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2021 metais baigėme SOS šeimų integraciją į 
bendruomenę.

Šeimynos, kurios gyveno SOS vaikų kaimų teritorijoje 
buvo sėkmingai integruotos į butus esančius 
visuomenėje. Mūsų globojami vaikai džiaugiasi ir 
jaučia mažesnę atskirtį gyvendami kaip įprastos 
Lietuvos šeimos.

v i l N i u S  

— čia gyvena SOS šeima

S i a u l i a i

iNtegravOme 
SOS SeimaS i 
beNdruOmeNe



Vienas mūsų globotinis yra riedlenčių sporto 
galimų kandidatų sąraše ir aktyviai ruošiasi 
2024 metų vasaros olimpiadai

vaikai: 92
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2021 m. globojome 92
vaikus ir jaunuolius

SOS šeimynose
2021 m. pabaigoje
gyveno 66 vaikai

14  jaunuolių 
ruošiame 
į savarankišką 
gyvenimą

12-ai vaikų radome dar geresnius namus: 

Priėmėme 
9 naujus 
vaikus

4  vaikai dabar 
gyvena pas 
globėjus

5  vaikai išleisti 
į pilnai 
savarankišką 
gyvenimą

1  vaikas 
įvaikintas

2 	vaikai	grąžinti	
į	biologinę	
šeimą	
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SOcialiNeS paSlaugOS Seimai 
teiktos Vilniuje, Šiauliuose ir Varėnoje

2021 metais paslaugos suteiktos 1102 šeimoms. 

Vilniuje per mėnesį paslaugos vidutiniškai teiktos 329 šeimoms ir 443 jose 
gyvenantiems vaikams. Šiauliuose per mėnesį paslaugos teiktos vidutiniškai 
56 šeimoms ir 99 jose gyvenantiems vaikams. 

Varėnoje per mėnesį paslaugos vidutiniškai teiktos 28 šeimoms ir 49 jose 
gyvenantiems vaikams.

Baigiant darbą su šeimomis 2021 metais 87 % šeimų buvo savarankiškos – tai 
sėkmės atvejai, kai šeimoms nebereikalinga specialistų pagalba ir ji savarankiškai 
geba pasirūpinti vaikais.

StudiJOS:
 
 2 merginos pradėjo studijuoti universitete
 2 studijuojančioms merginos buvo skirta stipendija, skirta padengti   
 studento įmokas už mokslą ir pragyvenimo išlaidas.

SeimYNOS:
 Sukurta viena nauja SOS šeimyna, joje gyvena 5 vienos šeimos vaikai:
 2 mergaitės ir 3 berniukai.

glObOS ceNtraS
„Žmonės, pradėdami žengti globos ar įvaikinimo keliu, dažnai turi per mažai 
informacijos, todėl susiformuoja klaidinga nuomonė apie globos ir įvaikinimo 
procesus. GIMK mokymai yra būdas, kaip galime padėti visiems norintiems 
globoti ar įvaikinti, suprasti save ir apsispręsti, ar jie yra tikrai pasiruošę auginti 
tėvų globos netekusį vaiką“  

- pasakoja Globos centro vadovas Andrius Zinkus.

Globos centro budinčių globotojų šeimose per metus augo 40 vaikų. 
16 vaikų rado nuolatinių globėjų šeimas, arba buvo įvaikinti, 4 iš jų gražinti į 
savo šeimas.

Globos centro darbuotojai per metus teikė paslaugas 124 globėjų ir įtėvių 
šeimoms, auginančioms 133 vaikus.

2021 metais Globos centras organizavo 5 globėjų ir įtėvių mokymo kursus 
(GIMK), taip pat surengė stovyklą globėjų šeimoms SOS Karklės vaikų 
poilsiavietėje, kurioje dalyvavo 50 dalyvių. Globos centras aktyviai dalyvavo 
Lietuvos globos centrų veikloje, prisidėjo prie globėjų savaitės organizavimo 
Vilniaus mieste.



dieNOS ceNtrai 

Keturiuose mūsų vaikų dienos centruose per metus paslaugos suteiktos 
125 vaikams, vidutiniškai per mėnesį paslaugas gaudavo: 
25 vaikai Vilniuje, 23 vaikai Alytuje, 24 vaikai Pivašiūnuose 
ir 24 vaikai Šiauliuose.

 Paslaugų gavėjai pagal padalinius Paslaugų gavėjai Konsultacijų skaičius

Globa 61 1803
Socialinės paslaugos šeimai 222 1865
Vaikų dienos centrai 49 152
Globos centras 81 876

Viso 413 4696

kOmpeteNciJu ceNtraS

Tik atsižvelgdami į individualius vaikų poreikius, rasdami jiems tinkančius 
specialistus – psichologus, psichoterapeutus, psichiatrus, logopedus, 
specialiuosius pedagogus ir kt. – bei toliau kasdien stebėdami vaiko gyvenimo 
pokyčius galime tikėtis, kad jo psichologinis atsparumas stiprės, o patirtos 
traumos vis mažiau neigiamai veiks jo vystymąsi ir sėkmingą prisitaikymą 
visuomenėje.

Kompetencijų centro suteiktos paslaugos

24

2523 Vilnius 

Šiauliai

24
alytus

PiVaŠiūnai 



NemOkama 
„SOS linija“

Praeitais metais organizacijoje buvo sukurta „SOS linija“, skirta darbuotojams, 
dirbantiems su vaikais ar šeimomis. Paskambinti į šią liniją ir konfidencialiai 
pabendrauti su vaikų ir paauglių psichologe Ingrida Černiauskiene kolegos 
galėjo norėdami pasitarti dėl emocinio nuovargio ar turint bet kokių klausimų 
dėl darbo su vaikais ar šeimomis. 

NauJieNa
Terapinės tėvystės knyga - 
ne vien specialistams

2021 m. Kompetencijų centrui buvo 
ypatingi - su dideliu džiaugsmu visa 
Kompetencijų centro komanda dalinasi, 
jog kiekvieno organizacijos darbuotojo 
knygų lentynoje bei „VAGOS” knygynuose 
puikuojasi knyga pavadinimu „Tėvystės 
kasdienybė. Terapinis vaikų auginimas“, 
kuri buvo išversta ir išleista mūsų 
Kompetencijų centro iniciatyva!

Tai pirmoji knyga lietuvių kalba, kurioje yra atskleidžiama terapinės tėvystės 
svarba ir reikšmė, parodoma, kaip ir kodėl terapinė tėvystė gali būti pritaikoma 
kiekvienoje šeimoje. 

SekmeS iStOriJa
Varėnoje dirbanti socialinė atvejo vadybininkė pasakoja:
„Ruošiamės atvejo vadybos posėdžiui dėl vienos šeimos paleidimo. Šios šeimos 
pokyčiai yra neįtikėtini! 

Augantys vaikai socialinių darbuotojų priežiūroje buvo daugiau nei 10 metų, per 
šį laiką jų mama pradėjo nebevartoti alkoholio, įsidarbino, pasirūpino socialiniu 
būstu, prižiūri vaikus, kurie ne vien lanko mokyklą, bet ir vasarą dirba. 

Taip pat labai džiaugiuosi kitos šeimos vaiku, kuris po 10-ies klasių įstojo į vieną iš 
profesinių rengimo centrų. Jį pati lydėjau pateikti dokumentus komisijai, o dabar 
šis vaikinas pats puikiai tvarkosi - gyvena bendrabutyje, mokosi ir gamina pats 
sau maistą.“



2021 m. lapkričio 12 d. LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijai buvo oficialiai 
įteiktas EQUASS ASSURANCE Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikatas! 

SOS vaikų kaimų teikiamos 4 paslaugos: Socialinės paslaugos šeimai, Globos 
centras, Vaikų dienos centrai ir globa SOS šeimose atitinka EQUASS (Europos 
socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo Sistema) Assurance keliamus 
reikalavimus.

Siekdami išlaikyti šį įvertinimą, mes nuolat tobuliname  
savo veiklą bei paslaugų kokybę.

2021 m. OfIcIalIaI įTeIKTaS

EQUASS 
ASSURANCE

SerTIfIKaTaS!



 2021 m. surinkome iš Lietuvos įmonių ir žmonių 1 565 194,69 €.
Jūsų visa parama buvo skirta vaikų ir šeimų poreikiams:

už Jūsų pasitikėjimą ir pagalbą 
auginant Lietuvos vaikus

1 565 194,69

Su JuSu pagalba padeJOme daugiau Nei 1000 lietuvOS vaiku

775 717, 73 € Globos, šeimų stiprinimo ir kompetencijų centro specialistai

30,154.34 € Kišenpinigiai  

30,720.84 € Mokyklų išlaidos ir popamokinė veikla 

210,966.54 € Patalpų išlaikymas 

517,635.24 €  Vaikų išlaikymas



Paramos fondas SOS vaikų kaimai Lietuvoje teikia pagalbą Ukrainoje nukentėjusiems ir grėsmėje atsidūrusiems vaikams 
bei šeimoms. Teikiame paramą ne tik Ukrainoje esančioms šeimoms, bet taip pat tiems, kurie atvyksta į Lietuvą.

 SOS vaikų kaimai apgyvendins daugiau nei 100 asmenų ir teiks ilgalaikę pagalbą

 Apgyvenimą

 Kasdienę humanitarinę pagalbą (maistas, asmeniniai daiktai ir priemonės, gyvenimo reikmenys, vaistai)

 Psichologinę ir emocinę pagalbą

 Teisinę pagalbą

 Užimtumo ir įdarbinimo pagalbą 

 Teikiame globos centro, socialinių paslaugų šeimai, vaikų dienos centrų paslaugas

2022 m.  NauJi iSSukiai -
pagalba ukraiNOJe NukeNteJuSiemS 

vaikamS ir SeimOmS


