
apie mus kalba

Kviečiame skaityti / klausyti apie:
- Bendruomenę „Aš esu“

ČIA   

- Socialinį centrą „Betanija“    

ČIA   ČIA   ČIA 
- Laikinuosius namus ir „Betaniją“

ČIA   ČIA
- Užsieniečių integracijos programą

Č IA   ČIA   ČIA
- Žvakių dirbtuves

ČIA

Meldžiamės už  Pagalbos patyrusiems  smurtą ir prekybos
žmonėmis aukoms programos bei Nuteistųjų konsultavimo
centro bendruomenes

COvid-19 skiepai
Sužinojus apie pirmąsias vakcinas,
mums jos atrodė labai tolimos, juk yra
daug prioritetinių grupių, tačiau tam
tikra dalis pasiekė ir mus. 
Pirmieji skiepus gavo 41  „Artumo“
programos savanoris, o praėjusią
savaitę pirmą skiepą priėmė apie 60
VA Carito darbuotojų. 
Žinoma, pirmoji vakcina dar
neužtikrina imuniteto prieš virusą,
tačiau jau dabar džiaugiamės, kad
artimiausiu metu galėsime jaustis
saugesni.

naujienlaiškis
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Vilniaus arkivyskupija

Vasaris  2021  (8)

(nuo 17:13 min)

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/188592-2021-01-19-20-07-ka-daryti.html
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokalbiai/bausme-atlikusiuju-integracija-i-visuomene-skatinanti-liubov-nuteistieji-musu-bijo-labiau-negu-mes-ju-1040-1315056
https://sveikatostv.lt/laida-skirtingos-spalvos-priklausomybes/
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1323820/priklausomi-zmones-dar-akligatvyje-kol-pilnai-neisprotesit-greita-pagalba-nebutinai-bus-suteikta
https://www.tv3.lt/naujiena/video/1074131/darbo-netekusiu-zmoniu-istorijos-viena-liudnesne-uz-kita-praso-nemokamo-maisto-davinio
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1308744/kol-vieni-stumdosi-parduotuvese-kiti-stovi-eileje-prie-maisto-pandemija-atskleide-neregeta-skurdo-masta
https://www.facebook.com/InfoTV.LT/posts/3620712164685082
https://wilno.tvp.pl/51873001/najubozsi-w-czasie-krawantanny
https://www.facebook.com/DelfiLietuva/videos/245371296978001
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/188592-2021-01-19-20-07-ka-daryti.html
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/zadama-uztikrinti-uzsienieciu-galimybes-dalyvauti-apklausoje-apie-tautybe-religija.d?id=86309827
http://ateitieszurnalas.lt/straipsniai/su-prieglobscio-prasytojais-dirbanti-ieva-cicelyte-niekas-nenori-tapti-pabegeliu/
https://www.bernardinai.lt/verslas-pandemijos-metu-kaip-sekasi-caritas-zvakiu-dirbtuvems/


savanoriai
Nuotolinis mokymas vienas didesnių
iššūkių mūsų centrus lankantiems
vaikams, dar sudėtingesnis šis proce-
sas tampa užsieniečių vaikams.
Labai džiaugiamės, jog į Užsieniečių
integracijos programos savanorystės
kvietimą per 2 dienas atsiliepė net 29
savanoriai, kurie pasiryžo padėti
vaikams mokytis, kadangi savanorystė
yra nuotolinė, atsiliepė ir keli žmonės
gyvenantys užsienyje ar kituose mies-
tuose. Darbas sudėtingas, bet kartu
labai prasmingas, tikimės gerėjančių
kalbos mokymosi rezultatų bei dides-
nio vaikų pasitikėjimo savimi!žaibiška reakcija (2)

Neseniai skelbėme „Facebook“ socia-
liniame tinkle, kad Socialinėje
tarnyboje atšalus orams vėl iškilo
vyriškų drabužių ir batų bei moteriškų
žieminių batų poreikis. Su jūsų pagalba
paskleidus šį prašymą vos per 5 dienas
surinkome daugiau nei 1,5 tonos šiltų
drabužių ir batų. Dėkojame visiems,
kurie aktyviai mus seka „Facebook“
socialiniame tinkle ir kartu padeda
skleisti žinutes.
Dar neatradusiems mūsų feisbuko
paskyros, kviečiame sekti mus   ČIA

Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt
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1500 kg1500 kg

perper  

5 dienas5 dienas

ekumeninė savaitė
Minėdami ekumeninę maldos už
krikščionių vienybę savaitę, norime
pasidalinti Nuteistųjų konsultavimo
centro teisininko Andriaus ir
socialinės darbuotojos Liubov
patirtimi, dėl kurios jiems ekumeninė
savaitė trunka visus metus.
Andrius – katalikas, Liubov –
ortodoksė. Gera matyti, kaip
išgyvendami kasdienę bendrystę
darbuose, kolegos atranda kelių
bendrai misijai vykdyti.
Daugiau kviečiame skaityti   ČIA

https://www.facebook.com/VilniausarkivyskupijosCaritas
https://vilnius.caritas.lt/minint-ekumenine-savaite/

