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SOS vaikų kaimai –  
didžiausia šeima Lietuvoje

„SOS vaikų kaimai Lietuvoje“ globoja, rūpinasi ir 
prižiūri 1 000 vaikų Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Alytuje, Alytaus ir Varėnos rajonuose. Dalis 
jų gyvena SOS šeimose, auginami ir mylimi 
profesionalių Mamų ir Tetų. Kiti vaikai auga savo 
šeimose, kurioms dėl skurdo, nepritekliaus, 
priklausomybių reikia nuolatinės pagalbos.

Kiekvienas vaikas turi teisę 
į laimingą vaikystę

Deja, skaičiai kalba ką kitą: šiuo metu iš vaikų, kuriais 
rūpinasi „SOS vaikų kaimai Lietuvoje“ ir kurie gyvena 
savo šeimose – net apie 70 procentų yra gilioje 
socialinėje atskirtyje, apleisti, patiriantys įvairų 
smurtą ir nepriežiūrą. Kai kurie vaikai yra praradę 
tėvų globą arba jiems gresia ją prarasti. 

„SOS vaikų kaimai Lietuvoje“ kiekvienam vaikui ir 
tėvams kasdien padeda spręsti įvairias gyveni-
miškas problemas, kad vaikai galėtų užaugti savo 
šeimoje.



1671
žmonių  

skyrė 2%

4000
žmonių kiekvieną 

mėnesį aukojo 
vaikams 

Ačiū, 
kad pasitikite SOS vaikų 
kaimų Lietuvoje veikla!

1500
Lietuvos įmonių 

parėmė



SOS vaikų kaimai 2019 m.  
globojo 1000 vaikų

Mūsų šeimų stiprinimo ir globos paslaugas 
iš dalies finansuoja savivaldybės.
Trūkstamas lėšas surenkame iš Lietuvos 
žmonių ir įmonių.

Jūsų dėka 2019 m. vaikams  
buvo suteikta papildoma  
pagalba už 747 224 eurus

85% skirta vaikams

15% lėšų paieškai

Lėšos skiriamos individualiems vaikų 
poreikiams: specialistams, ugdymui,  
užimtumui, stovykloms, būreliams.



Jūsų dėka padėjome šeimoms

Dirbame su 650 sunkumus patiriančių šeimų, 
kuriose auga vaikai Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje 
ir Varėnoje.

Šeimų stiprinimo programa 

164 199 €

26 711 €

SPECIALISTAI
VAIKAMS, ŠEIMOMS105 523 €

TRANSPORTAS27 678 €

VEIKLOS VAIKAMS4 287 €

PATALPŲ IŠLAIKYMAS



Jūsų parama padėjo išlaikyti 
Dienos centrus

4 dienos centrus kiekvieną diena lanko  
apie 100 vaikų. SOS vaikų kaimų dienos 
centrai yra Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje, 
Pivašiūnuose.

Dienos centrai

31 404 €

MAISTAS

19 901 € VEIKLOS SU VAIKAIS

8 690 €

2 813 € TRANSPORTAS



Jūs padėjote SOS vaikų kaimo 
globojamiems vaikams 

Kartu auginome 105 vaikus, kurie gyvena 
šeimynose su SOS mamomis ar globėjais. 

BŪRELIAI, STOVYKLOS17 397 €

NAMŲ IŠLAIKYMAS46 241 €

5 985 € TRANSPORTAS

SPECIALISTAI VAIKAMS76 204 €

MOKYMAI GLOBĖJAMS3 120 €

VAIKŲ IŠLAIKYMAS189406 €
(MAISTAS, PRIEMONĖS, KITA)

Vaikai globoje

338 353 €



Jūsų lėšos padėjo  
Jaunimo namų jaunuoliams

Jaunimo namuose gyvena 45 jaunuoliai 
nuo 16 m., kurie mokinami ir ruošiami 
savarankiškam gyvenimui. 15 jaunuolių 
gyvena jaunimo namuose kartu su SOS vaikų 
kaimų darbuotojais, o kitiems, 30 jaunuolių,  
padedame gyventi savarankiškai.

Jaunuolių išlaikymas nuo 16 m.

6 944 €

103 568 €

PASTATŲ IŠLAIKYMAS49 138 €

SPECIALISTAI VAIKAMS

16 944 € VAIKŲ IŠLAIKYMAS

16 507 €

STUDIJOS

14 531 € KIŠENPINIGIAI



Paauglio istorija apie jo gyvenimą ir šeimos pokytį

Andriui – tik dvylika. Jis su mama 
gyvena socialiniame būste. Suau-
gusieji jį jau išmokė vagiliauti, todėl 
berniukas ne kartą bendravo su 
teisėsaugos pareigūnais. Mokyklą 
lankė retai, net tris kartus iš eilės 
buvo paliktas kartoti tų pačių mokslo 
metų kurso. Aplinkiniai neteikė 
vilties, kad vaikui galima kaip nors 
padėti. O ir pats Andrius kalbėjo, kad 
neturi ko prarasti: „Aš ir taip nieko 

neturiu, namuose niekas nelaukia, 
mano šeima gyvena landynėje.“ 
Prieš dvejus metus mūsų komanda 
ir Andriaus mama pradėjo bendrauti. 
Ne vieną skaudų išgyvenimą paty-
rusi moteris dėl alkoholio prarado 
beveik viską, ką turėjo. Dabar ji gydo-
si nuo priklausomybių ir, svarbiausia, 
šeimos terapeuto padedama mokosi 
iš naujo užmegzti ryšį su sūnumi. 
Mūsų specialistams Andrių pavyko 

prikalbinti ateiti į dienos centrą, ten iš 
komiksų knygelių mokėmės skaityti, 
kartu sukalėme triušiams gardą. 
Susitarėme, kad Andrius grįš į mo-
kyklą, o dienos centre galės lankyti 
tai, ko labai troško – robotikos būrelį. 
Vėliau padėjome rasti matematikos 
korepetitorių. Taip visų bendromis 
pastangomis Andrius ir jo mama 
patikėjo, kad įmanoma susikurti 
gyvenimą iš naujo. 

TIKRA ISTORIJA



„SOS vaikų kaimų 
Lietuvoje“ darbuotojai – 
tarp geriausiųjų šalyje!

Socialinių darbuotojų dienos proga 
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius 
apdovanojo socialinius darbuotojus. Tarp 
geriausiųjų – SOS vaikų kaimo Mama 
Giedrė Vaičiūnienė ir mūsų globos 
koordinatorius Andrius Zinkus.

„Su globėjų šeimomis bendrauju 
nuolatos. Dažnai susiduriame su ypatingai 
sudėtingomis situacijomis, nes vaikai – 
po labai sunkių traumų negali greitai 
atsistatyti. Todėl važiuojame į namus, kad 
pasikalbėti su vaikais, globėjais ir visais 
įmanomais būdais padedame šeimai 
auginti globojamus vaikus. Esant poreikiui, 
organizuojame specialistų pagalbą tiek 
vaikui, tiek globėjui.“ – sakė Andrius 
Zinkus. 



Vaiko sėkmė – Lietuvos čempionas

Šią vasarą vykusiame antra-
jame oficialiajame Lietuvos 
riedlenčių čempionate 
jaunių įskaitos finale sužibėjo 
trylikametis, „SOS vaikų 
kaimų Lietuvoje“ šeimoje 
augantis jaunuolis. 

Visi skausmingas patirtis 
ir traumas išgyvenę mūsų 
vaikai yra talentingi ir turi 
svajonių kaip ir visi kiti vaikai, 
tik jos – kažkur giliai giliai 
paslėptos. Nelengva svajoti 
ar tikėti savimi, kai pirmaisiais 

gyvenimo metais artimiausi 
žmonės kartojo, kad esi 
nieko vertas, „patvirtindami“ 
tai dar ir veiksmais. Tam, 
kad po sunkių išgyvenimų 
vaikas patikėtų savimi, 
gali prireikti ilgų kasdienių 
kartojimų, kad jis yra geras, 
svarbus ir mylimas. Ir kad gali 
nuversti kalnus. Arba laimėti 
riedlenčių čempionatą. Tuo 
pačiu – žinoti, kad nors ir 
nelaimėjęs, jis liks toks pats 
mylimas. 

SOS vaikų kaimų globėjai –  
vaikų angelai!

SOS vaikų kaimų globėjų šeima per kelerius 
metus yra padėjusi jau šešiems vaikams. 
O du berniukus, kurie yra broliai – įsivaikino. 
Brolių biologinė mama buvo priklausoma nuo 
psichotropinių medžiagų, todėl vaikai gimė su 
abstinencijos sindromu. Budinti Mama Toma 
vaikus nuolat nešiojo, sūpavo, ramino ir taip 
gydė vaiko jaučiamą didelį fizinį skausmą. 
Fizinis kontaktas, nuolatinis dėmesys, meilė – 
vaikams reikalingi kaip oras. Šiuo metu 
berniukai auga sveiki, yra laimingi ir saugūs.

TIKRA ISTORIJA TIKRA ISTORIJA



Ačiū, 
kad suteikiate  

vaikams galimybę 
siekti savo svajonių

LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje“ draugija,  
Ozo g. 37, Vilnius, www.sos-vaikukaimai.lt 


