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– tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia socialines
bei psichologines paslaugas ir savo veikla prisideda kuriant vaikų,
jaunimo ir jų šeimų gerovę. Organizacijos misija – įtvirtinti žmogaus
vertę, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų ugdymui.
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GLOBOS CENTRAS
2019 metais tęsėme savo veiklą globos ir įvaikinimo srityje: esame viena iš
kelių nevyriausybinių organizacijų Vilniuje, kuri vykdo globos centro funkcijas.
Pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti konsultacinių, socialinių, psichologinių ir
kitų paslaugų bei pagalbos prieinamumą ir teikimą esamiems ir būsimiems
globėjams, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, įtėviams,
globojamiems ir įvaikintiems vaikams.
2019 metais mūsų globos centro paslaugas gavo 410 asmenų (esami ir būsimi
globėjai, įtėviai, globojami ir įvaikinti vaikai, kiti šeimos nariai), kuriems
suteikėme net 2301 konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir kitą
paslaugą. 2019 metų eigoje organizavome 3 GIMK mokymų grupes
būsimiems globėjams ir įtėviams, parengėme 30 būsimųjų globėjų ir įtėvių,
organizavome 16 budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių palaikymo ir mokymų
susitikimų, kuriuose dalyvavo 75 asmenys.
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VAIKŲ DIENOS CENTRAS
2019 metais dienos centrą lankė ir paslaugas gavo 29 vaikai. Dienos centre
padėjome vaikams ruošiant pamokas, organizavome socialinių įgūdžių
ugdymo, menines ir sporto veiklas, vykome į edukacines ir pramogines
išvykas, organizavome 5 dienų dieninę stovyklą. Dienos centro veikloje mums
padėjo 11 savanorių.
Neatsiejama dienos centro darbo su vaikais dalis – vaikų šeimos įtraukimas ir
pagalba tėvams. Pagal aktualų tėvų poreikį teikėme socialines ir psichologines
konsultacijas, organizavome seminarus tėvams aktualiomis temomis. Vasaros
metu kartu su vaikais ir jų šeimomis vykome į Zarasus: aplankėme miestą,
dalyvavome edukacinėje programoje. Veiklose dalyvavo ir vaikų dienos centro
paslaugas gavo 27 šeimos.
Vasaros stovykla buvo skirta pažinti Vilniaus miestą, jo istoriją, skirtingas
miesto apylinkes, skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, susipažinti
su gamta ir savimi. Stovykloje dalyvavo 15 vaikų.
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PASLAUGOS ŠEIMAI
2019 metais kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis tęsėme projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas
Vilniaus mieste“ įgyvendinimą. Projekto metu organizuojame ir teikiame
kompleksines paslaugas šeimoms, siekiant įgalinti jas 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 480
asmenų. Organizuotuose mokymuose ir paskaitose tėvams dalyvavo 133
asmenys, suteikėme net 1864 individualias ir šeimos konsultacijas. Vasaros
metu organizavome šeimų stovyklą, kurioje dalyvavo 25 asmenys.
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konsultacijos

480
paslaugų
gavėjų

Mokymuose,
paskaitose dalyvavo
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TARPTAUTINIS ĮVAIKINIMAS
Esame oficialus įgaliotas Italijos nevyriausybinės organizacijos AVSI atstovas
vykdant tarptautinio įvaikinimo veiklą Lietuvoje. Atstovaudami AVSI lydime
Italijoje parengtas ir mokymus baigusias italų 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.
2019 metais atstovavome 19 Italijos piliečių šeimų, 10 iš jų įvaikino 13 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.
Visa informacija apie tarptautinio
įvaikinimo procedūras Lietuvoje
yra pateikta Valstybės vaiko teisių
Šeimos
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Atstovavome 19
Italijos piliečių
įvaikino 13
prie Socialinės apsaugos ir darbo
šeimų
vaikų
ministerijos interneto svetainėje.

KITA VEIKLA
2019 metais įgyvendinome Intervencinę programą smurtaujantiems šeimoje,
kurios metu dirbome su 20 asmenų, siekiančių išmokti nenaudoti smurto
šeimoje. Programa buvo įgyvendinama Vilniaus ir Trakų rajono savivaldybėse.
--2019 metais dalyvavome rudeninėje Maisto banko akcijoje. Paaukotus
produktus naudojome vaikų maitinimui dienos centre organizuoti, dalinome
surinktų produktų paketus šeimoms, kurioms labiausiai tokios pagalbos reikia.
Akcijos metu surinkta produktų vertė – 682 Eur, paramą maistu gavo 15
šeimų.
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FINANSINĖ ATASKAITA
PAJAMOS
Kita

Privačių asmenų parama
3,4 %

AVSI Foundation

20,5 %

Vilniaus miesto
savivaldybė

26,1 %

358153 Eur

11,8 %

LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

37,4 %

ES struktūrinė parama

IŠLAIDOS
Kitos išlaidos
Patalpų nuoma ir
komunalinės paslaugos
Mokymų, stovyklų, renginių
organizavimas

Tarptautinio įvaikinimo
išlaidos*

5%
4,2 %

13 %

7,5 %

345272 Eur
70,3 %
Darbo užmokestis

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

DĖKOJAME VISIEMS, SKYRUSIEMS 2 PROC. GPM
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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
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