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ĮŽANGINIS ŽODIS

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,
Nueitą kelią geriau matome atsigręžę atgal. Vilniaus arkivyskupijos Caritas į keliolika puslapių, skaičių, diagramų sutalpino šimtus praėjusiais metais vykusių susitikimų, ištiestų pagalbos
rankų, dieną ir naktį atvirų durų, gyvenimų, kuriems nebuvo leista ristis žemyn, ir gyvenimų, kurie prasidėjo iš naujo.
Prieš 25-erius metus, vizito Lietuvoje pabaigoje, popiežius Jonas Paulius II atsisveikindamas pakvietė eiti keliu, kuriame
kiekvienas asmuo pripažįstamas kaip gyvojo Dievo paveikslas.
Dabar, kai vėl laukiame atvykstant Šventojo Tėvo, galime savęs
paklausti, kaip mums sekasi šiuo keliu eiti.
Per tuos 25-erius metus Lietuva padarė didžiulę pažangą,
bet šios pažangos vaisiai ne visiems vienodi. Tarnaudami silpniausiems mūsų visuomenės nariams, Carito žmonės yra tie,
kurie išgirdo ir vykdo Bažnyčios kvietimą kiekvieną asmenį pripažinti kaip gyvojo Dievo paveikslą.
Ši Carito tarnystė yra būtina ne tik todėl, kad mūsų visuomenėje yra daug vargstančių, stokojančių, kenčiančių. Ši tarnystė
būtina, nes ji liudija mums patiems, kas esame: jei šis benamis,
šis sužeistas vaikas, šis priklausomybei pasidavęs žmogus, šis visų
apleistas senukas nesiliauja būti gyvojo Dievo paveikslas, tada ir
aš esu gyvojo Dievo paveikslas. Be šio slėpinio patirties mes patys ir mūsų visuomenė ima merdėti, o laisvė ir gerovė praranda
prasmę, nes tampa savitikslės.
Belaukiant Lietuvoje popiežiaus Pranciškaus, vargstančiųjų popiežiaus, kviečiu iš naujo atrasti tarnavimo artimui džiaugsmą ir eiti gilyn į visuomenės paribius, kad ten esantiems ir mums
patiems atsiskleistų gyvojo ir gailestingojo Dievo paveikslas.

Dėkoju tiems, kurie praėjusiais metais įvairiomis formomis prisidėjo prie VA Carito veiklos. Lietuva nuolat keičiasi. Dėkoju kiekvienam, kuris prisideda, kad ji keistųsi į gera.
+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Mieli šios ataskaitos skaitytojai – Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomene, esami ir būsimi socialinės pagalbos
teikimo bendradarbiai ir partneriai, dėkoju už kartu praeitus
2017-uosius metus ir tikiu, jog Caritas jūsų dėka vis plačiau bus
atpažįstamas mūsų visuomenėje kaip meilės ženklas.

O rėmėjų sutelktos lėšos, darbuotojų ir savanorių paskirtas laikas,
profesionalus darbas ir dėmesys tapo broliškos meilės dovana
kiekvienam, kuris atėjo į Caritą išgyvendamas benamystę,
nepriteklių, artimųjų atstūmimą, išvarymą iš tėvynės, žalingas
priklausomybes.

Kiekvienas šios ataskaitos faktas – tai konkretus veiklios
meilės liudijimas. Meilės, kuri keičia mūsų gyvenimus: padeda
pakilti iš skurdo ir atskirties kančios, padeda patirti pasidalijimo ir
bendrystės džiaugsmą.

Linkiu mums, Carito bendruomenei, mūsų rėmėjams ir
partneriams klestėti Dievo meilėje, o tiems, kurie ieškote kaip
padėti socialinę atskirtį kenčiantiesiems, – prisijungti prie Carito,
kad mūsų visų džiaugsmui nieko netrūktų!

Kiekvienas iš daugiau nei trylikos tūkstančių žmonių,
sulaukusių pagalbos Carite, tapo Dievo meilės dovana kiekvienam
šią pagalbą suteikusiam darbuotojui, savanoriui, rėmėjui.

Vilniaus arkivyskupijos Carito direktorė
Daiva Kanevičienė
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2017 METŲ APIBENDRINIMAS

2017 METAIS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS CARITE:
dirbo 99 darbuotojai
ir 287 savanoriai;

Pagalba vaikams,
jaunimui ir šeimai.
439 VAIKAMS
88 ŠEIMOMS
Pagalba patiriantiems
benamystę, skurdą ir atskirtį
11 526 ŽMONĖMS

pagalbą gavo
13 515 žmonių.

2017 metais
įvairioms pagalbos
veikloms skyrėme

Pagalba atgaunant
darbinius įgūdžius
29 ŽMONĖMS

1 807 531 €

Pagalba priklausomybių
paliestiems ir jų artimiesiems
1450 ŽMONIŲ

Pagalba pabėgėliams
ir migrantams
415 Į LIETUVĄ
ATVYKUSIŲ ŽMONIŲ

Pagalba nukentėjusiems nuo
smurto ir prekybos žmonėmis
55 ŽMONĖMS

KARITATYVINĖS TARNYSTĖS PARAPIJOSE

„ARTUMO“ PROGRAMA:
98 savanoriai lankė 90 vienišų senyvo
amžiaus žmonių 6 parapijose

IŠKLAUSYMO TARNYSTĖ:
12 savanorių pradėjo išklausymo
tarnystę 4 parapijose

PAGALBOS VAIKUI IR
JO ŠEIMAI PROGRAMA:
29 darbuotojai ir 80 savanorių rūpinosi
418 vaikų ir 243 šeimų vaikų dienos
centruose 11 parapijų

PARAMOS KONCERTAS
„DEGU KAIP ŽVAKĖ“
Lapkričio 12 dieną, organizuojamas drauge
su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru bei LRT.
Koncerto metu surinkta 32 946 eurai
10 - čiai vaikų dienos centrų Vilniaus
arkivyskupijos parapijose

PAGALBA DRABUŽIAIS, DAIKTAIS
IR MAISTO PRODUKTAIS:
su 1500 stokojančių parapijų
bendruomenės narių būtiniausiais
produktais dalinosi12 parapijose

IŠ VISO PARAPIJOSE TALKINO 333 SAVANORIAI.
PADĖJOME 2008 ŽMONĖMS.
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2017 METŲ FINANSINĖ ATASKAITA

2017 metais įvairioms pagalbos veikloms skyrėme 1 807
530,98 Eurų.
Siekėme išgirsti, atpažinti ir atsiliepti į maisto ir pastogės
stokojančiųjų, smurtą patyrusiųjų, darbo įgūdžių neturinčiųjų,
nuo priklausomybių kenčiančiųjų, šeimos ir visuomenės

atstumtųjų poreikius. Visoje Vilniaus arkivyskupijoje veikiančiuose
trylikoje VA Carito centrų ir programų, taip pat laikinos globos
vaikų namuose, kavinėje „Agapė“ ir žvakių dirbtuvėje „Caritas
Works“ teikėme žmonėms kompleksinę pagalbą: nuo maitinimo,
aprangos, nakvynės iki psichologinių, teisinių konsultacijų,
darbinių įgūdžių formavimo ir socialinės reintegracijos.

Kitas finansavimas
Bažnyčios parama
Savivaldybių lėšos
2%
6%
10%
Privačių asmenų ir
ES projektai
įmonių parama
21%
11%

Parama iš užsienio
11%

Paramos šaltiniai 2017 metais

Parama daiktais ir
maistu
19%

Nacionaliniai
projektai
20%

Organizacijos valdymas ir
administravimas
6%
Parama daiktais ir
maistu
19%

Tiesioginė pagalba,
projektai
75%
Išlaidų struktūra pagal paskirtį 2017 metais
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PAGALBA VAIKAMS, JAUNIMUI IR ŠEIMAI

439 vaikams ir 88 šeimoms pagalbą teikė 34 darbuotojai
ir 86 savanoriai.
Rūpinomės vaikais, paaugliais ir jaunimu, kurie augę
pažeidžiamose šeimose, vaikų globos namuose arba buvo
patekę į sudėtingas situacijas. Teikėme kompleksinę pagalbą
šeimoms, socialinių darbuotojų, psichologų bei kitų specialistų
konsultacijas, siekdami ugdyti vaikų, paauglių ir jaunimo
socialinius įgūdžius. Šeimoms, patekusioms į krizines situacijas,
padėjome ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius. Vyresnius
jaunuolius mokėme profesijos, amato bei darbinių įgūdžių.
„Vilties angelas“
Vaikų dienos centre „Vilties angelas“ 2017 metais
draugavome su 58 vaikais bei paaugliais ir jų šeimomis (42
tėvais). Džiaugiamės, kad koordinuojant projektą „Parama per
atstumą Lietuvoje” dar 40 vaikų iš parapijų vaikų dienos centrų
sulaukė pagalbos.
Stengiamės, kad vaikai džiaugtųsi vaikyste, augdami
pažintų įvairiaspalvį pasaulį. Siekiame, kad paaugliai atsakingai
ruoštųsi ateičiai ir priimtų gyvenimo iššūkius būdami tvirtesni ir
sąmoningi, o tėvai rūpintųsi savo vaikais ir stengtųsi ieškoti būdų,
kaip spręsti iškylančius sunkumus.
„Vilties angelo“ komanda – tai 7 darbuotojai ir 58
savanoriai, kurie siekia ne tik visapusiškai atliepti vaikų poreikius,
ugdyti gyvenimo įgūdžius, padėti integruotis visuomenėje,
ugdyti krikščioniškas vertybes, bet ir išsaugoti šeimas.
Motinos ir vaiko namai
Motinos ir vaiko namuose siekiame ugdyti moterų
gebėjimą gyventi savarankiškai ir rūpintis savo vaikais. 2017
metais pagalbą teikėme 58 asmenims – mamoms ir jų vaikams,

atsidūrusiems krizinėse situacijose. Čia buvo apgyvendinti 49
asmenys (mamos su vaikais), jiems teikta ir kompleksinė socialinė
– psichologinė pagalba, organizuotos šeimų stovyklos. Pagalbos
čia sulaukė ir 9 buvusios gyventojos – jos buvo konsultuotos kilus
sudėtingoms situacijoms, siekiant išlaikyti jų savarankiškumą.
4 darbuotojai, padedami 3 savanorių, pagrindinį dėmesį
savo veikloje skiria moterų motinystei, socialiniams įgūdžiams,
savarankiškumui, atsakomybei ugdyti bei savipagalbai tarp pačių
moterų skatinti.
Amatų mokymo centras
Amatų mokymo centre 2017 metais padėjome 249 niekur
nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams atrasti save:
mokėmės bendrauti, kartu dirbti, rūpintis bendra buitimi, dalintis
talentais su viešosios įstaigos „Lobių dirbtuvės“ lankytojais ir
Šiaurės Airijos stovyklos „Peace Camp“ dalyviais.
Socialinės reintegracijos kelionėje jaunuolius lydi 2 amatų
mokymo centro darbuotojai.
Visų Šventųjų parapijos šeimos paramos centras
Visų Šventųjų parapijos šeimos paramos centre 2017
metais draugavome su 30 šeimų (53 vaikais ir 46 suaugusiais).
Kiekvieną dieną mūsų centre klegėjo būrys mažųjų, rinkosi
paauglių grupė, dažnai užsukdavo mamos. Mums svarbu teikti
paramą ir palaikymą sunkumus išgyvenančiai šeimai, savo
veikloje remiantis krikščionišku socialiniu mokymu.
4 centro darbuotojai, padedami 16 savanorių, teikia
paramą sunkumus išgyvenančioms šeimoms ir siekia būti ne
laikina stotele atskirtį patiriančiam žmogui, bet tapti ilgalaike ir
stipria bendruomene.

Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai
Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namuose,
sudarytuose iš trijų atskirų padalinių (šeimynų), 2017 metais
gyveno 21 vaikas – 10 berniukų ir 11 mergaičių. Džiaugiamės, kad
šeši vaikai grįžo gyventi į savo biologines šeimas, tris palydėjome
į savarankišką gyvenimą sulaukusius pilnametystės, o du vaikai
apsigyveno globėjų šeimose.

Suteikdami globą siekiame ne tik užtikrinti vaikams ir
paaugliams būtinas gyvenimo ir mokymosi sąlygas, ugdyti
vaiko asmenybę bei jo socialinius įgūdžius, motyvuoti paauglius
lankyti mokyklą, skatinti išreikšti savo sugebėjimus, bet ir esant
galimybei padedame jų šeimoms.
Globos namų komanda – tai 16 įvairių sričių specialistų,
kuriems talkina 10 savanorių.

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

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

Motinos ir vaiko namai
Odminių g. 12, Vilnius
Tel. 8 685 77 347, el. p. mvnamai@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
2017 metais padėjome 11 526 žmonėms, kenčiantiems
skurdą, benamystę, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų ir bandantiems
gyvenimą kurti iš naujo.
Mūsų centruose žmonės gauna maisto, būtiniausių
drabužių ir daiktų, laikiną pastogę, socialinę, psichologinę ir
teisinę pagalbą, kuri yra būtina siekiant išsivaduoti iš skurdo
gniaužtų.
2016 m. Eurostat duomenimis net trečdalis Lietuvos
visuomenės gyvena ties skurdo riba (30,1%). Dalis šių netekusių
vilties žmonių kreipiasi pagalbos ir į Vilniaus arkivyskupijos
Caritą, kur gali pasijausti priimti, mylimi ir jais tikima. Tikima,
jog atsiliepus į šių žmonių pagalbos prašymą bei patenkinus
būtiniausius poreikius ir
toliau nuosekliai juos palydint
savarankiško gyvenimo link, galima išeiti iš skurdo rato bei kurti
visavertį gyvenimą.
Socialinė tarnyba
Socialinė tarnyba 2017 metais pagalbą drabužiais, daiktais,
avalyne suteikė 10 000 skurdo situacijoje atsidūrusių asmenų. Čia
paramos sulaukia vienišos mamos, vyresnio amžiaus žmonės,
daugiavaikės šeimos, gyvenamosios vietos neturintys asmenys,
iš laisvės atėmimo vietų išėjusieji, priklausomybių ligomis
sergantieji, į sudėtingas situacijas patekę žmonės. Socialinėje
tarnyboje šiems žmonėms suteikiame ne tik būtiniausių daiktų,
bet ir pagal poreikius nukreipiame į konsultacijas pas specialistus.
Socialinėje tarnyboje dirba 1 darbuotojas, jam talkina 10
savanorių, kurie per metus priima, išrūšiuoja ir išdalina apie 60
tonų drabužių, avalynės ir kitų buities daiktų. Geradarių paaukotais
daiktais, drabužiais ir maistu Socialinė tarnyba dalijasi su kitais
Vilniaus arkivyskupijos Carito padaliniais bei organizacijomis,
kurios rūpinasi įvairius sunkumus išgyvenančiais žmonėmis.

Socialinės integracijos centras „Betanija“
„Betanijoje“ 2017 metais įvairią pagalbą gavo 655 asmenys,
patekę į skurdo situacijas. Čia jie ne tik galėjo valgyti šiltą maistą,
bet ir naudojosi dušais, laiką leido dienos centre, gavo socialinių
darbuotojų, teisininko konsultacijas. Dalis „Betanijos“ lankytojų
aktyviai įsitraukė į savanorystės veiklas.
Praėjusiais metais „Betanija“ buvo 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 apie 80 aktyvių parapijų savanorių
iš 16 skirtingų parapijų.
„Betanijoje”, kasdien pagaminančioje pietus daugiau nei
200-ams asmenų, dirba 5 darbuotojai bei 18 kasdienę veiklą
padedančių organizuoti savanorių.
Nuteistųjų konsultavimo centras
2017 metais Nuteistųjų konsultavimo centre pagalbą
suteikėme 540 asmenų. 3 socialiniai darbuotojai, teisininkas ir 5
savanoriai savo veiklas vykdė ne tik Vilniuje, bet ir laisvės atėmimo
įstaigose, kur konsultavo asmenis, po bausmės atlikimo laiko
besirengiančius grįžti į Vilniaus miestą (konsultacijos įkalinimo
įstaigose suteiktos 252 asmenims). Džiaugiamės, jog 84 asmenys
pradėjo dirbti arba mokytis, 43 asmenims (įskaitant dar esančius
laisvės atėmimo vietose) padėta spręsti gyvenamosios vietos
problemas, 214 asmenų teikta teisinė pagalba, 13-ai – psichologinė
pagalba. 11 asmenų nukreipti gydytis priklausomybių, 26-iems
teikta parama maistu ar drabužiais, 201-am teikta pagalba,
sprendžiant įsiskolinimo klausimus.
Nuteistųjų konsultavimo centre kartą per savaitę pagal
specializuotą (6 mėnesius trunkančią) programą buvo vedami

grupiniai užsiėmimai artimoje aplinkoje smurtaujantiems
asmenims. Šioje intervencinėje programoje dalyvavo 17 smurtą
artimoje aplinkoje naudojančių asmenų.
Laikinieji namai
2017 metais Laikinuosiuose namuose apgyvendinimo
ir kompleksinę socialinę pagalbą suteikėme 331 asmeniui,
neturinčiam ar laikinai netekusiam gyvenamosios vietos.
Čia laikiną pastogę rado 242 žmonės, o ilgalaikę pagalbą su
apgyvendinimu – 166 vyrai ir moterys.
Laikinieji namai – tai namai, kuriuose mums svarbu kartu
su žmogumi siekti ilgalaikio pokyčio, įgalinant žmones aktyviai

veikti ir spręsti iškylančius sunkumus. Čia dirba 5 darbuotojai
ir 20 savanorių, kurie užtikrina Laikinųjų namų nepertraukiamą
veiklą visą parą.
Advento ir Kalėdų laikotarpiu pirmą kartą įgyvendinome
socialinę akciją „Benamio prakartėlė C+M+B+2018“, kuria siekėme
atkreipti visuomenės dėmesį į benamystės problemą. Mūsų
pasirinkta lotyniškoji trijų išminčių vardų santrumpa (Kasparas + Melchioras + Baltazaras) išreiškė akcijos raktinius žodžius:
Caritas + Miestas + Benamiai + 2018. Akcijos metu prakartėlės
lankytojai suaukojo 2262.13 eurų, kuriuos paskyrėme Laikinųjų
namų langams atnaujinti. Tikime, kad ši akcija tapo atsvara
komerciniam švenčių šurmuliui ir padėjo daliai visuomenės
permąstyti skurdo apraiškas ir Kalėdų šventės turinį.

Irmanto Gelūno, „15min.“ nuotr.

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

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

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

Nuteistųjų konsultavimo centras
Pylimo g. 38c, Vilnius
Tel. 8 656 46 766, el. p. raimonda.cizauskaite@vilnius.caritas.lt
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PAGALBA PABĖGĖLIAMS IR MIGRANTAMS

2017 metais pagalbą teikėme 415 į Lietuvą atvykusių
asmenų: pabėgėlių, migrantų ir trečiųjų šalių piliečių. 19
Užsieniečių integracijos centro darbuotojų rūpinosi šių žmonių
sėkminga socialine integracija Lietuvoje. Ypatingas dėmesys
buvo skiriamas ugdymui, mokymui, pažinimui, susitikimui su
bendruomene.
Sutikdami pabėgėlius ir migrantus stengiamės 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 surasti naujuose savo namuose. Todėl ne tik teikiame
socialines, teisines, psichologines konsultacijas, tarpininkaudami
ieškant būsto bei darbo, mokydami lietuvių, anglų, vokiečių kalbų,
bet ir stengiamės rūpintis šių žmonių laisvalaikiu: inicijuojame ir
organizuojame įvairius bendruomeninius vakarus, pasikviesdami
ir žinomų žmonių bei plačiąją visuomenę. Taip stengiamės padėti
žmonėms susitikti ir keisti išankstinius nusistatymus pabėgėlių bei
migrantų atžvilgiu. Dalis čia pagalbą gavusių žmonių vėliau patys
tampa savanoriais ir padeda integruotis kitiems atvykstantiems.

Užsieniečių integracijos programa
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
2017 metais suteikėme pagalbą 55 žmonėms,
nukentėjusiems nuo smurto arba tapusiems sunkių nusikaltimų,
tarp jų ir prekybos žmonėmis, aukomis: rūpinomės maistu,
apranga, medicininėmis, higienos priemonėmis; tarpininkavome
užtikrinant šių žmonių galimybę gauti sveikatos priežiūros
paslaugas, organizuojant švietimo paslaugas, ieškant darbo
ir prieglobsčio; teikėme psichologines, teisines, socialines
konsultacijas.
Smurto ir prekybos žmonėmis aukomis dažnai tampa socialiai pažeidžiami asmenys, kurie yra išgyvenę dideles traumas.
Tam, kad jie atsitiestų, imtų vėl pasitikėti savimi ir pasauliu bei
išmoktų tinkamai savimi pasirūpinti, pagalbos procesas užtrunka
ne vienerius metus.
Pradėjome vykdyti projektą „Gyvenimas be smurto: saugumas ir galimybės keistis“, kuriuo siekiame mažinti smurtinę
kultūrą mūsų šalyje. Per įvairias žiniasklaidos priemones buvo
transliuojama vaizdo pokalbių su visuomenėje žinomais žmonėmis serija. Joje pašnekovai pasakojo apie įvairiais gyvenimo laikotarpiais patirtą smurtą ir dalijosi jausmais, patiriamais būnant
„sužeistais“. Jų patirtis komentavo psichologai, sielovadininkai ir
socialiniai darbuotojai, siūlydami veiksmus, kurių kiekvienas galime imtis, kad užkirstume kelią smurtui.

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
2017 metais priklausomų asmenų bendruomenėje „Aš
esu“ pagalbą suteikėme 1450 asmenų. 46 žmonės gyveno ir
sveiko mūsų bendruomenėje, priklausomų artimųjų grupėse
pagalbą gavo 52 žmonės. Konsultavome 5 paauglius, kurie
jau buvo patekę į priklausomybės gniaužtus, bet laiku kreipėsi
pagalbos. Suteikėme 320 informacinių konsultacijų į beviltiškumo
ir bejėgystės situacijas patekusiems žmonėms.
Prevencinių renginių metu (įvairiose Lietuvos mokyklose,
bendruomenėse, parapijose) sutikome 1027 žmones, kuriems
pasakojome apie priklausomybės spąstus, pagalbos būdus ir
sveikimą. Pastaraisiais metais besikreipiančiųjų skaičius auga,
o mes, savo ruožtu, stengiamės neatstumti nei vieno ir suteikti
šviesesnio ir sveikesnio gyvenimo viltį.
Remiantis specialistų rekomendacijomis, priklausomo
žmogaus reabilitacija turėtų trukti bent 3 mėnesius, mes

„Aš esu“ priklausomų asmenų bendruomenė
Šv. Stepono g. 37, Vilnius
Tel. 8 699 68 409, el. p. kestutis.dvareckas@asesubendruomene.lt

manome, kad bent pusę metų, o vėliau dar turi sekti integracijos
procesas, kuomet reikia padėti žmogui spręsti jo socialines,
psichologines, teisines bei dvasines problemas. Per mūsų
dešimties metų darbo patirtį matome, jog tik integrali pagalba
(tiek profesionali, tiek dvasinė) gali duoti vaisių – ilgametę
sveikimo patirtį. Dalis mūsų komandos socialinių darbuotojų
ir kitų specialistų patys turi ilgametę sveikimo patirtį, todėl gali
priklausomybes išgyvenantiesiems bei jų artimiesiems paliudyti
ir suteikti viltį, jog šią ligą įveikti įmanoma.
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PAGALBA ATGAUNANT DARBINIUS ĮGŪDŽIUS

29 žmonės Labdaros ir paramos fonde „VA Caritas
socialiniai projektai“ 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.
Įgūdžiai, kuriuos stengiamės ugdyti, yra atsakomybė už
save ir savo gyvenimą, krizinių situacijų darbe ir asmeniniame
gyvenime valdymas, finansinis raštingumas bei įvairūs
socialiniai gebėjimai, tokie kaip atėjimas į darbą laiku, darbo ir
poilsio derinimas, pokalbiai su darbdaviu. Žmogus, įgijęs šiuos
įgūdžius, jau turi galimybių išsilaikyti įprastinėje darbo rinkoje
konkurencinėmis sąlygomis.

per tiesioginį veikimą būdu padedame įgyti paklausių darbo
rinkoje viešojo maitinimo srities profesinių įgūdžių (kavinės
administratorės, konditerės, kulinarės, pardavėjos), įgyti/atkurti
darbo rinkai reikalingus socialinius įgūdžius, padedame ieškotis
darbo, susitvarkyti dokumentus, spręsti iškilusias socialines
problemas.
2017 metais padėjome įsidarbinti 9 moterims: teikėme
konsultavimo paslaugas, praktinio mokymosi galimybę bei
įsteigėme naujas darbo vietas.

Dažnai mes palydime iš VA Carito išėjusius žmones ir
toliau, jiems jau įsidarbinus, kad drąsiau būtų žengti pirmuosius
žingsnius savarankiškumo link.
Žvakių dirbtuvė „Caritas Works“
2017 metais suteikėme pagalbą 20-čiai žmonių: mūsų
dirbtuvėje jie atliko praktiką ir savanoriavo. Žvakių dirbtuvė – tai
tarpinė darbo vieta, kurioje įgyti socialiniai ir darbiniai įgūdžiai
atveria galimybes žmonėms integruotis į darbo rinką, praverčia
profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime.
Kavinė ir mokymų centras „Agapė“
„Agapės“ gaunamas pelnas yra skirtas socialiai jautriai
grupei – moterims, ilgą laiką neturinčioms darbo, padėti
integruotis į darbo rinką ir visuomenę. Aktyviu, mokymosi
„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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KARITATYVINĖS TARNYSTĖS PARAPIJOSE

VA Carito parapijų ugdymo karitatyvinei tarnystei skyrius
siekia padėti Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenėms
atrasti, prisiimti ir vykdyti karitatyvinę tarnystę savo bendruomenės nariams ir teritorijoje gyvenantiems asmenims.
2017 metais Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenės teikė pagalbą savo nariams organizuodamos šias tarnystes
ir akcijas:
„Artumo“ programa: 98 savanoriai lankė 90 vienišų senyvo amžiaus žmonių Vilniaus Arkikatedros, Vilniaus Šv. J. Bosko,
Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto prasidėjimo, Vilniaus Šv. Juozapo, Vilniaus Visų Šventųjų, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijose.
Išklausymo tarnystė: 12 savanorių pradėjo išklausymo
tarnystę Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo, Vilniaus Arkikatedros Bazilikos, Vilniaus Pal. J. Matulaičio, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijose.
Pagalbos vaikui ir jo šeimai programa: 29 darbuotojai ir
80 savanorių rūpinosi 418 vaikų ir 243 šeimų vaikų dienos centruose, esančiuose Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus, Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo, Karvio Šv. Juozapo, 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 drabužiais, daiktais ir maisto produktais: su
1500 stokojančių parapijų bendruomenės narių būtiniausiais
produktais dalinosi Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, Sužionių Šv. Felikso Valua, Šalčininkų Šv. Petro, Švenčionėlių Šv. Edvardo, Tverečiaus Švč. Trejybės, Varėnos Šv. Arkangelo
Mykolo, Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų, Lentvario Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai, Vilniaus Dievo Apvaizdos, Vilniaus Šv.

Jono Bosko, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo, Vilniaus Arkikatedros
Bazilikos, Vilniaus Nekaltojo M. Marijos Prasidėjimo parapijų Carito savanoriai.
Iš viso parapijose talkino 333 savanoriai, padėjome 2008
žmonėms, kuriems reikėjo pagalbos.
Paramos koncertas „Degu kaip žvakė“
Lapkričio 12 dieną Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko jau tradicinis paramos koncertas „Degu kaip žvakė“, organizuojamas
Vilniaus arkivyskupijos Carito drauge su Lietuvos radiju ir televizija bei Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kameriniu
orkestru.
Šis ketvirtasis koncertas buvo skirtas paremti Vilniaus arkivyskupijos parapijų vaikų dienos centrus ir jų globojamus vaikus. Šiai iniciatyvai geros valios žmonės paaukojo 32 946 eurus,
kurie pasiekė dešimt vaikų dienos centrų Vilniaus arkivyskupijos
parapijose.
Gavėnios akcija „Pasninko dėžė 2017“
Gavėnios metu vykstanti akcija, kuria parapijiečiai kviečiami gavėnios pasninko išmaldą atnešti į bažnyčioje esančią dėžę.
Kiekviena parapija laisvai apsisprendžia, kam surinktomis aukomis nori padėti. Dalyvavo 24 parapijos.
Advento akcija „Gerumas mus vienija 2017“
Advento metu vykstanti akcija, kurios tikslas – surinkti
lėšų ir pagelbėti labiausiai stokojantiems ir vargstantiems asmenims parapijose. Akcijos metu platinamos Carito žvakelės ir malda prie Advento vainiko, kuria kviečiama giliai išgyventi šį laiką ir
prisiminti stokojančius. Kiekviena parapija pati sprendžia, kam
skiriama surinkta parama. Dalyvavo 30 parapijų.

Akcija „Toms batai 2017“
Akcijos metu kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus" parapijose išdalinta pasaulinės „Toms“ kampanijos „Batai už batus“
batų parama, kuri surenkama, kai už kiekvieną nupirktą batų porą
kita yra dovanojama nepasiturintiems žmonėms. Dalyvavo 17
parapijų.

„Maisto banko“ akcija 2017
Du kartus parapijų savanoriai dalyvavo nacionalinėje paramos maistu rinkimo akcijoje prekybos centruose. Akcijos metu
pirkėjų paaukoti maisto produktai buvo paskirti konkrečių parapijų maisto stokojantiems žmonėms. Dalyvavo 12 parapijų.

LR Prezidento kanceliarijos nuotr.
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MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

Už mūsų veiklos palaikymą ir viešinimą nuoširdžiai dėkojame
Informaciniams partneriams:
Interneto portalams „Delfi“, „15min“, „Lrytas.lt“, „Alfa.lt“,
„Bernardinai.lt“, „8diena.lt“, „Verslo žinios“
Laikraščiui „Lietuvos žinios“, savaitraščiui „Savaitė“,
žurnalui „Valstybė“
Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai;
Lauko reklamos agentūrai „Clear Channel“.

Už pagalbą vykdant kasdienes veiklas dėkojame
Fondams:
Kanados Toronto Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcijai
Lietuvių katalikų religinei šalpai;
„Children above all“, Švedija;
Vasteras „Caritas“, Švedija.
Valstybės, savivaldybių institucijoms:
LR Prezidentūrai;
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM);
Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM;
Jaunimo reikalų departamentui prie SADM;
Pabėgėlių priėmimo centrui;
LR Teisingumo ministerijai;
Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos
Vilniaus apygardos probacijos tarnybai;
LR Vidaus reikalų ministerijai
Užsieniečių registracijos centrui,
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos;
LR Generalinei Prokuratūrai;
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui prie LR
Vyriausybės;

Vilniaus apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui;
Vilniaus m. savivaldybei bei jos teritorijoje veikiančioms savivaldybės įstaigoms;
Kitoms savivaldybėms bei jų teritorijoje veikiančioms savivaldybių įstaigoms: Vilniaus raj., Trakų raj., Varėnos raj., Šalčininkų raj.,
Ignalinos raj., Švenčionių raj., Druskininkų m.
Įmonėms:
„AbbVie“, „Akmas“, „Amarivus”, „Amber Grid“, „BALTO LINK
UADBB“, „BALTO Print“, „Barclays“, „Bijola“, „BSP Retail
Properties“, „Circle K“, „Corpus A“, „Eversheds Saladžius“, „Gera
dovana“, „Ginestra“, „H.Essers Vilnius“, „HAVI Logistics“, „Herba
Humana“, „Inlook Vilnius“, „Intelligent Communications“,
„Inter Rao Lietuva“, „Jeruzalės odontologijos klinika“,
„Kemek“, „Kempinski Hotel Cathedral Square“, „Linorija“,
„LT INTERIOR“, „Mailer Lite“, „Melgos ratai“, „Mindaugo
kepykla“, „Nacionalinis bilietų platintojas“, „Nunner Logistics“,
„Plasta“, „ProBioSanus“, „Regleta“, „Ruptela“, „SEB bankui“,
„Sigreta“, „Skraidenis“, „Statybiniai polimerai“, „Šiaulių
bankui“, „Šilputa“, „Šv. Kristoforo odontologijos klinika“, „Terra
pharmaceutica”, „Terra recycling“, „TOMS“, „Transeurina ir
KO“, „UAB VPH“, „Vilniaus duona“, „Vimista“, „VTS GROUP“.
Kitiems rėmėjams:
„Westernacher Business Management Consulting AG“
(Vokietija), „Lithuanian City of London Club“ (LCLC), Vilniaus
m. savivaldybės Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui,
„Litauenhilfe Birkenwerder e. V.“ (Internationale Gesellschaft
fur Menscherechte – IGFM), Vilniaus Šv. Kristoforo Rotary
klubui, Rusų dramos teatrui, Nacionaliniam dramos teatrui.
Kūrybiniams partneriams:
„Media of Silence“.

1 LAIKU:

3 LĖŠOMIS:
Paaukodami per tinklapį

vilnius.caritas.lt/paremkite

Apie savanorystės
galimybes klauskite
savanoriai@vilnius.caritas.lt
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2 DAIKTAIS:

Skirdami 2 proc.
savo gyventojų
pajamų mokesčio

Pervesdami į VA „Caritas“
sąskaitą, SEB bankas
LT38 7044 0600 0103 2173

Trumpuoju numeriu
Jų laukiame darbo
valandomis VA „Caritas“
socialinėje tarnyboje
Paco g. 4, Vilnius
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(auka 2 eurai)

Jei turite IDĖJŲ, PASIŪLYMŲ, MINČIŲ
RAŠYKITE: info@vilnius.caritas.lt arba parama@vilnius.caritas.lt
SKAMBINKITE: (8 5) 261 10 14
ATEIKITE SUSITIKTI: Odminių g. 12, Vilnius

