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KAS MES ESAME?

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
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GLOBOS CENTRAS
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2018 metais Lietuvoje įgyvendinta vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka turėjo įtakos ir mūsų
organizacijai – pradėjome vykdyti Globos centro funkcijas Vilniaus mieste. Pagrindinis Globos centro
tikslas – užtikrinti konsultacinių, socialinių, psichologinių ir kt. paslaugų bei pagalbos prieinamumą ir
teikimą esamiems ir būsimiems socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, budintiems
globotojams, įtėviams, globojamiems ir įvaikintiems vaikams.
2018 metais suteikėme nuolatines socialines ir psichologines paslaugas 82 globėjų ir įtėvių šeimoms,
suorganizavome 3 įvadinių GIMK mokymų grupes būsimiems globėjams ir įtėviams, parengėme 42
būsimuosius įtėvius ir globėjus, organizavome 12 globėjų ir įtėvių palaikymo (savitarpio paramos
grupės, tęstiniai GIMK mokymai) susitikimų.
Kaip ir kasmet, skyrėme dėmesį globos ir įvaikinimo viešinimui: sukūrėme informacinį vaizdo klipą „Kaip
tapti globėjais ar įtėviais Vilniaus mieste?“ (susipažinti galite čia), viešinome globos ir įvaikinimo
galimybes žiniasklaidoje, įgyvendinome lauko reklamos kampaniją viešojo transporto stotelėse,
surengėme informacinį susitikimą apie budinčių globotojų veiklą.

82 šeimos gavo 
socialines ir 

psichologines 
paslaugas

Parengti 42 
būsimieji įtėviai 

ir globėjai

Suorganizuota 12
globėjų ir įtėvių 

palaikymo 
susitikimų

http://www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globeju-ir-iteviu-mokymas/
https://youtu.be/u0pZbFwOEnY


VAIKŲ DIENOS CENTRAS
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2018 metais mūsų dienos centrą lankė 28 vaikai. Jiems teikėme nuolatinę pagalbą pamokų ruošoje,
organizavome užsiėmimus, kurių metu buvo stiprinami vaikų socialiniai, buitiniai ir higienos įgūdžiai,
teikėme socialines ir psichologines konsultacijas, organizavome edukacines ir pramogines išvykas,
surengėme vasaros stovyklą. Dirbdami su vaikais skyrėme dėmesį ir jų šeimoms – kvietėme vaikų tėvus
įsitraukti į bendras veiklas, siūlėme ir teikėme individualią socialinę bei psichologinę pagalbą, kartu
vykome į ekskursiją po Druskininkų kraštą. Iš viso į veiklas įsitraukė 21 šeima.
Praėjusiais metais tęsėme vaikų dienos centro tradiciją vasaros stovyklą organizuoti Lietuvos pajūryje. 5
dienų stovykloje Karklėje dalyvavo 14 vaikų, stovyklą organizuoti ir veiklas joje įgyvendinti padėjo 3
savanoriai. Stovyklos metu aplankėme ir Klaipėdos Jūrų muziejų – vaikams neišdildomą įspūdį paliko
delfinų pasirodymas.
Džiaugiamės, kad skirdami vaikams ir jų šeimoms dėmesį, ugdydami juos, prisidedame prie
laimingesnės ir gražesnės kiekvieno vaiko vaikystės.

28 vaikai lankė 
dienos centrą

8 savanoriai 
padėjo dienos 
centro veikloje

21 šeima gavo 
psichosocialinę ir 

materialinę pagalbą



TARPTAUTINIS ĮVAIKINIMAS
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Nuo 2004 metų esame oficialus įgaliotas Italijos nevyriausybinės organizacijos AVSI atstovas vykdant
tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje. Atstovaudami AVSI lydime Italijos piliečių šeimas, kurios
atvyksta įvaikinti Lietuvoje, padedame parengti reikiamus dokumentus, padedame susipažįstant su
vaikais ir mezgant santykį su jais, teikiame socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams ir įtėviams šiuo jų
labai sudėtingu gyvenimo momentu.
2018 metais mūsų atstovautos 14 Italijos piliečių šeimų įvaikino 24 vaikus. 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.
Visa informacija apie tarptautinio įvaikinimo procedūras Lietuvoje yra pateikta Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje
(www.vaikoteises.lt)

Atstovavome 14
Italijos piliečių 

šeimų

Šeimos įvaikino 

24 vaikus iš 
Lietuvos

http://www.vaikoteises.lt/


PASLAUGOS ŠEIMAI
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2018 metais kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir toliau
įgyvendinome projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Projekto metu yra
organizuojamos ir teikiamos kompleksinės paslaugos 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.
Įgyvendindami projektą teikėme individualias ir šeimų konsultacijas, organizavome pozityvios tėvystės
bei saugaus prieraišumo mokymus, paskaitas šeimai aktualiomis temomis, šeimų stovyklą.
Praėjusiais metais suteikėme socialines ir psichologines paslaugas 570 asmenų. Organizuotuose
mokymuose tėvams dalyvavo 53 asmenys, suteikėme net 1400 individualių ir šeimos konsultacijų.
Vasaros metu organizavome šeimų stovyklą Aukštadvaryje, kurioje dalyvavo 25 asmenys.

570 asmenų gavo 
socialines ir 

psichologines 
paslaugas

Mokymuose 
tėvams dalyvavo 

53 asmenys

Suteikta 1400
individualių ir 

šeimos 
konsultacijų



KITI SVARBŪS ĮVYKIAI
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Maisto banko akcija
Kaip ir kiekvienais metais, dalyvavome pavasarinėje ir rudeninėje Maisto banko akcijose:
rinkome produktus, kuriuos naudojome vaikų maitinimui dienos centre, dalinome surinktų
produktų paketus šeimoms, kurioms labiausiai tokios pagalbos reikia. Per abi akcijas surinkome
produktų, kurių vertė – 1761 Eur. Paramą maistu gavo 19 šeimų.

Paramos koncertas vaikų dienos centrui
Gegužės mėnesį įvyko paramos koncertas, skirtas SOTO vaikų dienos centrui paremti. Grupė
„Rakija Klezmer Orkestar“ neatlygintinai surengė puikų muzikinį pasirodymą, o vietą koncertui
suteikė baras „Būsi trečias“. Koncerto metu taip pat buvo organizuojamas aukcionas, per kurį
visi susirinkusieji galėjo įsigyti koncerto rėmėjų skirtus daiktus ar paslaugas ir tokiu būdu
prisidėti prie mūsų vaikų dienos centro veiklos. Iš viso koncerte buvo surinkta 617 Eur.
Dėkojame grupei „Rakija Klezmer Orkestar“, barui „Būsi trečias“, aukcionui daiktus ar paslaugas
skyrusiems rėmėjams, renginio vedėjui Domantui ir visiems, kurie atvyko į koncertą. Kartu
galime nuveikti labai daug!



FINANSINĖ ATASKAITA
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GAUTOS LĖŠOS

Eur

Vilniaus miesto savivaldybė 117100

AVSI Foundation 71940

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija 37999

ES struktūrinė parama 34561

Privačių asmenų parama 6031

2 % GPM 3990

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 1730

Iš viso: 273351

PATIRTOS IŠLAIDOS

Eur

Darbo užmokestis 134608

Socialinio draudimo įmokos 41881

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

50103

Mokymų, seminarų, stovyklų organizavimas 25650

Patalpų nuoma 19190

Globos ir įvaikinimo viešinimas ir reklama 17236

Komunalinės paslaugos 2325

Ryšių paslaugos 1168

Kanceliarinės ir ūkinės prekės 1164

Transporto išlaikymas 716

Banko paslaugos 549 

Kitos išlaidos 7343

Iš viso: 301933*

Skirtumas tarp įplaukų ir išlaidų atsirado dėl ES paramos ir AVSI lėšų avanso, kuris buvo gautas 2017 m.



RĖMĖJAI IR PARTNERIAI
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DĖKOJAME VISIEMS, SKYRUSIEMS 2 PROC. GPM SOTUI!



Kontaktai:
VšĮ SOTAS 

Kalvarijų g. 159, LT-08313 Vilnius  
(8 5) 2121453

sotas.vilnius@sotas.org
www.sotas.org 

www.facebook.com/sotas.org
Kodas 195746022

AB SEB bankas LT72 7044 0600 0628 3529

© SOTAS, 2019


