
 

 

 

 
 

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS  

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 M. 

 

Įgyvendinant Vilkaviškio vyskupijos Carito tikslą – vykdyti karitatyvinę ir socialinę misiją, 

tarnaujant vargšams, Carite yra teikiamos karitatyvinės - socialinės paslaugos. Vadovaujantis gailestingumo 

darbų idėja siekiama kiekvienam stokojančiam suteikti reikiamą pagalbą. Padedant susigrąžinti prarastą 

žmogiškąjį orumą, skatinant sugrįžti į tinkamą socialinę aplinką ir toje aplinkoje pritapti, siekiant įtraukti į 

bendruomeninį gyvenimą. II Vatikano susirinkimo nutarimuose yra teigiama, kad „parama privalo būti 

tvarkoma tokiu būdu, kad stokojantieji pamažu išsivaduotų nuo išorinės priklausomybės ir patys galėtų 

tvarkyti savo gyvenimą“, todėl siekiama pagalbos besikreipiantiems suteikti kompleksines paslaugas. 

Per 2021 metus VVC Pagalbos centre „Rūpintojėlis“ buvo dirbama šiomis kryptimis: 

      • dirbama individualiai su asmenimis patiriančiais įvairias rizikas (asmenimis turinčiais skirtingas 

priklausomybes, grįžusiais iš įkalinimo įstaigų, šeimomis, kurioms taikoma atvejo vadyba) paslaugos 

teikiamos pagal jų individualius poreikius (neturintiems pakankamų socialinių, darbinių ir kt. įgūdžių, 

padedama įsidarbinti,  užmegzti ryšius su reikiamomis institucijomis, planuoti asmeninį biudžetą, gauti 

gydymo paslaugas ir pan.); 

      • vykdoma prevencinė švietėjiška veikla (organizuojami įvairūs renginiai, skaitomos paskaitos, platinama 

informacija internete ir pan.). 

Nuo 2018 m. balandžio mėnesį buvo pradėtas vykdyti 4 metų trukmės projektas  „Integracija į 

darbo rinką“. Projektu siekiama teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.  Projekte dalyvaujančios tikslinės grupės: socialinės rizikos 

šeimos; asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų; alkoholiu 

piktnaudžiaujantys asmenys,  buvę vaikų socialinės globos namų, 

specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16–29 metų); nedirbantys 

ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, kuriems 

paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas. Projektas  

vykdomas trijose savivaldybėse: Marijampolės, Vilkaviškio ir 

Kalvarijos. Veiklose numatyta skatinanti asmenų socialinį 

savarankiškumą ir asmens darbingumo, profesinės kompetencijos ir 

pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą per 

psichosocialinę reabilitaciją  (informavimą, konsultavimą, 

tarpininkavimą, atstovavimą, psichosocialinę pagalbą, 

sociokultūrines paslaugas, socialinių įgūdžių ugdymą ir 

palaikymą); ir profesinę reabilitaciją (individualų ir grupinį 

profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą). Iki šiol 

projekte dalyvavo 301 asmuo, padėta įsidarbinti 63, padėta 

užsiregistruoti užimtumo tarnyboje 41 asmeniui, pradėjo mokytis 

4 asmenys (viso 108 asm.).                         

Projekto dalyviai yra „iškritę“ iš darbo rinkos, priežastys yra 

paprastos: daug metų praleista įkalinimo įstaigoje, nedirbantys 

keletą metų, priklausomybė nuo alkoholio ar psichotropinių 

medžiagų. Daugelis neturi jokios specialybės, o jei turi, tai netinkančią darbo rinkai. Dažnai pasitaikanti 

problema yra prarasti dokumentai, elektroninės bankininkystės neturėjimas ir menkas kompiuterinis 

raštingumas. Asmuo be internetinės bankininkystės negali užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, migracijos ir 

kt. įstaigose. Šios problemos dar labiau išryškėjo „pandeminiu“ laikotarpiu, nes dauguma įstaigų paslaugas 

gyventojams teikė arba tebeteikia nuotoliniu būdu. Caritas darbuotojai padeda išspręsti šiuos sunkumus  

padėdami įsigyti asmens tapatybės kortelę, padėdami įsigyti banko kodų generatorių. Suteikiama galimybė 
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Caritas esančiose patalpose mokytis naudotis kompiuteriu, klientai mokomi prisijungti prie elektroninės 

bankininkystės, susikurti elektroninį paštą, parašyti laišką, susikurti CV ir jį išsiųsti darbdaviui.  

Dalyvaujantiems projekte socialinių įgūdžių ugdymas suteikia galimybę 

pademonstruoti socialinius darbinius įgūdžius mūsų Vilkaviškio 

vyskupijos Carito aplinkoje „Rūpintojėlyje“ restauruojant kėdžių 

sudėvėtus apmušalus - pakeičiant nauju audiniu, tvarkant sandėlius, valant 

langus, tvarkant aplinką, o žiemos metu valant apsnigtus takus. 

Suprantame, kad paprasčiau yra įvertinti čia ir dabar padarytą darbą, nes 

darbas yra visų matomas ir vertinamas, o klientui visa tai teikia 

pasididžiavimą. 

Informacija apie veiklas skelbiama tinklapyje 

http://vvcaritas.lt/kvieciame-dalyvauti-projekte-integracija-i-darbo-rinka/  

Projektas numatomas vykdyti iki 2022-04-12  d. 

 

 

 

PROJEKTAS „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI PLĖTRA MARIJAMPOLĖS 

SAVIVALDYBĖJE“ 

 

 

Projektas vykdomas nuo 2017 m. Pareiškėjas Marijampolės savivaldybės administracija,  

Vilkaviškio vyskupijos Caritas yra vienas iš projekto partnerių, antrasis partneris Marijampolės socialinės 

pagalbos centras. 

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas šeimai (asmeniui) gauti kompleksines paslaugas kuo arčiau gyvenamosios 

vietos. 

Projekte vykdomos veiklos: pozityvios tėvystės mokymai, psichologo konsultacijos, šeimos klubai, meno 

terapija, teikiamos mediacijos  ir asmeninio asistento paslaugos. Paslaugos buvo suteiktos 1797 asmenims.  

2019-2021 m. asmeninio asistento paslaugos buvo suteiktos 19 neįgalių asmenų. Neįgalieji 

gaunantys paslaugas buvo lankomi namuose, buvo lydimi į sveikatos priežiūros įstaigas, laisvalaikio 

praleidimo vietas  ar kt.  institucijas. Vykdant veiklą atsiskleidė, kad yaptingai svarbus asmeninis santykis su 

neįgaliu žmogumi, kuomet ne tik suteikiama reikiama pagalba, bet skiriamas 

dėmesys nuoširdžiam pokalbiui, pabuvimui drauge, pasikalbėjimas įvairiais 

aktualiais, tame tarpe ir retai aptariamais dvasiniais klausimais. Nuoširdus 

pokalbis dažnai svarbiausias žmogui, patiriančiam atskirtį dėl fizinio 

ribotumo. Malonu girdėti gerus dalyvių atsiliepimus apie suteiktas 

asmeninio asistento paslaugas. Viena iš dalyvių Irma dalinasi, kad taip gerai 

ja dar niekas nesirūpino: „Jeigu jūs norite paklausti kaip aš vertinu šią 

paslaugą, tai 150 procentų. Nuvykimas pas gydytoją, pas kirpėją, 

apsipirkimas, mokesčių sumokėjimas ir daug kitokių kasdieniniame 

gyvenime iškylančių sunkumų man nebekelia rūpesčių. Džiaugiuosi, kad tokios paslaugos teikiamos ir 

Marijampolėje“. – pasakoja Irmutė. (Nuotraukoje Irmutė Caritas užimtumo veiklose). 

 

Eugenijui asmeninis asistentas iš akcijos metu „Gerumas mus vienija“ surinktų lėšų 

padėjėjo įsigyti skalbimo mašiną. „Smagu, kad kiekvieną rytą 

aplanko asmeninis asistentas ir nebesu toks vienišas, dabar 

žinau, kad galiu bet kada sulaukti reikalingos pagalbos“ – sako 

Eugenijus. 

Projekto dalyviai Redai didžiausias džiaugsmas, kad su 

asmenine asistente eina pasivaikščioti ir gali pasikalbėti kaip su 

geriausia drauge.  

Nuo 2022 metų numatoma ir toliau teikti asmeninio paslaugas, 

kurias finansuos Marijampolės meisto savivaldybė. Taip pat numatomos ir toliau teikti 

http://vvcaritas.lt/kvieciame-dalyvauti-projekte-integracija-i-darbo-rinka/
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psichologo ir mediacijos paslaugas bei tėvystės ūgūdžių ugdymo ir meno terapijos mokymus. 

http://vvcaritas.lt/asmeninis-asistentas-visada-salia/. 

  

Šis projektas dalyvavo Europos socialinio fondo 

organizuotame konkurse „Žingsniai 2021“. Kuriame dvi 

projekto dalyvės dalinosi savo sėkmės istorijomis. 

Džiaugiamės, jog abiejų dalyvių istorijos pateko į geriausių 

Lietuvoje 20 –tuką. Ingos ir Daivos istorijos buvo 

skelbiamos naujienų tinklapyje „15 min“ ir naujienų portale 

„Lietuvos rytas“. Šiuo metu abi moterys savanoriauja 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas. Jų istorijas galite paskaityti 

čia: 

https://www.esf.lt/lt/sekmes-istorijos/inga-isgyveno-

skyrybas-ir-depresija-taciau-dabar-jauciasi-laimejusi-

gyvenimo-loterijoje/810 

https://www.esf.lt/lt/musu-veikla/sekmes-istorijos/airijoje-daiva-patyre-roju-ir-pragara-lietuvoje-atrado-

save-zinau-ko-noriu/814 

 

 

PROJEKTAS „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS KALVARIJOS 

SAVIVALDYBĖJE“ 

 

Projekto tikslas – plėtoti paslaugas šeimai Kalvarijos savivaldybėje ir padidinti bendruomenėje 

teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. 

Projekto vykdytojas – Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su partneriais – Kalvarijos 

socialinių paslaugų centru ir Vilkaviškio vyskupijos Caritu. 

Nuo projekto vykdymo pradžios 2017 m. projekto paslaugomis pasinaudojo 

virš 450 asmenų. Asmeninio asistento paslaugą gavo 16 negalią turinčių 

asmenų.  

Projekto įgyvendinimo metu Kalvarijos savivaldybėje gyvenančios šeimos 

gali gauti nemokamas kompleksines paslaugas: pozityvios tėvystės 

mokymai, individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, šeimos 

įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas (ugdomi šeimos gyvenime 

reikalingi įgūdžiai; veikia šeimų klubai, organizuojamos stovyklos 

šeimoms, „koučingo“ užsiėmimai, mediacijos ir vaikų priežiūros paslaugos.  

Ir 2022 metais numatomos tęsti projekto veiklos. Plačiau galite paskaityti čia: http://vvcaritas.lt/kompleksiniu-

paslaugu-teikimas-kalvarijos-savivaldybeje/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vvcaritas.lt/asmeninis-asistentas-visada-salia/
https://www.esf.lt/lt/sekmes-istorijos/inga-isgyveno-skyrybas-ir-depresija-taciau-dabar-jauciasi-laimejusi-gyvenimo-loterijoje/810
https://www.esf.lt/lt/sekmes-istorijos/inga-isgyveno-skyrybas-ir-depresija-taciau-dabar-jauciasi-laimejusi-gyvenimo-loterijoje/810
https://www.esf.lt/lt/sekmes-istorijos/inga-isgyveno-skyrybas-ir-depresija-taciau-dabar-jauciasi-laimejusi-gyvenimo-loterijoje/810
https://www.esf.lt/lt/musu-veikla/sekmes-istorijos/airijoje-daiva-patyre-roju-ir-pragara-lietuvoje-atrado-save-zinau-ko-noriu/814
https://www.esf.lt/lt/musu-veikla/sekmes-istorijos/airijoje-daiva-patyre-roju-ir-pragara-lietuvoje-atrado-save-zinau-ko-noriu/814
http://vvcaritas.lt/kompleksiniu-paslaugu-teikimas-kalvarijos-savivaldybeje/
http://vvcaritas.lt/kompleksiniu-paslaugu-teikimas-kalvarijos-savivaldybeje/
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SAVANORIŠKOS VEIKLOS VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS 

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas priskaičiuoja apie 394 

savanorius. Per 2021 m. Vilkaviškio vyskupijos Caritas savanoriams 

organizavo „Artumo“ programos mokymus. „Artumo" programos 

misija - padėti parapijos bendruomenei tapti Kristaus mokinių 

bendruomene, dalijantis tikėjimu, viltimi ir gyvenimu su teritorijoje 

esančiais sergančiais, neįgaliais, vyresnio amžiaus žmonėmis bei jų 

artimaisiais. Tikslinė grupė - sergantys, neįgalūs, vyresnio amžiaus 

asmenys ir jų artimieji. (Nuoraukoje: Artumo“ programos mokymų 

akimirka). 

Per 2021 m. pradėjo veikti dvejose Marijampolės dekanato parapijose senų ir negalių asmenų užimtumo 

grupelės. Numatoma 2022 m. didesnėse parapijoje pradėti vykdyti „Artumo“ programą ir skatinti užimtumo 

veiklas seniems ir neįgaliems asmenims.  

 

              Nuotraukose: Savanorių suorganizuotos užimtumo veiklos senjorams ir neįgaliesiems 
 

Taip pat buvo surengti mokymai savanoriams visiems septyniems dekanams. 

Mokymų tikslas - parengti arba susitirpinti esamus dekanatų vadovus ar 

savanorių koordinatorius. Mokymų 

metu gilinomės kaip efektyviau 

koordinuoti dekanatų veiklas norint 

pritraukti daugiau savanorių. Buvo 

išsigrynintos parapijos Caritas 

veiklos ir nutarta tam, kad kiekvienas 

parapijos Caritas galėtų sklandžiai veikti turi: 

1) Turėti vadovę; 

2) Dalyvauti bent 1 surengtoje akcijoje; 

3) Vykdyti „Artumo“ programą (pagalba seniems ir neįgaliems asmenims); 

4) Turėti bent tris savanorius. 

Taip pat buvo surengtos rekolecijos savanoriams Liškiavoje, kuriose dalyvavo 35 savanoriai. 

Nuotraukose: 

 Savanorių koordinatorių mokymai Lazdijuose. 

 Marijampolės dekanato savanorių koordinatorių susirinkimas. 
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                                              PAGALBA MIGRANTAMS 

 

Alytaus dekanato Caritas savanoriai rinko ir vežė humanitarinę pagalbą Verebiejuose 

įkurdintiems migrantus. Buvo surinkta šiltų žieminių drabužių, 

avalynės, pledų. Alytaus dekanato vadovė Virginija Montvilaitė 

gavo padėką iš Alytaus mero už  pagalbą migrantams ir rūpinimąsi 

jais. Plačiau apie suteiktą pagalbą galite paskaityti čia: 

https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ta-li-ku-baz-ny-cios-ka-te-kiz-

me-pa-ra-sy-ta-pa-be-ge-li-pri-glausk 

(Nuotraukose: padėka Viginijai Montvilaitei ir pagalbos teikimo 

akimirka.)    

Taip pat daug  prie pagalbos prisidėjo Lazdijų dekanato savanoriai 

vadovaujant Onutei Juodkienei. Buvo renkami rūbai, parūpinta higienos priemonių, pledų ir čiužinių miegoti 

migrantams. Šakių ir Marijampolės dekanato savanoriai taip pat prisidėjo prie pagalbos migrantams rinkdami 

šiltus rūbus.  

 

 
                                    

                                              Nuotakuose: pagalbos pristatymas migrantams Alytuje. 

 

 Vilkaviškio vyskupijos Caritas vežė paramą migrantams esantiems Druskininkų aerodrome. 

Caritas direktorius Kun. Gintaras dalinasi savo pastebėjimais: „Šiandien 

nuvykau pas pabėgėlius įsikūrusius Druskininkų aerodrome. Nuvežėme su 

mūsų vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Giedre ten esantiems 

žmonėms, tiek mūsų parapijiečių, tiek Tabariškių parapijos bei vyskupijos 

Caritas parūpintus drabužius, keletą elektrinių mažų viryklių, indų, 

higienos priemonių. Bendraudamas su afrikietėmis girdėjau prašymą, jog 

joms šalta ir jos norėtų kepurių. Aišku ir toliau reikalingi jiems šilti 

drabužiai: striukės, megztukai, sportinės kelnės, džinsai, pirštinės, kojinės, 

taip pat užklotai bei šilta avalynė. Pasieniečiai yra dėkingi žmonėms, kurie 

pagelbsti bėdoje esantiems atvykėliams. Dėkojame Jums visiems 

paaukojusiems daiktus pabėgėliams“.   

             Nuotraukoje: Apsilankymas Druskininkų aerodrome dėl pagalbos migrantams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ta-li-ku-baz-ny-cios-ka-te-kiz-me-pa-ra-sy-ta-pa-be-ge-li-pri-glausk
https://www.alytausnaujienos.lt/ka-ta-li-ku-baz-ny-cios-ka-te-kiz-me-pa-ra-sy-ta-pa-be-ge-li-pri-glausk
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SAVANORIŲ DALYVAVIMAS VAKCINACIJOS AKCIJOJE 

 

Keliuose Vilkaviškio vyskupijos miesteliuose vyko vakcinacijos akcija prieš Covid – 19. Caritas 

savanoriai talkino Kalvarijoje, Vilkaviškyje, Marijampolėje, Prienuose, Alytuje, Kazlų Rūdoje. Kiekviename 

mieste prie akcijos prisidėdavo po keturis savanorius. 

 

    

 

Nuotraukose: Marijampolės, Alytaus ir Prienų savanoriai vakcinacijos akcijoje 

 

AKCIJA GRERUMAS MUS VIENIJA 2021 M. 

Ilgame sąraše viena šalia kitos rikiuojasi gražios istorijos, kurios nebūtų tokios džiuginančios, jeigu 

nesidalintume su vargstančiais. Už surinktas lėšas per 2021 m. buvo suteikta parama:  

 Vyrui, kurio protezuota akis, reikėjo specialių akinių.  

 Tėvai savo vaikui neišgalėjo nupirkti akinių.  

 Atsitiesti bandanti daugiavaikė mama kabinosi į gyvenimą, bet negalėjo valgyti, nes 

nebeturėjo dantų.  

 Kita mama liko be batų, todėl į darbą eidavo avėdama per dideliu dukros apavu.  

 Negalią turintiems mamai ir sūnui gyvybiškai reikėjo būtiniausių vaistų.  

 Mokinukui trūko kompiuterio, kad galėtų mokytis nuotoliniu būdu.  

 Namų neturinčią porą savo sodyboje priglaudė geraširdė ūkininkė, tačiau, kad būtų kuo 

šildytis maistą, reikėjo mikrobangų krosnelės.  

 Moteris turi namus, bet nėra kur sudėti daiktų, todėl praverstų spinta. 

 Nupirkti vaistai 17 stokojančių. 

 Apmokėta už 12 asmens tapatybės kortelių. 
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2021 metais visų šių ir dar daugelio kitų žmonių bėdos buvo išspręstos vien tik už akcijos  

„Gerumas mus vienija“ aukas. Tik padedant geriems žmonėms nupirkome dvejus akinius, kompiuterį, 

mikrobangų krosnelę, batus, vaistus, spintą bei padėjome sutvarkyti dantis. Ir čia tik maža dalis šiemet 

laimingai pasibaigusių žmonių istorijų. Todėl esame labai dėkingi visiems, kurie aukoja ar kitais darbais 

prisideda, kad susiduriančių su sunkumais gyvenimas būtų šviesesnis. 

 

 

Išpatintų žvakelių kiekiai dekanatuose 2021 m. 

 

 

 Balta Raudona  Violetinė Ružava (Rubino) Viso  

Prienų 

dekanatas 

250 250 100 - 600 

Marijampolės 

dekanatas 

700 400 400 400 1900 

Vilkaviškio 

dekanatas 

325 325 325 325 1300 

Aleksoto 

dekanatas 

180 1080 810 180 2250 

Alytaus 

dekanatas 

100 200 100 100 500 

Lazdijų 

dekanatas 

- 400 300 300 1000 

Šakių 

dekanatas 

375 375 375 375 1500 

Viso 1930 3030 2410 1680 9050 
Bendras vnt.  skaičius: 

 

2017 m.  išplatinta 4256 vnt. 

2018 m.  išplatinta 5920 vnt. 

2019 m. išplatinta  8787 vnt. 

2020 m.  išplatinta 6554 vnt. 

2021 m. išplatinta 9050 vnt. 

 

 

 

 

 

 


