
Laikinųjų namų
gimtadienis

„Mes galime daug kalbėti apie socia-
linę gerovę, tačiau ne kalbomis, o
darbais reikia keisti situaciją. Šian-
dien esu kartu su žmonėmis, kurie
daro, o ne kalba. Šis konkretus pa-
vyzdys yra svarbus tuo, jog Caritas
Laikinieji namai įsisteigė kaip papras-
ti nakvynės namai, tačiau išgyveno
evoliuciją. Su laiku atsirado dienos
centras, o dabar turime vietą, kurioje
stengiamasi grąžinti žmogų į pilna-
vertį gyvenimą. Gražesnio darbo
turbūt negali būti. Tegul šie namai
būna vilties namai“, – kalbėjo D.
Nausėdienė.
Daugiau kviečiame skaityti  ČIA

naujienlaiškis

caritas gailestingumas
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Vilniaus arkivyskupija

Meldžiamės už  Socialinio centro „Betanija“ ir 
Socialinės Tarnybos bendruomenes

Šiandien

Kaip mums, Carito bendruomenei,
vykdyti savo misiją, kai COVID-19
virusas siautėja, kai ieškančiųjų
pagalbos žmonių veidai pilni nerimo
ir nežinios, kai mes patys patiriame
savo trapumą ir ribotumą?
Gailestingoji meilės žinia negali
nutrūkti. Esame arti žmonių, ieško-
me būdų, kaip atliepti į ieškančiųjų
pagalbos poreikius, deriname kon-
taktinius ir nuotolinius susitikimus,
perorganizuojame savo veiklas, kad
atsakingai ir saugiai, kiek įmanoma,
teiktume pagalbą. Pavedame sutin-
kamus žmones ir savo rūpesčius
Viešpačiui ir su Jo dovanota ramybe
ir viltimi tęsiame misiją.

KARANTINAS

https://vilnius.caritas.lt/su-prieglobscio-prasytojais-dirbanti-ieva-cicelyte-niekas-nenori-tapti-pabegeliu/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/d-nausediene-netekti-namu-yra-neprastai-sunki-duotybe-56-1389558


apie mus kalba

Kviečiame skaityti / klausyti apie:
- „Aš Esu“ bendruomenę  
ČIA    ČIA
- Laikinuosius namus 
ČIA     ČIA     ČIA 
- Nuteistųjų konsultavimo centrą
ČIA
- Užsieniečių integracijos programą    
ČIA
- Socialinį centrą „Betanija“ 
ČIA 

- Žvakių dirbtuves 
ČIA (nuo 37:23)

mokymai

Gausus būrys savanorių koordina-
torių susirinko į tęstinius mokymus
apie savanorišką veiklą. Lektorė
Neringa Kurapkaitienė šį kartą dali-
josi savo žiniomis apie savanorių
palaikymą, motyvavimą bei ribas.
Taip pat kvietė gilinti savo prakti-
nes žinias diskusijose, užsiėmimuo-
se. Džiaugiamės produktyvia ir labai
turininga diena. Savanorystė vienas
iš didžiausių mūsų organiza-cijos
variklių!
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žvakių dirbtuvės

Besidarbuojantys Žvakių dirbtuvėse
patiria artėjantį adventą, ruošiasi
akcijai „Gerumas mus vienija“. Jaus-
dami savanorių palaikymą, tiek pa-
vienių, tiek parapijų bendruomenių
narių, jie siunčia žinutę: „esame
stiprūs ir vieningi, kad ir kokia si-
tuacija bebūtų, kviečiame ieškoti ir
rasti būdų prisijungti prie Carito
šeimos ir šios ypatingos akcijos ir
įsigyti žvakių“.

Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt

https://www.youtube.com/watch?v=jdWhoKjcSXQ
https://vilnius.caritas.lt/artejantys-ivykiai/
https://vilnius.caritas.lt/artejantys-ivykiai/
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.delfi.lt/projektai/socialiniai-darbuotojai-keicia-gyvenimus/i-juos-kreipiasi-kai-gyvenimas-griuva-i-sipulius-padeti-pavyksta-bet-kartais-trauma-buna-per-gili.d?id=85185757
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/181728-2020-10-14-10-00-dievas-gydo.html
https://www.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/skirtingu-spalvu-renginyje-kalbejes-kunigas-alkoholizmas-tai-ne-kova-989531
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/181679-2020-10-13-20-05-ka-daryti.html
https://www.15min.lt/media-pasakojimai/caritas-laikinieji-namai-982
https://vilnius.caritas.lt/vytautas-laikinieji-namai-tai-tureti-galimybe/
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/bausme-atlikusius-zmones-i-gyvenima-laisveje-lydes-socialiniai-darbuotojai-ir-nevyriausybines-organizacijos
https://youtu.be/hnHD4FKQcCY
http://8diena.lt/2020/10/21/socialinis-centras-betanija-dabarties-issukiai/
https://play.tv3.lt/tv3-zinios-11067913?fbclid=IwAR1CEbcCsB04tEIV9HwRRpCf3MyCZlbi-3GYfc8NACSNmLjvrhDwAKGqPNY

