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ĮŽANGINIS ŽODIS

Miela Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ bendruomene,

Sakydamas „Jūs esate pasaulio šviesa“, Jėzus nurodo 
kiekvieno iš mūsų pašaukimą. Jėzus yra pasaulio šviesa, kuri 
apšviečia kiekvieną žmogų. Jis yra kaip saulė, kuri šviečia visai 
žemei. Mes patys negalime nušviesti visos žemės, tačiau galime 
ir privalome šviesti savo namuose, kaimynystėje ir aplinkoje. 
Ką reiškia būti šviesa? Šviesa padeda geriau matyti dalykus, 
atskirti, kas yra kas. Šviesa teikia saugumą. Galiausiai, šviesa neša 
džiaugsmą. 

Yra vietų, kur trūksta šviesos. Kažkas yra mušamas, tačiau 
niekas to nemato, vadinasi, visa tai vyksta tamsoje. Kieno pareiga 
atnešti šviesą į tokias vietas, kur vyrauja smurtas, skausmas, 
nepriteklius, meilės stygius? Jėzus sako: „Jūs – pasaulio šviesa“. 
Argi ne mums tai sako?

Jėzus taip pat sako: „Jūs esate žemės druska“. Ką reiškia 
būti druska? Druska suteikia skonio, tačiau dar svarbiau tai, kad 
ji padeda išlaikyti maistą, apsaugo jį nuo sugedimo. Kiek daug 
žmonių nesiryžta būti druska, kuri apsaugo bendruomenę, šeimą, 
vaikus nuo sugedimo. Kiek daug kaimynų, artimųjų nuleidžia 

rankas ir užmerkia akis prieš skurdą – meilės skurdą. Kaip trūksta 
mūsų visuomenėje druskos, apsaugančios nuo sugedimo! Jėzus 
sako, kad toji druska – tai Jūs. 

Jūs, „Caritas“ žmonės, kasdien einate į misiją ir 
gailestingumo darbais nešate šviesą ten, kur tamsu, ir patys 
esate druska, kur taip jos trūksta. Meldžiu Dievą Jums stiprybės, 
kantrybės ir išminties, kad šviesa ir druska pasiektų tuos žmones, 
kuriems jų labiausiai reikia. Popiežius Pranciškus sako: „Tikras 
misionierius, niekada nepaliaujantis būti mokiniu, žino, kad 
Jėzus eina kartu su juo, kalba kartu su juo, kvėpuoja ir dirba kartu 
su juo. Jaučia, kad gyvas Jėzus yra su juo visoje misionieriškoje 
veikloje“. 

Kristaus žinia yra ta šviesa ir druska, kuri guodžia, gydo, 
padeda. Gerais darbais atspindėdami Kristaus šviesą, eikite į 
parapijas, mažiausias mūsų Bažnyčios bendruomenes. Tegul jų 
žmonės, patyrę Jūsų liudijimą, tampa druska savo aplinkoje ir 
užsidega troškimu nešti Gerąją Naujieną į kiekvienus namus.

 

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ pirmininkas

Vilniaus arkivyskupas metropolitas 

+ Gintaras Grušas
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2016 METŲ APIBENDRINIMAS

2016 metais mūsų organizacijoje dirbo 92 darbuotojai, be 
to, jiems talkino 577 savanoriai, savo laiką ir rūpestį dovanoję mūsų 
centruose besilankantiems žmonėms arba vargstantiesiems, 
kuriuos sutiko Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenėse.

Per praėjusius metus socialinę, psichologinę ir dvasinę 
pagalbą mūsų centruose gavo 17 659 žmonės, dar 2 288 žmonės 
ieškodami pagalbos kreipėsi į parapijų bendruomenes.

2016 metais daug laiko ir dėmesio skyrėme savo veiklai 
apmąstyti ir peržvelgti. Atlikdami kasdienius darbus, dažnai 
pastebime, kad esame tarsi „paskutinė stotelė“, kur kreipiasi 
žmogus, kai jam labai sunku. Kai jau yra išbandęs visa kita ir 
negavęs to, ko ieško, kai nežino, kur turėtų eiti su savo problema 

ir kas galėtų jį išklausyti, kai jaučiasi beviltiškai ir ima atrodyti, kad 
daugiau niekam jis ir jo situacija nėra svarbi. Sutikę šiuos žmones, 
suprantame, kad mūsų užduotis – nuolat plėsti teikiamą pagalbą, 
stengiantis patenkinti žmonių, kurie nebežino, kur dar galėtų eiti, 
poreikius. 

Štai kodėl vis klausiame savęs, ką dar galime padaryti, kad 
padėtume? Kur dar turime nueiti, kad surastume visus, kuriems 
reikia pagalbos, tačiau bijančius jos ieškoti, nebetikinčius, jog 
yra norinčių ir galinčių jiems padėti žmonių. Praėję metai buvo 
mąstymo veikiant laikas. Ne visus atsakymus suradome, kai 
kurių tebeieškome, tačiau tikime, kad radę atsakymus surasime 
ir žmones, kurie nepastebėti ir apleisti laukia rūpestingo žvilgsnio 
ir žodžio.
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Išlaidų struktūra pagal paskirtį 2016 metais

Paramos šaltiniai 2016 metais

Tiesioginei 
pagalbai, 

projektams; 69%

Parama daiktais; 
25%

Organizacijos valdymas 
ir administravimas; 5%

Parama pinigais; 1%

Bažnyčios parama; 
2%

ES projektai; 19%

Parama iš užsienio; 
13%

Privačių asmenų 
parama; 6%

Nacionaliniai 
projektai; 20%

Savivaldybių lėšos; 
7%

Kitas finansavimas; 
4%

Parama natūra; 25%

Įmonių parama; 3%



2016 METŲ FINANSINĖ ATASKAITA

Praėjusiais metais įvairioms pagalbos veikloms skyrėme  
1 856 277,84 euro. Šių lėšų ir jas skyrusių žmonių gerumo dėka 
prisilietėme prie tūkstančių žmonių gyvenimų ir, tikime, kad bent 
dalį jų sugebėjome pasukti geresnės, lengvesnės, šviesesnės 
ateities link. 

Pagalba, kurios reikia sunkumus išgyvenantiems 
žmonėms, kad jie galėtų iš esmės pakeisti savo gyvenimą, yra 

profesionali, kompleksinė ir ilgalaikė, todėl gana brangi. Tačiau 
esame tikri, kad šios investicijos atsiperka: jos padeda keisti 
žmonių gyvenimus, stiprinti šeimas, užtikrinti vaikų saugumą, 
ugdyti gebėjimą gyventi savarankiškai, didinti visuomenės 
saugumą, užtikrinti legalų darbą, kad būtų mokami mokesčiai, 
ir daugybe kitų unikalių būdų, kuriais pagalbą gavę žmonės 
atsilygina jiems padėjusiai visuomenei.
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PAGALBA VAIKAMS, JAUNIMUI IR ŠEIMAI

Praėjusiais metais organizacijos centruose sutikome 247 
vaikus ar jaunuolius ir 141 šeimą. 

Sutinkame vaikus, kurie auga sudėtingomis sąlygomis, 
pažeidžiamose šeimose. Dirbame su jaunais žmonėmis, kurie 
yra nusivylę savimi ir pasauliu, jaučiasi apleisti, pikti ir bejėgiai 
išbristi iš situacijų, kuriose atsidūrė. Matome tėvus, kurie nežino, 
kaip rūpintis savo vaikais, – dažnai todėl, kad ir jais pačiais niekas 
nesirūpino.

Ši pagalba mums be galo svarbi, nes tikime, kad gavę 
ją laiku, šie žmonės taps stipriais, savarankiškais ir laimingais 
visuomenės nariais. Žinome, jog tik taip galime sustabdyti skurdo 
ratą, kuris sukdamasis įtraukia ištisas kartas, dažnai nepalikdamas 
galimybių išsigelbėti vien savo jėgomis.

Apie pagalbą, kurią vaikams ir šeimoms teikia konkrečių 
parapijų bendruomenės, kviečiame skaityti 23-25 puslapiuse.

„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
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PAGALBA PATIRIANTIEMS BENAMYSTĘ, 
SKURDĄ IR ATSKIRTĮ

Padėjome 15 151 žmogui, paliestam skurdo, vienišumo, 
benamystės, išėjusiam iš įkalinimo įstaigos ir bandančiam 
gyvenimą kurti iš naujo.

Mūsų centruose šie žmonės gali gauti pastogę, maisto, 
būtiniausių drabužių, psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą. 

Susitikimai su šiais žmonėmis visuomet yra skaudūs ir 
kelia daugybę klausimų. Nelengva klausytis istorijų apie tai, kaip 
žmogus atsidūrė ten, kur jį sutinkame, sunku matyti žmones, 
netekusius vilties, pasitikėjimo savimi ir orumo. Po šių susitikimų 
suprantame, kad nė vienas žmogus nenori tapti benamiu, 
nuteistuoju ar elgeta. 

Mes esame šalia, nes tikime jais. Žinome, kad kiekvienas 
žmogus yra vertingas ir reikalingas, nepaisant sudėtingos 
situacijos, kurioje šiuo metu atsidūrė. Tikime net tada, kai jie 
patys savimi netiki, ir būtent šis susitikimas ir priėmimas padeda 
žmonėms keistis. Tai lėtas procesas, bet esame dėkingi, kad jis 
vyksta.

Apie pagalbą, kurią skurstantiems bendruomenės nariams 
teikia konkrečių parapijų bendruomenės, kviečiame skaityti 23-
25 puslapiuose.

„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
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PAGALBA PABĖGĖLIAMS IR MIGRANTAMS

Pagalbą teikėme 477 žmonėms, kurie atvyko į Lietuvą, 
ieškodami saugumo ir naujo gyvenimo vilties, 230 iš jų buvo 
vaikai, jau patyrę karo ir persekiojimų baisumus.

Esame viena iš nedaugelio organizacijų, kurios rūpinasi 
atvykstančių žmonių integracija. Sutikdami pabėgėlius ir 

migrantus, neieškome skirtumų – visuomet stengiamės atrasti, 
kas vienija mus ir žmones, ieškančius prieglobsčio mūsų šalyje, 
ko jie galėtų mus išmokyti, kuo mūsų šalis galėtų juos nustebinti. 
Šioje veikloje esame itin kūrybingi ir atviri, nes iš patirties žinome, 
kad šypsena ir prisilietimas yra bendra žmonių kalba, ypač 
reikalinga tuomet, kai žodine kalba susikalbėti neįmanoma.

Užsieniečių integracijos programa
Kalvarijų g. 39, Vilnius
Tel. 8 650 26 936, el. p. ilma.varzinskaite@vilnius.caritas.lt
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PAGALBA ŽMONĖMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO 
SMURTO IR PREKYBOS ŽMONĖMIS

Praėjusiais metais dirbome su 55 žmonėmis, kurie 
nukentėjo nuo smurto arba tapo prekybos žmonėmis aukomis. 
Dar daugiau kaip 100 žmonių sutikome per prevencinius 
susitikimus, kuriuose kalbėjome apie būtinybę saugoti save ir 
kitus, siekiant užtikrinti, kad smurto mūsų visuomenėje mažėtų.

Praėjusiais metais daug dėmesio skyrėme visuomenei 
ugdyti ir smurto tolerancijai mažinti. Be galo svarbu, kad 

kenčiantys žmonės išdrįstų ieškoti pagalbos, o šalia esantieji juos 
paragintų, užstotų ir praneštų apie smurtą. Smurtas nėra vienos 
konkrečios grupės ar lyties problema, jo gausu visur, ir dažnai jis 
vis dar neatpažįstamas. Kalbėdami apie smurtą, atpažindami ir 
įvardydami jį, pamažu iš jo vaduojamės.

Pagalbos smurto ir prekybos žmonėmis aukoms programa
M. K. Paco g. 4, Vilnius
Tel. (8 5) 261 1014, el. p. angele@vilnius.caritas.lt
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PAGALBA PRIKLAUSOMYBIŲ PALIESTIEMS 
ŽMONĖMS IR JŲ ARTIMIESIEMS

73 žmonės gyveno ir sveiko mūsų bendruomenėje, dar 
180 žmonių padėjome surasti kitą sveikti tinkamą vietą. Dirbome 
su 300 priklausomų žmonių artimųjų, patiriančių kaltę, baimę, 
gėdą ir kančią dėl brangiausių žmonių priklausomybės.

Prevencinių renginių ir kelionių po Lietuvą metu 
susitikome su daugiau kaip 1 000 žmonių, kuriems pasakojome 

apie priklausomybės spąstus, pagalbą ir sveikimą. 

Priklausomybių ligos vis dar apipintos mitais, o jomis 
sergantieji dažnai patiria kaltę, gėdą, jaučiasi sutrikę, yra 
dviprasmiškai vertinami ir jiems teikiami klaidinantys patarimai. 
Dirbame ir keliaujame, kad sergantieji ir juos mylintys žmonės 
pažintų šią ligą, išmoktų nuo jos sveikti ir su ja gyventi.

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

35 žmonės mūsų centruose praėjusiais metais turėjo 
galimybę atgauti darbinius įgūdžius, išbandyti naują veiklą arba 
atlikti praktiką. 

Vienas svarbiausių pagalbos tikslų – pasiekti, kad mūsų 
globojami žmonės susirastų ilgalaikį darbą. Savarankiškumas, 

savirealizacija, nepriklausomybė ir pasitikėjimas savimi – tai tik 
keletas dalykų, kuriuos žmogui suteikia darbas. Kelionė ieškant 
pastovaus darbo dažnai būna ilga, tačiau džiaugiamės, kad 
galime pasiūlyti vietą, kur ji prasideda.

„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
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„DEGU KAIP ŽVAKĖ“

Praėjusių metų paramos koncerto „Degu kaip žvakė“ metu 
surinktos lėšos buvo skirtos pagalbai gatvės jaunuoliams. Šie 
jauni, tačiau be galo skaudžios gyvenimiškos patirties turintys 
žmonės mūsų visuomenėje dažniausiai suvokiami kaip grėsmė, 
grobuonys ir smurtautojai, kurių geriausia vengti.

Mes matome juos kitokius. Žinome, kad po šiurkštumo 
ir agresyvumo kauke slepiasi neišmylėti, apleisti, skriausti, 
išsigandę, sutrikę ir pikti vaikai. Matome vaikus, kurie nuo 
pat vaikystės buvo priversti kovoti už save. Kovoti su pačiais 
artimiausiais žmonėmis, kurie iš gynėjų tapo pikčiausiais priešais 
ar abejingais nepažįstamaisiais, kovoti su alkiu, baime, šalčiu, 

smurtu ir iššūkiais, kurių neturėtų pažinti joks vaikas.

Šis koncertas – mūsų prašymas į juos pažvelgti, sutikti, 
pažinti ir padėti. Už atliepą į šį kvietimą esame labai dėkingi 
visiems dalyvavusiems atlikėjams, Vilniaus miesto savivaldybės 
Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui, Lietuvos nacionaliniam 
radijui ir televizijai ir visiems nuostabiems bei jautriems 
žmonėms, atėjusiems į koncertą ar stebėjusiems jį per televiziją.

Koncerto metu pagalbai paaukojote 23 473 eurus, visi jie 
virs prasmingais gerumo darbais. Ačiū Jums!
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KARITATYVINĖS TARNYSTĖS PARAPIJOSE 

2016 metais Vilniaus arkivyskupijos parapijos padėjo įgy-
vendinti šias programas: 

„Artumo“ programa: 81 savanoris lankė 88 vienišus sene-
lius. Dalyvavo Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo, Vilniaus 
Arkikatedros Bazilikos, Vilniaus Pal. J. Matulaičio, Vilniaus Šv. J. 
Bosko, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo, Vilniaus Šv. 
Juozapo parapijos. 

Pagalbos priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems 
programos „Aš esu“ rengtuose 3 dienų mokymuose dalyvavo 14 
žmonių iš 8 skirtingų parapijų: Sudervės Švč. Trejybės parapijos, 
Vidiškių Švč. M. Marijos apsilankymo parapijos, Švenčionių Visų 
šventųjų parapijos, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
parapijos, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos parapijos, Vilniaus Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos, Vilniaus Šv. Pe-
tro ir Povilo parapijos ir Vilniaus Visų šventųjų parapijos.

Išklausymo tarnystės programa: 5 parapijos (Varėnos Šv. 
Arkangelo Mykolo, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos, Vilniaus Pal. J. 
Matulaičio, Vilniaus Šv. J. Bosko, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto 
prasidėjimo, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio) apsisprendė pra-
dėti išklausymo tarnystę. Parengiamuosiuose mokymuose daly-
vavo 12 savanorių. 

VA Carito parapijų ugdymo karitatyvinei tarnystei skyrius 
siekia padėti arkivyskupijos parapijų bendruomenėms atrasti, pri-
siimti ir vykdyti karitatyvinę tarnystę savo bendruomenės nariams 
ir teritorijoje gyvenantiems asmenims. 

Parapijų bendruomenių jautrumo skurdo situacijoms  
didinimas:

• teminiai susitikimai ir straipsniai apie Diakonijos užduotį;
• karitatyvinių animatorių tarnystės pristatymas;
• karitatyvinių akcijų organizavimas. 

Parapijų skatinimas imtis karitatyvinės tarnystės:
• karitatyvinių animatorių mokymai ir palydėjimas;
• karitatyvinių programų ir tarnysčių VA Caritas centruose 

pristatymas.

Parapijų bendruomenių stiprinimas, ugdant pastoracijai 
reikalingus įgūdžius:

• tęstinis parapijų Caritas koordinatorių ugdymas;
• parapijų Caritas komandų kūrimas (pasauliečiai ir kunigai 

kartu);
• ugdomieji susitikimai visiems, prisidedantiems prie akty-

vios karitatyvinės tarnystės.
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KARITATYVINĖS TARNYSTĖS PARAPIJOSE 

Parapijų Caritas rūpinosi parapijiečiais: 

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč.  M. Marijai parapija 
maitino 22 žmones; 

Sužionių Šv. Felikso Valua parapija drabužiais rėmė 164 sto-
kojančiuosius; 

Šalčininkų Šv. Petro parapija rūpinosi 50 asmenų; 

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija maitino 7, drabužiais 
rėmė 10, per šventes lankydavo 20 žmonių; 

Tverečiaus Švč. Trejybės parapija globojo 44 vyresnius as-
menis, drabužiais rėmė 10 žmonių; 

Varėnos Šv. Arkang. Mykolo parapija maisto produktais 
rėmė 150 skurstančiųjų;

Vilniaus Dievo Apvaizdos parapija maisto paketais rėmė 33, 
drabužiais – 58 asmenis; 

Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija maitino 40, maisto pake-
tais rėmė 160 stokojančiųjų; 

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapija maitino 20, maisto 
paketais rėmė 333 asmenis; 

Vilniaus Arkikatedros Bazilikos parapija maisto produktais 
rėmė 217 skurstančiųjų; 

Vilniaus Nekaltojo M. Marijos Prasidėjimo parapija maisto 
paketais ir drabužiais rėmė 200 asmenų.

Pagal Karitatyvinių akcijų programą Advento ir Gavėnios 
liturginių metų laikotarpiais parapijų bendruomenės kviečiamos 
dalintis su stokojančiaisiais. 

Per gavėnios akciją „Pasninko dėžė“ žmonės buvo kvie-
čiami sąmoningai išgyventi gavėnios pasninką, aukojant savo dalį 
stokojantiesiems. 23 parapijos rinko maisto produktus, aukas pi-
nigais bei slaugos priemones ir jas skyrė parapijos globojamiems 
žmonėms, VA Caritas socialiniam centrui „Betanija“, Motinos Tere-
sės seserų globojamiems žmonėms, Pal. M. Sopočko hospisui, Šv. 
Jono Vaikams, VA Caritas Laikinųjų namų gyventojams, paliaty-
viosios slaugos ligoninei. 

Per advento akciją „Gerumas mus vienija“ tikintieji buvo 
kviečiami piligrimystėn į širdies Betliejų – įsigijus Caritas žvakeles, 
melstis prie Advento vainiko. Už žvakeles surinktos aukos leido pa-
rapijų bendruomenėms padėti sunkiai besiverčiantiems parapijie-
čiams. Akcijoje dalyvavo 51 parapija. 

Pagalbos vaikui ir jo šeimai programa: 12 parapijų (Druski-
ninkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus, Eišiškių Kristaus Žen-
gimo į dangų, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo, Karvio Šv. 
Juozapo, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, Pabradės 
Švč. M. Marijos Taikos Karalienės, Šalčininkėlių Šv. Jurgio, Švenčio-
nėlių Šv. Edvardo, Švenčionių Visų Šventųjų, Vaidotų Šv. apaštalo 
Pauliaus Atsivertimo, Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo, Vilniaus Šv. 
Kryžiaus Atradimo parapijos) rūpinosi 423 vaikais ir 239 šeimomis. 
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Už mūsų veiklos palaikymą ir viešinimą nuoširdžiai dėkojame 

Informaciniams partneriams:

interneto portalams „15min“, „Bernardinai“, „Delfi“, „Verslo 
žinios“, „8diena.lt“;

laikraščiui „Lietuvos žinios“, savaitraščiui „Savaitė“; 

Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai; 

lauko reklamos agentūrai „Clear Chanel“.

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 
(Masačusetsas, JAV);

Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserų 
vienuolijos Šiaurės Amerikos skyriaus fondui „Immaculata“;

Kanados Toronto Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcijai;

Vokietijos katalikų solidarumo judėjimui „Renovabis“;

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui;

Europos socialiniam fondui;

fondui „Vaiko vartai į mokslą“;

Britų-lietuvių vaikų fondui;

Vesteroso miesto „Caritas“ organizacijai, Švedija;

fondui Gražutė Sirutis Foundation, Kalifornija, JAV;

fondui „Children above all“, Švedija.

 



MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

Kitiems rėmėjams: 

„Westernacher Business Management Consulting AG“ 
(Vokietija), „Lithuanian City of London Club“ (LCLC), 
Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui, „Litauenhilfe 
Birkenwerder e. V.“ (Internationale Gesellschaft fur 
Menscherechte – IGFM), Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary 
klubui;

Kūribiniams partneriams:

 „Media of Silence“, „Nepilkas Vilkas“, „Fotolobis“.

Už nuotraukas dėkojame mūsų darbuotojams ir savano-
riams, taip pat V. Ovadnevui, R. Dačkui, A. Lapėnaitei.

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:

akcinėms bendrovėms: „Plasta“, „Inter Rao Lietuva“, „Šiaulių 
bankui“, „K. Andžijevski komercinei firmai“;

uždarosioms akcinėms bendrovėms: „Ruptela“, „Kempinski 
Hotel Cathedral Square“, „BALTO Print“, „Sigreta“, „Eversheds 
Saladžius“, „Šv. Kristoforo odontologijos klinikai“, „Jeruzalės 
odontologijos klinikai“, „TOMS“, „Nacionaliniam bilietų 
platintojui“, „Nunner Logistics“, „Kemek“, „ProBioSanus“, 
„AbbVie“, „Balto Link“, „Mailer Lite“, „HAVI Logistics“, „Gera 
dovana“, „H.Essers Vilnius“, „Transeurina ir KO“, „BSP Retail 
Properties“, „Terra recycling“, „Inlook Vilnius“, „Melgos ratai“, 
„Regleta“, ,,Amarivus”;
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Mieli VA „Caritas“ rėmėjai, geradariai, partneriai, draugai ir bendraminčiai,

Ačiū Jums už dar vienus metus, praleistus drauge su mumis.

Šie metai buvo gausūs kasdienių darbų, sutiktų žmonių ir išgirstų istorijų.

Dėkojame kiekvienam iš Jūsų, kad dalijatės savo rūpesčiais ir nerimu, 

savo laiku ir talentais, turimais ištekliais ir daiktais. 

Jūsų gerumas kaskart nustebina ir įkvepia!

Esame dėl kiekvieno, kuris patiria skurdą, atstūmimą, baimę ir nemeilę.

Esame dėl kiekvieno, kuris ieško pagalbos, savo kelio ir naujos pradžios.

Esame dėl kiekvieno, kuris tiki tuo, ką darome, prisideda taip, kaip gali,

ir tyliai ar garsiai padeda kurti stebuklus mūsų žmonių gyvenimuose.

Dėkojame, kad esate kartu ir kad Jūsų dėka galime padėti.

Telaimina Dievas Jus ir visus Jūsų darbus!

Prie Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ galite prisidėti DALYDAMIESI:

LAIKU: 
apie savanorystės galimybes klauskite 
el. paštu savanoriai@vilnius.caritas.lt

DAIKTAIS: 
jų laukiame darbo valandomis 
VA „Caritas“ socialinėje tarnyboje
Paco g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 261 05 61, 
el. paštas: socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt

LĖŠOMIS: 
paaukodami per tinklapį 
www.vilnius.caritas.lt/paremkite

pervesdami į VA „Caritas“ (m./k. 191677454) 
atsiskaitomąją sąskaitą LT38 7044 0600 0103 2173, 
SEB bankas, b/k 70440

skirdami savo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio


