimo būdų, gerėja santykiai namuose bei mokykloje, stiprėja
savęs vertinimas, sprendžiasi mokymosi problemos, formuojasi teigiami vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžiai.
Per metus dienos centre buvo organizuojami įvairūs užsiėmimai: komandos formavimo, meniniai, kulinarijos,
edukaciniai, taip pat sporto veiklos, pokalbiai grupėje vaikams rūpimomis temomis. Be abejonių, vienu svarbiausiu metų
įvykiu tampa vasaros stovykla. 2016 metais turėjome galimybę suorganizuoti net dvi stovyklas: Vilniuje ir pajūryje.
Vilniuje vykusios stovyklos metu vaikai galėjo susipažinti su inovatyviomis technologijomis: programavimu, robotika ir
užsiimti aktyvia sportine veikla. Tuo tarpu vykti į pajūrį tampa mūsų vasaros tradicija. Liepos mėnesį 5 dienas praleidome
Karklėje, kurioje nuo ankstaus ryto iki vakaro per įvairias veiklas buvo sukurta erdvė vaikų saviraiškai, vaizduotės
lavinimui, emocijų ir jausmų pažinimui, buvo skatinamas bendrystės jausmas, pozityvumas.
Didelis turtas dienos centro veikloje yra savanoriai ir praktiką atliekantys studentai. Jų idėjos ir pagalba yra itin svarbios
siekiant sėkmingų rezultatų. 2016 metais dienos centre mums padėjo net 37 savanoriai ir praktikantai.

Atvira jaunimo erdvė PLOTAS
Jau ne vienus metus jautėme poreikį dirbti su jaunimu,
kuris dėl savo amžiaus nebegali lankyti vaikų dienos
centro. Ir pagaliau 2016 metais atidarėme atvirą jaunimo
erdvę, kurioje per metus lankėsi 25 jaunuoliai.

Pradėdami atviros jaunimo erdvės veiklą nusprendėme, kad pagrindinis mūsų darbo tikslas yra kurti ir palaikyti santykius su
jaunais žmonėmis, įtraukiant juos į kokybišką ir saugų užimtumą. Atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir interesus buvo
vykdoma veikla, leidusi jaunimui atvirai ir nevaržomai bendrauti, žaisti stalo žaidimus, stalo tenisą, stalo futbolą, klausytis
muzikos, žiūrėti filmus, groti, gerti arbatą ar kitokiu jiems priimtinu būdu dalyvauti veikloje. PLOTAS – tai jaunimo pasiūlytas
atviros jaunimo erdvės pavadinimas. Veikloje stengėmės skatinti pačių jaunuolių iniciatyvą kurti, siūlyti idėjas ir organizuoti
veiklas.
Džiaugiamės, kad pirmuosius atviros jaunimo erdvės metus galime laikyti sėkmingais. Įveikėme pirmuosius iššūkius,
sulaukėme daug pagalbos iš organizacijų, jau ne vienus metus dirbančių šioje srityje, jautėme Vilniaus miesto savivaldybės
Jaunimo reikalų skyriaus palaikymą.

Darbas su šeima
2016 metais tęsėme darbą su šeimomis, teikdami
kompleksines paslaugas: socialinio darbuotojo ir
psichologo konsultacijas, pozityvios tėvystės įgūdžių
mokymus, informavimo ir tarpininkavimo paslaugas,
socioedukacines išvykas. Iš viso paslaugos buvo suteiktos
103 šeimoms.
Darbas su šeima yra neatsiejama vaikų dienos centro dalis. Todėl ir šiais metais teikėme nuolatinę pagalbą dienos centrą
lankančių vaikų šeimoms: organizavome individualias konsultacijas, tėvų susitikimus aktualiais vaikų auklėjimo klausimais,
vykome į pažintinę ekskursiją Molėtuose ir Aukštaitijos nacionaliniame parke, teikėme materialinę paramą maistu,
surinktu Maisto banko akcijų metu. Iš viso dirbome su 21 šeima, kurių vaikai lanko dienos centrą.
Šiais metais organizavome dvi pozityvios tėvystės įgūdžių mokymų grupes, kurių metu siekėme ugdyti krizinėse situacijose
esančių tėvų, auginančių vaikus, socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius. Mokymuose dalyvavo 22 šeimos. Taip pat
rengėme susitikimus paauglystės tema su šeimomis Kaišiadoryse, Panevėžyje, Visagine, Vėriškiuose, kurių metu aptarėme
pozityvius būdus reaguoti į paauglių netinkamą elgesį. Keturiuose susitikimuose dalyvavo 60 šeimų.
Teikdami pagalbą šeimoms siekėme padidinti tėvų kaip pagrindinių vaiko ugdytojų, sąmoningumą, sustiprinti tėvystės ir
auklėjimo įgūdžius, plėtoti šeimų bendruomeniškumą. Norime, kad šeimos nesijaustų vienišos su iššūkiais, kurie kyla
kasdieniame gyvenime, todėl skatiname šeimas dalintis gerąja patirtimi, kartu atrasti tinkamiausius problemų sprendimo
būdus.

Globa ir įvaikinimas
2016 metais teikėme kompleksines paslaugas esamiems ir
būsimiems įtėviams ir globėjams: individualias
konsultacijas, organizavome įvadinius ir tęstinius GIMK
mokymus, savipagalbos grupes, vasaros stovyklą.
Paslaugos buvo suteiktos 65 būsimoms ir esamoms
globėjų ir įtėvių šeimoms.
Praėjusiais metais suorganizavome tris įvadinių GIMK mokymų grupes, kurių metu buvo parengtos 9 globėjų ir 20 įtėvių
šeimų. Metų eigoje buvo suorganizuoti 9 savipagalbos susitikimai, kuriuose lankėsi 36 globėjų ir įtėvių šeimos.
Galime pasidžiaugti, kad 2016 metais įgyvendinome seniai turėtą norą – suorganizavome globėjų ir įtėvių šeimų vasaros
stovyklą. Stovykla vyko Trakų rajone esančioje sodyboje, kurioje praleidome tris dienas. Pagrindinis tikslas, kurio siekėme –
dalintis patirtimi ir sudaryti sąlygas įvaikintiems ir globojamiems vaikams bendrauti tarpusavyje. Stovykloje dalyvavo 13
įtėvių ir globėjų šeimų (18 suaugusiųjų ir 21 vaikas).
Didelį dėmesį praėjusiais metais skyrėme globos ir įvaikinimo viešinimui. Suorganizavome net 16 susitikimų, kurių metu
plačiau papasakojome apie globą ir įvaikinimą, esamus skirtumus, bandėme griauti mitus, kurie supa šią sritį, kvietėme
esamus globėjus ir įtėvius dalintis savo patirtimi.
Be to, kad teikėme kompleksines paslaugas globėjų ir įtėvių šeimoms, metų eigoje organizavome mokymus specialistams,
dirbantiems šioje srityje. Dvejuose mokymuose apie savipagalbos metodą dalyvavo 28 specialistai.

Tarptautinis įvaikinimas
Nuo 2004 metų esame oficialus įgaliotas Italijos
nevyriausybinės organizacijos AVSI atstovas vykdant
tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje: 2016 metais
atstovavome 16 Italijos piliečių šeimų, lydėjome ir
padėjome joms įvaikinimo proceso mūsų šalyje metu.
Atstovaudami Italijos asociaciją AVSI 2016 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.
Per 2016 metus 16 mūsų atstovaujamų šeimų įvaikino 22 vaikus: dvi šeimos įvaikino po du brolius, dvi šeimos įvaikino po tris
vaikus, o kitos dvylika šeimų įvaikino po vieną vaiką. Visi vaikai buvo įvaikinti pagal specialiųjų poreikių programą: tai vaikai,
turintys sunkiai išgydomų ar nepagydomų sveikatos sutrikimų, vyresni nei 8 metų vaikai, brolių/seserų grupės.
Pastebėjome, kad kartais vaikai pradedami ruošti įvaikinimui tik tada, kai šeima sutinka įvaikinti pasiūlytą vaiką ir jau ruošiasi
atvykti susipažinti; taip vaikai turėjo mažai laiko apsiprasti su svarbiais jų laukiančiais pokyčiais. Pateikėme pasiūlymą Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kad galima būtų skirti daugiau laiko vaikų parengimui prieš leidžiant šeimai
atvažiuoti susipažinti. Kartais pasitaiko, kad įvaikinama brolių ar seserų grupės dalis. Atkreipėme dėmesį, kad tokiu atveju
liekantiems Lietuvoje broliams ar seserims reikėtų specifinio paruošimo, nes pastebėjome, kad jiems dažnai tenka patiems
išgyventi išsiskyrimą su broliu ar seseria, nesulaukus realios specialistų pagalbos.

2016 metais SOTUI buvo išskirtiniai tuo, jog suorganizavome 2 paramos koncertus, skirtus mūsų
veiklai paremti.

Paramos koncertas „Pasaulis vaikui“
Kovo mėnesį įvyko paramos koncertas „Pasaulis vaikui“, kurio metu prie bendro tikslo padėti
vaikams prisijungė Jurgis Didžiulis, grupės BASI, Z on A, PROPER HEAT. Be puikių atlikėjų
pasirodymų, buvo organizuojamas aukcionas, kuriame rėmėjų skirtus daiktus ar paslaugas
galėjo įsigyti visi norintys. Koncertas vyko LOFTE, kurio komanda neatlygintinai prisidėjo savo
darbu, suteikė galimybę nemokamai naudotis patalpomis. Susirinkusių žmonių dėka surinkta
1214 Eur parama, kuri buvo naudojama organizuojant vaikų vasaros stovyklą.

Paramos koncertas „The amazing Bud Powell“
Gegužės mėnesį Mint Vinetu knygyne įvyko renginys „The amazing Bud Powell”, kurio tikslas
buvo paremti mūsų veiklą.
Renginio idėja gimė civilinę tarnybą SOTE atlikusiam Gianluca Bianco, Italijoje baigusiam
muzikos konservatoriją. Renginyje skambėjo gyva muzika, atliekama pianinu, buvo pasakojama
džiazo pianisto B. Powell gyvenimo istorija. Pianinu grojo Gianluca, istoriją pasakojo Rūta
Vosyliūtė.

Dalyvavimas Maisto banko akcijose
Kaip ir kiekvienais metais, SOTO organizacija dalyvavo pavasarinėje ir rudeninėje Maisto banko
akcijoje. Dalyvaudami akcijose rinkome produktus maitinimo organizavimui vaikų dienos centre,
dalinome surinktus maisto paketus šeimoms, kurioms pagalbos labiausiai reikia. Per abi akcijas
surinkome produktų, kurių vertė – 2433 Eur. Paramą maistu gavo 17 šeimų. Akcijų metu mums
padėjo 20 savanorių.

Konferencija „Šeima ir bendrasis gėris“
Gegužės mėnesį Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas ir SOTAS, bendradarbiaudami su
Amerikos Katalikiškojo universiteto Jono Pauliaus II Popiežiškuoju Santuokos ir šeimos studijų
institutu suorganizavo dviejų dienų tarptautinę mokslinę konferenciją. Konferencijos tikslas
buvo surengti mokslininkų ir specialistų diskusiją apie dabartinę šeimos padėtį Lietuvoje ir
Vakaruose, jos socialinę ir antropologinę tapatybę, o taip pat sąsajas su bendruoju gėriu. Per abi
dienas konferencijoje dalyvavo apie 200 žmonių. Apibendrintai galima pasakyti, kad
konferencija „Šeima ir bendrasis gėris“ prisidėjo prie didesnės krikščioniškojo mokymo šeimos
atžvilgiu sklaidos ir taikymo Lietuvoje, buvo vertinga proga susitikti ir dalintis įžvalgomis bei
patirtimis akademinės bendruomenės atstovams, praktikams ir viešojo sektoriaus tarnautojams
iš valstybinių, savivaldybių įstaigų, šeimos bei jaunimo pastoracijoje dirbantiems.

ĮPLAUKOS
Eur
AVSI

61859

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

26499

Ankstesnių laikotarpių paramos lėšos

21953

Vokietijos katalikų
Renovabis

18250

solidarumo

judėjimas

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

62875
19478
16020
34724

10788

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

ES struktūrinė parama

5443

Patalpų nuoma

19645

2 % GPM

2736

5731

Privačių asmenų parama

2213

Renginių organizavimas (stovyklos, mokymai,
konferencija)

Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“

2000

Juridinių asmenų parama

1749

Komunalinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas (kuras)

2336
2192
1793

Immaculata fondas

1354

Kanceliarinės ir ūkinės prekės

1367

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

886

Banko paslaugos

419

Parama per aukok.lt

526

Kitos išlaidos

3976

Asociacija Vėriškių bendruomenė

400

Projektas „Tarptautinė civilinė tarnyba“

13900

Vilniaus miesto savivaldybė

Iš viso: 170556

Iš viso: 170556

Paramos koncertui „Pasaulis vaikui“ įvykti padėjo:

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
https://www.facebook.com/sotas.org/
Kodas 195746022
AB SEB bankas LT72 7044 0600 0628 3529
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