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Vilniuje šiemet atidarytas naujas centras „Avilys“, skirtas 
elgesio ir emocinių sutrikimų turintiems vaikams. Jame 
teikiama individuali priežiūra, adaptuotos mokymosi 
programos, specialistų konsultacijos, meno terapija, taikomi 
naujausi ugdymo metodai. Ši vieta – vienintelė tokia Lietuvoje.

Šiauliuose ir Alytaus rajone atidarėme bendruomeninės 
globos namus. Tai jaukūs nuosavi namai, kuriuose teikiama 
laikina globa krizinėje situacijoje atsidūrusiems vaikams, 
kurie šiuo metu negali gyventi savo šeimose. Bendruomenės 
globos namuose vaikai auga šeimose.  Čia jie turi nuolatinį, 
visą laiką su jais leidžiantį socialinį darbuotoją, su kuriuo gali 
kurti ilgalaikį emocinį ryšį, jaučiasi saugūs, turi kasdienes 
pareigas bei įpročius, visai kaip namuose.

Šiauliuose atidarėme naują dienos centrą, kuriame lankosi 
sunkumus patiriančių šeimų vaikai. Jie čia ruošia namų 
darbus, dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose, su vaikais 
dirba psichologai, logopedai ir kiti specialistai.

„SOS vaikų kaimas“ sparčiai auga, nes organizacija ieško 
vis daugiau galimybių užtikrinti, kad sudėtingoje situacijoje 
atsidūrę vaikai galėtų augti ir tobulėti kuo normalesnėmis, 
į šeimos modelį panašesnėmis sąlygomis, patirtų kuo 
mažiau įtampos ir baimės, kuo daugiau – dėmesio, šilumos 
ir rūpesčio.

„SOS vaikų kaimai“ šiemet 
augo ir plėtėsi į visą Lietuvą



Lietuvoje profesionalių globėjų – vis daugiau, „SOS vaikų 
kaime“ jų – 19. Profesionali globa nuo šiol teikiama ne tik 
Vilniuje, bet ir Šiaulių bei Klaipėdos regionuose. Tačiau 
norint užtikrinti saugius namus visiems jų emocinei bei 
psichinei sveikatai pavojingomis sąlygomis augantiems 
vaikams, jų reikėtų bent tūkstančio. Tokiam intensyviam 
globėjų rengimui bei jų darbo apmokėjimui reikalinga 
didelė ir nuolatinė geradarių parama.

Atsakingų įmonių dėka 
plečiame profesionalių 

globėjų tinklą

Ačiū,  
kad esate 
kartu! 



2017 m. vasarą startavo „1000 KM už SOS VAIKUS“ kampanija, 
kurios metu įmonės skatino darbuotojus bėgioti ir už kiekvieną 
nubėgtą kilometrą skyrė 1 Eur profesionalių globėjų šeimų 
kūrimui. Kampanijos metu surinkta daugiau nei 10 000 Eur, kurie 
skirti globėjų paieškai, mokymams ir tolimesniam konsultavimui.

„Ir toliau aktyviai dirbsime, kad mūsų šalyje vaikai augtų 
laimingi ir saugūs, o nutikus nelaimei jais su meile pasirūpintų 
profesionalūs globėjai“ – teigia Liudovika Pakalkaitė.

SOS vaikų kaimų vadovė 
Liudovika Pakalkaitė 
buvo apdovanota už 
nuopelnus Lietuvai!

„SOS vaikų kaimai“ kvietė 
įmones prisidėti prie 

profesionalių globėjų rengimo



„SOS vaikų kaimo“ profesionalūs globėjai Daiva ir Mečislovas savo namuose priėmė dvi likimo nuskriaustas mergaites ir prasidėjo 
ypatinga jų istorija. Likimo sužeistos, skaudžių traumų patyrusios keturmetė ir penkiametė pirmąsias naktis globėjų namuose negalavo 
dėl begalinio streso, mergaitės labai bijojo, visai nekalbėjo. Tačiau labai greitai, naujuose namuose, mergaitės pasijuto saugios ir 
mylimos. Jos gyveno šeimos aplinkoje, sulaukė specialistų pagalbos.

Šiandien mergaitės jau nebegyvena su Daiva ir Mečislovu – viena jų išvyko pas mylinčius ir rūpestingus nuolatinius globėjus, kitą 
globoti sutiko teta. „SOS vaikų kaimai“ stengiasi dirbti su tikraisiais vaikų tėvais, siekdami paskatinti juos keisti gyvenimo būdą taip, 
kad vaikai galėtų saugiai grįžti gyventi į tikrąją šeimą, savo namus, tačiau tai pavyksta ne visada.

Profesionalūs globėjai 
mergaitėms sugrąžino 

šypsenas

Profesionalūs globėjai tikrųjų tėvų netekusius vaikus globoja  
tik laikinai – kol vaikai gali grįžti į savo šeimą ar  

kol „SOS vaikų kaimai“ randa jiems nuolatinius globėjus, įtėvius.
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