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SOS vaikų kaimai – didžiausia 
šeima Lietuvoje, padedanti 
1000 Lietuvos vaikų džiaugtis 
laiminga vaikyste

Padedame bėdoje atsidūrusiems vaikams ir jų tėvams:

561 šeima / 1000 vaikų / 34 jaunuoliai



Covid-19 ir karantinas

Paskelbus visuotinį karantiną, mes ir toliau nesustabdomai teikėme visas savo paslaugas bei 
nuoseklią pagalbą 1000 vaikų ir jų šeimoms.

Kaip dirbame pandemijos metu?
� Pradėjome teikti paslaugas nuotoliniu būdu: telefonu, internetu arba vizitais (jei tai 

neišvengiama), laikantis visų saugumo reikalavimų
� Sunkiai besiverčiančioms šeimoms teikėme maisto davinius ir būtiniausių higienos priemonių 

paketus
� Suintensyvinome individualias mūsų specialistų konsultacijas
� Atidarėme mūsų klientams skirtą telefoninę psichologų liniją
� Socialiniai darbuotojai kasdien padeda vaikams nuotolinio mokymosi procese
�	Sustiprinome bendradarbiavimą tarp partnerių – tokias pačias paslaugas teikiančių institucijų, 

savivaldybių ir kt.

Sakome didžiulį AČIŪ kiekvienam prisidėjusiam, kad šis 
sudėtingas laikotarpis mūsų vaikams ir šeimoms būtų lengvesnis!  

Kartu mes galime daugiau!



Institucinės gobos pertvarka – 
SOS šeimos integruojasi 
į bendruomenę

Monika Liaugminaitė SOS vaikų kaimų Lietuvoje koordinuojanti 
psichologė

	 „Pastebime,	 kad	 galutinai	 persikraustę	 vaikai	 lengvai	
adaptuojasi,	dalinasi	gražiais	įspūdžiais	ir	maloniomis	emocijomis.	
Taip	 pat	 šis	modelis	 padeda	 išvengti	 ir	 išankstinių	 kaimynų	 ar	
bendramokslių	 nuostatų	 dėl	 globos	 namuose	 augančių	 vaikų.	
Vaikai	 jaučiasi	 tvirčiau	 gyvendami	 atskirai	 su	 SOS	 mama	 –	
jie	 žino,	 kad	 gali	 savarankiškiau	 planuoti	 laisvalaikio	 veiklą,	
pasikviesti	 bendraamžių	 ir	 jaustis	 lygiaverčiais	 bendruomenės	
nariais	be	etikečių.	Kad	pertvarkos	procesas	eitųsi	sklandžiai	 ir	
būtų	 išvengta	nereikalingo	nerimo,	vyksta	pasirengimas	 ir	daug	
kalbamasi	tiek	su	vaikais,	tiek	su	socialiniais	darbuotojais“.	

 Baigiama įgyvendinti 2014 m. pradėta 
institucinės globos pertvarka (apėmusi 
visus globos namus Lietuvoje). Šeimos iš 
„SOS vaikų kaimų", kur gyveno atskiruose 
nameliuose, tačiau vis tiek bendroje 
teritorijoje, perkeliamos į jų poreikiams 
pritaikytus skirtingus butus.

 Pirmosios SOS šeimos persikraustė 
dar 2017  m. Per trejus naujojo modelio 
taikymo metus pastebima, kad įsiliejimas 
į bendruomenę teigiamai veikia vaikus, 
skatina jų motyvaciją ir ryžtą siekti aukštų 
tikslų.

Giedrė Vaičiūnienė SOS vaikų kaimų Lietuvoje SOS mama

	 „Nors	 iš	 pradžių	 atsargiai	 reagavome	 į	 žinią,	 kad	 reikės	
išsikraustyti	 iš	 „SOS	 vaikų	 kaimo“,	 apžiūrėję	 naująjį	 butą,	 kuris	
mums	labai	patiko,	persikraustėme	vos	per	dvi	dienas.	Dabar	čia	
gyvename	jau	antri	metai.	Vaikai	priprato	ir	jaučiasi	puikiai.	Jiems	
patinka,	kad	nėra	teritoriją	juosiančios	tvoros	ir	jie	turi	savo	namų	
raktus,	 ko	 neturėjo,	 kai	 gyvenome	 „SOS	 vaikų	 kaime“.	 Pagerėjo	
vaikų	mokslų	 rezultatai,	 jie	 kur	 kas	 labiau	atsipalaidavę.	Kaip	 ir	
tikrose	šeimose,	vaikai	namuose	jaučiasi	saugūs,	planuoja	gerai	
baigti	 mokyklą	 ir	 studijuoti.	 Nuolat	 diskutuojame,	 kokiu	 keliu	
geriau	jiems	sukti.	Jiems	labai	svarbu,	kad	galėtų	augti	taip,	kaip	
tikroje	šeimoje.“



Nuolatinė globa

Globos centras

Akvilė Petrulytė, Vilniaus SOS vaikų kaimo vadovė

	 „2020-aisiais	 metais	 priėmėme	 20	 naujų	 vaikų	 į	
bendruomeninius	globos	namus:	5	Šiauliuose,	15	Vilniuje.	
Suformavome	dar	vieną	SOS	šeimą,	 jau	dvyliktąją,	kurioje	
apsigyveno	7	vaikai.	Per	metus	į	savarankišką	gyvenimą	iš	
mūsų	vykdomos	pusiau	savarankiško	gyvenimo	programos	
išleidome	net	13-ka	jaunuolių.	Nuolatinėje	globoje	šiandien	
auga	73	vaikai	ir	jaunuoliai.

	 Praėję	metai	 nors	 ir	 buvo	sunkūs,	 bet	 įdomūs:	 du	 ilgi	
karantinai,	mokymasis	dirbti	ir	mokytis	virtualiai,	pertvarkos	
įgyvendinimo	užbaiginėjimas.	Teko	daug	mokytis	visiems:	
tiek	vaikams,	tiek	suaugusiems.	Rezultate	bendruomeninių	
globos	namų	šeimos	sustiprėjo,	susivienijo	ir	suartėjo.	

	 Stebime	 išsikrausčiusias	 šeimas	 į	 bendruomenę	 ir	
džiaugiamės	 matydami	 pozityvius	 rezultatus.	 Vaikai	 ir	
jaunuoliai	 vis	 labiau	 pasitiki	 socialiniais	 darbuotojais,	
didėja	 susidomėjimas	 dalyvauti	 bendruomenės	 veiklose:	
būreliuose,	 stovyklose.	 Svarbiausia,	 vaikai	 ne	 tik	 yra	
saugioje	aplinkoje,	bet	ir	jaučiasi	saugūs.“

Andrius Zinkus, Globos centro vadovas

	 „Pastaraisiais	 metais	 Globos	 centre	 laikinos	 globos	
paslaugas	teikė	net	20	(15	Vilniuje	ir	5	Klaipėdoje)	budinčių	
globotojų	 šeimų,	 trumpam	 laikotarpiui	 saugius	 ir	 šiltus	
namus	suteikdami	36	vaikams	(26	Vilniuje	ir	10	Klaipėdoje).	
Džiaugiamės,	jog	nepaisant	ribojimų	bei	įtemptos	karantino	
kasdienybės	nepertraukiamai	teikiame	paslaugas	daugiau	
nei	100	nuolatinių	globėjų	ir	įtėvių	šeimoms.

	 Globėjų	 ir	 įtėvių	 mokymo	 ir	 konsultavimo	 programos	
(GIMK)	kursą	išklausė	17	asmenų,	pasirengusių	globoti	ar	
įvaikinti	be	tėvų	globos	likusius	vaikus.	Parengtos	3	įtėvių,	
5	 nuolatinių	 globėjų	 šeimos	 ir	 1	 šeima	 pasirengusi	 teikti	
budinčio	 globotojo	 paslaugą,	 kuri	 prisijungė	 prie	 mūsų	
Globos	centro	komandos.



Vaikų dienos centrai

Kompetencijų centras

Olga Stremauskaitė, Vaikų dienos centrų vadovė 

	 „2020	metai	buvo	netikėti,	neįprasti	 ir	savitai	 įdomūs.	Nors	
šiuos	metus	lydėjo	žodžiai	pandemija,	karantinas	ir	nuotolinis	
darbas,	nenuleidome	rankų	ir	vieningai	stengėmės	nuolat	judėti	
pirmyn.	Vaikų	dienos	centrai	mokėsi,	stiprėjo	ir	nuolat	ieškojo	
galimybių	atrasti	džiugių	akimirkų	kartu.	Ir	mums	pavyko!

 Keturiuose	centruose	praėjusiais	metais	turėjome	122	vaikus:	
Vilniuje	–	34,	Šiauliuose	–	37,	Alytuje	–	25,	Pivašiūnuose	–	26.“

Rūta Vyšniauskė, Kompetencijų centro vadovė

	 „Keletą	metų	kūrę	planus	apie	tampresnį	bendradarbiavimą	tarp	
socialinio	 ir	 psichologinio	 lauko,	 2020m.	 įkūrėme	 Kompetencijų	
centrą.	Kasdien	vis	tikslingiau	ir	nuosekliau	užtikriname	reikalingą	
specialistų	 pagalbą	 vaikams	 ir	 jų	 šeimoms,	 bei	 siekiame,	 jog	
individualios	 sėkmės	 istorijos	 taptų	 bendruomeniniais	 pokyčiais,	
o	 vaiką	 supantys	 suaugę	 (tėvai,	 globėjai,	 specialistai,	 mokytojai)	
apsijungtų	 į	 vieningą,	 atvirą	 ir	 tarpusavio	 pasitikėjimu	 grįstą	
bendruomenę.	Mūsų	svajonė	–	savo	pavyzdžiu	rodyti,	kad	galime	
vaikams	 sugrąžinti	 pasitikėjimo	 ir	 saugumo	 jausmą,	 bei	 būti	 tuo	
reikalingu	užnugariu,	įveikiant	sunkumus	kartu.“

Šeimų stiprinimo programa

Rasa Zaidovaitė, Šeimų stiprinimo programos vadovė

	 „2020-ieji	 buvo	 intensyvūs	 metai	 ir	 karantinas	 smarkiai	
užkėlė	paslaugų	kokybės	kartelę.	Sprendimai	turėjo	būti	ne	tik	
greiti,	bet	 ir	ne	mažiau	 tikslūs	ypač	kai	kalbame	apie	šeimas	
ir	 jose	 gyvenančius	 vaikus.	 Šeimų	 stiprinimo	 programos	
paslauga	 ne	 atsitraukė,	 ieškojome	 įrankių,	 kaip	 suaktyvinti	
darbą	su	šeimomis.	2020	metais	pagalbą	organizavome	440	
šeimų	Vilniuje,	85	Šiauliuose	ir	36	Varėnoje.“



 Visa parama buvo skirta vaikams ir jų poreikiams: SOS šeimose gyvenančių vaikų 
išlaikymui, individualioms specialistų konsultacijoms, edukacinei veiklai bei jaunuolių 
studijoms, vaikų dienos centrą lankančių vaikų maistui, transportui ir 
namų bei patalpų išlaikymui.

	 Mano	 darbas	 yra	 prižiūrėti,	 kad	 suaukoti	 žmonių	
pinigai	būtų	leidžiami	tikslingai.	Todėl	kasmet	kruopščiai	
ir	 atsakingai	 sudarome	 biudžetą,	 planuodami	
sąnaudas,	 skirstome	 jas	 į	 kaštų	 centrus	 –	 pagal	
globos	 paslaugas	 ir	 išlaidų	 rūšis.	 Valdymo	 kaštų	
kontrolę	 ir	 biudžeto	 nuokrypių	 analizę	 atliekame	
kas	mėnesį,	kad	užtikrintume	organizacijos	finansų	
tvarumą,	 pastebėtume	 ir	 laiku	 sureaguotume	
į	 besikeičiančius	 vaikų	 poreikius.	 Metinį	 mūsų	
veiklos	 rezultatą	–	apskaitos	 ir	 finansinių	ataskaitų	
teisingumą,	veiklos	ir	procesų	skaidrumą	ir	efektyvumą	
įvertina	išorinis	auditas.

AČIŪ, kad 2020 metais Lietuvos 
žmonių ir įmonių dėka vaikams 
skyrėme 769 898 €

Rita Kaziukonienė, finansų vadovė

Paramos pasiskirstymas 1000 vaikų

Vaikų dienos centrą lankančių vaikų maistas

Vaikų išlaikymas

Specialistai

Namų bei patalpų išlaikymas

8 767 €

259 732 €

Edukacinė veikla ir jaunuolių studijos
47 691 €

160 613 €

Transportas
64 054 €

229 041 €



SOS draugų klubas
 SOS draugų klubo nariai kiekvieną mėnesį tiesiogiai padeda vaikams. Nuolatinė parama 
leidžia užtikrinti pilnavertę  vaikų globą, suteikti vaikams reikiamą papildomą psichologinę, 
ugdymo pagalbą ir galimybę atrasti užslėptus talentus įvairiuose būreliuose.

 Esame nepaprastai dėkingi ir laimingi, kad 2020 m. net 12 tūkst. Lietuvos žmonių 
nusprendė dalį savo lėšų kas mėnesį skirti vaikams ir tapo mūsų šeimos dalimi. Sakome 
nuoširdų AČIŪ kiekvienam, kuris pasitiki mūsų organizacija ir prisideda prie šviesesnės 
vaikų kasdienybės.

 Daugiau informacijos apie SOS Draugų klubą galite rasti mūsų svetainėje: 
 sos-vaikukaimai.lt/sos-draugu-klubas/ 



Naujas būdas aukoti!
 Aukojimo kultūra keičiasi – Lietuvos gyventojai noriai 
skiria savo paramą kilniems tikslams bei įvairioms 
paramos organizacijoms. Su šiais teigiamais pokyčiais 
kinta ir aukojimo būdai. Vis labiau mažėjant grynųjų pinigų 
naudojimui, ieškojome galimybių ir įrankių, kaip kiekvienas 
norintis galėtų skirti paramą vaikams. 

 2020 m. pristatėme net 100 inovatyvių bekontakčių 
aukojimo įrenginių, kuriuos galite rasti prekybos tinklo 
„Maxima“ savitarnos kasose. Prilietus bankinę kortelę prie 
aparato, 1 EURAS skiriamas mūsų globojamiems vaikams!

 Galime pasidžiaugti, kad mūsų globojamiems vaikams 
jau skyrėte 10 000€ !

 Dėkojame mūsų draugams – prekybos tinklui „Maxima“ 
ir „General Financing bankui“ – kurie padėjo įgyvendinti šią 
aukojimo galimybę.

Meilė nieko nekainuoja
 Mūsų organizacijai padeda ir kiekvienas žmogus, kuris 
nusprendžia skirti 1,2% GPM. Tai Jums nieko nekainuoja, tačiau 
mums pagalba yra milžiniška! 

 Dėkojame 1352 Lietuvos žmonių, kurie nepagailėjo 
savo laiko ir nusprendė padėti mūsų organizacijai. Iš viso 
surinkome 64 583 €. 

 Dėkodami už Jūsų meilę dovanojome įgarsintą nuostabaus 
grožio „Mažojo princo“ pasaką. Ją galite paklausyti ir dabar, 
SOS vaikų kaimų paskyroje „Youtube“ kanale.



Lietuvos įmonės tampa vis labiau socialiai atsakingos ir noriai prisideda prie 
įvairių socialinių iniciatyvų. 

Galime pasidžiaugti, kad 2020 m. mūsų organizacija pasitikėjo ir savo paramą 
– 367 500 € – skyrė net 424 įmonės. 

Socialinė atsakomybė – tai ne tik galimybė padėti tiems, kurie turi mažiau, 
bet ir proga įtraukti savo darbuotojus bei partnerius į naują prasmingą veiklą. 
Paramos būdų yra pačių įvairiausių. Vienos įmonės atsiliepia į mūsų prašymus 
padėti, su kitomis kartu kuriame bendrus produktus ir kviečiame visuomenę 
juos įsigyti socialinių iniciatyvų metu, dar kitos įtraukia savo darbuotojus ir 
biuruose vykdo pyragų dienas.

Tik veikdami kartu mes galime 
pakeisti vaikų likimus!

Įmonės, parėmusios mus

290
367 424



Mūsų didieji rėmėjai :



 2020 m. stengėmės būti labiau matomi ir girdimi žiniasklaidoje (naujienų portaluose, 
laikraščiuose, žurnaluose, televizijoje, radijuje ir kt.). Džiaugiamės, kad domėjotės mūsų 
organizacijos veikla, sėkmės istorijomis, išgirdote mūsų pagalbos prašymus. 

SOS vaikų kaimai žiniasklaidoje

Dėkojame UAB „Mediaskopas“ už neatlygintinai atliktą komunikacijos analizę.
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SOS vaikų kaimų paminėjimai žiniasklaidoje 2020 m.

SOS vaikų kaimų paminėjimų žiniasklaidoje pasiekta auditorija 2020 m. (mln.)

Pasiektos auditorijos skaičius yra sumuojamas ir priklauso nuo to, kiek paminėjimų yra 
užfiksuota vienoje ar kitoje žiniasklaidos priemonėje. 



AČIŪ mūsų informaciniams draugams, 
kurie padeda skleisti žinią!



Dirbame tam, 
kad kiekvienas vaikas galėtų 

saugiai augti mylinčioje šeimoje.

AČIŪ, kad padedate mums padėti 
vaikams ir šeimoms!

www.sos-vaikukaimai.lt


