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MIELIEJI,
2018-ieji Lietuvoje buvo paženklinti ne tik kaip Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio metai, tačiau ir kaip metai, kuriais į mūsų šalį atvyko popiežius
Pranciškus: būti arti mūsų, pasidalinti svetingumo ateičiai ir gailestingosios
meilės žinia.
Šventojo Tėvo pavyzdys, kai jis pasilenkė prie tų, kurie gyvena paskutines
žemiškojo gyvenimo dienas, palietė, gal net sukrėtė daugelį. Šventasis Tėvas ne
tik kalbėjo apie praktinę artimo meilę, bet ir parodė, su kokiu jautrumu turime
artintis prie kiekvieno, kuris patiria sunkumų.
Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojai, savanoriai ir pagalbininkai, Jūs
kasdien sutinkate žmonių, kurie, rodos, mažai kam rūpi, – prisiminkite, kiekviename iš jų įspaustas Kristaus veidas. Būkite svetingi šiems žmonėms, o
taip pat svetingi ateičiai, kuri visuomet atneša naujovių.
Popiežius Pranciškus Kaune, šv. Mišių homilijoje kalbėjo: „Ten, Vilniuje, Vilnelė plukdo savo vandenis ir netenka vardo įtekėdama į Nerį; čia, Kaune, Neris
praranda savo vardą atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba apie tai,
kad būtume „išeinanti“ Bažnyčia, nebijotume išeiti ir eikvoti savęs net tada,
kai atrodo, kad ištirpstame, prarandame save dėl pačių mažiausių, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos paribiuose. Tačiau žinome, kad tas išėjimas kai kuriais atvejais reikalaus sulėtinti žingsnį, palikti nuošalėj būgštavimus ir skubėjimą, kad išmoktume pažvelgti į akis, išklausyti ir palydėti likusįjį
kelkraštyje. Kartais reikės elgtis kaip sūnaus palaidūno tėvui, kuris laukia prie
durų jo grįžtančio, kad galėtų jas atidaryti, kai tik sūnus ateis; arba kaip mokiniams, turėjusiems išmokti, kad rūpinantis mažutėliu priimamas pats Jėzus.“
Dėkoju Jums visiems, kurie skiriate savo laiką, jėgas ir kitus išteklius tam,
kad žmogus neliktų „kelkraštyje“, ačiū Jums, kurie nebijote išeiti ir eikvoti savęs dėl pačių mažiausiųjų. Tai ir yra gailestingoji meilė – raktas, atrakinantis
dangaus vartus.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas
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„Be artumo žodis lieka be kūno“, – popiežius Pranciškus. Kiek daug 2018 m. Vilniaus arkivyskupijos
Carito erdvėse įvyko susitikimų su žmonėmis, ieškančiais pagalbos: drabužių, pietų, lovos, išklausymo, supratimo, paguodos, priėmimo, draugystės, buvimo šalia... Kiek daug įdėta pastangų priimti varge esantįjį
tokį, koks jis yra, ten, kur jis yra, išsaugojant jo orumą,
padedant sugrįžti į visuomenę ar drauge keliaujant
link susitikimo su Dievu... Neįmanoma visko įsprausti
į skaičius ir žodžius.
Tarp mūsų yra begalės žmonių, kurie gyvena skurde: nuolatiniu materialiniu nepritekliumi, izoliuoti, išgyvena vidinę tuštumą, abejoja dėl savo buvimo prasmės... Tai yra lyg pinklės, klaidinančios žmogų. Skurdo
situacijos įvairovė ir gilumas reikalauja įvairias plotmes apimančio atsakymo. Atliepus pamatinius žmogaus poreikius, krikščioniškas gailestingumas mus
ragina eiti dar toliau: padėti jam įveikti kultūrinį, socialinį (santykių) ir dvasinį skurdą. „Šioje žemėje skurdas
yra labai gilus. Tačiau Dievo gailestingumas nužengia
dar giliau nei jis, tam, kad atleistų, paguostų, kad sugrąžintų pasitikėjimą“, – Jonas Paulius II, Dives in Misericordia.
Dėkoju kiekvienam Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojui ir savanoriui, pasilenkusiam prie
žmogaus vargo ir dovanojusiam savo žvilgsnį, laiką,
jautrumą, rūpestį... Dėkoju kiekvienam partneriui ir
rėmėjui, pasitikėjusiam ir tikinčiam nešama Carito
Gerąja Žinia vargstantiesiems.

ses. Jolita Matulaitytė
Vilniaus arkivyskupijos Carito direktorė
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2018 METAIS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS CARITE
dirbo 96 darbuotojai
ir 306 savanoriai

pagalbą gavo

15 920 žmonių

Pagalba vaikams,
jaunimui ir šeimoms

292

VAIKAMS ir JAUNUOLIAMS,
118 ŠEIMŲ

Pagalba patiriantiems
benamystę, skurdą ir atskirtį

Pagalba atgaunant
darbo įgūdžius

2018 m.
įvairioms pagalbos
veikloms skyrėme

30 ŽMONIŲ

2 270 062

Pagalba priklausomybių
paliestiems ir jų artimiesiems

12 930 ŽMONIŲ

apie

2000

Pagalba pabėgėliams, migrantams,
trečiųjų šalių piliečiams

Pagalba nukentėjusiems
nuo smurto ir prekybos žmonėmis

450 Į LIETUVĄ
ATVYKUSIŲ ŽMONIŲ

100 ŽMONIŲ

ŽMONIŲ
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KARITATYVINĖS TARNYSTĖS PARAPIJOSE
„ARTUMO“ PROGRAMA

81 savanoris lankė 85 senyvo
vyresnio amžiaus žmones
6 parapijose

PAGALBOS VAIKUI IR
ŠEIMAI PROGRAMA

32 darbuotojai ir 79 savanoriai
rūpinosi 364 vaikais ir 230 šeimų

vaikų dienos centruose
10 parapijų

IŠKLAUSYMO TARNYSTĖ

16 savanorių veikė išklausymo
tarnystėje 4 parapijose

PAGALBA MAISTO PRODUKTAIS
su 1540 stokojančiųjų
13 parapijų bendruomenių dalinosi

būtiniausiais maisto produktais

IŠ VISO PARAPIJOSE TALKINO 300 SAVANORIŲ.
PADĖJOME 2008 ŽMONĖMS.
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2018 METŲ FINANSINĖ ATASKAITA

2018 m. įvairioms pagalbos veikloms skyrėme 2 270 061,92 eurus.
Veiklą įgyvendinome Bažnyčios skirtose patalpose,
4112,54 kv. m. Įvertinus mažiausiomis rinkoje kainomis, jų
metų nuomos vertė sudarytų 740 257 Eur.
VA Carito socialiniuose centruose, programose ir įstaigose bei Vilniaus arkivyskupijos parapijose savanoriškai darbavosi 606 žmonės, kurie savanorystei skyrė
apie 54 100 val. Pagal LR Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą savanoriškos veiklos įkainį (5,49 Eur/val.), organizacijoje savanoriškai dirbusių asmenų indėlis sudarė
apie 297 000 Eur.

Siekėme išgirsti, atpažinti ir atsiliepti į vargstančiųjų poreikius: alkaną pavalgydinti, nuogą aprengti, liūdintį paguosti, vienišą išklausyti, benamį priglausti, kalinį
aplankyti... ir drauge keliavome susitikimo su Dievu link.
Kaip gailestingosios meilės židiniai Vilniaus arkivyskupijoje veikė dvylika VA Carito centrų, programų ir įstaigų,
padedančių vaikams, paaugliams ir jaunuoliams, vienišoms mamoms ir šeimoms, benamiams ir bedarbiams, priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems, patyrusiems
smurtą ir nusikaltimų aukoms, esantiems laisvės atėmimo
įstaigose ir grįžusiems iš įkalinimo vietų, pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams.
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PARAMOS ŠALTINIAI
Parama daiktais ir maistu
12%

Bažnyčios parama
5%

Kitas finansavimas 2%
Savivaldybių lėšos
9%
Nacionaliniai projektai
5%

ES projektai
44%

Privačių asmenų parama
15%
Parama iš užsienio
8%

IŠLAIDŲ STRUKTŪRA PAGAL PASKIRTĮ

Administravimas
8%
Parama daiktais, maistu
13%

Tiesioginė socialinė pagalba
79%
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PAGALBA VAIKAMS, JAUNIMUI IR ŠEIMAI
292 vaikams ir jaunuoliams bei 118 šeimų pagalbą teikė 21 darbuotojas ir 74 savanoriai.
Rūpinomės vaikais, paaugliais ir jaunimu, kurie gyvena
sunkumus patiriančiose šeimose ar buvo patekę į sudėtingas situacijas. Siekėme, kad kiekvienas vaikas, paauglys ar
jaunuolis augtų tvirtesnis, labiau pasitikėtų savimi ir galė-

tų rasti savo vietą visuomenėje. Teikėme dvasinę, socialinę,
psichologinę ir materialinę pagalbą šeimoms, o esančias
krizinėse situacijose apgyvendinome savo namuose.

„VILTIES ANGELAS”

MOTINOS IR VAIKO NAMAI

2018 m. Vaikų ir paauglių dienos centrą „Vilties angelas” lankė 50 vaikų ir paauglių nuo 4 iki 19 m. iš 27 šeimų.
Projektu „Parama per atstumą” pagalbą suteikėme dar 40
vaikų iš Vilniaus arkivyskupijos parapijų Carito vaikų dienos centrų.

Motinos ir vaiko namuose ugdėme moterų gebėjimą
gyventi savarankiškai ir rūpintis savo vaikais bei konsultavome šeimas ir asmenis, gyvenančius savarankiškai.

Dienos centre padėjome vaikams ruošti namų darbus,
organizavome katechezės ir socialinių įgūdžių ugdymo
užsiėmimus, menines ir sportines veiklas, ekskursijas, ugdomuosius savaitgalius ir vasaros stovyklas. Teikėme individualią psichologinę ir socialinę pagalbą vaikams ir jų
šeimų nariams, vedėme pozityvios tėvystės ir darbo įgūdžių ugdymo užsiėmimus tėvams.
„Vilties angelo” komanda – tai 8 darbuotojai ir 45 savanoriai.
Adresas: Odminių g. 12, Vilnius. Tel. 8 685 81 088,
viltiesangelas@vilnius.caritas.lt
www.viltiesangelas.lt

2018 m. pagalbą suteikėme 93 asmenims: 17 mamų ir
20 jų vaikų, atsidūrusių krizinėse situacijose, apgyvendinome Motinos ir vaiko namuose ir teikėme jų poreikius
atitinkančią įvairiapusę socialinę – psichologinę pagalbą,
pagrindinį dėmesį skirdami pozityvios tėvystės ir kasdienio gyvenimo įgūdžiams ugdyti, dirbome su 56 tėvais (37
moterimis ir 19 vyrų), gyvenančiais savarankiškai: 34 tėvus konsultavome kilus sudėtingoms situacijoms, 22 tėvai
dalyvavo pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programoje.
4 darbuotojai, padedami 13 savanorių, pagrindinį dėmesį savo veikloje skiria moterų motinystės, socialinių įgūdžių, savarankiškumo ir atsakomybės ugdymui bei savipagalbos tarp pačių moterų skatinimui.
Adresas: Odminių g. 12, Vilnius. Tel. 8 685 77 347,
mvnamai@vilnius.caritas.lt
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VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠEIMOS PARAMOS CENTRAS1

ALTERNATYVAUS MOKYMOSI CENTRAS JAUNIMUI

Visų Šventųjų šeimos paramos centre 2018 m. rinkosi
trys vaikų grupės (7-18 m.): mažųjų, paaugliukų ir paauglių. Draugavome su 25 šeimomis: 47 vaikais ir 32 suaugusiais. Kiekvieną dieną mūsų centre klegėjo būrys mažųjų,
rinkosi paaugliukų grupė, dažnai užsukdavo mamos. Vasarą organizavome stovyklas. Mūsų siekis – būti ne laikina
stotele atskirtį patiriančiam žmogui, bet tapti ilgalaike ir
stipria bendruomene.

2018 m. suteikėme pagalbą 135 jauniems žmonėms,
nuo 15 iki 29 m. Kartu mokėmės bendrauti, dirbti, rūpintis buitimi, draugauti, sportuoti, kalbėtis, gyventi.
Drauge su partneriais iš globos namų, „Lobių dirbtuvės”, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos, Vilniaus
miesto savarankiško gyvenimo namų siekėme atrasti
kelius jaunų žmonių link ir suteikti jiems reikalingą pagalbą.

Paramą ir palaikymą sunkumus išgyvenančioms šeimoms teikė 5 darbuotojai ir 14 savanorių.

Socialinės integracijos kelionėje jaunuolius lydėjo 4
darbuotojai ir 2 savanoriai.

Adresas: Visų Šventųjų g. 5, Vilnius. Tel. 8 645 85 770,
seimoscentras@vilnius.caritas.lt www.vsspc.lt

Adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius. Tel. 8 616 26 936,
amc@vilnius.caritas.lt

Viešoji įstaiga, VA Caritas yra steigėjas. Finansiniai duomenys į bendrąją VA Carito finansinę ataskaitą neįtraukti.
1
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PAGALBA PATIRIANTIEMS BENAMYSTĘ,
SKURDĄ IR ATSKIRTĮ
Pagalbą teikė 15 darbuotojų ir 123 savanoriai.
Mūsų centruose žmonės maitinami, gali nakvoti, pasirinkti drabužių ir avalynės, jiems teikiama socialinė, psichologinė ir teisinė pagalba, kuri yra būtina siekiant išsivaduoti iš skurdo.

2018 m. padėjome 12930 žmonių, kenčiančių skurdą,
benamystę, esantiems laisvės atėmimo įstaigose ar išėjusiems iš jų ir bandantiems gyvenimą kurti iš naujo.

SOCIALINĖS PAGALBOS IR INTEGRACIJOS CENTRAS

minant ir maistą pateikiant pietų metu. 5 darbuotojų komanda planavo, organizavo ir vykdė karitatyvinę tarnystę,
stengdamiesi telkti ir puoselėti „Betanijos“ bendruomenę.

„BETANIJA“
2018 m. kasdien valgė 180 asmenų, skurdžiai gyvenančių. Kas mėnesį 50 lankytojų pasinaudodavo asmens
higienos paslaugomis. Nuolat buvo atviras dienos centras,
kuriame žmonės bendravo, žaidė, dalyvavo maldos grupėje, kūrybinėse dirbuvėse ar tiesiog leido laiką.
Teikiamos socialinio darbuotojo konsultacijos padėjo
įtraukti daugiau motyvacijos turinčius centro lankytojus
(12 asmenų) į profesinę praktiką virtuvėje, 4 iš jų pavyko
įsidarbinti. 6 lankytojai aktyviai įsitraukė į savanorystę.
„Betanija” tapo susitikimų vieta ne tik pagalbos reikalingiems žmonėms, bet ir visiems, kurie norėjo padėti, patarnauti artimui ar tiesiog pabūti šalia tų, kuriems reikia
pagalbos. Į šią veiklą įsitraukė 60 savanorių iš 12 skirtingų bendruomenių, kurie bent kartą per mėnesį organizavo vakaro susitikimus su betaniečiais. 10 savanorių bent
kartą per savaitę padėjo rūšiuojant maisto produktus, ga-

Adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius. Tel. 8 674 68 802,
el. p. betanija@vilnius.caritas.lt

LAIKINIEJI NAMAI
Laikinieji namai – tai vieta, kur mums svarbu kartu
su žmonėmis siekti ilgalaikio pokyčio, įgalinant juos aktyviai veikti ir spręsti iškylančius sunkumus. 2018 m. gyveno ir kompleksinę socialinę pagalbą gavo 307 asmenys,
neturintys ar laikinai netekę gyvenamosios vietos. Laikiną pastogę rado 122 žmonės, o ilgalaikę pagalbą su apgyvendinimu – 185.
Čia dirba 5 darbuotojai ir 38 savanoriai, kurie užtikrina
Laikinųjų namų nepertraukiamą veiklą visą parą. Džiaugiamės, kad 2018 m. prie mūsų veiklų prisidėjo daugiau savanorių, kuriems organizuojame įvadinius mokymus, pa-

VA Carito 2018 metų ataskaita

tirtinio ugdymo seminarus ir išvykas. Mums svarbu ugdyti
visos komandos kompetencijas, kad kartu galėtume padėti
mūsų gyventojams grįžti į savarankišką gyvenimą.
Adresas: Šv. Stepono g. 35/4, Vilnius. Tel. 8 652 85 818,
el. p. laikiniejinamai@vilnius.caritas.lt

NUTEISTŲJŲ KONSULTAVIMO CENTRAS
2018 m. Nuteistųjų konsultavimo centre pagalbą suteikėme 443 asmenims: 165 asmenims, esantiems Vilniaus
apygardos probacijos tarnybos priežiūroje, 207 asmenims,
esantiems laisvės atėmimo įstaigose ir po bausmės atlikimo
besirengiantiems grįžti į Vilniaus miestą, 71 asmeniui, savarankiškai besikreipusiam po bausmės atlikimo. 12 smurtą artimoje aplinkoje naudojančių asmenų dalyvavo intervencinės programos užsiėmimuose.
Su teistumu susidūrusiems ir iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims padėjome spręsti įsidarbinimo, socialinės paramos, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas
socialines, teisines bei psichologines problemas. 68 asmenys pradėjo dirbti arba mokytis, 34 asmenims (įskaitant
dar esančius laisvės atėmimo vietose) padėta spręsti gyvenamosios vietos problemas, 76 asmenims teikta teisinė
pagalba, 19 – psichologinė pagalba, 29 – parama maistu ar
drabužiais, 105 – pagalba sprendžiant įsiskolinimo klausimus, 21 asmuo nukreiptas gydytis priklausomybių.
2018 m. centre dirbo 4 darbuotojai ir 6 savanoriai.
Adresas: Didžioji g. 5, Vilnius. Tel. 8 646 12248,
el. p. raimonda.cizauskaite@vilnius.caritas.lt

SOCIALINĖ TARNYBA
Socialinė tarnyba 2018 m. pagalbą drabužiais, avalyne
ir daiktais suteikė 12000 skurdo situacijoje esančių asmenų. Kita dalis asmenų paramą gavo per bendruomenes ar

organizacijas, su kuriomis bendradarbiavome: parapijas,
dienos centrus, ligonines, įkalinimo įstaigas, seniūnijas,
mokyklas ir kt. Iš viso išdalinta apie 65 tonos drabužių,
avalynės, daiktų. Paramos sulaukė vienišos mamos, vyresnio amžiaus žmonės, daugiavaikės šeimos, gyvenamosios
vietos neturintys asmenys, iš laisvės atėmimo vietų išėjusieji, priklausomybių ligomis sergantieji, į sudėtingas situacijas patekusieji.
Besikreipiantiems teikėme ir socialinio darbuotojo
konsultacijas, kartu šventėme didžiąsias metų šventes.
Šioje tarnystėje darbavosi 1 darbuotoja ir 9 savanoriai.
Adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius. Tel. (8 5) 261 0561,
el. p. socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt
www.socialinetarnyba.lt
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PAGALBA PABĖGĖLIAMS IR MIGRANTAMS
Šių žmonių sėkminga socialine integracija Lietuvoje rūpinosi
19 darbuotojų ir 70 savanorių.
Užsieniečių integracijos programa 2018 m. pagalbą
teikė į Lietuvą atvykusiems 450 asmenų: pabėgėliams, migrantams ir trečiųjų šalių piliečiams.
Sutikdami pabėgėlius ir migrantus stengėmės kurti
bendruomenę, kur kiekvienas, besikreipiantis pagalbos,
patirtų saugumo bei priėmimo jausmą. Pabėgėliai, palikdami savo šalį dėl neramumų, persekiojimo, karo, išvyksta
praradę saugumo jausmą ir tikisi jį rasti naujuose savo namuose. Todėl ne tik teikėme socialines, teisines, psichologines konsultacijas, tarpininkavome ieškant būsto bei darbo,
mokėme lietuvių, anglų ir vokiečių kalbų, bet ir stengėmės

rūpintis šių žmonių laisvalaikiu: inicijavome ir organizavome įvairius bendruomeninius vakarus, į kuriuos kvietėme
žinomų žmonių ir plačiąją visuomenę. Taip stengėmės padėti žmonėms susitikti ir keisti išankstinius nusistatymus
pabėgėlių bei migrantų atžvilgiu. Dalis čia pagalbą gavusių
atvykėlių tapo savanoriais ir padeda integruotis kitiems
atvykstantiems.
Adresas: Kalvarijų g. 39, Vilnius. Tel. 8 699 31 979,
el. p. gintare.skuodyte@vilnius.caritas.lt
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PAGALBA ŽMONĖMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO
SMURTO IR PREKYBOS ŽMONĖMIS
Programoje dirbo 4 darbuotojai.

2018 m. pagalbą suteikėme 100 žmonių, nukentėjusių
nuo smurto arba tapusių sunkių nusikaltimų, tarp jų ir
prekybos žmonėmis, aukomis: rūpinomės maistu, apranga, medicininėmis, higienos priemonėmis, tarpininkavome
garantuojant šių žmonių galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, organizuojant švietimo paslaugas, ieškant
darbo ir prieglobsčio, teikėme psichologines, teisines, socialines konsultacijas.
Prekybos žmonėmis ir smurto aukom dažnai tampa
socialiai pažeidžiami asmenys, kurie yra įvairių miesto ar
kaimo bendruomenių nariai. Vykdant prekybos žmonėmis
nusikaltimų prevenciją, 2018 m. Vilniaus, Trakų ir Varėnos

rajonų kiekvienos seniūnijos bendruomenės nariai buvo
supažindinti su prekybos žmonėmis formom ir įgalinti atpažinti bei padėti šių nusikaltimų aukoms, suorganizuota
40 informacinių susitikimų. Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje esančiose aštuoniose savivaldybėse vyko mokymai
specialistams.
Šiais metais pradėta teikti mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo) paslauga.
Adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius. Tel. 8 699 90 866,
(8 5) 261 1014, el. p. pagalba@vilnius.caritas.lt
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PAGALBA PRIKLAUSOMYBIŲ PALIESTIEMS
ŽMONĖMS IR JŲ ARTIMIESIEMS
Bendruomenėje „Aš esu“ dirbo 12 darbuotojų ir 39 savanoriai.

2018 m. priklausomų asmenų bendruomenėje AŠ ESU
pagalbą suteikėme beveik 2000 asmenų: 46 žmonės gyveno ir sveiko per bendruomenės reabilitacijos ir integracijos programas; pravesta psichologinės paramos grupės
46 priklausomų asmenų artimiesiems (dalyvavo daugiau
nei 440 žmonių); suteikta 1645 individualios specialistų
konsultacijos; pravesta 52 grupinės konsultacijos, suorganizuota ir pravesta 11 atvirų paskaitų priklausomybių temomis (jose apsilankė daugiau nei 440 žmonių); konsultavome 6 paauglius, kurie jau buvo patekę į priklausomybes.
Suteikėme 540 informacinių konsultacijų telefonu į beviltiškumo ir bejėgystės situacijas patekusiems žmonėms.
Prevencinių renginių metu įvairiose Lietuvos mokyklose, bendruomenėse, parapijose sutikome daugiau nei 1500
žmonių, kuriems pasakojome apie priklausomybės spąstus,
pagalbos būdus ir sveikimą. Pastaraisiais metais besikreipiančiųjų skaičius auga, o mes stengiamės neatstumti nė
vieno ir suteikti šviesenio ir sveikesnio gyvenimo viltį.
Adresas: Šv. Stepono g. 37, Vilnius. Tel. 8 699 68 409,
el. p. kestutis.dvareckas@asesubendruomene.lt
www.asesubendruomene.lt
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PAGALBA ATGAUNANT DARBO ĮGŪDŽIUS
Labdaros ir paramos fonde „Vilniaus arkivyskupijos
Caritas socialiniai projektai“2 pagalba suteikta 30 žmonių:
išaugo jų darbo ir socialiniai įgūdžiai, dalis baigė viešojo

maitinimo organizatorių, konditerių, virėjų mokymus, padidėjo jų savivertė ir pasitikėjimas savo jėgomis, savarankiškumas, dalis asmenų įsidarbino.
ŽVAKIŲ DIRBTUVĖS
Žvakių dirbtuvės – tai tarpinė darbo vieta, kurioje įgyti socialiniai ir darbo įgūdžiai atveria galimybes žmonėms
integruotis į darbo rinką, praverčia profesinėje veikloje ir
asmeniniame gyvenime.
2018 m. suteikėme pagalbą 15 žmonių, besilankančių
socialinės pagalbos ir integracijos centre „Betanija“, 95
moksleiviai atliko socialinę praktiką. Akcijoje „Gerumas
mus vienija“ išplatinome daugiau kaip 44 000 žvakelių.
Adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius. Tel.8 646 67 942,
el. p. vladyslavas.bortkevic@vilnius.caritas.lt

KAVINĖ – MOKYMŲ CENTRAS
Kavinėje – mokymų centre „Agapė“ rengiame neformalius mokymus asmenims, kurie susiduria su įvairiomis
socialinėmis problemomis ir negali susirasti darbo. Aktyviu, mokymosi per tiesioginį veikimą būdu padedame įgyti
paklausių darbo rinkoje viešojo maitinimo srities profesinių įgūdžių: viešojo maitinimo organizatorių, konditerių,
virėjų; įgyti ar atkurti darbo rinkai reikalingus socialinius
įgūdžius; padedame ieškotis darbo; susitvarkyti dokumentus, spręsti iškilusias socialines problemas. 2018 m.
pagalbą suteikėme 15 asmenų.
Adresas: J. Matulaičio a. 3, Vilnius. Tel. 8 699 31 823,
el. p. loreta@vilnius.caritas.lt. www.kavineagape.lt
2

Fondas įsteigtas VA Carito. Finansiniai duomenys į bendrąją VA Carito finansinę ataskaitą neįtraukti.
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KARITATYVINĖS TARNYSTĖS PARAPIJOSE
2018 m. Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenės, pasitelkusios daugiau kaip
300 savanorių, suteikė pagalbą apie 2000 savo bendruomenės narių organizuodamos
šias tarnystes ir akcijas.
„Artumo programa”. 81 savanoris lankė 85 vienišus senyvo amžiaus žmones 6 parapijose: Vilniaus Arkikatedros,
Vilniaus Šv. J. Bosko, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo, Vilniaus Šv. Juozapo, Vilniaus Visų Šventųjų, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo.
Išklausymo tarnystėje 16 savanorių veikė 4 parapijose:
Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos, Vilniaus Pal. J. Matulaičio, Vilniaus Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo.
Pagalbos vaikui ir šeimai programa. 32 darbuotojai ir
79 savanoriai rūpinosi 364 vaikais iš 230 šeimų, 10 vaikų
dienos centrų – Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus, Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų, Ignalinos
Švč. Mergelės Marijos gimimo, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, Šalčininkėlių Šv. Jurgio, Švenčionėlių Šv. Edvardo, Švenčionių Visų Šventųjų, Vaidotų Šv.
Apaštalo Pauliaus Atsivertimo, Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapijose.
Pagalba maisto produktais. Daugiau kaip su 1540 stokojančiųjų būtiniausiais maisto produktais dalijosi 13 parapijų bendruomenių: Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų,
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, Sužionių
Šv. Felikso Valua, Šalčininkų Šv. Petro, Švenčionėlių Šv.

Edvardo, Tverečiaus Švč. Trejybės, Varėnos Šv. Arkangelo
Mykolo, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos, Vilniaus Dievo
Apvaizdos, Vilniaus Šv. Jono Bosko, Vilniaus Šv. Juozapo,
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo, Vilniaus Nekaltojo M. Marijos Prasidėjimo.
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GAVĖNIOS AKCIJA „PASNINKO DĖŽĖ 2018“
Gavėnios metu vykstančioje akcijoje dalyvavo 18 parapijų bendruomenių, kurių nariai gavėnios pasninko išmaldą nešė į bažnyčią, o vėliau surinktą maistą išdalino
stokojantiems.
ADVENTO AKCIJA „GERUMAS MUS VIENIJA 2018“
Advento akcijoje dalyvavo 35 parapijų bendruomenės,
platinusios Carito žvakeles ir rinkusios aukas parapijos
vargstančiųjų poreikiams.
„MAISTO BANKO“ AKCIJA 2018
Du kartus 12 parapijų savanoriai dalyvavo nacionalinėje maisto rinkimo prekybos centruose paramos akcijoje,
kurios metu paaukoti maisto produktai išdalyti parapijų
vargstantiesiems.
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NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, LR Vidaus reikalų ministerijai, Užsieniečių registracijos centrui, Pabėgėlių priėmimo centrui, Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos, Vilniaus miesto, Trakų raj., Varėnos raj., Ignalinos raj., Švenčionių raj. ir Druskininkų
m. savivaldybėms,
„AbbVie“, „Balto Link“, „Barclays“, „DFDS A/S Lietuvos filialas“, „Intelligent Communications“, „Jeruzalės odontologijos klinika“, „LT Interior“, „Lidl Lietuva“, „Mindaugo kepykla“, „Plasta“, „Regleta“, „Ruptela“, „VPH“, Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary klubui,
„Children above all“ (Švedija), „Immaculata“ fondui, Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai (JAV), „Litauenhilfe Birkenwerder e.
V.“ (Internationale Gesellschaft fur Menscherechte – IGFM), „Lithuanian City of London Club“, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijai (JAV), Sonja und Edmund Oboleviciuc Stiftung (Vokietija), Toronto Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcijai
(Kanada), „Vaiko vartai į mokslą“ (JAV), Vasteras Caritas (Švedija), Westernacher, Vokietija,
Lietuvos ir užsienio žmonėms, skyrusiems paramą tiesiogiai ar 2 proc. savo pajamų mokesčio.
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KVIEČIAME DALINTIS
LAIKU

LĖŠOMIS
2

Apie savanorystės
galimybes klauskite
savanoriai@vilnius.caritas.lt

KVIEČIAME
MELSTIS

Skiriant 2 proc.
gyventojų pajamų
mokesčio

Paaukojant į Vilniaus
arkivyskupijos Carito
sąskaitą, SEB bankas
LT38 7044 0600 0103 2173

Trumpuoju numeriu

1454

(auka 5 eurai)
Už žmones, kuriems padedame,
ir už mus, tarnaujančius Carite.

Jei turite IDĖJŲ, PASIŪLYMŲ
RAŠYKITE: info@vilnius.caritas.lt arba parama@vilnius.caritas.lt SKAMBINKITE: (8 5) 261 1014
ATEIKITE SUSITIKTI: Odminių g. 12, Vilnius

