
Jau 25 metus SOS vaikų kaimai padeda sustiprinti ir pagerinti šeimų ir vaikų gyvenimus Lietuvoje.  Šiuo 
metu organizacija teikia trumpalaikės vaikų globos ir šeimų stiprinimo paslaugas, rūpinasi tėvų globos 
netekusiais jaunuoliais iki 24 metų (ir ilgiau), ruošia profesionalius vaikų globėjus. Prie SOS vaikų kaimų 
veiklos prisideda 81 darbuotojas, 35 savanoriai ir 25 profesionalūs globėjai Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, 
Alytaus, Varėnos, Pivašiūnų padaliniuose. 

Visi darbuotojai turi vieną bendrą tikslą – dovanoti vaikams visavertę vaikystę mylinčioje šeimoje bei 
saugioje aplinkoje. SOS vaikų kaimams kiekvienais metais trūksta apie 40% lėšų, kurias siekiame surinkti 
iš rėmėjų. 

Ačiū, 
jog 2018 metais 
buvote kartu
ir investavote į SOS vaikų kaimų 
vaikų ateitį!

2018 m. visiems 
rėmėjams dėkoja 
800 vaikų ir jaunuolių, 
virš 400 šeimų, 
30 profesionalių globėjų, 
kuriems padėjo surinkta 
SOS vaikų kaimų parama.

2018 m. prie SOS vaikų 
kaimų veiklos prisidėjo 
254 įmonės, kurios 
paaukojo 380 kartų.

Dėkojame Jums už 
pasitikėjimą!

800 254
Jūsų dėka surinkome 
162 257 €. Ši parama −
didžiulis paskatinimas 
tobulėti ir judėti pirmyn.

162 257€
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 Vaikų skaičius Kartai per mėnesį vidutinė vieno užsiėmimo 
kaina € Suma / 8 mėn / €

Logopedai 20 4 30 19 200
Pedagogai 35 8 20 44 800
Psichologai 30 8 30 57 600
Dailės terapija 5 4 20 3 200
Kaniterapija 5 4 20 3 200
Teatro būrelis 4 4 25 3 200
Vasaros stovyklos 25 1 230 5 750

Viso 124 33 375 136 950

Į SOS vaikų kaimą patenka vaikai su patirtomis emocinėmis traumomis, atsilikimu raidoje bei kitomis 
sveikatos problemomis. Kiekvienam iš jų reikalinga individuali priežiūra, skirtinga pagalba bei mokymosi 
priemonės. Atsižvelgiant į individualias vaikų istorijas, kai kuriems vaikams prireikia net 5 - 7 metų, jog 
galėtų tapti laiminga, norinčia tobulėti bei siekti savo svajonių asmenybe. 

Jūsų paaukota suma buvo skirta vaikų specialistų pagalbai. Vieni buvo mokomi rašyti, kiti kalbėti, 
tretiems buvo teikiama psichologinė pagalba ir terapijos, mokoma valdyti savo emocijas.

Likusi  suma,  25 307 €, yra  skiriama itin sudėtingų vaikų problemoms spręsti.

Viena mergaitė į SOS vaikų kaimą pateko 12 metų iš kitų globos namų, kuriuose praleido nuo kūdikystės. 
Dėl didelio atsilikimo mergaitė negalėjo pritapti miesto mokykloje, todėl jai buvo skirtas privatus 
mokymas, investuota į emocinės būsenos gerinimą, suteikta nuolatinė intensyvi specialistų pagalba. 
Jau 6 mėnesius su mergaite dirba grupė įvairiausių specialistų. Džiaugiamės, matydami mažus 
teigiamus pokyčius, tačiau dar prireiks nemažai laiko bei didžiulių pastangų, jog pamatytumėme, kaip 
auga pilnavertė, laiminga ir mylinti asmenybė.

Jūsų parama 
buvo panaudota:

Ačiū 
už Jūsų 
pasitikėjimą 
mūsų fondo 
veikla
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