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ĮŽANGINIS ŽODIS

Gailestingumo darbai nėra tik žodžiai ar skaičiai 
ataskaitose, – už kiekvieno darbo yra žmogus, padedantis 
pakilti kitam žmogui. „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks 
gailestingumo“, – girdime Mato evangelijoje įrašytą Jėzaus 
palaiminimą. Šis palaiminimas telydi kiekvieną Carito žmogų! 
Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, kad gerumu atsiliepiate į kančią 
perpintą pykčiu, mokote mylėti, padedate sveikti iš sužeidimų. 
Nacionaliniame gailestingumo kongrese girdėjome palaimintųjų 
ir kitus laiminančių Carito žmonių istorijas – tegul tai būna 
įkvėpimas vis labiau skleisti gailestingumą. Vilniuje gyvenusi Šv. 
Faustina rašė, kad Viešpats pirmiausia ragina būti gailestingam 
veiksmu, tuomet – gailestingu žodžiu, jei negalime padėti 
veiksmu, ir trečia – malda, kuri pasiekia ten, kur mes patys jau 
pasiekti negalime. Linkiu, kad net ir pasibaigus Gailestingumo 
jubiliejui vis daugiau žmonių persiimtų Caritu – gailestingąja 
meile. 

+ Gintaras Grušas

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Prisimindamas praėjusius metus pirmiausia dėkoju už 
daugybę progų būti ir veikti kartu. Ypatingai dėkoju visiems jums, 
kurie vienaip ar kitaip prisidėjote prie kasdienių pagalbos darbų. 

Jau keli dešimtmečiai savo veikloje sutinkame žmones, 
atsidūrusius gyvenimo paribiuose. Dėl nepalankiai susiklosčiusių 
aplinkybių, dėl priimtų netinkamų sprendimų, dėl to, kad 
sudėtingu laiku tiesiog neatsirado kito žmogaus, į kurį būtų 
galima atsiremti. 

Iš patirties žinome, kad labiausiai žmogui padeda ne 
finansinė parama, ne daiktai, ne lengvatos, netgi ne naujos žinios 
ar įgūdžiai. Labiausiai žmogui padeda kiti žmonės. Jų siūloma 
draugystė, palaikymas, palydėjimas bei kuriamas artimų ryšių 
tinklas. Mūsų dovanojamas laikas bei galimybė į mus atsiremti 
yra tai, kas atkuria asmens vertingumą, iš tiesų keičia gyvenimą 
bei padeda jį kurti iš naujo. Tam, kad nebūtume atskirtyje, mums 
labiausiai reikia santykių ir bendrystės su kitais žmonėmis.

Dalijamės šia veiklos ataskaita, kaip viltingu bendrystės 
ženklu. Kviečiame ir Jus tapti ar mūsų bendruomenės dalimi.

Linas Kukuraitis

Vilniaus arkivyskupijos Carito direktorius 





VIZIJA 2016 METAMS

2016-2017 metais VA Carite planuojame:

- Stiprinti parapijų bendruomenių pajėgumą pagelbė-
ti kenčiantiems parapijos gyventojams. Tikime, kad geriausiai 
pagalba suteikiama kaimynystėje, atskirtyje esančius įtraukiant 
į natūralų bendruomenės tinklą. Planuojame eilę mokymų ir 
programų, dėsime nuoseklias pastangas, kad  augtume kartu su 
bendruomenėmis.

- Toliau tęsti ir vystyti visas šiuo metu įgyvendinamas vei-
klas, siekiant kuo efektyviau padėti pagalbos reikalingiems žmo-
nėms. Ne tik teikiame pagalbą, tačiau ir stebime savo darbą, ap-

mąstome teikiamą pagalbą ir ją tobuliname. Vien per 2015-2016 
sezoną naujai permąstytos 8 veiklos, kurios nauju būdu pradės 
veikti 2016 rugsėjo mėn. Darome viską, kad kuo labiau prisidėtu-
me prie asmenų įgalinimo ir savarankiškumo.

- Stiprinti priėmimo ir integracijos priemones iš karo zonų 
perkeliamiems prieglobsčio prašytojams: atidaryti bendruome-
ninį centrą Vilniaus mieste, skatinti užsieniečių integracijos ko-
misijos prie Vilniaus savivaldybės atsiradimą, telkti bendruome-
nes, savanorius, kurti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklą ir 
daryti visa kita, kas padėtų į Lietuvą atvykstantiems žmonėms čia 
sukurti saugų ir savarankišką gyvenimą.





2015 METŲ APIBENDRINIMAS

2015 metais mūsų organizacijoje dirbo 120 darbuotojų, 
jiems talkino 644 savanoriai. Įvairiapusę socialinę, psichologinę, 
dvasinę pagalbą teikėme daugiau kaip trijose dešimtyse socialinių 
centrų ir parapijų. 

Per praėjusius metus sutikome 20 620 pagalbos 
prašančių žmonių, kai kurių jų problemas jau pavyko išspręsti, 
su dalimi jų susitinkame ir šiemet, kad geriau pažintume, 
suprastume, išgirstume ir tuomet galėtume drauge įveikti kliūtis.

2015 m. buvo dvidešimt septintieji mūsų veiklos 
Lietuvoje metai. Nepaisant vis dar labai didelio pagalbos 

reikalingų žmonių skaičiaus galime pasakyti – Lietuva keičiasi. 
Džiaugiamės, kad atsiranda vis daugiau atvirų, rūpestingų, drąsių 
žmonių, norinčių dovanoti savo laiką, dalintis savo patirtimi ir 
draugyste, skirti paramą ar pasidalinti tuo ką turi. Pastebime, kad 
bendruomeniškumas, solidarumas, atsakomybė, rūpestis šalia 
esančiu nebėra tik deklaratyvios vertybės, jos plinta ir nuostabiai 
paliečia skurstančių žmonių gyvenimus. Už tai esame be galo 
dėkingi. Tikime, kad prie šių vertybių sklaidos ir įsišaknijimo mūsų 
visuomenėje prisidedame ir mes.



Išlaidų struktūra pagal paskirtį 2015 metais

Paramos šaltiniai 2015 metais



2015 METŲ FINANSINĖ ATASKAITA

Praėjusiais metais iš įvairių finansavimo šaltinių surinko-
me ir pagalbai skurdą, atskirtį ir kančią patiriantiems žmonėms 
skyrėme  1 660 114,01 eurų.

Nuoširdus ačiū visiems prisidėjusiems prie mūsų veiklų ir 
kasdienės pagalbos.





PAGALBA VAIKAMS, JAUNIMUI IR ŠEIMAI

Pagalbą teikėme 562 vaikams ir jaunuoliams ir 324 
šeimoms. 

Mes norime auginti, mokame padėti užaugti. Padedame 
vaikams, kad jie augtų saugesnėje, labiau mylinčioje, atviroje 
aplinkoje. Siekiame, kad jie ieškotų kitokio gyvenimo, patikėtų, 
kad gali jį susikurti, suprastų kaip tai padaryti. 

Ugdome jaunuolius, kad jie surastų savo vietą pasaulyje, 
kad jaustųsi svarbūs ir reikalingi, kad realizuotų savo talentus ir 
būtų naudingi visuomenei.

Stipriname tėvus, kad gebėtų prisiimti atsakomybę už 
savo gyvenimą, kad drįstų spręsti problemas, o ne jas ignoruoti, 
auginame juos, kad jie augintų savo mažuosius saugius ir 
laimingus.

„Vilties angelas“ vaikų ir paauglių dienos centras
Odminių g. 12, Vilnius
Tel. (8 5) 262 1519, el. p. viltiesangelas@vilnius.caritas.lt 

Motinos ir vaiko namai
Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 685 77 347, el. p. mvnamai@vilnius.caritas.lt

Amatų mokymo centras
M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. 8 616 26 936, el. p. amc@vilnius.caritas.lt 

Visų Šventųjų parapijos šeimos paramos centras
Visų Šventųjų g. 5, Vilnius
Tel. 8 645 85 770, el. p. seimoscentras@vilnius.caritas.lt

Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai
Visų Šventųjų g. 5, Vilnius
Tel. (8 5) 212 3728, el. p. visusventujuvaikai@vilnius.caritas.lt

Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapijos VDC „Nazaretas“
Dainavos g.17A , Eišiškės

Karvio Šv. Juozapo parapijos Šv. Marijos Eugenijos VDC
Bažnyčios g. 11, Karvio km., Maišiagalos sen., Vilniaus raj.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos VDC „Akimirka“
Bažnyčios g. 18, Lentvaris, Trakų raj.

Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos  VDC
Vilniaus g. 18, Šalčininkėlių km., Šalčininkų raj.

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos VDC „Liepsnelė“
Laisvės a. 5, Švenčionys

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos VDC „Šypsenėlė“
Partizanų g. 2, Švenčionėliai

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos VDC „Svajonė“
M.K. Čiurlionio g. 61, Varėna





PAGALBA PATIRIANTIEMS BENAMYSTĘ, 
SKURDĄ IR ATSKIRTĮ

Padėjome 15 034 žmonėms paliestiems benamystės ir 
skurdo. Dirbome su 432 nuteistaisiais tam, kad jie, sugrįždami į 
laisvę, taptų visuomenės dalimi, o ne grėsme jos saugumui.

Kiekvienam žmogui reikia savos vietos, bent vienos 
vietos, kur jis jaustųsi reikalingas, laukiamas, svarbus. Esame ta 
vieta visiems, kurie dažnai yra nepageidaujami, nepastebimi, 

nemalonūs. Į sudėtingas situacijas žmonės reaguoja sudėtingai: 
pykčiu, uždarumu, agresija, baime. Dirbame, kad pasiektume 
sunkumus, slypinčius po šiais jausmais, kad padėtume išspręsti 
problemas. 

Rūpinamės fiziniu žmogaus išgyvenimu tam, kad 
galėtume padėti jam sugrįžti į pilnavertį gyvenimą.

„Betanija“ socialinės integracijos centras
M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. 8 646 67 942, el. p. betanija@vilnius.caritas.lt 

Socialinė tarnyba
M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. (8 5) 261 0561, el. p. socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt

Laikinieji namai
Šv. Stepono 35/4, Vilnius
Tel. 8 652 85 818, el. p. nakvynesnamai@vilnius.caritas.lt

Nuteistųjų konsultavimo centras
Kareivių g. 1, Vilnius
Tel. 8 656 46 766, el. p. raimonda.cizauskaite@vilnius.caritas.lt

Žvėryno Švč. M.Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija
Lazdynų Šv. Jono Bosko parapija
Kalvarijos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija 
Druskininkų Šv. Baltramiejaus parapija
Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija
Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro parapija
Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija





PAGALBA VIENIŠIEMS IR SERGANTIEMS 
ŽMONĖMS

Praėjusiais metais namuose lankėme 117 senelių ir ligonių.
Žmonės kuriuos lankome namuose mums yra labai 

ypatingi, jie įsileidžia mus į savo namus ir širdis labai nelengvu 
metu: tuomet, kai yra silpni, pažeidžiami, vieniši ar praradę 
savarankiškumą. Susitikimai su jais nėra mūsų darbas, tai mūsų ir 
jų draugystė, santykiai, kurie atneša palengvėjimą ir paguodą, net 

jei negalime pakeisti situacijos, kurioje šie žmonės yra. 
Ši pagalba yra paprastai nepaprasta. Ji pareikalauja 

daug jėgų, kantrybės, laiko, vidinės stiprybės, tačiau dovanoja 
begalę nuoširdumo akimirkų, susitikimo džiaugsmo ir pokalbių 
paguodos.

„Artumo“ programa
Odminių g. 12, Vilnius
Tel. (8 5) 261 1014, el. p. zydrune.liobikaite@vilnius.caritas.lt





PAGALBA PABĖGĖLIAMS IR MIGRANTAMS

Pagalbą teikėme 469 žmonėms, kurie atvyko į mūsų šalį iš 
Ukrainos, Irako, Sirijos ir kitų, neramumų krečiamų, šalių.

Pagalbą į Lietuvą atvykusiems užsieniečiams teikiame jau 
beveik du dešimtmečius, tačiau praėję metai buvo pirmieji, kai 
ši veikla susilaukė tiek daug visuomenės dėmesio. Suprantame 
žmonių nerimą ir jį gerbiame, kaip kad gerbiame ir atvykstančių 
žmonių teisę ieškoti saugesnio gyvenimo sau ir savo vaikams. 

Priimančius ir atvykstančius kviečiame diskusijai, 
raginame susitikti ir pažinti konkrečius žmones, jų istorijas ir 
patirtį. Kuriame erdvę, kur visos nuomonės yra gerbiamos, o 
dialogas skatinamas. Žinome, kad integracija pavyksta tik tuomet, 
kai visuomenė yra atvira ir pasiruošusi priimti, o atvykę žmonės 
motyvuoti pažinti kultūrą, išmokti kalbą, užmegzti santykius. Dėl 
šio proceso sėkmės dirbame ir visus kviečiame dirbti drauge.

Užsieniečių integracijos programa
Kalvarijų g. 39, Vilnius
Tel. 8 650 26 936, el. p. ilma.varzinskaite@vilnius.caritas.lt





PAGALBA PREKYBOS ŽMONĖMIS IR SMURTO 
AUKOMS

Per praėjusius metus pagalbą suteikėme 30 žmonių, 
nukentėjusių nuo smurto arba prekybos žmonėmis.

Šios veiklos tikslas – suteikti balsą aukoms. Žmonėms, kurie 
labai dažnai galvoja, jog yra nesvarbūs, nepastebimi, patys kalti ir 
niekam nerūpintys. 30 žmonių kreipėsi ir gavo pagalbą, tačiau tai 
tėra viena veiklos pusė. Kita – susitikimai su bendruomenėmis, 
jaunimu, moterimis, pokalbiai apie tai, kaip atpažinti smurtą, kaip 

reaguoti, kam pranešti. Žmogus neturi toleruoti jokios prievartos 
ir smurto nei prieš save, nei prieš kitą žmogų.

Visuomenės sąmoningumo didinimas, drąsos ir palaikymo 
siūlymas aukoms, pagalbos būdų ir priemonių pristatymas 
dirbantiems šioje srityje yra tai, kas, tikime, apsaugos ne vieną 
moterį, vaiką ar vyrą nuo fizinio ir dvasinio skausmo.

Pagalbos smurto ir prekybos žmonėmis aukoms programa
Odminių g. 10, Vilnius
Tel. (8 5) 261 1014, el. p. angele@vilnius.caritas.lt





PAGALBA PRIKLAUSOMYBIŲ PALIESTIEMS 
ŽMONĖMS IR JŲ ARTIMIESIEMS

100 žmonių per praėjusius metus gyveno ir sveiko 
bendruomenėje, 300 priklausomų žmonių artimųjų dalyvavo 
veikloje ir gavo pagalbą, 600 žmonių sutikome įvairių renginių, 
leidinių pristatymų ir susitikimų metu.

Alkoholio vartojimas ir su tuo susijusios problemos 
paliečia ko ne kiekvieną Lietuvos šeimą. Priklausomybė 
nėra vieno žmogaus problema, jos padarinius jaučia visi 

vartojančio žmogaus artimieji, todėl ir spręsti ją reikia ne tik 
padedant priklausomam, bet ir palaikant jo artimuosius, ugdant 
bendruomenę. 

Daug dirbame, jog žinia apie priklausomybių ligas ir 
sveikimo kelionę pasiektų jos reikalingus žmones. Dėl kiekvieno, 
kuris serga ir tų, kuriuos paliečia jo gyvenimas ir sprendimai. 

„Aš esu“ priklausomų asmenų bendruomenė
Šv. Stepono g. 37, Vilnius
Tel. 8 699 68 409, el. p. as.esu.bendruomene@gmail.com 





PAGALBA ATGAUNANT DARBINIUS ĮGŪDŽIUS

91 žmogui praėjusiais metais suteikėme galimybę atgauti 
darbinius įgūdžius arba įgyti naujų, reikalingų pilnaverčiam ir 
oriam gyvenimui.

Žmogaus įsidarbinimas vienas pagrindinių tikslų, kurių 
siekiame teikdami pagalbą. Mūsų žmonėms kelionė iki nuolatinio, 
pastovaus darbo ir uždarbio paprastai yra gana ilga ir nelengva. 
Tai lemia įvairios priežastys: išsilavinimas, sveikata, patirtis, ne tik 
darbinė, bet ir ankstyvoji šeimos, ypač jei tėvai rinkosi nedirbti, 

o gyventi iš paramos. Lydime žmones šiame kelyje, nes žinome, 
jis yra tas, kuris veda į orų gyvenimą, savirealizaciją ir ilgalaikę 
naudą. 

Praktikoje pastebime, jog net tie, kuriems iš pradžių 
sunku suvokti kam reikia dirbti, jei galima nedirbti, laikui bėgant 
supranta ir įvertina darbo svarbą savo gyvenime. Nes teisingi 
dalykai yra teisingi ir kiekvienas žmogus turi prigimtinį mokėjimą 
juos atpažinti...

„Agapė“ mokymų centras-svetainė
J. Matulaičio a. 3, Vilnius
Tel. 8 699 31 823, el. p. loreta@vilnius.caritas.lt 

„Caritasworks“ žvakių dirbtuvės
M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. (8 5) 234 4417, el. p. vladyslavas.bortkevic@vilnius.caritas.lt





„DEGU KAIP ŽVAKĖ“

Paramos koncertas „Degu kaip žvakė“ praėjusiais metais 
buvo skirtas Motinos ir vaiko namams, kur glaudžiasi moterys su 
kūdikiais ar mažais vaikais. Namus čia randa tos mamos, kurios 
negali gyventi savo namuose dėl patirto smurto, spaudimo 
atsisakyti kūdikio, netinkamų sąlygų, o kartais moterys, kurios 
savo namų niekuomet ir neturėjo. 

Šis koncertas – ne tik galimybė surinkti veikloms reikalingų 
lėšų, tai proga visuomenei susipažinti su pagalbos laukiančiais 

žmonėmis, išgirsti jų istorijas, pamatyti veidus. Tokia pažintis 
labai svarbi, kad pagalbos reikalingi nebūtų tik skaičiai ir statistika, 
kad matytume jų veidus, girdėtume jų balsus, kad žinotume, kam 
skiriama mūsų parama ir kieno gyvenimą ji pakeičia. Koncerto 
metu pagalbai mamoms ir kūdikiams paaukojote 23 375 eurus.

Už idėjos įgyvendinimą ir palaikymą esame be galo 
dėkingi visiems atlikėjams, dovanojusiems savo išskirtinį talentą 
ir muziką. Jūsų palaikymas mums labai svarbus. 





KARITATYVINĖS TARNYSTĖS PARAPIJOSE 

7 bendruomenės prisidėjo prie Kalėdų šventės “Betanijoje” 
organizavimo, susitelkę jie rinko kalėdines dovanas, skirtas “Beta-
nijos” lankytojams (surinktų dovanų vertė apie 2350 Eur).  

Arkikatedros grupė, dovanojanti draugystę „Betanijos“ lan-
kytojams jau ne pirmus metus, 2015 metų kovą inicijavo Šv. Kazi-
miero (kuris ypatingai mylėjo vargstančius) šventę, kurios centre 
buvo „Betanijos“ lankytojai. 

Parapijų bendruomenes kviečiame įsijungti į karitatyvines 
akcijas. Įprastai jos vyksta dukart metuose:  Advento metu – “Ge-
rumas mus vienija” ir Gavėnios – “Pasninko dėžė”, jų metu ben-
druomenės yra kviečiamos dalintis su vargstančiais. 

Tradicinėje Advento akcijoje „Gerumas mus vienija“ 2015 
metais  dalyvavo 34 parapijos.  Akcijos metu platinamos Carito 
žvakelės, gaminamos pagalbos reikalingų žmonių rankomis, ir 
renkamos aukos. 2015 metais parapijų bendruomenės paaukojo 
19995,73 eurų.

40 asmenų iš 24 Vilniaus arkivyskupijos parapijų baigė ka-
ritatyvinių animatorių mokymus. Šių animatorių užduotis yra pa-
žinti skurdą, jautrinti bendruomenę ir kviesti ją atsiliepti, dalintis su 
stokojančiais ar kenčiančiais. Animatoriai darbuojasi tam, kad jų 
bendruomenės aktyviai ir jautriai atsilieptų į pagalbos reikalingų 
žmonių prašymus. 

23 grupės iš Vilniaus miesto parapijų, Bažnyčios organiza-
cijų, judėjimų (apie 300 asmenų) įsipareigojo kartą per mėnesį pa-
tarnauti socialiniame centre “Betanija”.  Vakarais, po darbo valandų, 
vyko susitikimai: bendros vakarienės, malda,  įvairios veiklos (rank-
darbiai, teminiai vakarai, žaidimai, šokiai).  Svarbiausia šių susitiki-
mų dalis – gyvas ir artimas bendravimas, susitikimas su kitu žmo-
gumi. Būtent tokia draugystė yra tai, kas “Betanijos” lankytojams 
padeda atgauti orumą, pasitikėjimą savimi ir kitais žmonėmis. 





KARITATYVINĖS TARNYSTĖS PARAPIJOSE 

2015 metai išsiskyrė nauja parapijų bendruomenių tar-
nyste – Vilniaus arkikatedros, Bernardinų, Šv. Petro ir Šv. Povilo, 
Pal. J. Matulaičio, Taikos Karalienės, Šv. Jono Bosko parapijos  įsi-
pareigojo 4 mėnesius rūpintis trimis Irako krikščionių šeimomis, 
ieškančiomis prieglobsčio nuo persekiojimų savo šalyje. Birželio 
mėnesio pabaigoje bažnyčiose inicijuotose rinkliavose suaukota 
27912,27 eurų šiai pagalbai teikti. Liepos – spalio mėn. parapijų 
koordinatoriai rūpinosi brolių irakiečių apgyvendinimu, maitinimu, 
sveikatos problemomis, reikalingais daiktais, supažindino su savo 
bendruomenėmis, šeimomis, bažnyčiomis, šventėmis, Lietuvos 
gamta, Vilniumi. 

Katalikiška „Versmės“ gimnazija besąlygiškai priėmė 3 šei-
mų vaikus į savo bendruomenę. Bendruomenės buvo kviečia-
mos prisidėti ieškant darbo, nuomojamų būstų, reikalingų daiktų, 
gelbstint kita reikalinga pagalba. Visiems prisidėjusiems nuošir-
džiai dėkojame savo ir atvykusių šeimų vardu.

Gavėnios akcijoje „Pasninko dėžė“  dalyvavo 24 parapijos, 
surinkta apie 20 000 vnt. maisto produktų. 

„Gavėnios kelionė“ 2015 – tai sentencijų, kviečiančių kas-
dien dalintis, kalendorius, išplatintas elektroniniu būdu dvejomis 
kalbomis (lietuvių ir lenkų).  Šia akcija siekėme atrasti Gavėnią, kaip 
ypatingą laiką, kuriuo skiriame daugiau pastangų nuoširdžiai mal-
dai, sąmoningam pasninkui ir tikslingai išmaldai. 

2015 metais sausio pradžioje vyko Vilniaus arkivyskupijos 
šeimų šventė „Šeimadienis“, kurios metu inicijavome akciją „Gai-
lestingumo pyragas“, kvietėme žmones iškepti savo mėgstamą py-
ragą ir jį paaukoti mūsų Gailestingumo kavinei, kuri dirbo šventės 
metu, o šventės dalyviai galėjo už auką įsigyti šio pyrago gabalėlį. 
Surinkome daugiau kaip 150 skaniausių pyragų, į kvietimą kepti ir 
dalintis dosniai atsiliepė 6 parapijos. Kavinėje surinktos aukos (2 
600 eurų) buvo skirtos Motinos ir vaiko namuose gyvenančioms 
mamoms ir kūdikiams. 



Už mūsų veiklos palaikymą ir viešinimą nuoširdžiai dėkojame 

Informaciniams partneriams:

interneto portalams „Alfa“, „Bernardinai“, „Delfi“, „Verslo 
žinios“, „15min“

laikraščiui „Lietuvos žinios“, savaitraščiui „Savaitė“ , žurnalui 
„Valstybė“

Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai 

Lauko reklamos agentūroms „Clear Chanel“ ir „JCDecaux“

Už pagalbą vykdant kasdienes veiklas dėkojame

Fondams:

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių Katalikų Misijai 
(Lemontas, JAV);

Lietuvos katalikų religinei šalpai;

Lietuvių bendruomenės Šv. Jono parapijai Vorčesteryje 
(Masačiusetsas, JAV)

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų vie-
nuolijos Šiaurės Amerikos skyriui, „Immaculata“ fondui

Kanados Toronto Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcijai;

Vokietijos katalikų solidarumo judėjimui „Renovabis“;

Europos pabėgėlių fondui;

Europos trečiųjų šalių piliečių integracijos fondui

Europos socialiniam fondui;

„Vaiko vartams į mokslą“

Britų-lietuvių vaikų fondui;

„Caritas“ Vasteras, Švedijoje

 „Maisto bankui“

„Sonja und Edmund Obolevicius-Stiftung“ Fund 



MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

Lithuanian City of London Club (LCLC), „Šv. Kristoforo 
kameriniam orkestrui“, „Barclays Group Operations 
Limited“ Lietuvos filialui, Litauenhilfe birkenwerder 
Hilfe die ankommt, Internationale Gesellschaft fur 
Menscherechte (IGFM), Vilniaus šv. Kristoforo Rotary 
klubui, Lietuvos krepšinio lygai, „TOMS“ batams

Privatiems asmenims: 

Žydrei ir Skirmantui Skrinskams

Už mūsų gyvenimą įamžintą nuotraukose dėkojame

E. Levin, J. Kalinskui. K. Kajėnui, M. Stanulytei, V. Šabraus-
kaitei kitiems bendradarbiams ir pagalbininkams.

Geros valios žmonės, įmonės bei organizacijos, padedančios 
anonimiškai.

Nuoširdžiai jums dėkojame už palaikymą ir pagalbą. Be jūsų 
daugelis prasmingų ir gerų darbų nebūtų įmanomi.

Valstybės, savivaldybių institucijoms:

Pabėgėlių priėmimo centrui

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM

Jaunimo reikalų departamentui prie SADM

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui 
prie LR Vyriausybės

Vilniaus apygardos probacijos tarnybai

Vilniaus, Druskininkų, Šalčininkų, Varėnos, Ignalinos ir 
Trakų savivaldybėms bei savivaldybių institucijoms

Įmonėms:

Uždarosioms akcinėms bendrovėms: „Kempinski Hotel 
Cathedral Square“, „BALTO Print“, „Sigreta“, „Eversheds 
Saladžius“, „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“, „Jeruzalės 
odontologijos klinika“, „Ruptela“, „INK AGENCY“, „Kardiolita“, 
„TOMS“, „Nacionalinis bilietų platintojas“, „Nunner 
Logistics“, „TELE2“, „Kemek“, „ProBioSanus“, „AbbVie“, „Balto 
Link“, „Mailer Lite“, "HAVI Logistics", „Acorus Real Estate“, 
„Eurobaltika“, „Accountants and Business Consultants“

Akcinei bendrovei „Plasta“

Kitiems rėmėjams: 

IWAV – International Women“s Association of Vilnius, Šv. 
Luko medicinos centrui, Lietuvos karo akademijai, „Litexpo“, 



Prisidėkite!

• Aukodami: mūsų 
tinklalapyje   
www.vilnius.caritas.lt; 

• Aukodami tiesioginiu 
pavedimu į sąskaitą;

• Skirdami 2 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio;

• Savanorišku darbu;

• Aukodami daiktus 
ar drabužius;

• Malda už patiriančiuosius 
sunkumus ir jiems 
padedančiuosius.

„Iš rankų į rankas. Iš širdies į širdį.“


