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Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, 

globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo 

ir kitas socialines programas. 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius, įsteigtas 1992 metais ir veikiantis Vilniaus mieste 

bei kartu su partneriais vykdantis veiklas Vilniaus rajone, Elektrėnuose, Trakų raj.,  Vievyje, 

Telšiuose, Klaipėdoje , Ukmergėje . 2018 metais skyriaus veikloje dalyvavo 530 savanorių,  iš jų 40 

naujų narių, kurie prisijungė 2018 metais.   

Jaunieji Vilniaus samariečiai dalyvauja visuomeninėse akcijose, lanko vaikų bei senelių namus, 

rengia įvairias šventes. 

LSB Vilniaus skyrius ir labai aktyviai dalyvauja ESFA, bei Vilniaus  miesto socialinės atskirties 

mažinimo programose ir jų projektuose.  

Mūsų vizija  - sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir 

galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo kokybę ir 

įveikti socialinę atskirtį. 

 

 

 

Teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių 

problemų negali savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės 

gyvenime; 

Integruoti neįgalius asmenis ir jų šeimų narius į bendruomenę, suteikiant galimybę kuo ilgiau 

gyventi savo įprastinėje aplinkoje; 

Teikti socialinės priežiūros (pagalbos į namus), socialinės globos (dienos užimtumo ) paslaugas 

įstaigoje ir asmens namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims;   

Organizuoti neįgaliųjų aprūpinimą techninėmis priemonėmis, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės 

turi judėjimo problemų; 

Teikti socialinės priežiūros kompleksines paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams ( dienos 

centrų veiklas); 

Teikti centre socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos vaikams; 

Teikti humanitarinę pagalbą (drabužiais, maisto daviniais ir kt.) 

Kviesti kuo daugiau žmonių savanoriauti. 

Aktyviai dalyvauti ES struktūrinių fondų vykdomuose projektuose ir Vilniaus miesto savivaldybės 

veiklose bei  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamuose projektuose. 

 

BENDRA INFORMACIJA 

LSB VILNIAUS SKYRIAUS UŽDAVINIAI 



 

 

 

ASB Drezdenas, VŠĮ „Ištiesk gerumo ranką“, kiti LSB skyriai, Vievio gimnazija, Vievio seniūnija,  

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, „Maisto bankas“ labdaros ir 

paramos fondas, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „VILNIAUS VILTIS“, Telšių “ 

Atžalyno“ pagrindinė mokykla, Vilniaus „Ryto“ progimnazija, Vilniaus miesto vaikų lopšelis – 

darželis „Viltenė“, Vilniaus teritorinės darbo birža, Elektrėnų savivaldybės administracija ir 

Elektrėnų socialinių paslaugų centras, Švenčionių profesinio rengimo centas, BĮ Vilniaus miesto 

socialinės paramos centras,  Ukmergės nestacionarių paslaugų centras, Vilniaus rajono 

savivaldybės administracija, VšĮ Vilkpėdės ligoninė, UAB Renginių klubas, Asociacija „Laisvas 

žmogus“. 

Nauji 2018 m. LSB Vilniaus skyriaus partneriai :  

Stomuotų žmonių asociacija „Diena“, 

Lieponių kaimo bendruomenė „“Karaliaus salos“ , 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, Švenčionių skyrius,  

Kurkliškių kaimo bendruomenė.  

 

  

 

• socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose (asmeninio asistento pagalba sprendžiant 
buityje kylančias problemas, pagalba neįgaliesiems lankantis neįgaliųjų dienos užimtumo 
centre ir kitose įstaigose palydint, pavežant,; tarpininkavimo paslaugos aprūpinant 
neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis); artimųjų paramos grupių organizavimas 
(šeimos nariams ir kt.); 

 

• neįgaliųjų dienos užimtumo centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslaugos , saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas, mokymai sveikai gyventi; 
 

• meninių gebėjimų ugdymo paslaugos (neįgaliųjų ir senjorų muzikinis kolektyvo subūrimas, 
renginių organizavimas „Samarietes“); 
 

• vaikų dienos centre teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir jų tėvams iš 
socialinės rizikos, nepasiturinčiai gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai pažeistų šeimų, 
mažinant vaikų ir jų šeimų socialinę atskirtį, užimant socialinės rizikos šeimų vaikų 
laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, 
sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo įgūdžius, 
sudarant sąlygas vaikų ir tėvų pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, įtraukiant į šią veiklą 
kuo daugiau savanorių; 

• Humanitarinės pagalbos teikimas; 
 
 
 

 PARTNERIAI 

 VEIKLA IR PASLAUGOS  



 
 

• Švietėjiška veiklos organizavimas mokyklose (psichoaktyvių medžiagų vartojimo žala, 
tolerancija ir jos svarba ir kt.),  
 

• Pirmosios pagalbos mokymų paslaugų teikimas. (2015 m. kovo 27 d. gauta licencija); 
 

• Vasaros vaikų užimtumo paslaugų teikimas; 
 

• Tarpininkavimas įsidarbinat  ir savanorių veiklos koordinavimas. 
 

• Integracija į darbo rinką ( socialiai pažeidžiamų asmenų). 
 

• Mediacijos paslaugos.  
 

• Teisinės paslaugos.  
 

• Individualios ir grupinės psichologinės konsultacijos bei pagalba ( šeimoms, paaugliams, 
neįgaliesiems ir  kt. ) 
 

• Kūrybinių dirbtuvių organizavimas,  
 

• Mokymai aktualiomis šeimai temomis: sveika gyvensena, lytinis švietimas, verslumo 
mokymai,  
 

•  Pozityvios tėvystės mokymai,  
 

• Bendrųjų gebėjimų ugdymas,  
 

• Mokymai apie savanorišką veiklą, 
 

• Švietėjiškų renginių organizavimas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

•  

 

Vaikų dienos centrų veikla 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Pagalba šeimai – 

pagalba valstybei“. 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos biudžeto 

lėšų naudojimo sutartis 

2018 vasario 14 d. Nr. VDCI 

-190 

Projekto suma 16138 eurų. 

Nuo 2018-

02-14 iki 

2018-12-31  

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  

socialinės rizikos, nepasiturinčiai 

gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai 

pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų 

šeimų socialinę atskirtį, užimant 

socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį 

įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant 

juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, 

sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir 

pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo 

įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų 

pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, 

įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau 

savanorių. 

„Šeima -  valstybės 

ateitis“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos biudžeto 

lėšų naudojimo sutartis 

2018 vasario 26 d. Nr. VDCI 

-319 

Projekto suma 16138 eurų. 

Nuo 2018-

02-26 iki 

2018-12-31 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  

socialinės rizikos, nepasiturinčiai 

gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai 

pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų 

šeimų socialinę atskirtį, užimant 

socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį 

įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant 

juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, 

sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir 

pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo 

įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų 

pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, 

įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau 

savanorių. 

„Pagalba šeimai čia 

ir dabar“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos biudžeto 

lėšų naudojimo sutartis 

2018 vasario 26 d. Nr. VDCI 

-320 

Nuo 2018-

02-26  iki 

2018-12-31 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  

socialinės rizikos, nepasiturinčiai 

gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai 

pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų 

PROJEKTINĖ VEIKLA  2018 m.  



Projekto suma 16138 eurų. šeimų socialinę atskirtį, užimant 

socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį 

įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant 

juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, 

sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir 

pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo 

įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų 

pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, 

įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau 

savanorių. 

„Skubėkime daryti 

gerą“ 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos biudžeto 

lėšų naudojimo sutartis 

2018 vasario 26 d. Nr. VDCI 

-321 

Projekto suma 16138 eurų. 

Nuo 2018-

02-26 iki 

2018-12-31 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  

socialinės rizikos, nepasiturinčiai 

gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai 

pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų 

šeimų socialinę atskirtį, užimant 

socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį 

įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant 

juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, 

sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir 

pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo 

įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų 

pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, 

įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau 

savanorių. 

„Būkime drauge“ LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos biudžeto 

lėšų naudojimo sutartis 

2018 m. kovo 12 d. Nr. 

VDCI – 372 

Projekto suma 14038 eurų.  

Nuo 2018-

03-08 iki 

2018-12-31 

 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  

socialinės rizikos, nepasiturinčiai 

gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai 

pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų 

šeimų socialinę atskirtį, užimant 

socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį 

įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant 

juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, 

sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir 

pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo 

įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų 

pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, 

įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau 

savanorių. 

 „Man saugu“  

 

 

 

Vilniaus miesto 
savivaldybės 
administracijos Socialinių 
reikalų ir sveikatos 
departamento projektas 
Nr. A291-537/18(2.2.1.95- 

Nuo 2018-

04-12 iki 

2018 - 12 - 

31 

 

Tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros 

paslaugas vaikams ir jų tėvams iš  

socialinės rizikos, nepasiturinčiai 

gyvenančių, probleminių ar kitaip socialiai 

pažeistų šeimų, mažinant vaikų ir jų 

šeimų socialinę atskirtį, užimant 



 

 

 

 

 

 

TD2) 
 

Projekto suma 19 000 eurų.  

socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikį 

įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant 

juos nuo neigiamos aplinkos įtakos, 

sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir 

pripažinimui, ugdant vaikų bendravimo 

įgūdžius, sudarant sąlygas vaikų ir tėvų 

pozityvių santykių kūrimui ir palaikymui, 

įtraukiant į šią veiklą kuo daugiau 

savanorių. 

 

Vaikų dienos centrų pasiekti rezultatai: 

Paslaugas gavo 96 vaikai ir 55 šeimos. 

96 vaikai iš jų 30 vaikų paslaugas gavo Telšiuose ir Klaipėdoje,   LSB Vilniaus skyriaus įsteigtuose vaikų 

dienos centruose, bendradarbiaujant su LSB Telšių ir LSB Klaipėdos skyriais. Likę 66 vaikai veiklose 

dalyvavo Vilniaus mieste vaikų dienos centruose.  

55 šeimos iš jų 20 šeimų paslaugas gavo Telšiuose ir Klaipėdoje,   LSB Vilniaus skyriaus įsteigtuose 

vaikų dienos centruose, bendradarbiaujant su LSB Telšių ir LSB Klaipėdos skyriais. Likusios  35 šeimos 

veiklose dalyvavo Vilniaus mieste vaikų dienos centruose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neįgaliųjų reabilitacija 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugos 

bendruomenės 

neįgaliems 2018 m.  

Vilniaus m. savivaldybės 

administracijos Socialinių 

reikalų ir sveikatos 

departamento Socialinės 

reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje projektui 

vykdyti 2018 metais skirtų 

lėšų perdavimo ir 

naudojimo sutartis 2018 m. 

kovo mėn. 1 d. Nr. A292-

107/18(2.2.1.95-TD2)  

Projekto suma 8719 eurų. 

Nuo 2018-

03-01 iki 

2018-12-31 

 

Projekto tikslas - plėtoti ir sustiprinti 
neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo 
galimybes didinant paslaugų 
prieinamumą ir teikiant paslaugas 
asmenų gyvenamojoje teritorijoje, 
skatinti aktyvų dalyvavimą 
visuomeniniame gyvenime ir socialinių, 
emocinių, psichinių įgūdžių ugdymą.  
Projekto uždaviniai: 
Organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumo 
veiklas 
Organizuoti ir teikti asmeninio asistento 
pagalbą. 
Organizuoti ir vykdyti užimtumo veiklas 
meniniuose būreliuose. 
Organizuoti ir vykdyti užimtumo veiklas 
amatų būreliuose 
Organizuoti ir teikti pagalbą neįgaliųjų 
asmenų šeimos nariams 
 

 

Paslaugas gavo  40 asmenų: 30  neįgaliųjų asmenų paslaugas gavo  dienos užimtumo centre ir  10  

jų šeimos narių gavo pagalbą kaip pasirūpinti savo neįgaliais šeimos nariais. 

 

 

 

 

 

 

 

Papildomai LSB Vilniaus skyriuje organizuojama senjorų užimtumo veikla.  

 

 

 

 

 



LSB Vilniaus skyriaus organizacijos stiprinimas 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

Lietuvos samariečių 

bendrijos Vilniaus 

skyriaus institucinis 

stiprinimas 

LR socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos biudžeto 

lėšų naudojimo sutartis 

2018 m. rugsėjo 1 d. 

Nr.2018-10-05, Nr. NVOISI-

22 

Projekto suma 29 010 eurų. 

Nuo 2018-

09-01 iki 

2018-12-31 

 

Tikslas – viešųjų paslaugų kokybės 
gerinimas ir organizacijos vidinių resursų 
stiprinimas, mokymai, kad didinti  LSB 
Vilniaus skyriaus darbo efektyvumą, 
savanoriškos veiklos gerinimas.  Pirmosios 
pagalbos mokymų bazės stiprinimas, 
priemonių įsigijimas. Darbuotojų 
kvalifikacijos mokymai.  

 

Pasiekti rezultatai: viso  projekte sudalyvavo 50 asmenų: 30 organizacijos narių ( tame tarpe 

darbuotojų) iš kurių 20 savanorių.  

Organizuoti  mokymai skirti LSB Vilniaus skyriaus narių kompetencijos didinimui, teikiant viešąsias 

paslaugas socialiai pažeidžiamoms šeimoms ir jų vaikams.  

Vyko pirmosios pagalbos mokymai organizacijos nariams ir savanoriams, su naujai  įsigyta 

užspringimo liemene, „Little Anne“ pirmosios pagalbos suteikimo modelis, mokomasis 

defribliriatorius ir kitomis priemonėmis.  

Renginiai skirti organizacijos įvaizdžio formavimui bei socialinio verslo skatinimo didinimui. 

Atnaujinome savanoriškos veiklos organizacijos aprašus.  

Įdarbintas specialistas viešiesiems ryšiams, kuris organizavo viešinimo renginius bei jų sklaidą 

internetinėje erdvėje bei spaudoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

ASB- BV LIT1801, 

1/10 

 

ASB Dresden  

 

Projekto suma 12 000 eurų. 

Nuo 2017-

12-18 iki 

2018 -12 - 

31 

 

Savanorystės skatinimas. 
 

  

Pasiekti tikslai: įdarbinti 3 darbuotojai: mentorius , savanorių koordinatorius ir biuro vadovė, kurių 

tikslas organizacijos ir savanoriško veiklos stiprinimas.  

2018 metų pabaigoje LSB Vilniaus skyriaus organizaciją papildė 70 savanorių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ES  struktūrinių fondo projektai 

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„54+ metų  asmenų 

skatinimas ir 

dalyvavimas 

savanoriškoje 

veikloje" 

 

ES  struktūrinių fondo 

projektas Nr. 08.3.2-ESFA-

K-415-01- 0207  

Bendra projekto suma 

71902,30 eurų,  

2018 metais panaudota 

50312 eurų. 

Nuo 2018-

03-20 iki 

2020-03-20 

 

Įgyvendinant projektą "54+ metų  asmenų 
skatinimas ir dalyvavimas savanoriškoje 
veikloje" Lietuvos samariečių bendrijos 
Vilniaus skyrius atrinko 160 tikslinės 
grupės asmenis, kurie dalyvaus 
įgyvendinti visą Apraše numatytų veiklų 
kompleksą: 
1. Savanoriškos veiklos organizavimas ir 
vykdymas. 48 tikslinės grupės nariai 
savanoriaus po 32 valandų Vilniaus m., 
Ukmergės sav., Trakų ir Elektrėnų sav., 
padedami savanoriškos veiklos 
organizatorių. Ne mažiau nei 16 tikslinės 
grupės narių savanoriaus ir pasibaigus 
projektui; 
2.Vyresnių darbingo amžiaus asmenų 
motyvavimas, individualus darbas su jais, 
jų poreikių ir galimybių vertinimas, 
informavimas, konsultavimas, 
psichologinė pagalba, siekiant vyresnių 
darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar 
išlikimo darbo rinkoje. Psichologas 
įvertins jų poreikius, konsultuos  60 
projekto tikslinės grupės narių padedant 
jiems išsilaikyti darbo rinkoje, integruotis į 
visuomenę ar atrasti save savanorystėje; 
3. Mokymai, skirti vyresnių darbingo 
amžiaus asmenų bendriesiems 
gebėjimams, ugdyti. 100 tikslinės grupės 
nariai ugdys bendrųjų gebėjimų 
kompetencijas dalyvaudami mokymuose 
(4 mokymų temos); 
4. Švietėjiškų veiklų ir informacijos 
sklaidos, skirtų vyresnių darbingo amžiaus 
asmenų potencialui skatinti, motyvuoti 
juos aktyviai dalyvauti visuomenės 
gyvenime, teigiamai formuoti visuomenės 
ir darbdavių nuomonę apie vyresnio 
amžiaus asmenis, organizavimas. 3 
renginiuose, dalyvaujant tikslinės grupės 
nariams, darbdavių bei bendruomenių 
atstovams (viso 180 dalyvių) bus 
pristatoma projekto eiga bei griaunami 
nusistovėję stereotipai, ribojantys 
vyresnio amžiaus žmonių saviraišką bei 



dalyvavimą visuomeniniame bei 
profesiniame gyvenime.  
Įgyvendinus projektą bus paskatintas 
vyresnio amžiaus asmenų domėjimasis 
bei dalyvavimas savanoriškoje veikloje, o 
taip pat bus sukurtos palankesnės sąlygos 
vyresniems darbingo amžiaus asmenims 
aktyviau dalyvauti sprendžiant socialinius 
ir pilietinius klausimus bei padidintos jų 
dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. 

 

Pasiekti rezultatai: 2018 metais paslaugas pagal šią programą suteikėme  109 vyresniems nei 55 metų 

amžiaus asmenims.  

• 20 asmenų organizuoti 8 val. trukmės skaitmeninio raštingumo mokymai 

• 60 asmenų organizuoti  16 val. trukmės bendrųjų gebėjimų mokymai, kurių metu lavino 

mokymosi mokytis, iniciatyvos ir verslumo, socialinius bei pilietinius gebėjimus. 

• 10 asmenų mokėsi anglų k. B lygiu 40 val.  

• 23 asmenų suteiktos individualios psichologo konsultacijos: didinome jų motyvaciją, 

pasitikėjimą savimi, skatinome aktyviai dalyvauti savanoriškoje veikloje 

• organizuoti 3 švietėjiški renginiai , kuriuose dalyvavo 180 asmenų.  

• išleista 1000 viešinimo lankstinukų apie savanoriškos veiklos privalumus 

• Įsigyti 3 kompiuteriai 

Projekto pasiekti rodikliai: savanorystės sutartis pasirašė ir savanoriauti organizacijoje liko  15 

asmenų. 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Pasirink teisingai" 

 

ES  struktūrinių fondo 

projektas Nr. 08.3.1-ESFA-

K-413-01-0030 

  

Bendra projekto suma 

455 866, 38 

eurų.  

2018 panaudota   

168 731,09 eurų.  

Nuo 2018-

04-03 iki 

2021-04-03 

 

Projekto tikslas - padėti socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims( socialinės rizikos 
šeimoms, vaikams, socialinės pašalpos 
gavėjams ir neįgaliesiems) integruotis į 
darbo rinką. Projekto metu ketinama 
suteikti profesinės reabilitacijos paslaugas 
ne mažiau kaip 250 dalyvių iš 5 
savivaldybių Vilniaus apskrityje. Projektas 
bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su 
savivaldybių administracijomis bei joms 
pavaldžiomis socialinių paslaugų 
įstaigomis, profesinio rengimo centrais 
bei nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Pagrindinės projekto veiklos: Individualus 
ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių 
vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių 
ugdymas, palaikymas ir atkūrimas, 
Psichosocialinė pagalba, Profesinis 



orientavimas, informavimas, 
konsultavimas, Bendrųjų gebėjimų 
ugdymas, Profesinis mokymas pagal 
programas paskelbtas AIKOS, Praktinių 
darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje ir 
Projektą vykdančio personalo gebėjimų 
stiprinimas. 

 

Pasiekti rezultatai: 2018 metais  pagal šią priemonę  sudalyvavo   126 socialiai pažeidžiamoms 

asmenų grupėms priklausantys asmenys: neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinę paramą 

gaunantys asmenys ir socialinės rizikos vaikai. 

Pravesti mokymai projektą vykdantiems darbuotojams: projektą vykdančio personalo gebėjimų 

stiprinimas bei integracijos į darbo rinką šiuolaikiniai taikymo metodai. 

• Suteiktos individualios konsultacijos 126 projekto dalyviams , siekiant išsiaiškinti jų 

individualius poreikius ir galimybes. 

• Pravestos grupinės konsultacijos – galimybės darbo rinkoje  dalyvavo 30 asmenų. 

• Suteiktos profesinio orientavimo individualios konsultacijos 117 asmenų  . 

• Pravestos bendrųjų gebėjimų mokymų temos:  

Bendrųjų gebėjimų ugdymas  sudalyvavo 30 asmenų 

Iniciatyva ir verslumas sudalyvavo 90 asmenų 

Bendravimo psichologijos mokymai 85 asmenys 

Savęs pažinimas 40 asmenų  

D. Superio gyvenimo ir karjeros lavinimo programa 40 asmenų 

Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai 40 asmenų 

• Asmeninės konsultacijos nustatant  individualius asmens poreikius suteiktos 114 asmenų. 

• Grupinės konsultacijas Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas ir palaikymas gavo  80 projekto 

dalyvių.  

• Individualias konsultacijas "Asmenybės tipologija" gavo 45 asmenys  

• Individualias konsultacijas "Asmenybės gyvenimo vaidmenys" gavo 52 asmenys  

Pasiektas projekto rodiklis :  9 asmenys iš kurių 6 asmenys įsidarbino, 2 asmenys kreipėsi į užimtumo 

tarnybą, 1 asmuo pradėjo mokytis.  

 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis Laikotarpis Trumpas projekto aprašymas 

„Elektrėnų 

bendruomeniniai 

šeimos namai“ 

ES  struktūrinių fondo 

projektas Nr. 08.4.1-ESFA-

V-416-17-0001  

Nuo 2018-

03-31 iki 

2020-03-31 

Elektrėnų savivaldybėje veikia gana platus 
socialines paslaugas teikiančių įstaigų 
tinklas, tačiau trūksta paslaugų, kurios 
būtų orientuotos yra ne į socialinės rizikos 



  

Bendra projekto suma 

128 566, 97 eurų.  

2018 metais panaudota 

13 814,68 eurų.  

 

 šeimas ir būtų prieinamos mieste bei 
kaimiškose vietovėse gyvenančioms 
šeimoms. Didžioji dalis paslaugų, kurias 
teikia savivaldybės įstaigos bei 
nevyriausybinės organizacijos – socialinės 
paslaugos, tačiau trūksta paslaugų 
šeimoms, kurios stiprintų, palaikytų ir 
įgalintų šeimą savarankiškai spręsti 
kasdienines problemas. Problematikai 
spręsti, Elektrėnų savivaldybės 
administracija kartu su partneriais, 
planuoja įgyvendinti projektą „Elektrėnų 
savivaldybės bendruomeniniai šeimos 
namai“. Partneriai atrinkti viešai skelbus 
konkursą Elektrėnų savivaldybės 
interneto svetainėje. Projekto partneriai 
dirbs vadovaudamiesi partnerystės ir 
projekto įgyvendinimo sutartimis. 
Projekto tikslas – sudaryti palankias 
sąlygas Elektrėnų savivaldybės šeimoms 
gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, 
užtikrinti jų prieinamumą, siekiant įgalinti 
šeimą spręsti krizes ir vykdyti 
įsipareigojimus.  
Projekto uždavinys – suteikti 
kompleksiškai teikiamas paslaugas 
Elektrėnų savivaldybės šeimoms. 
Veiklos: 
1. Kompleksiškai teikiamų paslaugų 
Elektrėnų savivaldybės šeimoms 
organizavimas, koordinavimas ir 
konsultavimas. 
2. Kompleksinių paslaugų Elektrėnų 
savivaldybės šeimoms teikimas: 
2.1. psichosocialinė pagalba; 
2.2. šeimos įgūdžių ugdymo ir 
sociokultūrinės paslaugos 
2.3. mediacijos paslaugos; 
2.4. pozityvios tėvystės mokymai. 
2.5. vaikų priežiūros paslaugos 
2.6. pavėžėjimo paslauga. 
Projekto veiklų vykdytojai: 
Partneris Nr. 1 – Elektrėnų socialinių 
paslaugų centras ir Partneris Nr. 2 – 
Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus 
skyrius. Bendruomeninių šeimos namų 
funkcijas atliks Elektrėnų socialinių 
paslaugų centras. Paslaugas šeimoms 
teiks Lietuvos samariečių bendrijos 
Vilniaus skyrius. Projekto tikslinė grupė – 
šeima (tėvai, vaikai, seneliai, globėjai ir 



kt.). 

 

Pasiekti rezultatai: 2018 metais  pagal šią priemonę  sudalyvavo 492 asmenys.    

Psichologinė pagalba gavo 82 asmenys. 

Šeimos įgūdžių ir social. kultūrines paslaugas gavo 460 asmenų. 

Mediacijos paslaugas gavo 7 asmenys. 

Pozityvios tėvystės mokymuose dalyvavo 125 asmenys. 

Vaikų priežiūros paslaugas gavo 3 šeimos. 

Mokymai aktualiomis šeimai temomis: sveika gyvensena, lytinis švietimas, finansų planavimas , 

verslumo ugdymas ir kt. gavo 86 asmenys. 

Šeimos išvykose sudalyvavo 48 asmenys.  

 

 

 

Projektas pateiktas  Projekto pavadinimas  Projekto tikslas  

ES  struktūriniams fondams  „Išmok padėti“  08.4.2-ESFA-K-
629  
 

Projekto tikslas – stiprinti 

bendruomenių ir nevyr. 

organizacijų narių gebėjimus, 

teikti priežiūros ir pagalbos 

paslaugos paslauga namuose 

neįgaliesiems ir negalintiems 

apsitarnauti asmenims 

namuose, remti sudarant ir 

įgyvendinant priežiūros ir 

pagalbos paslaugų programas.  

Viso projekto metu dalyvaus 

150 dalyvių: Vilnius -70, Vilniaus 

raj. -10, Trakų raj.  -25, 

Elektrėnų raj.  -25, Švenčionių 

raj. -20. Projekto trukmė  

2metai. Prašoma suma 200 000 

eurų.  

Projekto  priemonė - 

bendradarbiavimo skatinimas, 

sveikatos , netolygumo 

mažinimo srityje.  

Projektai LSB Vilniaus skyriaus Vaikų 

dienos centrams  

Paruoštos ir pateiktos 3 

paraiškos LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai 

Projekto tikslas – socialinės 

rizikos vaikų užimtumo 

gerinimas.  

PARUOŠTOS IR PATEIKTOS PARAIŠKOS 2019 METŲ PROJEKTAMS   



Projektai LSB Vilniaus skyriaus Vaikų 

dienos centrams  

Paruošta paraiška Vilniaus 

miesto savivaldybei Socialinių 

reikalų departamentui  

Projekto tikslas – socialinės 

vaikų užimtumo gerinimas.  

„Burnos higiena kiekvieną dieną“  Paruošta paraiška Vilniaus 

miesto savivaldybės sveikatos 

rėmimo programai    

Projekto tikslas – vaikų ir 
paauglių burnos organų 
profilaktikai.  

Vaikų vasaros poilsio programa „ 

Skubėkime daryti gerą“  

Paruošta paraiška Vilniaus 

miesto savivaldybės kultūros 

departamentui  

Projekto tikslas – vaikų 
užimtumas vasaros atostogų 
metu, Edukacinės, pažintinės 
programos.  

NVO organizacijų institucinis 

stiprinimas  

LR socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 

Tikslas – LSB Vilniaus skyriaus 
institucinis stiprinimas, darbo 
efektyvumo soc. pažeidžiamų 
grupių asmenų skurdo 
mažinimui bei integravimui į 
visuomenę.  Projektas apims 
Vilniaus m. , Elektrėnų, Trakų, 
Marijampolės, Ukmergės, 
Švenčionių rajonus.  

Projektas 2019 m. socialinės 

reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems 

bendruomenėje 

Paruošta paraiška Vilniaus 

miesto savivaldybei Socialinių 

reikalų departamentui 

Projekto tikslas - plėtoti ir 
sustiprinti neįgaliųjų 
savarankiškumo ir užimtumo 
galimybes didinant paslaugų 
prieinamumą ir teikiant 
paslaugas asmenų 
gyvenamojoje teritorijoje, 
skatinti aktyvų dalyvavimą 
visuomeniniame gyvenime ir 
socialinių, emocinių, psichinių 
įgūdžių ugdymą.  
Tęstinė veikla.  

Bendras projektas su partneriais 

vokiečiais 2019 metams ABS 

pagrindinius biuras , ASB Dresdenas 

ir LSB Vilnius  

Paruošta paraiška ASB Tikslas – organizacijos viešinimo 
stiprinimas ir matomumas , bei 
strategijos parengimas ir naujų 
savanorių pritraukimas.  

Vasaros stovykla Paruošta paraiška Vilniaus 

miesto savivaldybei 

Tikslas vaikų užimtumas vasaros 
metu. 

 

 

 

 



 

 

Sausio 13 d. dalyvavo pilietinėje akcijoje, skirtoje Sausio 13- osios aukoms paminėti. 
Vasario 14 d. dalyvavo popietėje, skirtoje Šv. Valentino dienai,-,,Su Valentinu širdy“. Popietėje, 
vykusioje centre, centro lankytojai žaidė įvairius žaidimus, linksminosi, šoko, vaišinosi patys ir vaišino 
darbuotojas pačių iškeptais blynais. 
Vasario 13 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai kartu su Vaikų dienos centro lankytojais surengė 
Užgavėnių šventę. Kepė blynus, jais vaišino bendruomenės narius, žaidė Užgavėnių žaidimus, dainavo 
Užgavėnių dainas. 
Balandžio 03 d. (pirmąją dieną po Šv. Velykų) kartu su darbuotojomis organizavo Velykų popietę: 

rinko gražiausią, įdomiausią, keisčiausią margutį, žaidė žaidimus, vaišinosi. 

Balandžio 21 d. dalyvauta akcijoje „Darom“. 

Gegužės 12 d. centre paminėta Tarptautinė slaugytojų diena. Slaugytoja Zita Juškienė  neįgaliesiems 

atsakė į į klausimus, susijusius su sveikata.  

Birželio mėnesį vyko ESFA projekto „54+metų asmenų skatinimas ir dalyvavimas savanoriškoje 

veikloje“  Švietėjiškos veiklos ir informacijos sklaidos renginiai, dalyvavo 180 asmenų.  

Organizuotos Šv. Kalėdų ir Naujų metų renginiai vaikams ir jų tėvams, senjorams, neįgaliesiems  kartu 

su LSB Vilniaus skyriaus darbuotojais ir savanoriais.  

Visuose  VDC centruose vyko šie renginiai:  

Kovo 23 d. renginys skirtas dienai be patyčių, aptarta aktuali patyčių tema.  

Gegužės 22 d. visuose vaikų dienos centruose vyko renginiai skirti šeimos dienai.   

Birželio 5 d. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga centruose  vyko renginys, kurio metu vaikai 

žaidė įvairius žaidimus: vaidino ,,profesijas“, piešė savo svajones. Visi drauge vaišinosi, bendravo. 

susėdo prie bendro stalo, vaišinosi saldumynais ir kvepiančia arbata, aptarė būsimus renginius. 

Spalio 31 d. vyko draugo dienai paminėti skirtas renginys, kalbėjosi apie draugystės svarbą ir 

privalumus, bei naudas.  

Gruodžio 26 d. vyko naujametinis renginys vaikams ir tėvams , įteiktos dovanėlės dienos centrus 

lankantiems  vaikams.  

 

 

 

2018 m. RENGINIAI 



 

 

 

 

 

 

Lietuvos samariečių bendrija Vilniaus skyrių gavo padėką iš Vilkpėdės ligoninės už  glaudų 
bendradarbiavimą.  
 
 

 

LSB Vilniaus skyriaus pirmininkė Rima Žagelienė Vilniaus m.  savivaldybės Visuomeninė komisijos 
„Draugiškas senatvei miestas “narė ir toliau tęsia veiklą. Viena iš pagrindinių visuomeninės 
komisijos „Draugiškas senatvei miestas “veiklos užduočių yra padėti parengti miestui ilgalaikį 
veiksmų planą, kuris užtikrintų reikiamus sisteminius pokyčius ir geresnę vyresnio amžiaus žmonių 
gyvenimo kokybę mieste ilguoju laikotarpiu. LSB Vilniaus skyriaus socialinių reikalų koordinatorius 
Tadas Mindaugas Matijošaitis atstovauja Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrių yra 
„Neformalios šeimos tarnybos“ narys prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
 
 

HUMANITARINĖ PAGALBA 

Humanitarinė pagalba gavo 4440  socialiai remtinu asmenų per metus. 

Humanitarinės pagalbos teikimą ir dalinimą atlieka tik mūsų organizacijos savanoriai.  

VISUOMENINĖ VEIKLA 

PADĖKOS 



 

 

 

Gautos ir panaudotos projektinės  lėšos socialinėms paslaugoms teikti  - 353 732 € 

• LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 107 600 € 

• Vilniaus miesto savivaldybės projektai  -  27 719 € 

• ES struktūrinių fondų projektai – 218 413 € 

Partnerių parama (ASB) – 12 000 € 

Nario mokestis – 100 € 

Aukos – 152  € 

2 % GPM – 432 € 

Suteiktos mokamos paslaugos – 4134 € 

 

 

 

 

SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTOS IR PANAUDOTOS LĖŠOS PER FINANSINIUS METUS IR JŲ 

ŠALTINIAI , € 

 


