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dėkoju Dievui už kiekvieną iš Jūsų. Dėkoju Jums už sa-
vęs dovanojimą vargstantiesiems, už ėjimą gailestingo-
sios meilės – Carito – keliu. Jums gerai pažįstami gailes-
tingumo darbai ne tik kūnui, bet ir sielai, kuriais palydite 
kiekvieną sutiktąjį, einate greta, kol bendrakeleivio žaiz-
dos apgyja, jis sustiprėja, kad galėtų keliauti toliau.

Leiskite priminti tokius aktualius popiežiaus Pranciš-
kaus žodžius: „Brangūs broliai ir seserys, raginu sutikus 
kiekvieną varguolį ieškoti to, ko jam iš tikrųjų reikia; neap-
siriboti tik pamatinėmis medžiaginėmis gėrybėmis, bet 
įžvelgti ir jų širdyse glūdintį gerumą, dėmesingai atsižvelgti 
į jų kultūrą ir raiškos būdus, kad būtų galima užmegzti su 
jais brolišką dialogą. Atidėkime į šalį ideologinius ar poli-
tinius skirstymus, įdėmiai įsižiūrėkime į tai, kas esminga, 
kas reikalauja ne gausybės žodžių, bet meilės žvilgsnio ir 
ištiestos rankos. Nepamirškite, jog didžiausia diskrimina-
cija, kokią kenčia vargšai, yra dvasinio dėmesio stygius.“ 

Kristus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“, Jis žvel-
gia į žmogų, kuris yra Bažnyčios kelias. Mes kiekvienas ir 
visi kartu esame keliaujanti Bažnyčia, taigi būkime pasi-
rengę atsiliepti į nuolat kintančius tiek dvasinius, tiek fizi-
nius žmonių poreikius. 

Tikriausiai kelyje sutinkate ir tų, kurie kritiškai žvelgia į Jūsų 
veiklą ar pakeleivius. Nemaža dalis šiandienos žmonių yra 
įtikėję, kad jie patys yra savo gyvenimo viešpačiai, o vargšai 
yra patys pasirinkę tokį gyvenimą ir tik naudojasi darbščiųjų 
sukuriamais vaisiais. Kaip greitai žmogaus gyvenime gali 
viskas pasikeisti! Pamirštame, kad, jei ne Dievo malonė, 
paribiuose gali atsidurti bet kuris iš mūsų.

Kaip sunku tokiam vien savimi tikinčiam žmogui priimti, 
kad vargšuose jis gali sutikti ne ką kita, bet patį Jėzų Kris-

Mieli Vilniaus arkiVyskupijos  
Carito darbuotojai, saVanoriai, bičiuliai, 

tų. Jūsų misija atliekant gailestingumo darbus yra ne tik 
patarnauti kitam, bet ir gyvai priminti kiekvienam žmogui, 
kad nepaisant to, ką jis veikia gyvenime, jis yra pašauktas 
padėti kitam.

Viešpats telaimina Carito bendruomenės darbus ir veiklą, 
kad būtumėte Jo meilės žvilgsnio bendradarbiai, atnauji-
nant žmonių viltį ir grąžinant tikėjimą ir pasitikėjimą!

+ Gintaras Grušas 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
Vilniaus arkivyskupijos Caritas pirmininkas
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Caritas nėra (tik) maisto dalinimas – Caritas yra valgymas 
prie bendro stalo. Caritas nėra (tik) žaislų vaikams dalini-
mas – Caritas yra žaidimas kartu su vaikais. Caritas nėra 
(tik) pabėgėlio nusiuntimas į nemokamus kalbos kursus – 
Caritas yra to žmogaus lydėjimas sunkiame kelyje. Caritas 
nėra (tik) žodžių „Dievas tave myli“ kartojimas – Caritas 
yra tos meilės liudijimas darbais. Caritas nėra grįstas vi-
sažinio–mažutėlio santykiu – Caritas prasideda tada, kai 
pripažįstame, kad patys esame mažutėliai, kurie be Dievo 
pagalbos negalėtume padėti nė vienam iš į Caritą besi-
kreipiančių žmonių. 

Dėkokime Viešpačiui 
už Jo ištikimąją meilę 
žmonijai.

2019 m.  Vilniaus arkivyskupijos  Caritas  minėjo gyvavi-
mo 30-metį. Atsikūrus Caritui, pirmasis pagalbos  porei-
kis žmonėms buvo parama drabužiais, maistu, vaistais. 
Ilgainiui pagalba augo, keitėsi, atliepdama į besikeičian-
čius pagalbos poreikius, atsirado programos, nukreiptos 
į santykio kūrimą su ieškančiais pagalbos ir atkuriančios 
asmens vertingumą. Šiuo metu VA  Caritas  yra  viena iš 
organizacijų, turinčių giliausias  karitatyvinės pagalbos 
tradicijas Lietuvoje, ir bendruomenė, sukūrusi plačiausią 
socialinės pagalbos tinklą Vilniaus regione.
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2019 Metais Vilniaus arkiVyskupijos Carite 

 Dirbo 96 darbuotojai

ir 283 savanoriai

Pagalba suteita

8657 asmenims

150 VAIKŲ ir 47 JAUNUOLIAMS,
204 TĖVAMS

5679 ASMENIMS 

Vaikams, jaunimui ir 
šeimoms

Patiriantiems benamystę, 
skurdą ir atskirtį

Pabėgėliams, migrantams ir 
trečiųjų šalių piliečiams

383 ASMENIMS

Nukentėjusiems 
nuo smurto ir prekybos žmonėmis

120 ASMENŲ

 Priklausomybių
paliestiems ir jų artimiesiems

apie 2056 ASMENIMS

Stokojantiems
darbo įgūdžių

18 ASMENŲPagalbos 
veikloms skyrėme

2 349 072
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karitatyVinės tarnystės parapijose

PAGALBA MAISTO PRODUKTAIS

  
  

„ARTUMO“ PROGRAMA

IŠKLAUSYMO TARNYSTĖ

Lankyti 102 VIENIŠI VYRESNIO 
AMŽIAUS ASMENYS

Suteikta 2220 ASMENŲ

 ADVENTO AKCIJA
„GERUMAS MUS VIENIJA“

PAGALBA SUTEIKTA 3905 ASMENIMS.
DIRBO 28 DARBUOTOJAI IR 419 SAVANORIŲ 38 PARAPIJOSE. 

Padėta 86 ASMENIMS

GAVĖNIOS AKCIJA 
„PASNINKO DĖŽĖ“

Dalyvavo 21 PARAPIJA

Dalyvavo 35 PARAPIJOS

VAIKŲ DIENOS CENTRAI

Lankė 313 VAIKŲ 
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finansinė ataskaita

Veiklą įgyvendinome Vilniaus arki-
vyskupijos skirtose 4112,54 kv. m. 
patalpose. Įvertinus mažiausiomis 
rinkoje kainomis, patalpų metų nuo-
mos vertė sudarytų 

740 257 Eur

VA Carito socialiniuose centruose, 
programose ir įstaigose savanoriavo 
283 asmenys, kurie skyrė 31 420 val. 
Pagal LR vidaus reikalų ministerijos 
patvirtintą savanoriškos veiklos įkainį 
(7,09 Eur/val.) organizacijoje savano-
riškai dirbusių asmenų indėlis sudarė 
apie 

222 768 Eur

Teikdami poreikius atitinkančią pa-
galbą pažeidžiamiems, socialinę at-
skirtį patiriantiems ir stokojantiems 
visuomenės asmenims, įvairioms 
pagalbos veikloms skyrėme 

2 349 072 Eur



7VA Carito 2019 metų ataskaita

Parama natūra

12%

Socialinė, dvasinė,
psichologinė pagalba

80%

IŠLAIDŲ
STRUKTŪRA

Administravimas

8%

Bažnyčios parama

5%

54% ES projektai

Parama iš užsienio 6%

Privačių asmenų parama 6%

Nacionaliniai projektai 3%

Juridinių asmenų parama 3%

Savivaldybių lėšos 9%

Kitas �nansavimas 4%

Parama natūra

11%

PARAMOS
ŠALTINIAI
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pagalba VaikaMs, 
jauniMui ir šeiMoMs

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 pasiti-
kėtų savimi ir atrastų savo vietą visuomenėje. Teikėme dvasinę, socialinę, psichologinę ir materialinę pagalbą 
šeimoms, o esančias krizinėse situacijose apgyvendinome savo namuose.

Vaikų ir paauglių  
dienos centre   
„Vilties angelas”

pagalbą suteikėme 82 vaikams ir paaugliams bei 54 
tėvams:

42 vaikams ir paaugliams (4–19 m.) padėjome ruošti 
namų darbus, lavinome socialinius įgūdžius, meninius 
gebėjimus, teikėme psichologo, socialinio darbuotojo ir 
žirgų terapijos specialisto konsultacijas, 
drauge šventėme šventes, iškylavome, 
stovyklavome, teikėme materialinę pa-
ramą;

per programą „Parama per atstumą“ 
dar 40 vaikų iš Vilniaus arkivyskupijos 
parapijų Carito vaikų dienos centrų tei-
kėme materialinę paramą; 

54 tėvams teikėme psichologo ir socialinio darbuotojo 
konsultacijas, vedėme darbo įgūdžių lavinimo ir pozity-
vios tėvystės ugdymo grupes. 

197

204

 

vaikams  ir jaunuolia
m

s

Mums svarbu pagauti vaiko 
žvilgsnį, išradingai jam pasa-
kyti kuo daugiau „taip“ ir mo-
kyti vaiką priimti „ne“…

darbuotojai savanorių
8 40
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Visų ŠVentųjų  
Šeimos paramos  
centre1

pagalbą suteikėme 45 vaikams ir paaugliams bei 51 tėvui. 

30 vaikų  (7–17 m.) nuolat dalyvavo vienoje iš trijų siūlomų 
programų: kasdieną centras buvo atviras pradinukų gru-

pei, tris kartus per savaitę laukdavome 
jaunesniųjų paauglių, vieną kartą per sa-
vaitę – paauglių. Organizavome socialinių 
įgūdžių ugdymo, meno ir sporto progra-
mas, iškylavome, stovyklavome, teikėme 
socialinio darbuotojo ir psichologo kon-
sultacijas. Pradėjome dirbti su prieglobs-

čio prašytojų šeimomis: centro programas lankė 5 vaikai 
iš Sirijos. Siekdami kurti, atkurti ir (ar) stiprinti vaikų ir tėvų 
(globėjų) tarpusavio santykį per neformalią veiklą, organi-
zavome ,,Tvirtų santykių“ programą.

alternatyVaus  
mokymosi centre  
jaunimui

pagalbą suteikėme 47 sunkumus patiriantiems jauniems 
žmonėms (16–29 m.) ir 25 jų artimiesiems. 6 jaunuoliai 
gyveno bendruomenės namuose. 
Jaunuoliams buvo teikiama psicho-
socialinė pagalba, socialinių įgū-
džių ugdymas ir palaikymas, paly-
dimosios globos ir sociokultūrinės 
paslaugos, vedami patirtiniai moky-
mai. Teikėme socialinio darbuotojo ir 
psichologo konsultacijos tiek jaunuoliams, tiek jų artimie-
siems.

1 Viešoji įstaiga, VA Caritas yra steigėjas.  
Finansiniai duomenys į bendrąją VA Carito finansinę ataskaitą neįtraukti.

Siekiame atrasti kelius jaunų 
žmonių link ir suteikti jiems 
reikalingą pagalbą. 

darbuotojai savanoriai
4 4

Mūsų siekis – būti ne laikina 
stotele atskirtį patiriančiam 
žmogui, bet tapti ilgalaike ir 
stipria bendruomene.

darbuotojai savanorių
6 15
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niškumo bei savipagalbos, organizavome šeimų stovyklą, 
susitikimus su svečiais ir šventėme įvairias šventes;

56 tėvams, gyvenantiems savarankiškai, suteikėme psi-
chologo ir (ar) socialinio darbuotojo indi-
vidualias konsultacijas ir (ar) pozityvios 
tėvystės mokymus.

motinos ir Vaiko  
namuose

pagalbą suteikėme 97 asmenims:

18 moterų ir 23 vaikus, patyrusius benamystę, smurtą, ap-
gyvendinome savo namuose; mamas mokėme pozityvios 
tėvystės, higienos ir savitvarkos, laiko 
ir biudžeto planavimo, bendravimo ir 
atstovavimo sau įgūdžių, bendruome-

VAIKų IR PAAuGLIų  
DIENOS cENTRAS 
„VILTIES ANGELAS”                                                                                                                       
Odminių g. 12, Vilnius 
Tel. 8 685 81 088  
viltiesangelas@vilnius.caritas.lt 
www.viltiesangelas.lt

VISų  ŠVENTųJų   
ŠEIMOS PARAMOS  
cENTRAS  
Visų Šventųjų g. 5, Vilnius 
Tel. 8 606 64 521 
seimoscentras@vilnius.caritas.lt    
www.vsspc.lt

ALTERNATyVAuS  
MOKyMOSI cENTRAS 
JAuNIMuI 
M. K. Paco g. 4, Vilnius 
Tel. 8 616 26 936  
amc@vilnius.caritas.lt

MOTINOS IR VAIKO NAMAI 
Odminių g. 12, Vilnius 
Tel. (8 5) 212 1653,  
8 685 77 347   
mvnamai@vilnius.caritas.lt

darbuotojai savanorių
4 16

Tikime, kad kiekvienas asmuo 
turi norą ir vidinį pajėgumą 
keistis ir gyventi kitaip – geriau. 
Dirbame tam, kad mūsų globo-
jamų šeimų gyvenimai keistųsi...

http://www.viltiesangelas.lt/
http://www.vsspc.lt/
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socialinės pagalbos 
ir integracijos centre  
„betanija“

100 asmenų kasdieną valgė pietus ir 80 asmenų kas 
mėnesį teikėme higienos paslaugas. Lankytojai kasdien 
laiką leido ir dienos centre: bendravo, 
žaidė, dalyvavo maldos grupėje, kūry-
binėse dirbtuvėse. Socialinio darbuo-
tojo konsultacijos leido įtraukti daugiau 
motyvacijos turinčius centro lankytojus 
(12 asmenų) į profesinę praktiką virtu-
vėje, siekta ugdyti jų darbo įgūdžius ir 
kitas svarbias savybes: atsakomybę, 
savarankiškumą, komunikabilumą. 3 iš 
jų ilgainiui pavyko įsidarbinti, 8 aktyviai įsitraukė į savano-
rystę „Betanijoje“.

pagalba  
patiriantieMs benaMystę, 

skurdą ir atskirtį

5679
asmenims

Pavalgydinome alkaną, aprengėme nuogą, 
paguodėme liūdintį, išklausėme vienišą, pri-
glaudėme benamį, aplankėme kalinį... 

Tai susitikimų vieta pagalbos 
reikalingiems žmonėms ir no-
rintiems padėti, patarnauti 
artimui ar tiesiog pabūti šalia 
tų, kuriems reikia pagalbos.

darbuotojai savanoriai
5 77
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laikinuosiuose  
namuose

nakvynę ir kompleksinę socialinę pagalbą suteikėme 236 
asmenims, neturintiems ar laikinai netekusiems gyvena-
mosios vietos: 124 asmenims suteikėme 
ilgalaikį apgyvendinimą, 109 asmenims – 
laikiną pastogę, 3 asmenys gyveno tarpi-
niame būste.

60 proc. ilgalaikio apgyvendinimo paslau-
gą gavusiųjų oficialiai dirbo ar mokėsi, 30 
proc. gydėsi priklausomybę: išvyko į re-
abilitacijos bendruomenes, lankėsi pas 
psichologus, gydėsi Priklausomybės ligų 
centre ar lankė anoniminių alkoholikų / anoniminių narko-
manų grupes. 35 proc. asmenų, gyvenusių Laikinuosiuo-
se namuose, išsikėlė gyventi savarankiškai.

socialinėje  
tarnyboje

paramą drabužiais, avalyne, daiktais ir maistu suteikėme 
4900 asmenų: vienišoms mamoms, vyresnio amžiaus žmo-
nėms, daugiavaikėms šeimoms, gyvenamosios vietos ne-
turintiems asmenims, iš laisvės atėmimo vietų išėjusiems, 
priklausomybių ligomis sergantiems, į sudėtingas situacijas 
patekusiems. 64 asmenims buvo suteiktos socialinio dar-
buotojo konsultacijos.

Pagalbą suteikėme 12 bendruomenių: parapijų bendruo-
menėms, seniūnijoms, mokykloms, ligoninėms, įkalinimo 
įstaigoms. 

Su šiuose namuose gyvenan-
čiaisiais drauge siekiame 
ilgalaikio pokyčio jų gyveni-
muose, skatiname ir mokome 
aktyviai veikti ir spręsti išky-
lančius sunkumus.

darbuotojas savanorių
1 20

darbuotojai savanoriai
5 36
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nuteistųjų 
konsultaVimo 
centre

pagalbą suteikėme 443 asmenims:

105 asmenims, esantiems Lietuvos probacijos tarnybos 
Vilniaus regiono skyriaus priežiūroje, 292 asmenims, 
esantiems laisvės atėmimo įstaigose ir atlikus bausmę 
besirengiantiems grįžti į Vilniaus miestą, 46 asmenims, 
atlikusiems bausmę ir besikreipiantiems savarankiškai. 
Pagal specializuotą programą, trunkančią 6 mėn., vedė-
me užsiėmimus artimoje aplinkoje smurtaujantiems as-
menims, dalyvavo 21 žmogus. 

Su teistumu susidūrusiems ir iš įkalinimo įstaigų grįžu-
siems asmenims padėjome spręsti įsidarbinimo, socia-
linės paramos, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas 
socialines bei teisines problemas. 58 asmenys pradėjo 
dirbti arba mokytis, 146 asmenims (įskaitant dar esan-
čius laisvės atėmimo vietose) padėjome spręsti gyvena-
mosios vietos problemą, 96 asmenims suteikėme teisinę 
pagalbą, 40 asmenų suteikėme paramą maistu ar dra-
bužiais, 101 asmeniui suteikėme pagalbą sprendžiant 
įsiskolinimo klausimus, 18 asmenų nukreipėme gydytis 
priklausomybių.

SOcIALINėS PAGALBOS IR 
INTEGRAcIJOS cENTRAS 
„BETANIJA“ 
M. K. Paco g. 4, Vilnius 
Tel. 8 646 67 942 
betanija@vilnius.caritas.lt

LAIKINIEJI NAMAI 
Šv. Stepono 35/4, Vilnius 
Tel. 8 652 85 818 
laikiniejinamai@vilnius.caritas.lt

SOcIALINė TARNyBA 
M. K. Paco g. 4, Vilnius 
Tel. (8 5) 261 0561, 
8 655 02 288 
socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt 
www.socialinetarnyba.lt

NuTEISTųJų  
KONSuLTAVIMO 
cENTRAS 
Didžioji g. 5, Vilnius 
Tel. 8 646 12 248  
nkc@vilnius.caritas.lt

darbuotojai
4

https://www.socialinetarnyba.lt/
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pagalba pabėgėliaMs  
ir MigrantaMs

užsieniečių 
integracijos
programoje

pagalbą suteikėme 383 asmenims: pabėgėliams, migran-
tams ir trečiųjų šalių piliečiams. 

Teikėme socialines, teisines, psichologines, karjeros kon-
sultacijas. Tarpininkavome bendraujant su valstybės ir 
visuomeninėmis institucijomis, ieškant būsto bei darbo, 
ar siekiant galimybių mokytis ir tobulėti. Daug dėmesio 
skyrėme lietuvių kalbos, kaip vieno iš esminių integracijos 
dėmenų, mokymui. Rūpinomės šių žmonių laisvalaikiu, 
sociokultūrine integracija: inicijavome ir organizavome 
įvairius bendruomeninius vakarus, į kuriuos kvietėme ži-
nomų žmonių ir plačiąją visuomenę.

užSIENIEčIų 
INTEGRAcIJOS PROGRAMA 
Kalvarijų g. 39, Vilnius  
kulturunamai@vilnius.caritas.lt

darbuotojų savanoriai
19 33

Sutikdami pabėgėlius ir migran-
tus kuriame bendruomenę, ku-
rioje kiekvienas patirtų saugumo 
bei priėmimo jausmą.



15VA Carito 2019 metų ataskaita

pagalba  
patyrusieMs sMurtą

pagalbos patyrusiems smurtĄ                                                                                                
ir prekybos žmonėmis aukoms                                                                             
programoje

padėjome 120 asmenų, nukentėjusių nuo smurto ar ta-
pusių sunkių nusikaltimų, tarp jų ir prekybos žmonėmis, 
aukomis: rūpinomės maistu, apranga, higienos priemo-
nėmis, tarpininkavome garantuojant šių žmonių galimybę 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas, organizuojant švieti-
mo paslaugas, ieškant darbo ir prieglobsčio, teikėme so-
cialines, psichologines, teisines konsultacijas, mediacijos 
paslaugas, nukentėjusiems bylose atstovavo advokatai.

Vykdydami prekybos žmonėmis nusikaltimų prevenciją, 
suorganizavome 20 informacinių susitikimų bendruome-
nėse, organizavome mokymus specialistams.

PAGALBOS PATyRuSIEMS 
SMuRTą IR PREKyBOS žMONėMIS  
AuKOMS PROGRAMA 
M. K. Paco g. 4, Vilnius 
Tel. 8 699 90 866, (8 5) 261 1014 
pagalba@vilnius.caritas.lt

darbuotojai
5
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bendruomenėje „aŠ esu“

vykdėme reabilitacijos ir reintegracijos programas, teikė-
me paramą priklausomų asmenų artimiesiems. 37 asme-
nys, turintys priklausomybes nuo alkoholio, narkotikų, lo-
šimų, dalyvavo 6–12 mėnesių trukmės reabilitacijos ir 19 
asmenų – reintegracijos programose. Daugiau nei pusė 
reabilitacijos ir reintegracijos programos dalyvių sėkmin-
gai grįžo į šeimas, susirado darbą.

Suteikėme pagalbą daugiau nei 2000 asmenų, kurių arti-
mieji kenčia nuo priklausomybių: 1486 individualias kon-
sultacijas, 62 grupines konsultacijas, apie 1000 konsulta-
cijų telefonu, skaitėme 12 atvirų paskaitų.

Aktyviai dirbome ir prevencijos srityje: įvyko 10 paskaitų 
diskusijų parapijų sielovados centruose, mokyklose, uni-
versitetuose, įkalinimo įstaigose, daugiau nei 500 klau-
sytojų gavo ne tik pagrindinę informaciją apie priklauso-
mybės ligą, bet ir gerąją žinią, grąžinančią jiems viltį ir 
tikėjimą. Dalyvavome 8 radijo laidose, LR Seimo ir Pre-
zidentūros organizuojamuose ir viešai transliuojamuose 
renginiuose – jų metu skleidžiama žinia ir informacija apie 
priklausomybės spąstus buvo prieinama plačiajai visuo-
menei.

pagalba priklausoMybių paliestieMs 
žMonėMs ir jų artiMiesieMs

darbuotojų savanoriai
12 24

„AŠ ESu“ BENDRuOMENė  
Šv. Stepono g. 37, Vilnius 
Tel. 8 699 68 409                                                             
info@asesubendruomene.lt 
www.asesubendruomene.lt

Stengiamės atliepti į kiekvieno 
ieškančiojo pagalbos porei-
kius ir suteikti šviesesnio ir 
sveikesnio gyvenimo viltį.

http://asesubendruomene.lt/
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pagalba  
atgaunant darbo įgūdžius

kaVinėje – mokymų centre 
„agapė“

rengėme mokymus 12 asmenų, norinčių įgyti virtuvės 
darbuotojų darbo įgūdžių, ir dėl įvairių priežasčių ilgą laiką 
negalinčių susirasti darbo: buvusiems vaikų globos namų 
auklėtiniams, neįgaliesiems, prieglobstį gavusiems užsie-
niečiams, benamiams.

Labdaros ir paramos fonde „Vilniaus arkivyskupijos 
Caritas socialiniai projektai“2  pagalbą gavusiems 
padidėjo jų savivertė ir pasitikėjimas savo jėgomis, 
savarankiškumas, išaugo darbo ir socialiniai įgūdžiai.

2 Fondas įsteigtas VA Carito. Finansiniai duomenys į bendrąją 
VA Carito finansinę ataskaitą neįtraukti.

18

Esame vieta, skirta susiti-
kimams. Tikime nuoširdaus 
bendravimo svarba žmo-
gaus gyvenime.

darbuotojai savanoriai
3 3
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žVakių dirbtuVėse

ugdėme socialinius ir darbo įgūdžius 6 asmenims, siek-
dami sukurti galimybes jiems integruotis į darbo rinką. 
Pagaminome 500 advento ir 50000 akcijos „Gerumas 
mus vienija“ žvakių.

KAVINė – MOKyMų cENTRAS 
„AGAPė“ 
J. Matulaičio a. 3, Vilnius 
Tel. 8 699 31 823 
lpf@vilnius.caritas.lt 
www.kavineagape.lt

žVAKIų DIRBTuVėS 
M. K. Paco g. 4, Vilnius 
Tel. (8 5) 261 1014

Įdarbiname ne tam, kad 
gamintume – žvakes ga-
miname tam, kad žmonės 
turėtų darbo.

darbuotojai savanorių
2 15

http://www.kavineagape.lt/
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darbuotojai savanoriai
28 73

savanoriai
102

savanoriai
26

karitatyVinės tarnystės 
parapijose

3905
asmenims

„artumo“ programa 

102 vienišus vyresnio amžiaus žmones lankėme 7 para-
pijose:  Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo, Vilniaus Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo, Vilniaus Šv. J. Bosko, Vilniaus Šv. 
Juozapo, Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo 
Arkikatedros Bazilikos, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo, Vilniaus Visų Šventųjų.

iŠklausymo tarnystė

86 žmonėms suteikėme pagalbą 4 parapijose: Vilniaus 
Pal. J. Matulaičio, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio, 
Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkika-
tedros Bazilikos, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo.

Vaikų dienos centrai

Rūpinomės 313 vaikų 9 parapijose: Druskininkų (Ratny-
čios) Šv. apaštalo Baltramiejaus, Eišiškių Kristaus žen-
gimo į Dangų, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo, 
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, Šalči-
ninkėlių Šv. Jurgio, Švenčionėlių Šv. Edvardo, Švenčionių 
Visų Šventųjų, Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo, Vilniaus 
Šv. Kryžiaus Atradimo.
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pagalba maisto produktais 

2220 asmenų suteikėme 18 parapijų bendruomenių: Drus-
kininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus, Eišiškių 
Kristaus žengimo į Dangų, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, 
Sužionių Šv. Felikso Valua, Šalčininkėlių Šv. Jurgio, Šalči-
ninkų Šv. Petro, Švenčionėlių Šv. Edvardo, Švenčionių Visų 
Šventųjų, Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo, Tverečiaus 
Švč. Trejybės, Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo, 
Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo, Vilniaus Šv. Jono Bosko, 
Vilniaus Šv. Juozapo, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo, Vil-
niaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros 
Bazilikos, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo.

gaVėnios akcija „pasninko dėžė“ 

Dalyvavo 21 parapijos bendruomenė, kurių nariai gavė-
nios pasninko išmaldą nešė į bažnyčią, o surinktą maistą 
išdalino stokojantiems.

adVento akcija „gerumas mus Vienija“ 

Dalyvavo 35 parapijų bendruomenės, platinusios VA Carito 
žvakeles ir rinkusios aukas parapijos vargstančiųjų porei-
kiams.
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LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Sveikatos 
apsaugos ministerija, LR Vidaus reikalų ministerija, Kalė-
jimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos, Pa-
bėgėlių priėmimo centras, užsieniečių registracijos cen-
tras, Vilniaus m., Druskininkų m., Ignalinos raj., Šalčininkų 
raj., Švenčionių raj., Trakų raj. ir Varėnos raj. savivaldybės.

„AbbVie“, „Agrokonsult LT“, „Agrorodeo“, „Akmas“, „Al-
marūno prekyba“, „Anvalda“, „Aon Baltic“, „Arseka“, 
„Asami“, „Autepra“, „Avedus“, „Avion Express“, „Baltic 
Asset Management“, „Balto Link“, „Bautopas“, „Bllc“, 
„Brandas“, „city-Line LT“, „Delta nova“, „DFDS A/S Lie-
tuvos filialas“, „DLG“, „Domus export“, „DPS Advertising“, 
„Eirif“, „E.I.R. international forwarding“, „Esemda“, „ESET 
Lietuva“, „Eugesta“, „Euromonitor International – Eastern 
Europe“, „Eversheds Sutherland“, „Gera Solutions“ „Ge-
virda“, „Ginestra“, „Grand Hotel Kempinski“, „Head of 
Human Resources SORBuM LT“, „Holiday Inn“, „Huber-
group Lietuva“, „Imstata“, „Intelligent communications“, 
„Inti“, „Jeruzalės odontologijos klinika“, „Kauno šilas“, 
„Kepyra“, Koncernas „SBA“, „Laika Logistics“, „LEcH 
LEcHA Design”, „Lidl Lietuva“, „Linoksa“, „Liudo įrankiai“, 
„Logichema“,  „LT Interior“, „Lukomas“, „Luksta“, „Luta-
va“, „Medinis pasaulis“, „Mepco“, „Mindaugo kepykla“, 
„Mokyklų tobulinimo centras“, „Morfėjus“, „Mosta“, „Mu-

rėMėjai ir partneriai

zika visiems”, „Narbutas international“, „Narbutas ir Ko“, 
„Nepilkas vilkas”, „NOD Baltic“, „Novotel“, „Olego trans-
portas“, „Olkusjana“, „Plasta“, „Prior muzika“, „Pro asess-
ments“, „Protecha“, „Radisson blu“, „Royal Astorija Hotel“, 
„Ramitrans“ „Regleta“, „Ryterna“, „Rytlangis“, „Ruptela“, 
„Santera“, „Scenos techninis servisas“, „Sivysta“, „Ska-
las“, „Skogran“, „Statybiniai polimerai“, „Statybos projek-
tų valdymo grupė“, „Statybos stilius“, „Statlina“, „Stiklo 
lakštas“, „SV Logistics“, „Šilputa“, „Šiltų širdžių“ klubas, 
„Techninis projektas“, „Technominas“, „Termolink“, „Tiks-
lita“, „Transkaida“, „Varžtų pasaulis“, „Vairema“, „Verža“, 
Vilniaus Kristoforo Lions klubas, Vilniaus Šv. Kristoforo 
Rotary klubas, „Vilungės statyba“, „Visorių bazė“, „Vyte-
da“, „Voltas“, „VTS Vilnius“, „Western union“, „Ziporė“. 

„Immaculata“ fondas (JAV), Lietuvių katalikų religinė šal-
pa (JAV), Litauenhilfe Birkenwerder e. V. (Internationa-
le Gesellschaft fur Menscherechte – IGFM, Tarptautinė 
žmogaus teisių organizacija), „Lithuanian city of Lon-
don club“,  Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija (JAV), 
Reinhard Schlarmann (Vokietija),  „Renovabis“ (Vokietija), 
„Sonja und Edmund Oboleviciuc Stiftung“ (Vokietija), To-
ronto Prisikėlimo parapijos Labdaros sekcija (Kanada), 
„Vaiko vartai į mokslą“ (JAV), Vasteras Frus catholic Pa-
rish (Švedija), „Dr. Westernacher & Partner“ (Vokietija).
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LAIKU

 MALDA

LĖŠOMIS

Savanoriaujant –
savanoriai@vilnius.caritas.lt  

Už žmones, kuriems padedame, 
ir už mus, tarnaujančius Carite

 

Pervedant į sąskaitą
LT38 7044 0600 0103 2173 
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