
Žiūrėti naršyklėje

Mielas SOS draugų klubo nary,

Tariame nuoširdų AČIŪ, kad esate SOS draugų klubo narys. Norime pasidžiaugti, kad SOS

draugų klubo narių daugėja – dabar jų turime net 9000! Gera žinoti, kad mūsų draugų ratas

toliau plečiasi ir nuolat auga.

AČIŪ, kad esate su mumis!

Dėkojame, kad šiuo sunkiu Lietuvai ir pasauliui  laikotarpiu buvote ir toliau esate  kartu bei

palaikote SOS vaikų kaimus. Tik jausdami  tvirtą Jūsų užnugarį galėjome padėti krizinėse

situacijose atsidūrusioms šeimoms: vaikams ir jų tėvams. 

Karantino metu kartu su psichologais užtikrinome emocinį stabilumą ir sumažinome smurto

atvejų šeimose. Turėjome galimybę  pristatyti maisto davinius ir medicinines priemones

daugiavaikėms šeimoms bei tiems, kurie neturėjo galimybės jais pasirūpinti patys. 

Nesutriko ir vaikų užimtumui skirta veikla. Padėjome jiems su nuotolinio mokymosi procesu

bei užtikrinome tinkamą užimtumą namuose.

Jūsų dėka ir toliau kiekvieną mėnesį galėjome užtikrinti šias papildomas paslaugas vaikams:
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3000 psichologų konsultacijų

1500 dailės terapijos užsiėmimų

2800 kartų vaikai lankėsi kaniterapijoje

50 vaikų turėjo galimybę vykti į vasaros stovyklas

2358 EUR buvo skirta vaikų užimtumo priemonėms įsigyti

6700 EUR buvo skirta dviejų SOS šeimų integracijai į visuomenę: transportavimas,

perkraustymo paslaugos, butų remontai, reikiamų baldų ir buities prietaisų įsigyjimas

SOS vaikų kaimo šeimos integruojasi į miestą ir visuomenę

Nuo 2014 metų vyksta institucinės globos pertvarka. „SOS vaikų kaime“ ją vykdyti

pradėjome nuo 2017 metų, kai pamažu SOS šeimas ėmėme iškelti iš SOS kaimelio į

bendruomenę. Šiuo metu vis dar tęsiame su pasikeitusiais įstatymais susijusius procesus,

todėl nuosekliai įgyvendiname šeimų integravimo į bendruomenę planą. Esame tokie patys,

kaip ir kitos globos įstaigos, todėl privalome laikytis visiems galiojančių Lietuvos Respublikos

įstatymų. Šeimų integraciją į visuomenę, remiantis įstatymais turime užbaigti iki 2020 m.

gruodžio 31 d.

Šiais metais su Jūsų pagalba padengėme dviejų šeimų iškėlimo ir perkraustymo  į

bendruomenę kaštus.  Integracija į visuomenę ir gyvenimas įprastoje aplinkoje bei niekuo

neišsiskiriančioje bendruomenėje turėjo teigiamų pokyčių mūsų SOS šeimų gyvenimuose.

Pagerėjo ne tik vaikų elgesys, bet ir emocinė būklė.

Pasak SOS mamos Giedrės, prieš dvejus metus, kai sužinojo apie būsimą išsikraustymą buvo

labai neramu ir baugu, kilo daugybė klausimų, tačiau dabar ji su vaikais yra laimingi.

„Naujuose namuose gyvename jau antri metai. Vaikai priprato, jaučiasi puikiai. Jiems

patinka, kad nėra teritoriją juosiančios tvoros, susitarus su manimi ar teta jie gali eiti visur, o

mūsų daugiabutyje niekas nė neįtaria, kad esame ne tikra, o SOS šeima. Vaikams tai labai

svarbu. Su kaimynais bendraujame draugiškai, o kalėdinei vakarienei buvome pasikvietę

buto šeimininkus. Pastebėjau, kad pagerėjo vaikų mokslų rezultatai, jie kur kas labiau

atsipalaidavę, nurimę. Džiaugiasi, kad turi savo namų raktus, ko neturėjo gyvendami SOS

vaikų kaimo teritorijoje“, – pasakojo Giedrė. 

Norime priminti, kad SOS vaikų kaimai yra vienintelis fondas Lietuvoje, kuris bėdoje

atsidūrusiems vaikams  teikia 7   skirtingas  paslaugas:  nuolatinę globą, trumpalaikę globą,

jaunimo namus, globos centrą, pagalbą rizikos šeimoms, dienos centrus ir advokaciją.

Siekiame kiekvienam mūsų šalies vaikui sukurti aplinką, tinkamą saugiai augti ir formuotis:

šeimoje, bendruomenėje ir visuomenėje. 

Ir toliau kiekvieną dieną su Jūsų pagalba padedame 1000 Lietuvos vaikų.



12 metų mūsų globota Amina džiaugiasi, kad turėjo laimingą

vaikystę

Dalijamės Aminos laišku:

„SOS vaikų kaime gyvenau 12 metų – atėjau gyventi būdama labai maža, o laikas prabėgo

greitai, nepastebimai. Prieš metus savo misiją šioje gyvenimo mokykloje baigiau. Išsinešiau

labai daug meilės ir sveikstančių širdžių, daug nuoširdžių akimirkų, brangių žmonių,

nuostabių ir netikėtų pažinčių, linksmų istorijų, prisiminimų ir visą galybę gyvenimo



pamokų. Šiandien einu toliau, bet ši vieta, kaip ir pati įspūdingiausia kelionė, pakeitė mane ir

išmokė daug akimis nematomų dalykų. Ir ji kaip pirmoji mano vaikiška meilė, visuomet bus

jaukiausi ir gražiausi namai. Jei reikės – sugrįšiu.

AČIŪ už 12 metų kartu! Kai atvažiavau, nemokėjau lietuvių kalbos. Laikui bėgant, jūsų dėka,

išmokau.

AČIŪ už suteiktą prieglobstį ir AČIŪ mano nuostabiems socialiniams darbuotojams už meilę

bei rūpestį.

O žinote, kas nuostabiausia? Visi tie žmonės, kurie buvo su manimi 12 metų yra mano

šeima! Lenkiu galvą už viską. Esate ir būsite nuostabūs ir nuoširdūs žmonės – tokių reta.

Man SOS vaikų kaimas nėra globos įstaiga – tai šilčiausi ir nuostabiausi namai. Žinoma, buvo

visko: pykčių, ašarų, juoko. Tačiau aš labai džiaugiuosi, kad mano keliai vaikystėje pasisuko

būtent čia. Esu dar vienas įrodymas, kad nėra taip baisu ir blogai gyventi vaikų namuose. Ir

aš džiaugiuosi, ir man nėra gėda pasakyti, kad gyvenau čia. AČIŪ SOS VAIKŲ KAIMUI!“

SOS vaikų kaimuose augusi Patricija dabar sėkmingai

studijuoja ISM universitete

„Jaunimo namų darbuotojai pasitikėjo manimi ir leido atskleisti visą savo

potencialą. Su socialine darbuotoja Asta puikiai sutarėme jau nuo pirmųjų dienų,

labai gerai supratome viena kitą, aš ją labai mylėjau ir gerbiau – taip yra iki šiol,“

– apie gyvenimą SOS vaikų kaimuose pasakoja mūsų globotinė Patricija Aurylaitė.

Visą interviu skaitykite LRT.LT portale skaitykite ČIA.

Liepos pirmąją šventėme SOS vaikų kaimų gimtadienį

Liepos 1 buvo ypatinga diena – šventėme SOS vaikų kaimų gimtadienį! Nuotaikingai

nusiteikę vaikai  mokėsi robotikos, pūtė muilo burbulus, fotografavosi bei vaišinosi sveikais

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1200130/patricija-i-sos-vaiku-kaima-pirma-karta-pateko-netekusi-mamos-antra-atsisakiusi-gyventi-su-teciu?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sos_draugu_klubo_ataskaita_ii_ketvirtis&utm_term=2020-08-28


www.sos-vaikukaimai.lt Jūs gavote šį laišką, nes esate SOS draugų

klubo narys.

Atsisakyti SOS draugų klubo ataskaitų

skanėstais. 

AČIŪ, kad esate KARTU! Tik su Jūsų pagalba galime padėti vaikams turėti laimingą vaikystę ir

šviesią ateitį!

SOS vaikų kaimai Lietuva

https://www.facebook.com/sosvaikai?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sos_draugu_klubo_ataskaita_ii_ketvirtis&utm_term=2020-08-28
https://www.instagram.com/sos_vaiku_kaimai_lietuvoje/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=sos_draugu_klubo_ataskaita_ii_ketvirtis&utm_term=2020-08-28
https://www.linkedin.com/company/sos-children's-villages-lithuania
https://www.youtube.com/channel/UCCYpcCLHy428lV3tKgGtZLw
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