
Metinė klubo narystė
SOS draugų klubo nariai – tai vaikų angelai, 
tiesiogiai kuriantys paliktų vaikų ateitį. 
Kiekviena gauta auka mažiesiems turi 
didžiulę vertę – ji keičia vaikų likimus! 
Nuolatinė parama leidžia užtikrinti pilnavertę 
vaikų globą, suteikti vaikams reikiamą 

papildomą psichologinę, ugdymo pagalbą 
ir galimybę atrasti užslėptus talentus 
įvairiuose būreliuose. Net ir skaudžiausius 
išgyvenimus patyrę vaikai gali įveikti 
traumų pasekmes ir iš naujo patikėti, kad 
jų gyvenimas gali būti gražus.

Vaikai auga kasdien, o ne kartą per metus



Susipažinkime - esame didžiausia šeima Lietuvoje!

SOS vaikų kaimai yra ne pelno siekiantis fondas

Per 30 metų užauginome dvi vaikų kartas

Tapkite SOS vaikų kaimų draugu

SOS vaikų kaimai globoja daugiau nei 1000 
paliktų vaikų Lietuvoje. Vieni vaikai yra globojami 
SOS mamų, kiti dar gyvena su biologiniais 
tėvais. Tačiau tam, kad jie galėtų likti kartu – 
tiek vaikams, tiek jų tėvams labai reikalinga 

Visi vaikai, kurie pateko į SOS vaikų kaimą, yra 
išgyvenę daug trauminių įvykių: psichologinį, 
fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą, alkį, 
apleistumą, netektis. Šie veiksniai įvardijami 
kaip vystymosi traumos, paliekančios gilias 
ir skaudžias pasekmes. Vaikams atsigauti po 

Šiandien jie gyvena tarp mūsų ir yra aktyvūs 
visuomenės nariai – dirba, mokosi, kuria šeimas. 
Tačiau, kad tai pasiektume, nuėjome ilgą kelią. 
Dažnai mūsų globojamas jaunuolis dėl patirtų 
traumų atsiliko moksluose arba visai nenorėjo eiti 

Prisijunkite prie SOS draugų klubo ir nutieskite 
kelią į gražią vaikų ateitį! Sudarę periodinio 
mokėjimo (ar vienkartinio metinio apmokėjimo 
pasirinktinai) sutartį, Jūs kiekvieną mėnesį 
tiesiogiai padėsite vaikams – visa parama bus 

visokeriopa pagalba. Jau 30 metų Lietuvoje, 
o pasaulyje net 70 metų kasdien kovojame už 
paliktų vaikų teises teismuose, mokykloje ir 
gyvenime. 

patirtų negandų reikalinga ne vienerių metų 
specialistų, psichologų, logopedų, pedagogų 
ir medikų pagalba – tai ilgas, daug pastangų 
bei finansinių išteklių reikalaujantis procesas. 
Todėl visas surinktas lėšas mes tiesiogiai 
panaudojame vaikų gerbūvio užtikrinimui.

į mokyklą, buvo linkę į nusikalstamą veiklą, jautė 
stiprią agresiją ar apatiją. Todėl siekiame, kad 
vaikai laiku gautų reikalingą specialistų pagalbą, 
įgytų socialinių įgūdžių, nebijotų, o svarbiausia, 
norėtų gyventi. 

skirta tik vaikų poreikiams. Esame skaidri 
organizacija, todėl kas tris mėnesius siųsime 
veiklos ir finansines atsakaitas, kad matytumėte 
kur tiesiogiai buvo panaudotos Jūsų paaukotos 
lėšos. 



Vaikams reikalinga reguliari pagalba

SOS vaikų kaimai užaugino net du Lietuvos čempionus

Kiekvieną mėnesį vaikams reikalingos 
papildomos išlaidos, kurios skirtos 
psichologams, logopedams, pedagogams, 
terapijoms.  

Globodami daugiau nei 1000 traumuotų 
vaikų, nuolat susiduriame su labai didelėmis 
išlaidomis, todėl kiekviena reguliari auka 
mums yra gyvybiškai svarbi.

2019 metais SOS vaikų kaimų globojamas 
trylikametis tapo Lietuvos riedlenčių 
čempionu ir jau kitais metais atstovaus 
Lietuvą pasaulio varžybose. Berniukui 
ne vienerius metus teikėme intensyvią 

specialistų pagalbą, nes patirtos 
nevaikiškos traumos smarkiai paveikė jo 
elgesį ir emocijas.

Specialistų pagalba vienam vaikui 
per metus kainuoja:
	� psichologo konsultacijos – 2100 €
	� terapija su šunimis – 1400 €
	� dailės terapija – 1400 €
	� logopedo konsultacijos – 960 € 
	� pedagogų konsultacijos – 800 €

Tik su Jūsų pagalba galime investuoti į vaiko gyvenimą 
ir padėti vėl iš naujo patikėti savimi



Paramos suma nuo Paramos suma nuo Paramos suma nuo

80 € / mėn 200 € / mėn 400 € / mėn
Ataskaita Ataskaita Ataskaita

Padėka Padėka Padėka

Žinutės socialiniuose tinkluose Žinutės socialiniuose tinkluose Žinutės socialiniuose tinkluose

Įvaizdinė medžiaga vidinei ir 
išorinei  įmonės komunikacijai

Įvaizdinė medžiaga vidinei ir 
išorinei  įmonės komunikacijai

Įvaizdinė medžiaga vidinei ir 
išorinei  įmonės komunikacijai

Įmonės pavadinimas
www.sos-vaikukaimai.lt

Įmonės logotipas
www.sos-vaikukaimai.lt

Įmonės logotipas
www.sos-vaikukaimai.lt

Paramos sumos dvigubos 
vertės nurašymas į sąnaudas

Straipsnio parašymas ir 
platinimas BNS portale

Straipsnio parašymas ir 
platinimas BNS portale

Rekvizitai.lt šalia Jūsų įmonės 
aprašymo specialus ženklinimas 
apie įmonės socialinę veiklą

Rekvizitai.lt šalia Jūsų įmonės 
aprašymo specialus ženklinimas 
apie įmonės socialinę veiklą

Paramos sumos dvigubos vertės 
nurašymas į sąnaudas

 SOS vaikų kaimo renginys Jūsų 
darbuotojams/ partneriams

Edukacinis turinys vaikams, 
kuriame atsispindėtų Jūsų 
įmonės veikla ar ženklinimas

Jūsų logotipo iškaba ant vieno 
iš  SOS vaikų kaimo namelio

SOS vaikų kaimo globotinio 
menininko  kurta  dovana

Paramos sumos dvigubos vertės 
nurašymas į sąnaudas

SOS draugų klubo metinės narystės nauda verslui:

Jūs tiesiogiai prisidėsite prie konkrečių vaikų gyvenimo ir kartu kursime saugesnę 
Lietuvos ateitį. Tik kartu galime užauginti dar ne vieną Lietuvos čempioną

Tapus SOS draugų klubo vaikų angelais, nuo pasirinktos sumos mes Jums suteiksime:

Padovanokime vaikystę be skausmo! Prisijunkite prie mūsų 
didelės šeimos būrio:
Pavadinimas: SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija
Įmonės kodas: 192014985 (ne PVM mokėtoja)
Adresas: Ozo g. 37, VILNIUS 
A. S. LT06 7044 0600 0119 3478  AB SEB BANKAS
Paskirtis: Vaikų angelai 

Kontaktinis asmuo                                                              
Julija Valiulienė
Rinkodaros projektų vadovė
 julija.valiuliene@sos-org.lt 
 +370 601 28753


