VEIKLOS ATASKAITA

2020

VŠĮ SOTAS
Nevyriausybinė organizacija, kuri teikia
socialines bei psichologines paslaugas
ir savo veikla prisideda kuriant vaikų,
jaunimo ir jų šeimų gerovę.

MISIJA
Įtvirtinti žmogaus vertę, ypatingą
dėmesį skiriant vaikų ir suaugusiųjų
ugdymui.

VEIKLOS PRINCIPAI
Asmuo – besąlygiškai vertingas
Pozityvus požiūris į asmenį ir
gyvenimo tikrovę
Veikti kartu siekiant įgalinimo
Subsidiarumo ir bendruomeninės
veiklos plėtotė
Partnerystė
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GLOBOS CENTRAS
„Noriu pasidžiaugti, kad yra SOTAS. Pirmiausia, ačiū už tokius nuoširdžius, informatyvius GIMK
mokymus. Tai buvo ne tik mokymai, bet tiesiog nuoširdus priėmimas į šią nuostabią įtėvių ir
globėjų bendruomenę. Aiškiai pajutau, kad SOTAS – galinga jėga, nes iškilus problemai ją
sprendžia ne vienas specialistas, bet susitelkia visa komanda. Ir svarbiausia, bėda nestumiama
į šalį, sprendžiama iškart, nedelsiant. Tai mus labai palaiko, mes jaučiamės stipresni.“

Esame viena iš kelių nevyriausybinių organizacijų Vilniuje,
kuri vykdo globos centro funkcijas ir padeda vaikams surasti
globėjus ar įtėvius bei teikia nuolatinę ir profesionalią
pagalbą. Pagrindinis globos centro 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.
2020 metais mūsų globos centre paslaugas gavo 346
asmenys (esami ir būsimi globėjai, įtėviai, globojami ir
įvaikinti vaikai, kiti šeimos nariai), kuriems suteikėme net
4340 konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir kitų
paslaugų. 2020 metų eigoje vyko 3 mokymų grupės
būsimiems globėjams, įtėviams ir budintiems globotojams,
parengėme 25 būsimuosius globėjus, įtėvius ir budinčius
globotojus, suorganizavome 22 globėjų, įtėvių ir budinčių
globotojų palaikymo ir mokymų susitikimų, kuriuose
dalyvavo 122 asmenys.

346
paslaugų
gavėjai

Suorganizuoti
22 palaikymo
ir mokymų
susitikimai

Suteikta 4340
konsultavimo,
informavimo ir
kitų paslaugų
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PASLAUGOS ŠEIMAI
„Man patiko mažais žingsneliais keliauti link išgydymo. Nemažai suvokiau ir supratau apie save,
savo gyvenimą. Gyvenimas tapo ryškesnis, į sunkumus pradėjau reaguoti ramiau, nes leidau
išeiti neigiamoms emocijoms į paviršių ir jas išjausti. Norėčiau padėkoti psichologei už didelį
darbą, kurį padarė mano gyvenime, nes keliavo su manimi šioje kelionėje link išgydymo. Manau,
nebūčiau šios kelionės nuėjusi viena.“

Praėjusiais metais kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir
kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis tęsėme projekto
„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“
įgyvendinimą. Projekto metu yra organizuojamos ir
teikiamos kompleksinės paslaugos 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 2020 metais teikėme
individualias ir šeimų konsultacijas, organizavome pozityvios
tėvystės bei saugaus prieraišumo mokymus.
Per metus suteikėme socialines ir psichologines paslaugas
305 asmenims. Organizuotuose pozityvios tėvystės bei
saugaus prieraišumo mokymuose dalyvavo 60 asmenų,
suteikėme net 1850 individualių ir šeimos konsultacijų.

305
paslaugų
gavėjai

Suteikta 1850
konsultacijų
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VAIKŲ DIENOS CENTRAS
„Šiame vaikų dienos centre dirba gerai vaikų poreikius suprantantys, nuoširdūs, drąsūs ir
kūrybingi žmonės. Ir svarbiausia – jie tai daro su meile. Atėjus į vaikų dienos centrą, visuomet
pasitinka darbuotoja su plačia ir optimistiška šypsena. Gyvuokite, mieli mūsų draugai ir
pagalbininkai, ilgai ir laimingai!“

2020 metais mūsų vaikų dienos centrą lankė ir paslaugas
gavo 24 vaikai. Dienos centre padėjome vaikams namų
darbų ruošoje, organizavome vaikų užimtumą, stiprinome
vaikų socialinius, buitinius ir kitus gyvenimo įgūdžius,
teikėme psichologo paslaugas. Dienos centro veikloje
mums padėjo 4 savanoriai.
Vaikų dienos centre organizavome ir teikėme pagalbą ne tik
vaikams, bet ir vaikų artimiesiems: tėvams, seneliams,
globėjams. Atsižvelgdami į šeimų poreikius, teikėme
socialines ir psichologines konsultacijas, kvietėme dalyvauti
organizuojamuose mokymuose ar seminaruose. Vasaros
metu kartu su šeimomis vykome į Anykščius: aplankėme
gražiausias šio miesto vietas, dalyvavome edukacinėje
programoje. Veiklose dalyvavo ir vaikų dienos centro
tęstines paslaugas gavo 22 šeimos.
Liepos mėn. Kaišiadorių raj. suorganizavome 5 dienų
vasaros stovyklą, kurioje dalyvavo 12 vaikų.

24 vaikai
lankė dienos
centrą

Paslaugas
gavo 22
šeimos
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TARPTAUTINIS ĮVAIKINIMAS
„SOTO darbuotojos, kuri mus lydėjo Lietuvoje, pagalba buvo labai svarbi ne tik dėl kalbos ar
organizacinių aspektų, bet buvo itin svarbi pradedant bendrauti su berniuku. Remdamasi savo
didele patirtimi ji mums pateikė vertingų patarimų dėl berniuko integracijos naujoje šeimoje,
padėjo berniukui, kuriam palaipsniui viską aiškino ir leido suprasti tai, kas vyko jo gyvenime.“

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 labai sudėtingu jų gyvenimo
momentu.
2020 metais atstovavome 10 Italijos piliečių šeimų, kurios
įvaikino 16 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 apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto
svetainėje.

Atstovavome
10 Italijos
piliečių šeimų

Šeimos
įvaikino 16
vaikų
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KITA VEIKLA
„Noriu padėkoti specialistams už nevertinantį požiūrį, savalaikę pagalbą iškilus sunkumams,
palaikymą ir įdomius užsiėmimus. Čia visada gali rasti supratimą. Man tikrai padėjo ir
psichologės konsultacijos, ir tiesioginė pagalba, jaučiausi ne viena ir žymiai tvirtesnė. Ačiū
Jums, kad esate.

Konferencija „Globa ir įvaikinimas: gerosios patirtys“
2020 metais surengėme konferenciją „Globa ir įvaikinimas:
gerosios patirtys“, kurios dėka siekėme stiprinti ir skatinti
vaiko globą šeimoje ir įvaikinimą Lietuvoje, dalintis gerąja
globos, įvaikinimo ir darbo su globėjais, įtėviais ar budinčiais
globotojais patirtimi. Konferencijoje dalyvavo 69 dalyviai:
globos centrų specialistai, esami globėjai, įtėviai ir budintys
globotojai, susidomėję globa ar įvaikinimu asmenys, kitų
įstaigų atstovai.
Globos centrų specialistų kompetencijų stiprinimas
2020 metais kvietėme globos centrų specialistus dalyvauti
mūsų organizuojamuose mokymuose „Savitarpio paramos
grupių metodas“ ir praktiniame seminare, kurio metu
dalinomės gerąja darbo su globėjais, įtėviais ir budinčiais
globotojais patirtimi bei kėlėme specialistų kompetenciją
analizuodami sudėtingus atvejus. Iš viso mokymuose
dalyvavo 38 specialistai.

Konferencijoje
dalyvavo 69
dalyviai

Mokymuose
dalyvavo 38
specialistai
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FINANSINĖ ATASKAITA
PAJAMOS
Privačių asmenų parama,
2,6 %

Kita, 2,5 %
AVSI Foundation, 18,4 %

Vilniaus miesto
savivaldybė, 34,5 %

LR socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, 7,6 %

389674 Eur

ES struktūrinė parama, 34,3 %

IŠLAIDOS
Kitos išlaidos, 3,9 %
Budinčių globotojų veikla,
10,8 %

Patalpų išlaikymas, 5,3 %

Renginių organizavimas, 2,8 %

384530 Eur
Tarptautinio įvaikinimo
išlaidos, 9,7 %*
Darbo užmokestis, 67,5 %

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

SOTAS priklauso
AVSI Network

Nacionaliniam skurdo mažinimo organizacijų tinklui
Krikščioniškų socialinių iniciatyvų forumui
NVO vaikams konfederacijai
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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
AČIŪ, KAD ESATE KARTU
Kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos:
•

savanoriauti vaikų dienos centre

•

paremti mus lėšomis ar daiktais
•

skirti 1,2 proc. GPM

