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Popiežius Pranciškus enciklikoje „Fratelli tutti“ kviečia eiti link vis plačiau 

apimančio „mes“. Dėkoju Vilniaus arkivyskupijos Caritui už keliavimą su tais, 

kurie nepatenka į valstybės paramos sistemas, dėkoju už pagalbą ten, kur kiti 

nespėja susiorientuoti ir atlikti reikiamų procedūrų. 

Dėkoju Carito darbuotojams, bičiuliams, savanoriams, geradariams, remian-

tiems finansiškai, daiktais ar malda, – už buvimą kartu net ir sunkiais momen-

tais. 2021-ieji buvo paženklinti ne tik besitęsiančia kovido pandemija, bet ir 

netikėtais svečiais – migrantais, atkeliavusiais per Baltarusiją. Kol dalis išrink-

tųjų diskutavo, tvirtindami, kad atvykėliai yra pavojingi, Caritas ir bendraminčiai 

kantriai bylojo, kad migrantai pirmiausia yra žmonės, ir tiesė pagalbos ranką.

Netikėtumai mūsų šaliai ir iššūkiai Caritui bei kitoms humanitarinės pagalbos 

organizacijoms nesibaigė 2022-aisiais. Mūsų šalį pasiekė ukrainiečiai, besi-

traukiantys nuo karo. 

Atrodo, kad šiuo metu vis dar laikome svetingumo egzaminą: pabėgėlius (o 

ir kiekvieną mūsų šalies žmogų) priimti, saugoti, skatinti ir integruoti. Imtis šių 

svarbių keturių veiksmų mus kviečia popiežius Pranciškus. Kuriame etape 

esame dabar? Kaip galėtume dar geriau atsiliepti į šio laiko iššūkius?

Tegul Viešpats laimina Carito bendradarbių pastangas žmogų priimti, saugoti, 

jam padėti ir jį integruoti, kad taptume vis plačiau apimančiu „mes“, vis labiau 

dalytumės bendra atsakomybe, būdami tvirtai įsitikinę, jog kiekvienas pasau-

liui daromas gėris yra daromas dabartinėms ir būsimoms kartoms (plg. Žinią 

107-osios pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga).

+ Gintaras Grušas 
Vilniaus arkivyskupas metropolitas 
Vilniaus arkivyskupijos Carito pirmininkas

Mieli Vilniaus arkiVyskupijos Carito 
darbuotojai, saVanoriai, bičiuliai, 
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Dievas, mūsų vedlys ir ganytojas, kiekvienam iš mūsų asmeniškai ir mums 
kaip bendruomenei teikė malonių ir jėgų vykdant misiją – liudyti Katalikų Baž-
nyčios rūpestį, teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims 
bei skatinti į ją įsitraukti parapijų bendruomenes ir geros valios žmones. 

2021 metais buvome kviečiami nepaliaujamai teikti pagalbą pandemijos metu, 
atverti savo širdis ir patikėti, kad jis, kitas, kitoks, mano artimas, turi patirti bro-
lišką meilę nepaisant iššūkių. Migrantų krizėje buvome kviečiami įsiklausyti ir 
pasistengti suprasti, o ne nuvertinti, nuteisti. Kasdieniuose darbuose buvome 
kviečiami atrasti galimybių kūrybingai padėti augančiam ieškančiųjų pagalbos 
srautui. 

Išgyvenome tikrą ir prasmingą kelionę, nors ne visada lengvą. Padėjome dau-
giau nei 17 700 žmonių: vaikams ir šeimoms, jaunuoliams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms, vienišiems ir patiriantiems skurdą, kenčiantiems nuo smurto, pri-
klausomybių, išgyvenantiems nepriteklių ir atskirtį, Lietuvos žmonėms ir žmo-
nėms iš Afrikos, Irako, Sirijos, Tadžikistano, Baltarusijos... Ši gausa stebina, 
bet kartu kreipia į vienybę, per kurią padėdami skirtingiems žmonėms kuriame 
socialinę draugystę – kelią atviros visuomenės link.

Noriu padėkoti visiems Vilniaus arkivyskupijos Carito darbuotojams, savano-
riams bei geradariams už kalnus verčiantį bendradarbiavimą. Kviečiu nesusto-
ti: mylėti, svajoti, tikėti, viltis, padėti, tobulėti. Nebijokime kartu klysti ir keistis, o 
bendrystėje džiaukimės ir branginkime kiekvieną gyvenimą.

Atveriame Jums 2021 metų veiklos puslapius ir tikimės Jūsų dėmesio. Dalina-
mės savo džiaugsmais ir iššūkiais ir kviečiame drauge kurti gėrį ir būti vilties 
žinios nešėjais.

Audronė Kairienė 
Vilniaus arkivyskupijos Carito direktorė

Viršelio nuotrauka © Noorulabdeen Ahmad
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2021 Metais Vilniaus arkiVyskupijos CaritaS 

 Dirbo 100 darbuotojų
ir 392 savanoriai

Pagalba suteikta
13 691 asmeniui

185 VAIKAMS
84 JAUNUOLIAMS

155 TĖVAMS
129 ŠEIMOMS

7 955 ASMENIMS 

Vaikams, jaunimui ir 
šeimoms

Patiriantiems benamystę, 
skurdą ir atskirtį

Pabėgėliams, migrantams ir 
trečiųjų šalių piliečiams

521 VAIKUI
2 490 SUAUGUSIŲ

Nukentėjusiems 
nuo smurto ir prekybos žmonėmis

251 ASMENIUI

 Priklausomybių
paliestiems ir jų artimiesiems

2 037 ASMENIMS

Stokojantiems
darbo įgūdžių

13 ASMENŲPagalbos 
veikloms skyrėme

2 470 830
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Vilniaus arkiVyskupijos parapijose

  
  

PAGALBA MAISTO PRODUKTAIS

Suteikta 2 947 STOKOJANTIEMS ASMENIMS

IŠKLAUSYMO TARNYSTĖ

Padėta 121 ASMENIUI,
PATIRIANČIAM ATSKIRTĮ,

SKURDĄ, VIENIŠUMĄ

GAVĖNIOS „PASNINKO DĖŽĖ“

Dalyvavo 22 PARAPIJOS 
IR REKTORATAI

„ADVENTO KALENDORIUS KITAIP“

Pasveikinta 220 ASMENŲ 
IŠ 6 PARAPIJŲ

 ADVENTO INICIATYVA
„GERUMAS MUS VIENIJA“

Dalyvavo 51 PARAPIJA IR REKTORATAS

 PASTORACINIAI
CARITO ANIMATORIAI

Mokymuose dalyvavo 
16 ASMENŲ IŠ 8 PARAPIJŲ

VAIKŲ DIENOS CENTRAI

Lankė 292 VAIKAI 
Padėjome 326 TĖVAMS IR 207 ŠEIMOMS 

„ARTUMO“ PROGRAMA

Lankyti 90 VIENIŠŲ VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONIŲ

 Dirbo 40 darbuotojų
ir 413 savanorių

Pagalba suteikta
3 996asmenims
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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: 185 
117*

155 
119*

129 
88*

* 2020 m. rodiklis

84 
75*

vaikus jaunuolius

mamas, tėčius šeimas
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Vaikų ir paauglių dienos centras   
„Vilties angelas“

Odminių g. 12, Vilnius 
8 685 81 088  

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

individualūs  
susitikimai 

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos; 

parama per atstumą,
laisvalaikio leidimas, 

draugystė

pamokų ruoša grupiniai užsiėmimai

vaikams

tėvams

šeimoms

išvykos, stovyklos

šventės materialinė pagalba

APIE DŽIAUGSMUS

Jaučiame šeimų budrumą. Jos iš anksto, pre-
venciškai kreipiasi pagalbos norėdamos iš-
vengti numanomų sunkumų. Ypač daug laiko 
su jaunuoliais praleidome gamtoje, organiza-
vome patirtines veiklas, išvykas, žygius. Taip 
pat džiaugiamės rėmėjų kūrybiškumu, kurių 
iniciatyva kūrėsi naujos veiklos mūsų centre. 

APIE IŠBANDYMUS

Jaučiame, kad sparti skaitmenizacija užgožia 
socialinių įgūdžių ugdymą šeimose. Visuome-
nė kenčia ne tik nuo nepritekliaus, bet ir nuo 
pertekliaus. Bendraudami su žmonėmis, ma-
tome, kaip vis sudėtingiau nustatyti jų pirmi-
nį poreikį. Įsivertinti, kuo galime padėti ir kuo 
negalime.

darbuotojai savanoriai
7 55 6384

vaikams  (6–18 m.) šeimomstėvams

Pagalbą  
suteikė 55
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Visų ŠVentųjų  
Šeimos paramos centras1

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius 
8 606 64 521 

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

darbuotojai
7

savanorių
20 5651

vaikui (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

Jaučiame stiprų bendruomeniškumą centro 
komandoje ir tarp savanorių, auginame gyvą 
tarpusavio ryšį su vietos parapijos bendruo-
mene. 

APIE IŠBANDYMUS

Norėdami užtikrinti vaikams saugumą nedide-
lėse patalpose ir tokio pat intensyvumo užim-
tumą, kokį turėjome iki pandemijos, turėjome 
reorganizuoti grupinius susitikimus, sukurti 
daugiau pamainų, perskirstyti finansavimą.

38

1 viešoji įstaiga, va Caritas yra steigėjas.  
Finansiniai duomenys į bendrąją va Carito finansinę ataskaitą neįtraukti.
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alternatyVaus mokymosi 
centras jaunimui

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

amc@vilnius.caritas.lt

individualūs  
susitikimai  

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos;

laisvalaikio leidimas, 
draugystė

gyvenimas  
bendrabutyje 

(vid. 6 mėn.)

užimtumas, darbas 
(10 jaunuolių,   

vidutiniškai dirbo 7,4 mėn.)

grupiniai užsiėmimai

APIE DŽIAUGSMUS

Mūsų komanda organizavo 3 dienų patirtinius 
mokymus jaunuoliams, kurių rezultatai atstojo 
kelis mėnesius trunkančių kassavaitinių gru-
pinių susitikimų naudą. O jausdami koman-
dos palaikymą jaunuoliai vis ilgiau sugeba 
dirbti konkrečioje darbo vietoje.

APIE IŠBANDYMUS

Atsinaujinant darbuotojų komandai susidūrė-
me, kad į mus kreipėsi jaunuoliai su vis sudė-
tingesnėmis patirtimis, reikalaujančiomis ieš-
koti ilgesnių ir kompleksiškesnių sprendimų. 
Taip pat norėdami gerinti jaunuolių gyvenimo 
kokybę supratome bendruomenės patalpų 
remonto poreikį.

šeimoms
4

darbuotojai savanoriai
4 5

Pagalbą  
suteikė

jaunuoliams (15–26 m.)
84

išvykos, 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

darbuotojai savanoriai
5 34 3250

vaikų (0–16 m.) mamoms

Pagalbą  
suteikė

individualūs  
susitikimai:  

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos;

laisvalaikio leidimas, 
draugystė

grupiniai užsiėmimai

vaikams

motinoms

išvykos, stovyklos šventės

materialinė pagalbagyvenimas namuose

APIE DŽIAUGSMUS

Naujai subūrėme savanorių komandą budė-
jimams bei vaikų priežiūrai, užmegzti ryšiai 
su organizacija „Savanoriai vaikams“. Mūsų 
teikiamos pagalbos kokybė įvertinta Euro-
pos lygmeniu – gautas „EQUASS Assuran-
ce“ kokybės sertifikatas. Taip pat šventėme 
25-erių metų veiklos jubiliejų!

APIE IŠBANDYMUS

Namų neaplenkė koronavirusas, teko ne kartą 
suvaldyti pasitaikiusius protrūkius. Naujai or-
ganizuota laikinoji priežiūra vaikams, kuriems 
nustatytas apsaugos poreikis ir reikmė apgy-
vendinti juos su motinomis mūsų namuose.
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77 %  
motinų  

sumažino skolas

77 %  
motinų  

susirado gyvenamąjį 
būstą

75 %  
motinų  

sveiko nuo  
priklausomybių

75 %  
vaikų  

reguliariau lankė 
ugdymo įstaigas

93 %  
motinų 

dirbo ar mokėsi



12 VA Carito 2021 metų ataskaita

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

8087 
moteris ir vyrus 
7027*

* 2020 m. rodiklis
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socialinės pagalbos  
ir integracijos centras „betanija“

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

betanija@vilnius.caritas.lt

individualūs  
susitikimai 

90 asmenų 
suteiktos socialinio  

darbuotojo  
konsultacijos

grupiniai  
užsiėmimai

90 asmenų

APIE DŽIAUGSMUS

Iniciavome darbą gatvėje, pamažu užmez-
gėme su keliais žmonėmis ryšį ir pradėjome 
kelionę kartu. Keitėsi ir augo darbuotojų, sa-
vanorių komanda bei rėmėjų palaikymas ne 
tik finansine parama, bet ir tarnyste. 

APIE IŠBANDYMUS

Pandemijos metu susidūrėme su itin jautria 
ir sunkiai prognozuojama lankytojų emocine 
būkle. Per pandemiją sumažėjus produktų 
kiekiui prekybos centruose, tiesiogiai suma-
žėjo gaunama parama maistu, tad teko ne 
kartą ieškoti papildomų maisto produktų.

darbuotojai savanoriai
7 134

vyrų ir moterų

Pagalbą  
suteikė 1090

šventės

250 dalyvių

maitinimas

48999  
pietūs + maisto lauknešėliai. 
iš jų 6549 pristatyta į namus. 

nuvažiuota 7680 km.

vidutiniškai per dieną  
maisto suteikta  
194 asmenims

Higienos 
paslaugos

330  
asmeų

2410  
kartus

vidutiniškai per mėnesį  
higienos paslaugos 

suteiktos 
200 asmenų

darbas gatvėje  
131 asmuo  

pokalbiai, konsultacijos,  
materiali pagalba
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laikinieji namai Šv. Stepono g. 35/4, Vilnius 
8 652 85 818  

laikiniejinamai@vilnius.caritas.lt

APIE DŽIAUGSMUS

Po karantino atgijo Dienos centras ir medžio 
dirbtuvės, koordinuojamos savanorio. Nepai-
sant koronaviruso protrūkių savanorių dėka 
galėjome veikti nenutrūkstamai. Taip pat įgijo-
me „EQUASS Assurance“ kokybės sertifikatą.

APIE IŠBANDYMUS

Komandos kaita ir ilgos socialinių darbuotojų 
paieškos kėlė iššūkių nuosekliai namų veiklai. 
Stengėmės suvaldyti dažnus koronaviruso 
protrūkius namuose, užtikrindami reikalingą 
pagalbą susirgusiems ir užtikrinti saugumą 
sveikiems asmenims.

darbuotojai savanoriai
5 33

vyrui ir moteriai (19-78 m.)

Pagalbą  
suteikė 251

individualūs  
susitikimai

218 asmenų

socialinio darbuotojo  
konsultacijos

3480 kartų

laikina pastogė  
(iki 5 parų)

90 asmenų

apgyvendinimas  
(nuo 5 parų iki 2 m.)

161 asmuo

užimtumas,  
darbas  

77 asmenys įsidarbino
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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

APIE DŽIAUGSMUS

Stebino visuomenės dosnumas paprašius pa-
galbos prieglobsčio prašantiems, per kelias 
dienas surinkdavome kelis tūkstančius kilo-
gramų paramos. Prieš didžiąsias metų šven-
tes atsirado naujų rėmėjų, ruošiančių dovanė-
les, maisto paketus mūsų centrą lankantiems 
žmonėms.

APIE IŠBANDYMUS

Veiklos intensyvumas rūšiuojant išaugusią pa-
ramą mažose patalpose kėlė sunkumų, dalį 
veiklos turėjome laikinai perkelti į papildomas 
patalpas.

darbuotojas savanoriai
1 8 ~6069 25

vyrams ir moterims įstaigoms 
ir bendruomenėms

Pagalbą  
suteikė

pagalba maistu

720 kartų

individualūs  
susitikimai 

socialinio darbuotojo  
konsultacijos

132 kartus 

pagalba drabužiais, 
avalyne, daiktais

27000 kartų 
80 kartų

įstaigoms ir bendruomenėmsvyrams ir moterims

surinkta paramos  
60000 kg,  

iš jų 15000 kg skirti  
prieglobsčio prašantiems  
stovyklose ir užkardose 
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nuteistųjų konsultaVimo centras Didžioji g. 5, Vilnius 
8 646 12 248 

nkc@vilnius.caritas.lt

APIE DŽIAUGSMUS

Išplėtėme veiklą, komandą ir patalpas, aktyviai 
bendradarbiaujame su Kauno arkivyskupijos 
Carito komanda, dirbančia su nuteistaisiais. 
Išleidome teisės aktų gidą bei organizavome 
mokymus socialiniams darbuotojams.

APIE IŠBANDYMUS

Įsigaliojus tvarkos aprašui dėl iš pataisos įs-
taigų paleidžiamų (paleistų) asmenų sociali-
nės integracijos stipriai išaugo mūsų veiklos 
intensyvumas ir kompleksiškumas, ypač so-
cialinio darbuotojo konsultacijų poreikis inte-
gracijos klausimais.

darbuotojai savanoriai
5 3 555

vyrams ir moterims

Pagalbą  
suteikė

382 esantiems laisvės atėmimo įstaigose

258  savarankiškai besikreipusiems  
po bausmės atlikimo vilniaus mieste

individualūs susitikimai 

539 asmenims  
1338 socialinio darbuotojo konsultacijos

32 asmenims  
44 priklausomybių konsultanto konsultacijos

109 asmenims 
216 teisininko konsultacijų

tarpinstitucinis 
tarpininkavimas 

170 asmenų suderintos išmokos, raštai 
antstoliams, antrinė teisinė pagalba

materiali pagalba  
59 asmenims

mokymai 
77 dalyviai, 5 mokymai

užimtumas,  
darbas  

88 asmenys įsidarbino
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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

3011 
asmenų 
567*
Pagalba teikta  
Vilniuje, Pabra-
dėje, Kaune.

* 2020 m. rodiklis

Šalys, iš kurių atvykę: 
Afganistanas, Afrikos šalys, Alžyras, Azerbaidžanas, Baltarusija, Egiptas, Eritrėja, Irakas, Iranas, Kamerūnas,
Kazachstanas, Kongas, Kuba, Libija, Nigerija, Pakistanas, Rusija, Sakartvelas, Sirija, Šrilanka, Tadžikistanas, 
Turkija, Ukraina, be pilietybės. 
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užsieniečių integracijos programa Kalvarijų g. 39, Vilnius  
8 673 25 225 

kulturunamai@vilnius.caritas.lt

individualūs  
susitikimai  

socialinio darbuotojo, 
įdarbinimo specialisto, 

teisininko konsultacijos;
laisvalaikio leidimas,  

draugystė 

pamokų ruoša grupiniai užsiėmimai 
lietuvių kalbos pamokos. 

futbolas, kinematografija, mu-
zikavimas

Humanitarinė 
pagalba

išvykos, stovyklos

šventės

APIE DŽIAUGSMUS

Išplėtėme savo patalpas Vilniuje ir įrengėme 
vaikams naują kambarį su sensorine įranga. 
Pradėjome naują programą, kurioje Lietuvos 
šeimos padeda užsieniečių šeimoms inte-
gruotis. Platus veiklos spektras Pabradėje at-
vėrė didelį potencialą rūpintis žmonių materi-
aliniais, psichologiniais ir dvasiniais poreikiais.

APIE IŠBANDYMUS

Nelegaliai Lietuvos ir Baltarusijos sieną kir-
tusių migrantų antplūdis mobilizavo, sukrėtė 
visuomenę, o mūsų mobilizuota komanda tu-
rėjo atrasti būdų, kaip padėti septynis kartus 
išaugusiam žmonių srautui bei auginti visuo-
menėje tarpusavio pasitikėjimą tarptautinės 
krizės akivaizdoje.

darbuotojas savanoriai
21 56 521 212

vaikui (0–18 m.) šeimų

Pagalbą  
suteikė

šeimoms

vaikams

prieglobsčio pra-
šančiųjų stovyklose 
(pabradėje, naujinin-
kuose) ir užkardose

suaugusiems

* 2020 m. rodiklis

196*
2490

suaugusių371* 105*
(101 Vilniuje,  

420 migrantų stovyklose)
(471 Vilniuje, 1500 migrantų 
stovyklose, 519 užkardose)
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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

251 
asmenį
125*

* 2020 m. rodiklis
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pagalbos patyrusiems smurtą  
ir prekybos žmonėmis aukoms programa

M. K. Paco g. 4, Vilnius 
8 699 90 866, (8 5) 261 1014 

pagalba@vilnius.caritas.lt

individualūs  
susitikimai 

psichologo,  
socialinio darbuotojo, 

teisininko 
konsultacijos

APIE DŽIAUGSMUS

Visuomenėje vyksta nuostatų į psichologinę 
pagalbą pokyčiai – ji vis labiau priimama ir 
prieinama, vis aktyviau šios pagalbos krei-
piasi vyrai, anksčiau nedrįsę kreiptis. Taip pat 
gavę akreditaciją galime teikti psichologo, tei-
sininko ir socialinio konsultanto paslaugas nu-
kentėjusiems nuo nusikalstamos veiklos.

APIE IŠBANDYMUS

Karantinas, izoliacija, darbų praradimai, išau-
gę konfliktai šeimose, priklausomybių ligomis 
sergančių asmenų atkryčiai dar labiau susil-
pnino pažeidžiamus žmones, kuriais rūpino-
mės.

31
darbuotojai savanoriai

5 4 220
asmenų,  

patyrusių smurtą
prekybos žmonėmis 

aukai

Pagalbą  
suteikė

materialinė pagalba

15 asmenų  
27 kartus

31 asmeniui

apgyvendinimo 
paslauga

6 asmenims

asmenims, patyrusiems smurtą

prekybos žmonėmis aukoms

renginiai

* 2020 m. rodiklis
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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 PriklausOmybių Paliestiems 
žmOnėms ir jų artimiesiems

Pagalba pasiekė

2037 
asmenis 
2179*
* 2020 m. rodiklis
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bendruomenė „aŠ esu“  Šv. Stepono g. 37, Vilnius 
8 699 68 409 

info@asesubendruomene.lt  
www.asesubendruomene.lt

individualios  
konsultacijos 

420, 300, 288 
psichologo

790, 300, 100 
socialinio darbuotojo

APIE DŽIAUGSMUS

Su kun. Mindaugu Malinausku bendruome-
nėje pradėjome mokytis krikščioniškos me-
ditacijos. Išvengėme koronaviruso protrūkių. 
Parengėme dvi naujas SPPD sertifikuotas 
mokymų programas socialinės srities dar-
buotojams. Taip pat sulaukėme garbingų sve-
čių – EK komisaro Nicolas Schmit’o.

APIE IŠBANDYMUS

Nuolatos gyvenome įtampoje, rūpindamiesi, 
kaip apsaugoti bendruomenės narius nuo 
pandemijos, kaip užtikrinti darbo tęstinumą ir 
kad visi būtų paskiepyti.

darbuotojų
14

savanorių
10

Pagalbą  
suteikė

asmeniui integracijos 
programoje

31
priklausomų asmenų

1500
priklausomų asmenų 

artimiesiems

460
asmenims reabilitacijos 

programoje

46

konsultacijos 
teleFonu

1500 asmenų 
1500 kartų

asmenims reabilitacijos programpje

asmenims integracijos programoje

priklausomiems asmenims

priklausomų asmenų artimiesiemsrenginiai

160 dalyvių, 3 renginiai

grupiniai susitikimai

580, 160, 24 
specialistų konsultacijos

240 asmenų 
20 psichologinės paramos grupių

mokymai

109 dalyviai  
5 mokymai

* 2020 m. rodiklis
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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.

Pagalba atgaunant darbO įgūdžius

Pagalbą  
suteikė

Iš jų  
įsidarbino

asmenys
7

asmenų ugdant maisto 
gamybos ir žvakių liejimo 

įgūdžius

13
darbuotojai

5
savanoriai
27

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

Šiemet turėjome galimybę įdarbinti rekordinį 
skaičių ilgą laiką nedirbusių ir socialinius sun-
kumus patiriančių asmenų. Žvakių dirbtuvėse 
atsirado naujų gaminių: su M. Petruškevičiumi 
sukurta sojų vaško žvakė „Ubi Caritas“, pra-
dėtos gaminti bičių vaško žvakės, sukūrėme 
naują rinkinį gavėniai „Auginkime tikėjimą“.

APIE IŠBANDYMUS

Dėl karantino apribojimų „Agapėje“ galėjome 
dirbti tik pusę metų ir su apribojimais.

Patyrėme planavimo iššūkių netikėtai vienu 
metu įdarbinę didelį asmenų skaičių Žvakių 
dirbtuvėse, kvietėme daugiau savanorių, ku-
rie padėjo pavyti užtrukusius darbus.

153 kartus – renginiams 

22 kartus – bendruomenėms ir įstaigoms 

38 kartus – sekmadieniniams parapijos bendruomenės susitikimams

64 – advento vainikams  

62640 – akcijai „Gerumas mus vienija“  

2500 – įvairiosžvakių
65200Pagaminta

papildomai  
paruošta  
maisto
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artumo  
programa 

pagalba  
maisto produktais

pastoraciniai 
Carito animatoriai

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

9 pa
ra

pi
jo

se

8 pa
ra

pi
jo

se

savanoriai
95

savanorių
16

vienišų vyresnio 
amžiaus asmenų

3608 kartus lankė

telkia vietos bendruomenę 
gailestingumo darbams

90

Pokalbiai, palydėjimas į gydymo įstaigą, malda,  
maisto atnešimas, mokymai (12 naujų dalyvių, 7,5 val.)

Mokymai (16 dalyvių, 88 val.)

iŠklausymo  
tarnystė

savanorių
16

savanoriai
102

121
asmeniui

175 kartus išklausė ir suteikė pagalbą

suteikė pagalbą 2947
asmenims

5 pa
ra

pi
jo

se

4 151k/sav. 2k/m.pa
ra

pi
jo

se

pa
ra

pi
jų

Išklausymas, palydėjimas į įstaigas, konsultavimas

Pietūs, pavakariai, maisto lauknešėlis
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Vaikų 
dienos centrai

gavėnios  
pasninko dėžė

advento iniciatyva 
gerumas  
mus Vienija

adVento  
kalendorius kitaip22 parapijose 

ir rektoratuose

51 parapijoje 
ir rektorate

darbuotojų

40
savanoriai

102 292
vaikams 

326
tėvams

Pagalbą suteikė

šeimoms

207

individualūs 
susitikimai 

socialinio darbuotojo, 
psichologo konsultacijos

pamokų  
ruoša

grupiniai  
užsiėmimai

išvykos,  
stovyklos

šventės materialinė  
pagalba

šeimomsvaikams suaugusiems

12 pa
ra

pi
jų

šeimos
72 6 pa

ra
pi

jo
segavo kalėdines 

dovanas iš Vilniuje 
gyvenančių šeimų

Malda, pasninkas, išmalda

Malda, žvakė, išmalda Dovanos, susitikimas, šeima šeimai

(220 asmenų)

APIE DŽIAUGSMUS

Daug mokėmės, ruošėme naują pastoracinių 
Carito animatorių grupę iš 8 parapijų, anima-
torių tikslas aktyvinti parapijos bendruomenę 
gailestingumo darbams. Taip pat su kitų vys-
kupijų Carito savanoriais dalijomės patirtimi 
„Artumo“ programoje, kurią vėliau jie kūrė ir 
plėtojo savo vyskupijų parapijose.

APIE IŠBANDYMUS

Parapijų bendruomenės prisitaikė prie pan-
demijos sukeltų pokyčių ir tęsė darbus: ieš-
kojo būdų, kaip veikti su seneliais, dirbti su 
vaikais ir jų šeimomis, prisidėjo prie migrantų 
krizės telkiant humanitarinę pagalbą, aktyviai 
įsijungė į tradicines Carito akcijas. 
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Teikdami pagalbą pažeidžiamiems, 
socialinę atskirtį patiriantiems ir sto-
kojantiems asmenims, skyrėme 

2 470 830 Eur

Vilniaus arkivyskupija skyrė  
4460 kv. m. patalpas veiklos 
įgyvendinimui. Įvertinus vidutinė-
mis rinkoje kainomis, patalpų metų 
nuomos vertė sudarytų 

255 498 Eur

VA Carito padaliniuose ir programo-
se savanoriavo 392 asmenys, kurie 
skyrė 49 934 val. Pagal LR vidaus 
reikalų ministerijos patvirtintą sava-
noriškos veiklos įkainį (8,86 Eur/val.) 
organizacijoje savanoriškai dirbusių 
asmenų indėlis sudarė 

442 415 Eur 

finansinė ataskaita

Bažnyčios parama

4%

45% ES projektai

Parama iš užsienio 9%

Privačių asmenų parama 6%

Nacionaliniai projektai 6%

Juridinių asmenų parama 5%

Savivaldybių lėšos 8%

Kitas �nansavimas 8%

Parama natūra

9%

PARAMOS
ŠALTINIAI

Parama natūra

10%

Socialinė, dvasinė,
psichologinė pagalba

84%

IŠLAIDŲ
STRUKTŪRA

Administravimas

6%
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RĖMĖJAI IR PARTNERIAI

SavivaldybėS, valStybėS inStitucijoS: Fondai:

bendruomenėS:
Dr. Westernacher  
anD Partner UB aG

Vasteraso ParaPijos 
„caritas“

ŠiLtŲ ŠirDŽiŲ 
KLUBas

ĮmonėS: aLmarūno 
PreKyBa

LiGnUm 
Forma

LUtaVa

reGLeta

mosta

Pro 
assessments

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

 caritas_vilniaus_arkivyskupija

 info@vilnius.caritas.lt

(8 5) 261 1014

odminių g. 12, vilnius




