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per praėjusius metus visi atkreipė dėmesį, kokie svarbūs yra 
nežinomi, žiniasklaidos antraštėse neminimi, scenose nema-
tomi žmonės – tai sveikatos sistemos, socialiniai darbuotojai, 
savanoriai ir daugybė kitų, supratusių, kad niekas negali išsi-
gelbėti vien savo jėgomis. Tokia yra ir mūsų Carito bendruo-
menė. Galvodamas apie tyliuosius herojus popiežius Pran-
ciškus 2020-ųjų pabaigoje, gruodžio 8 d., paskelbė Šventojo 
Juozapo metus. Būtent šie žmonės, anot Šventojo Tėvo, rašo 
lemtingus mūsų istorijos puslapius.

2020-aisiais COVID-19 pandemija įnešė neapibrėžtumo ir į 
Carito darbus. Metų pradžioje prireikė skubiai ieškoti naujų 
būdų pasiekti žmones, kuriems reikalinga pagalba. Reikėjo 
atpažinti tuos, kurie staiga įpuolė į skurdą, prarado darbą, 
ėmė stokoti maisto, pastogės, pagalbos iš valstybės instituci-
jų. Reikėjo drąsiai ir kūrybingai atsiliepti į iškylančius poreikius. 
Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, kad ryžotės eiti su Caritu ir kantriai 
nešti veiklią meilę į stokojančiųjų kasdienybę.

Noriu pasidalinti popiežiaus Pranciškaus mintimi iš laiš-
ko Patris Corde: „Evangelija mums sako, kad Dievas visa-
da geba išsaugoti tai, kas svarbu, jei tik pasinaudojame ta 
pačia kūrybine drąsa kaip dailidė iš Nazareto. Jis problemą 
paverčia galimybe visada pirmiausia pasitikėdamas Apvaiz-
da.“ Praėjusiais metais Carito darbai priminė tylaus dailidės 
iš Nazareto – Juozapo – darbus: saugoti, globoti silpniausius, 
kad ir kas nutiktų, ir klausyti Dievo balso, pasitikėti Apvaizda. 

Linkiu Carito bendruomenei ir šiais, 2021-aisiais, drąsiai ir 
pasitikint Apvaizda problemas paversti galimybėmis. Tegul 
Viešpats laimina kiekvieną iš Jūsų!

+ Gintaras Grušas 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
Vilniaus arkivyskupijos Carito pirmininkas

Mieli Vilniaus arkiVyskupijos Carito 
darbuotojai, saVanoriai, bičiuliai, 
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Dalijamės su Jumis 2020 m. džiaugsmais ir išbandymais, 
veiklos skaičiais, po kuriais slypi begalė susitikimų, pokalbių, 
atjautos ir vilties ženklų, 14 tūkst. žmonių gyvenimo istorijos...  

Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, mieli Vilniaus arkivyskupijos Carito 
bendruomenės nariai, bičiuliai ir rėmėjai, už bendrakeleivystę, 
už pagarbų ir jautrų žvilgsnį parklupusiam, nusivylusiam, ken-
čiančiam dėl silpnumo ar žaizdų.

Dėkoju už tikėjimą žmogumi, kai jis pats jau nebetiki nei savi-
mi, nei kitu, nei gyvenimo pokyčiais.

Dėkoju už kasdienę tarnystę, diena iš dienos sėjant viltį, mei-
lę žmonių gyvenimuose, už drąsą būti į paribius stumiamų 
pusėje. 

Dėkoju už solidarumą ir pasitikėjimą mūsų tarnystės pastan-
gomis.

Ar yra geresnis laikas artimo meilės tarnystei nei šiandien, nei 
dabar? Būkime meilės ir atjautos liudytojai ir nešėjai vaikams, 
jaunuoliams, šeimoms, vienišiems seneliams, priklausomybių 
paliestiems, benamiams, stokojantiems... Neatidėkime geru-
mo darbų, kol turime progą. 

Ses. Jolita Matulaitytė 
Vilniaus arkivyskupijos Carito direktorė
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2020 Metais Vilniaus arkiVyskupijos CaritaS 

 Dirbo 94 darbuotojai
ir 341 savanoris

Pagalba suteikta
10 224 asmenims

117 VAIKŲ
75 JAUNUOLIAMS

119 TĖVŲ
88 ŠEIMOMS

7027 ASMENIMS 

Vaikams, jaunimui ir 
šeimoms

Patiriantiems benamystę, 
skurdą ir atskirtį

Pabėgėliams, migrantams ir 
trečiųjų šalių piliečiams

196 VAIKAMS
371 SUAUGUSIAJAM

Nukentėjusiems 
nuo smurto ir prekybos žmonėmis

125 ASMENIMS

 Priklausomybių
paliestiems ir jų artimiesiems

2179 ASMENIMS

Stokojantiems
darbo įgūdžių

15 ASMENŲPagalbos 
veikloms skyrėme

2 182 395
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karitatyVinės tarnystės 43 parapijose

  
  

PAGALBA MAISTO PRODUKTAIS

Suteikta 2850 STOKOJANČIŲ ASMENŲ

IŠKLAUSYMO TARNYSTĖ

Padėta 137 ASMENIMS,
PATIRIANTIEMS ATSKIRTĮ,

SKURDĄ, VIENIŠUMĄ

GAVĖNIOS AKCIJA 
„PASNINKO DĖŽĖ“

Dalyvavo 21 PARAPIJA 
IR REKTORATAS

 ADVENTO AKCIJA
„GERUMAS MUS VIENIJA“

Dalyvavo 39 PARAPIJOS IR REKTORATAI

VAIKŲ DIENOS CENTRAI

Lankė 353 VAIKAI 
Padėjome 352 TĖVAMS IR 228 ŠEIMOMS 

„ARTUMO“ PROGRAMA

Lankyti 105 VIENIŠI VYRESNIO 
AMŽIAUS ASMENYS

 Dirbo 33 darbuotojai
ir 459 savanoriai

Pagalba suteikta
3797 asmenims
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Pagalba vaikams, jaunimui ir šeimOms
Siekiame atkurti vaikų, jaunuolių ir šeimų gerovę bei ugdyti jų savarankiškumą, kad gebėtų rūpintis savimi 

ir savo šeimos nariais. Teikėme dvasinę, socialinę, psichologinę ir materialinę pagalbą, o esančius krizinėse 

situacijose apgyvendinome savo namuose. Sudarėme sąlygas augti ir mokytis, lavinti įvairius gebėjimus ir 

socialinius įgūdžius, padedančius atrasti ir realizuoti save ir įgalinančius padėti kitiems.

Pagalba pasiekė: 117

vaikų

75

jaunuolius

119

mamų, tėčių

88

šeimas
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Vaikų ir paauglių dienos centras   
„Vilties angelas“

Odminių g. 12, Vilnius 
Tel. 8 685 81 088  

viltiesangelas@vilnius.caritas.lt 
www.viltiesangelas.lt

individualūs  
susitikimai 

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos;

laisvalaikio leidimas, 
draugystė

pamokų ruoša grupiniai užsiėmimai

vaikams

tėvams

šeimoms

išvykos, stovyklos

šventės materialinė pagalba

APIE DŽIAUGSMUS

Džiaugiamės bendruomeniškumo puoselėji-
mu bei šeimų, lankančių dienos centrą, gebė-
jimų savarankiškai planuoti savo kasdienybę 
stiprėjimu.

APIE IŠBANDYMUS

Dėl COVID-19 pandemijos dienos centre ne 
kartą turėjome perorganizuoti savo veiklą: su-
daryti galimybes vaikams nuo pat ankstaus 
ryto iš dienos centro jungtis į nuotolines pa-
mokas, grupines veiklas keisti individualiomis, 
dažniau lankyti šeimas, atvežti joms maisto...

35
darbuotojai savanorių

8 50 43 23
vaikams  

(6–18 m.)
šeimomstėvams

Pagalbą  
suteikė
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Visų ŠVentųjų  
Šeimos paramos centras1

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius 
Tel. 8 606 64 521 

seimoscentras@vilnius.caritas.lt    
www.vsspc.lt

38
darbuotojai savanorių

7 19 37 25
vaikams  

(7–16 m.)
šeimomstėvams

Pagalbą  
suteikė

individualūs  
susitikimai 

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos;

laisvalaikio leidimas, 
draugystė

pamokų ruoša grupiniai užsiėmimai

vaikams

tėvams

šeimoms

išvykos, stovyklos

šventės materialinė pagalba

APIE DŽIAUGSMUS

Stipriai atsinaujinę savanoriai ir komanda 
buvo tarytum gaivaus oro gurkšnis metų iš-
šūkiuose, leidęs skirti pakankamai dėmesio 
ir rūpesčio mūsų centro vaikams ir šeimoms.

APIE IŠBANDYMUS

Dienos centrui teko nemažas iššūkis išlaiky-
ti su vaikais ir šeimomis gyvą kontaktą, kurį 
nuosekliai diena iš dienos palaikėme ir augi-
nome ir kurį reikėjo perkelti į virtualią erdvę.

1 viešoji įstaiga, va Caritas yra steigėjas.  
Finansiniai duomenys į bendrąją va Carito finansinę ataskaitą neįtraukti.
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darbuotojai savanoriai
4 3

alternatyVaus mokymosi 
centras jaunimui

M. K. Paco g. 4, Vilnius 
Tel. 8 616 26 936  

amc@vilnius.caritas.lt

75
jaunuoliams (15–26 m.)

Pagalbą  
suteikė

individualūs  
susitikimai  

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos;

laisvalaikio leidimas, 
draugystė

gyvenimas  
bendrabutyje

grupiniai užsiėmimai

APIE DŽIAUGSMUS

Užsimezgę bendradarbiavimo saitai su Ka-
zickų šeimos fondu ir Vilniaus miesto savi-
valdybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinatorių skyriumi.

APIE IŠBANDYMUS

Pasaulinės pandemijos ir nacionalinio karan-
tino akivaizdoje teko stipriai koncentruotis į 
kartu vienuose namuose gyvenančių jaunuo-
lių sveikatą ir saugumą siekiant suteikti visas 
reikalingas sveikatos apsaugos sąlygas.

mokymai 
11 dalyvių,  
1 mokymai
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motinos ir Vaiko namai Odminių g. 12, Vilnius 
 (8 5) 212 16 53, 8 685 77 347   

 mvnamai@vilnius.caritas.lt 
 vilnius.caritas.lt/mvn

20 26
darbuotojai savanorių

4 14 32 5
vaikams 

(0–16 m.)
vaikams  

(9–17 m.)
mamų tėvams

Pagalbą  
suteikė

individualūs  
susitikimai:  

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos;

laisvalaikio leidimas, 
draugystė

grupiniai užsiėmimai

vaikams

tėvams

šeimoms

išvykos, stovyklos šventės

materialinė pagalbagyvenimas namuose

APIE DŽIAUGSMUS

Padedant savanoriams pirmojo karantino 
metu buvo suburta vaikų priežiūros grupė, 
savanoriai be galo nuoširdžiai ir kokybiškai 
skyrė laiką mūsų vaikams. Savanorės logo-
pedės, padedančios mūsų vaikams prabilti 
ir kalbėti už save.

APIE IŠBANDYMUS

Pusiausvyros paieškos tarp gyventojų asme-
ninės laisvės ir kartu gyvenančios bendruo-
menės saugumo bei vidinio šeimos gyvenimo 
tarp mamų ir vaikų išgyvenant intensyvų kas-
dienį kontaktą.

mamoms

Šiuose namuose gyvenantiems Gyvenantiems savarankiškai
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Pagalba Patiriantiems  
benamystę, skurdą ir atskirtį
Dirbame siekdami atkurti žmogaus orumą rūpindamiesi pamatiniais materialiais 

poreikiais (maistu, drabužiais, pastoge). Gilinamės į vidinius saugumo ir integraci-

jos į visuomenę skatinimo kelius, skirtus patiriantiems skurdą ar naujai gyvenimą 

kuriantiems asmenims, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų. Prisidedame prie atskirties 

mažinimo teikdami dvasinę, socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.

Pagalba pasiekė

7027
moteris ir vyrus
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darbuotojai savanoriai
5 87

socialinės pagalbos  
ir integracijos centras „betanija“

M. K. Paco g. 4, Vilnius 
8 646 67 942 

betanija@vilnius.caritas.lt

540
vyrų ir moterų

Pagalbą  
suteikė

individualūs  
susitikimai 

50 asmenų 
socialinio darbuotojo  

konsultacijos

grupiniai  
užsiėmimai

50 asmenų

APIE DŽIAUGSMUS

Naujai pritraukėme ir padidinome savanorių 
gretas, kurių dėka papildėme teikiamų pas-
laugų spektrą inicijuodami maisto pristatymą 
į namus vyresnio amžiaus ir (ar) negalią turin-
tiems asmenims.

APIE IŠBANDYMUS

Daugiau nei 3 kartus išaugęs paramos mais-
tu poreikis privertė kūrybiškai ieškoti papildo-
mų maisto resursų, pritaikyti naujas higienos 
normas ir kartu užtikrinti ekologišką maisto 
likučių bei kitų atliekų tvarkymą.

šventės

250 dalyvių

maitinimas

31662  
pietūs + maisto lauknešėliai. 
iš jų 4731 pristatyta į namus. 

nuvažiuota 8620 km.

vidutiniškai per dieną  
maisto suteikta  
218 asmenų

Higienos 
paslaugos

103  
asmenis

973  
kartus
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laikinieji namai Šv. Stepono g. 35/4, Vilnius 
8 652 85 818  

laikiniejinamai@vilnius.caritas.lt

individualūs  
susitikimai

socialinio darbuotojo  
konsultacijos

2744 kartus

APIE DŽIAUGSMUS

Džiaugiamės atsinaujinusiomis namų patal-
pomis. Visiškai atsidarėme tik spalio mėn. 
pradžioje, tad džiugina, kad jau per tris mė-
nesius 11 žmonių išlydėjome į savarankišką 
gyvenimą. Sėkmingai suvaldėme COVID-19 
viruso plitimą. Laikinuosiuose namuose tei-
giamą testo rezultatą turėję gyventojai lengvai 
persirgo.

APIE IŠBANDYMUS

Remonto metu turėjom tik 12 vietų moterims 
apgyvendinti, o darbas pusrūsyje apsunkino 
mūsų pagalbos prieinamumą.

darbuotojai savanoriai
5 23 135

vyrams ir moterims 
(20-86 m.)

Pagalbą  
suteikė

laikina pastogė  
(iki 1 mėn.)

52 asmenims

apgyvendinimas  
(nuo 1 mėn. iki 2 m.)

83 asmenims
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socialinė tarnyba M. K. Paco g. 4, Vilnius 
(8 5) 261 0561, 8 655 02 288 

socialinetarnyba@vilnius.caritas.lt 
www.socialinetarnyba.lt

individualūs  
susitikimai 

socialinio darbuotojo  
konsultacijos

43 kartai 

pagalba maistu

720 kartų

pagalba drabužiais, 
avalyne, daiktais

20030 kartų 
75 kartai

APIE DŽIAUGSMUS

Aukotojai ženkliai prisidėjo prie tikslinės para-
mos rinkimo, ypač žiemos laiku vežė rekordiš-
kus kiekius šiltų drabužių ir batų. Esant dide-
liam poreikiui per kelias dienas surinkdavome 
daugiau nei 1000 kg reikalingos paramos.

APIE IŠBANDYMUS

Nedidelėse patalpose mokėmės, kaip gali-
me vieni kitus saugoti, ypač kai didžiąją dalį 
savanorių sudarė vyresnio amžiaus žmonės, 
kaip, ribojant paramos priėmimą, patenkinti 
augantį paramos poreikį.

darbuotojas savanoriai
1 8 ~6000 22

vyrų ir moterų įstaigoms 
ir bendruomenėms

Pagalbą  
suteikė

įstaigoms ir bendruomenėmsvyrams ir moterims
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nuteistųjų konsultaVimo centras Didžioji g. 5, Vilnius 
Tel. 8 646 12 248 

nkc@vilnius.caritas.lt

APIE DŽIAUGSMUS

Prisidėjome prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos bei Teisingumo ministerijos 
priimto tvarkos aprašo dėl iš pataisos įstaigų 
paleidžiamų asmenų socialinės integracijos, 
tvarka reglamentuoja pataisos įstaigų, savi-
valdybių ir NVO bendradarbiavimą integruo-
jant paleidžiamus asmenis į visuomenę.

APIE IŠBANDYMUS

Ieškojome būdų teikti nuotolines konsultaci-
jas. Tarpininkaudami teikiant prašymus soci-
alinėms išmokoms, registruojantis Užimtumo 
tarnyboje ir pan., susidūrėme su kitų institu-
cijų skaitmenizuotų procesų trūkumais, dėl 
kurių pailgėjo mūsų pagalbos teikimo laikas.

darbuotojai savanoriai
4 4 352

vyrams ir moterims

Pagalbą  
suteikė

149 esantiems probacijos tarnybos priežiūroje

141 esantiems laisvės atėmimo įstaigose

62  savarankiškai besikreipusiems  
po bausmės atlikimo

individualūs susitikimai 

352 asmenims  
1500 socialinio darbuotojo konsultacijų

33 asmenims  
49 priklausomybių konsultanto konsultacijos

136 asmenims 
350 teisininko konsultacijų
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Pagalba Pabėgėliams  
ir migrantams
Padėdami priverstinai migravusiems žmonėms kuriame bendruomenę, kad kie-

kvienas joje atrastų saugią užuovėją. Tarpininkavome bendraujant su valstybės ir 

visuomeninėmis institucijomis, ieškant būsto bei darbo, suteikėme galimybę  mo-

kytis lietuvių kalbos ir tobulėti. Rūpinamės sociokultūrine integracija, kuri teikia 

galimybę skleistis migravusių žmonių talentams, jungia skirtingas kultūras ir kuria 

abipusį pasitikėjimą visuomenėje. 

Pagalba pasiekė

567
asmenis

Pagalba teikta  
Vilniuje,  
Pabradėje, 
Kaune.

Afganistanas  Azerbaidžianas Baltarusija Eritrėja Irakas Iranas Libija Rusija Sirija Tadžikistanas Turkija Šri Lanka  Ukraina
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užsieniečių integracijos programa Kalvarijų g. 39, Vilnius  
8 673 24 225 

kulturunamai@vilnius.caritas.lt

individualūs  
susitikimai  

socialinio darbuotojo, 
įdarbinimo specialisto, 

teisininko konsultacijos;
laisvalaikio leidimas,  

draugystė 

pamokų ruoša grupiniai užsiėmimai 
lietuvių kalbos pamokos

išvykos, stovyklos

šventės

APIE DŽIAUGSMUS

Esame vis labiau matomi socialiniuose tin-
kluose, aktyviai kėlėmės į skaitmeninę erdvę, 
organizavome įvairius seminarus socialinės 
integracijos tema bei auginome savanorių 
būrį, reikšmingai prisidėjusį prie pagalbos mi-
gravusioms šeimoms ir vaikams.

APIE IŠBANDYMUS

Rūpinomės prieglobsčio gavėjų integracija, 
sprendėme ne tik pavienius atvejus, bet ir 
ėmėmės sisteminių pokyčių. Siekėme keis-
ti visuomenėje nusistovėjusias neigiamas 
nuostatas užsieniečių atžvilgiu.

371
darbuotojų savanoriai
18 22 196 105

vaikams (0–18 m.) šeimomssuaugusiajam

Pagalbą  
suteikė

šeimomsvaikams suaugusiems
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Pagalba Patyrusiems smurtą
Teikiame pagalbą asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo preky-

bos žmonėmis, bei jų artimiesiems. Programoje teikiama socialinė, psichologinė, 

teisinė pagalba, emocinė parama teismo proceso metu ir po jo. Programos da-

lyviams padedame apsirūpinti maistu, apranga, medicininėmis bei higienos prie-

monėmis. Tarpininkaujame suderinant galimybes gauti sveikatos priežiūros pas-

laugas, ieškant darbo ir prieglobsčio. Vykdome prekybos žmonėmis nusikaltimų 

prevenciją, organizuojame šviečiamąją veiklą.

Pagalba pasiekė

125
asmenis
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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

individualūs  
susitikimai 

psichologo,  
socialinio darbuotojo, 

teisininko 
konsultacijos

APIE DŽIAUGSMUS

Persikėlus į nuotolines konsultacijas išlaikėme 
ir net sustiprinome ryšį su visais nukentėjusiais 
nuo prekybos žmonėmis. Aktyviai įsitraukė-
me į Nacionalinės asociacijos prieš prekybą 
žmonėmis veiklą ir bendradarbiavimą. 

APIE IŠBANDYMUS

Bendras visuotinis nerimas ir plintančio viruso 
grėsmė neaplenkė ir mūsų žmonių, kurių psi-
chine savijauta rūpinomės papildomai. Sulė-
tėjus bendram visuomenės gyvenimui susto-
jo ir mūsų žmonių integracija į visuomenę.

31
darbuotojai savanoriai

4 3 94
asmenims,  

patyrusiems smurtą
prekybos žmonėmis 

aukai

Pagalbą  
suteikė

materialinė pagalba apgyvendinimo 
paslauga

asmenims, patyrusiems smurtą

prekybos žmonėmis aukoms

renginiai
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Bendruomenė siekia grąžinti palankų žmogaus žvilgsnį į save ir pasaulį, suteikti 

šviesesnio ir sveikesnio gyvenimo viltį. Profesionali darbuotojų ir savanorių koman-

da rūpinasi priklausomų asmenų reabilitacija ir reintegracija, sielovada, teikia pa-

galbą jų artimiesiems bei jautrina visuomenę.

Pagalba pasiekė

2179
asmenis

Pagalba PriklausOmybių Paliestiems 
žmOnėms ir jų artimiesiems
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bendruomenė „aŠ esu“  Šv. Stepono g. 37, Vilnius 
8 699 68 409 

info@asesubendruomene.lt  
www.asesubendruomene.lt

individualios  
konsultacijos 

416, 208, 288 
psichologo

780, 210, 79 
socialinio darbuotojo

APIE DŽIAUGSMUS

Gavome šešias papildomas reabilitacijos vie-
tas, finansuojamas Europos socialinio fondo. 
Mūsų galimybės padėti kenčiantiems padi-
dėjo. Karantino metu sugebėjome persio-
rientuoti, prisitaikyti ir reabilitacijos programa 
vyko visu tempu.

APIE IŠBANDYMUS

Rimčiausias iššūkis – integracija. Dėl saugu-
mo bendruomenėje gyvenantys asmenys, 
kurie ieškosi darbo arba jau dirba, turi būti 
atriboti nuo reabilituojamų žmonių, o tam 
trūksta vietos. 

624
darbuotojų savanoriai
14 8

priklausomų asmenų 
artimiesiems

Pagalbą  
suteikė 9

asmenims integracijos 
programoje

1500
priklausomų  

asmenų

46
asmenims reabilitacijos 

programoje

konsultacijos 
teleFonu

1500 asmenų 
1500 kartų

asmenims reabilitacijos programpje

asmenims integracijos programoje

priklausomiems asmenims

priklausomų asmenų artimiesiemsrenginiai

600 dalyvių  
52 renginiai

grupiniai susitikimai

572, 70, 7 
specialistų konsultacijos

240 asmenų 
20 psichologinės paramos grupių

mokymai

142 dalyviai  
7 mokymai
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Labdaros ir paramos fonde „Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialiniai projektai“2 siekiame sutiktiems žmo-

nėms grąžinti pasitikėjimą savo jėgomis sudarydami sąlygas įgyti ir lavinti darbo ir socialinius įgūdžius, sa-

varankiškumą. Kasdieniuose darbuose stengiamės išskleisti žmonių gebėjimus ir taip pagerinti jų gyvenimą.

kaVinė – mokymų centras „agapė“ 

žVakių dirbtuVės

J. Matulaičio a. 3, Vilnius 
8 699 31 823  

lpf@vilnius.caritas.lt  
www.kavineagape.lt

M. K. Paco g. 4, Vilnius 
8 601 56 612 

zvakes@vilnius.caritas.lt 
www.zvakiudirbtuves.lt

APIE DŽIAUGSMUS

Žvakių dirbtuvės atidarė elektroninę parduo-
tuvę www.zvakiudirbtuves.lt. 

Advento akcijai „Gerumas mus vienija“ su-
laukėme didelio savanorių palaikymo, jų pa-
galba galėjome   įvykdyti visus  numatytus 
užsakymus. 

APIE IŠBANDYMUS

Norime auginti pasitikėjimą tarp visuomenės 
narių, būsimų darbdavių ir iš naujo viltį atran-
dančių, darbo įgūdžius ugdančių mūsų žmo-
nių. Karantino metu buvo stipriai apribotos 
socialinio verslo galimybės. Kavinė-mokymų 
centras „Agapė“ galėjo veikti epizodiškai. 

Pagalba atgaunant darbO įgūdžius

216 – advento vainikams  
55345 – akcijai „Gerumas mus vienija“  
2539 – įvairios

žvakių

darbuotojai
3 7

asmenims, ugdant  
virtuvės darbo įgūdžius

Pagalbą  
suteikė

Iš jų  
įdarbinti 3

asmenys

darbuotojai savanoriai
2 65 8

įdarbintiems 
asmenims

Pagalbą  
suteikė

Visi kartu 
pagamino 58100

2 Fondas, va Caritas yra steigėjas. Finansiniai duomenys į bendrąją va Carito finansinę ataskaitą neįtraukti.
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artumo programa 

iŠklausymo tarnystė

Vaikų dienos centrai

pagalba maisto  
produktais

gavėnios akcija  
pasninko dėžė

advento akcija  
gerumas  
mus Vienija

Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenės, vykdančios karitatyvinę veiklą, padeda savo bendruome-

nės nariams ir parapijos teritorijoje gyvenantiems asmenims, lanko vienišus, sergančius ir vyresnio amžiaus 

žmones, išklauso ir suteikia reikalingą pagalbą skurdą, atskirtį ir vienišumą patiriantiems, ugdo vaikus ir teikia 

pagalbą šeimoms vaikų dienos centruose.

karitatyvinės tarnystės ParaPijOse

savanoriai
32 137

asmenims

išklausė ir suteikė pagalbą

19 parapijų 

21 parapijoje  
ir rektorate

39 parapijose  
ir rektoratuose

savanoriai
108 105

vienišus vyresnio 
amžiaus asmenis

3110 kartų lankė

352
darbuotojai savanoriai

33 103 353 228
vaikams  

(4–18 m.)
šeimomstėvams

Pagalbą  
suteikė

individualūs 
susitikimai 

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos

pamokų  
ruoša

grupiniai  
užsiėmimai

išvykos,  
stovyklos

šventės materialinė  
pagalba

šeimomsvaikams suaugusiems
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Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus   

Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų  

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo  

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai  

Šalčininkėlių Šv. Jurgio  

Švenčionėlių Šv. Edvardo  

Švenčionių Visų Šventųjų  

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo  

Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo  

Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo  

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio 

Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo 

Vilniaus Šv. J. Bosko    

Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II  

Vilniaus Šv. Juozapo  

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo  

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo  
Arkikatedros Bazilikos   

Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo   

Vilniaus Šventosios Dvasios 

Vilniaus Visų Šventųjų 

 ARTUMO programa

 Išklausymo tarnystė

 Vaikų dienos centrai
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Teikdami pagalbą pažeidžiamiems, 
socialinę atskirtį patiriantiems ir sto-
kojantiems asmenims, skyrėme 

2 182 395 Eur

Vilniaus arkivyskupija skyrė 
4243 kv. m. patalpas veiklos 
įgyvendinimui. Įvertinus vidutinė-
mis rinkoje kainomis, patalpų metų 
nuomos vertė sudarytų 

253 121 Eur

VA Carito padaliniuose ir programo-
se savanoriavo 341 asmuo, kurie 
skyrė 48 404 val. Pagal LR vidaus 
reikalų ministerijos patvirtintą sava-
noriškos veiklos įkainį (8,86 Eur/val.) 
organizacijoje savanoriškai dirbusių 
asmenų indėlis sudarė 

428 859 Eur 
Parama natūra

12%

Socialinė, dvasinė,
psichologinė pagalba

82%

IŠLAIDŲ
STRUKTŪRA

Administravimas

6%

finansinė ataskaita

Bažnyčios parama

4%

53% ES projektaiParama iš užsienio 9%

Privačių asmenų parama 4%

Nacionaliniai projektai 4%

Juridinių asmenų parama 4%

Savivaldybių lėšos 7%

Kitas �nansavimas 6%

Parama natūra

9%

PARAMOS
ŠALTINIAI
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RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

Savivaldybės, valstybės institucijos: Fondai:

Bendruomenės:
Dr. Westernacher  
anD Partner UB aG

Vasteraso ParaPijos 
„caritas“

Įmonės: almarūno 
PrekyBa

atea

33 dantys DlG

jerUzalės  
oDontoloGų klinika

lt interior lutava

me  
transportas

Pro 
assessments

sia  
Bodybalt

ziporė

Lietuvos ir užsienio žmonės, skyrę paramą tiesiogiai  
ar 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 
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LAIKU

 MALDA

LĖŠOMIS

Savanoriaukite 
ir įgykite naujos patirties! 

savanoriai@vilnius.caritas.lt  

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

 

BANKINIU PAVEDIMU:
LT38 7044 0600 0103 2173 

INTERNETU:
www.vilnius.caritas.lt, 
spauskite PAREMTI

Skirdami
1,2 proc. 
GPM

1,2 %

TRUMPUOJU NUMERIU:

1454 (auka 5 eurai)

PAREMTI

kViečiaMe prisidėti:

bendraukiMe:  vilniausarkivyskupijoscaritas info@vilnius.caritas.lt

(8 5) 261 1014 odminių g. 12, vilnius


