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Apie mus
„Caritas works“ – tai socialinis verslas, labdaros ir paramos fondo „VA Caritas socialiniai projektai“ dalis,  kur 
žvakių gamyba veikia daugiau nei 10 metų. Nuo įsikūrimo pradžios siekiame visas gaunamas lėšas skirti darbo 
vietų kūrimui socialinėje rizikoje esantiems pilnamečiams žmonėms, norintiems auginti bei puoselėti darbo 
įgūdžius, skatinantis sugrįžti į veiklią visuomenę bei mokinantis imtis atsakomybės už save bei šalia esantį. 
Smagu, kad tokių asmenų per visus veiklos metus jau buvo daugiau nei 20. 

„Caritas works“ veiklą plėtoja čia dirbantys žmonės, todėl esame visuomet dinamikoje. Šiuo metu Vilniaus 
centre įsikūrusiame „Caritas works“ dirba 2 gamybos darbuotojai 0,5 etato bei 1 darbuotojas 0,25 etato, vady-
bininkė ir gamybos vadovė. Mūsų didžiausias tikslas šiuo metu – augti kuriant pilnas darbo vietas mažiausiai  
5 socialinėje rizikoje esantiems asmenims. Svarbu pabrėžti tai, kad užsiimame ilgamete veikla, įgyjome mus 
stiprinančią patirtį kuriant darbo vietas, esame skaidrūs veikloje ir finansinėje atskaitomybėje su darbuotojais, 
suteikiame visas socialinias garantijas bei socialines konsultacijas. 

Kasdien stengiamės klausytis ir išgirsti mūsų klientų poreikius. Šios daug rankų darbo reikalaujančios žvakės 
yra nuolat tobulinamos, kad atitiktų svarbiausius klientų lūkesčius. Todėl esame labai dėkingi, kad pirkdami 
šias žvakes, prisidedate prie darbuotojų integracijos ir užimtumo, jų asmeninio kilimo ir augimo, esate tie, 
kurie siunčiate žinutę: „mes jus matome“. Net ir mažas kiekis žvakių, užsakytų „Caritas works“ dirbtuvėse, yra 
didelė parama. 



Apie 2020 kolekciją ruduo-žiema 
„Uždegti šviesą širdyse”
Kad ruduo būtų linksmesnis, ir spalvos nesitrauktų iš namų – siūlome ypač spalvomis įvairią žvakių kolekciją. 
Atsižvelgiame į šiuo metu pasaulyje vyraujančias sezono spalvų paletes, kurias pabandėme išgauti ir mūsų 
dirbtuvėse. Tikime kad rasite jums labiausiai priimtinas ir jaukias spalvų variacijas.

Kiekviena žvakutė yra pagaminta su mūsų darbuotojų rankų meile, rūpesčiu ir jautrumu. Šiuo metu siūloma 
produkcija apima: presuotas, liejamas ir stalo žvakes. 

„Gerumas mus vienija“ 
„Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“ (Jn 15;5). Gerumas 
mus vienija pirmiausia su Viežpačiu Jėzumi Kristumi, todėl pasirinkome naujo tipo vizualizaciją advento laikui 
– tekstą (kaip Gyvąjį Žodį) bei šakelės simbolį. Kad mūsų geri darbai artimui duotų daug gražių vaisių. 

Daugiau nei 20 metų besitęsiančiai Caritas advento akcijai siūlome kiekvienai parapijai, organizacijai pasirinkti 
žvakes pagal jų poreikius ir galimybes: įvairaus aukščio ir kelių spalvų. 

Jūsų užsakymų šiai akcijai laukiame iki 09.01, kad galėtumėme laiku pateikti prekes vėliausiai iki 11.30.

Adventui
Adventui siūlome keturių žvakių rinkinius, kuris gali būti naudojamas advento vainike ar tiesiog advento se-
kmadieniams minėti. Šilkografija atitinka liturgiją: šventos Šeimos paveiklas, šv. Mergelės Marijos su kūdikiu 
Jėzumi bei arkangelo Mykolo atvaizdai. 

Šv. Kalėdoms
Šv. Kalėdų proga ir dovanoms  siūlome tiek pavienes šventiškai supakuotas žvakes, tiek ir žvakių komplek-
tus. Dėkojant ir išreiškiant savo šiltus jausmus, siūlome šilkografijos tekstus „ačiū“ bei „su meile“, kurie 
puikiai tiks tiek ir asmeninėms šventėms, tiek ir darbo santykių dovanai. 



Diametras, cm Aukštis, cm
Kaina, Eur

< 100 vnt. 100-400 vnt. > 400 vnt.
su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM

4 7,7 0,55 0,43 0,49 0,39 0,44 0,35
4 9 0,56 0,44 0,5 0,40 0,46 0,36
4 10,6 0,58 0,46 0,52 0,41 0,47 0,37
4 12 0,6 0,47 0,55 0,43 0,5 0,40

Diametras, cm Aukštis, cm
Kaina, Eur

< 100 vnt. 100-400 vnt. > 400 vnt.
su PVM be PVM su PVM be PVM su PVM be PVM

6 7,7 0,61 0,48 0,55 0,43 0,5 0,40
6 9 0,69 0,55 0,63 0,50 0,57 0,45
6 10,6 0,8 0,63 0,74 0,58 0,68 0,54
6 12 0,88 0,70 0,81 0,64 0,75 0,59

Žvakių kainininkas

Užsakymo įvykdymo laikas:
Iki 500 vnt. – 2-5 darbo dienos; 
Iki 1000 vnt. – 5-10 darbo dienų; 
Iki 5000 vnt. – 10-20 darbo dienų; 
Iki 10 000 vnt. – 20-30 darbo dienų.

Maloniai primename, kad vykdome individualius 
klientų užsakymus. Mažiausias užsakymo kiekis – 
50 vnt.

4 x 7,7 cm

6 x 7,7 cm

4 x 9 cm

6 x 9 cm

4 x 10,6 cm

6 x 10,6 cm

4 x 12 cm

6 x 12 cm

Kontaktai:  

Caritas Works
M.K.Paco 4, Vilnius
info@caritasworks.lt
Tel. 8 601 56612
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