
Paremti

Pagalba ukrainiečiams

Pagalbos ukrainiečiams centras konsultuoja, pa-

deda užpildyti dokumentus,  teikia humanitari-

nę pagalbą ir mokyklines priemones. 

Kiekvieną dieną, 9.00 - 19.00 val.

Vyksta nemokamos įsidarbinimo konsultacijos.

Antradieniais, 9.00 - 17.30 val. 

Organizuojami lietuvių kalbos kursai vaikams.

Šeštadieniais, 11.00 - 12.30 val. 

Pilies g. 7, Vilnius

Vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“

kviečia į atvirą užimtumo erdvę, skirtą Ukrainos

moterims ir vaikams.

Pirmadieniais – penktadieniais,  9.00 - 19.00 val. 

Odminių g. 12, Vilnius

Socialinė tarnyba teikia pagalbą drabužiais,

avalyne, daiktais, humanitariniais paketais.

Pirmadieniais – penktadieniais 9.00 - 17.00 val.,

šeštadieniais 10.00 - 15.00 val.

M. K. Paco g. 4, Vilnius

Užsieniečių integracijos programa teikia

socialinio konsultanto, psichologo, teisininko

konsultacijas. Yra galimybė kompensuoti vaistus.

Darbo dienomis 10.00 - 17.00 val.

Kalvarijų g. 39, Vilnius
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Kviečiame skirti
1,2 % GPM

2021 m. mus parėmėte 17 692 Eur, o mes

padėjome daugiau nei 18 700 asmenų: vaikams

ir jaunimui, vienišoms mamoms, šeimoms,

benamiams, pabėgėliams, vyresnio amžiaus

žmonėms, priklausomiems asmenims, pati-

riantiems skurdą ir alkį.

Organizacijos kodas: 191677454 (VA CARITAS)

 

Dėkojame, kad padedate kurti gyvenimą!

Mūsų istorijos

Kaip gera dalintis savanorių istorijomis!

Savąja istorija dalijasi visai neseniai prie mūsų

savanorių prisijungusi Evelina. Ji ne tik

savanoriauja, bet kartu su šeima yra priglaudusi

ukrainiečių šeimą.

„Kai pradėjau savanoriauti, atrodė, kad bus

skausmingų patirčių, sunkių, graudinančių

istorijų. Tačiau Ukrainos žmonės priima pagalbą,

jaučiasi labai dėkingi. Būtent tai ir graudina –

mūsų žmonių gerumas bei nukentėjusių

dėkingumas. Tai besąlygiška pagalba ir

ukrainiečiai tai jaučia. Patirtis bendraujant su

atvykusiais bei mūsų savanoriais parodė, kad tarp

jų yra nuostabių žmonių – atvykę nuo pirmųjų

dienų kabinasi į darbus, stengiasi daryti tai, ką gali

čia ir dabar.“
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Skirkite 1,2 % GPM

Skaitykite istoriją

AČIŪ!

https://vilnius.caritas.lt/skirkite-gpm/
https://vilnius.caritas.lt/savanore-evelina/


Velykiniai krepšeliai
vargstantiems

Mėsos, žuvies, daržovių konservai; makaronai, ryžiai,

grikiai ir kitos kruopos; cukrus; majonezas; druska; aliejus.

Šventiniai keksai ar meduoliai, sausainiai; šokoladas ar

saldainiai; kava ar arbata; kiti skanumynai.

Kviečiame prisidėti prie Socialinio centro

„Betanija“ organizuojamo velykinių krepšelių

rinkimo. Šiemet planuojame paruošti jų apie 500

ir tam, kad krepšelius pripildytume gėrybėmis,

norime pasidalinti sąrašu produktų, kuriais galite

prisidėti:

Šių produktų lauksime iki balandžio 19 d. darbo

dienomis 7-15 val. M. K. Paco g. 4.

Atvykę skambinkite mūsų kolegai Vidui telefonu:

8 603 31 590.

Darbo skelbimai

Socialinio darbuotojo Patyrusiems smurtą ir

prekybos žmonėmis aukoms programoje;

Socialinio darbuotojo Nuteistųjų kon-

sultavimo centre;

Socialinio darbuotojo Laikinuosiuose

namuose;

Gamybos vadovo Žvakių dirbtuvėse.

Prisijunkite prie mūsų komandos! Šiuo metu

ieškome:

Darbo skelbimai.
Prisijunkite!
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https://vilnius.caritas.lt/darbo-skelbimai/


Humanitarinė
pagalba 

Toliau renkame priemones nuo karo nukentė-

jusiems ukrainiečiams Lietuvoje. Kviečiame prisi-

dėti aukojant vieną ar kelias priemones.

Humanitarinį paketą moteriai sudaro šampūnas,

muilas, dantų pasta, dantų šepetėlis, dezinfekcinis

skystis, tualetinis popierius, skutimosi peiliukai ir

higieniniai paketai. 

Paketą vaikui sudaro šampūnas, dantų pasta, dantų

šepetėlis, spalvinimo knygelė ir spalvoti pieštukai.

Paramą renkame VA Carito Socialinėje tarnyboje.

I – V: 9-17 val., VI: 10-15 val.

M. K. Paco g. 4, Vilnius

Kontaktinis tel. nr.: 8 655 02 288

Mokyklinės
priemonės

Vis daugiau šeimų užsuką į VA Carito pagalbos

ukrainiečiams centrą ieškodamos mokyklinių

priemonių.  

Kviečiame prisidėti ir padovanoti kanceliarines

priemones: rašiklius, pieštukus, sąsiuvinius,

žirkles, liniuotes, guašą, klijus ir pan.

Paramą priimame:

Kiekvieną dieną 9-19 val.

Pilies g. 7, Vilniuje.
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