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 Organizacijos 

pavadinimas 

Ką reikėtų daryti? Pastabos Papildomi reikalavimai Kontaktai 

1. VšĮ ,,Mamų mugė“ 

 

Labdaros skirstymas, rūšiavimas. Akcija vyksta rudenį ir 

pavasarį. 

 Kristina Gaižiūnienė 

Savanorių koordinatorė, 

El. paštas 

mmsavanoriai@gmail.com  

Mob. tel. 8 656 45032 

http://www.mainai.eu/  

 

Gariūnų turgavietė 

 

2. VšĮ ,,Betzatos 

bendruomenė" 

Kviečiame savanoriauti renkantis 

kartu su negalią turinčiu asmeniu 

įgyvendinti jo svajones ar asmeninį 

projektą arba suteikiant savo 

pagalbą namuose. 

Savanoriai turi puikią galimybę 

kurti abipusius santykius su 

asmenimis, turinčiais intelekto 

negalią, ir asistentais, įgyti 

bendruomeninio gyvenimo 

patirties, patirti bendrystę. 

Socialinę praktiką 

galime pasiūlyti 

dviejuose 

padaliniuose: 

gyvenimo namuose ir 

,,Lobių dirbtuvėse". 

Gyvenimo namuose 

būtų galimybė atlikti 

praktiką ir savaitgaliais 

arba po pamokų, 

Lobių dirbtuvių darbo 

laikas – darbo 

dienomis nuo 9.00 iki 

15.00.  

 Sigita Urbonaitė 

VšĮ "Betzatos bendruomenės" 

"Lobių dirbtuvės"  

tel.nr. 860279608 

https://www.betzata.lt/  

 

Vieta: Mozūriškių ir Čekoniškių 

kaimas, važiuoja 101 autobusas 

nuo Spaudos rūmų per Pilaitę.  

3. ,,Vilniaus 

arkivyskupijos 

šeimos centras“ 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos 

centras – katalikų Bažnyčios 

institucija, 

teikianti švietėjišką ir sielovadinę 

pagalbą šeimai. Šeimos centro 

tikslas – remiantis katalikiškais 

moralės principais ugdyti ir stiprinti 

šeimą, formuoti teisingą 

  Tel. 868236741 

jolita.svirbutiene@gmail.com 

 

Aušros Vartų g. 12, Vilnius 

http://www.mainai.eu/
https://www.betzata.lt/
mailto:jolita.svirbutiene@gmail.com
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visuomenės požiūrį į žmogaus 

gyvybę. Visų šeimos centre 

vykstančių programų tikslai: 

- puoselėti tradicines šeimos kaip 

institucijos vertybes 

- stiprinti šeimos narių atsakomybę, 

skatinti atvirą bendravimą šeimose, 

sąmoningą tėvystę, 

- ugdyti pagarbą negimusiai 

gyvybei; 

- skatinti šeimas suvokti ir patirti 

nėštumą, gimtį ir vaiko ugdymą 

kaip dvasinį (ne tik 

fiziologinį) veiksmą. 

4. 
 

▪ Lanko vienišus senjorus ir 

neįgaliuosius namuose, 

bendrauja, leidžia laiką kartu, 

padeda buityje. 

▪ Transportuoja pagalbos gavėjams 

skirtą šiltą maistą ar maisto 

produktus. 

▪ Savanoriauja vaikų dienos 

centruose: padeda vaikams daryti 

namų darbus, organizuoja vaikų 

užimtumą. 

▪ Savanoriauja senjorų dienos 

užimtumo centruose. 

▪ Padeda organizacijos renginiuose 

ir akcijose. 

▪ Atlieka kitas užduotis 

priklausomai nuo grupės veiklos, 

paties savanorio norų ir 

kompetencijų. 

Kviečiame prisijungti 

savanorius nuo 14 

metų (susipažinti su 

savanoryste galima ir 

dar mažesniems) iki 

100 metų. Priimame 

bet kokio tikėjimo 

žmones, gerbiančius 

katalikiškas vertybes ir 

pasiryžusius prisidėti 

prie skurdo ir 

atskirties mažinimo 

šalyje. 

 

 

  

Nedas Kvedaravičius, 

nedas.kvedaravicius@maltieciai

.lt, 865153535 

 

Gedimino pr. 56B – LT-01110, 

Vilnius 

mailto:nedas.kvedaravicius@maltieciai.lt
mailto:nedas.kvedaravicius@maltieciai.lt
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5. ,,Pal. J. Matulaičio 

vaikų ir jaunimo 

padalinys“ 

 

 

Savanoriams siūlome: 

▪ Galimybę prasmingai ir kūrybingai 

praleisti laisvalaikį padedant 

kitiems; 

▪ Galimybę išbandyti save socialinio 

darbo srityje: darbe su vaikais, 

jaunimu ar žmonėmis su proto 

negalia; 

▪ Savanorių mokymus prieš 

pradedant savanorystę; 

▪ Du neformalaus ugdymo(si) 

seminarus per metus; 

▪ Galimybę įgyti organizacinio bei 

komandinio darbo patirties; 

▪ Informacijos apie savanoriavimo 

galimybes Lietuvoje bei užsienyje. 

 

  Akvilė Žaromskytė, 

koordinatorė 

Tel: 8 630 25584 

Adresas: J. Matulaičio a. 3 

 

El. paštas: 

evs.matulaicio@gmail.com 

 

https://www.matulaiciosc.lt/api

e-mus/darbuotojai/vaiku-ir-

jaunimo-padalinys/  

 

6. ,,Tautmilės 

prieglaudėlė“ 

 

 

Atėję pavedžioti mūsų globotinių, 

susipažinsite su maždaug 60 

širdelių, kurios visos turi savo 

asmenybes ir charakterius, todėl 

susipažinus su visais jais jausitės 

taip lyg būtumėte pasipildę 

šešiasdešimčia draugų. Kai 

apsiprasite pas mus, vedžiodami 

susipažinsite su šunimis, jei tik 

jums norėsis, kviesime jus padėti 

tvarkytis patalpas. Labai reikia 

pagalbos tvarkant šuniukų 

narvelius, voljerus, plaunant jų 

Prašytume apie savo 

atvykimą informuoti 

mus užsiregistruojant 

tiesiai į kalendorių 

https://tautmilesgloba.

lt/prieglaudos-

kalendorius/  

Labai pravers pagalba 

išvedžioti mūsų 

globojamus šunis. 

Vedžioti šunis 

renkamės d.d. 8.30 ir 

17 val., savaitgaliais 9 ir 

17 val. 

Vaikai iki 14 m., 

atvykstantys padėti į 

prieglaudą, pirmą kartą 

privalo atvykti kartu su 

vienu iš tėvų. Vyresni vaikai 

(14 m. ir vyresni), 

atvykstantys vieni be tėvų, 

turi turėti raštišką tėvų 

sutikimą lankytis 

prieglaudoje. 

tautmiles.prieglaudele@gmail.c

om 

  

 

Olga +370 671 51274 

 

Lauksime pagalbininkų  

Rasų g. 39. 

 

https://tautmilesgloba.lt/  

mailto:evs.matulaicio@gmail.com
https://www.matulaiciosc.lt/apie-mus/darbuotojai/vaiku-ir-jaunimo-padalinys/
https://www.matulaiciosc.lt/apie-mus/darbuotojai/vaiku-ir-jaunimo-padalinys/
https://www.matulaiciosc.lt/apie-mus/darbuotojai/vaiku-ir-jaunimo-padalinys/
https://tautmilesgloba.lt/prieglaudos-kalendorius/
https://tautmilesgloba.lt/prieglaudos-kalendorius/
https://tautmilesgloba.lt/prieglaudos-kalendorius/
mailto:tautmiles.prieglaudele@gmail.com
mailto:tautmiles.prieglaudele@gmail.com
https://tautmilesgloba.lt/
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indelius, grindis, pildant maisto ir 

vandens indelius, tvarkantis lauke. 

7. Gyvūnų globos 

organizacija „Lesė“ 

 

Pamainos metu tvarkome šunų 

narvus, vedžiojame ir maitiname 

šunis, sutvarkome prieglaudą.  

Pas kates – tvarkome narvus 

karantinuose, o laisvuose 

kambariuose valome kraiko 

dėžutes, keičiame vandenį, 

plauname grindis. Svarbu paminėti, 

kad savanoriai dirba ne tik 

prieglaudoje! Visada ieškome 

tekstų rašytojų, fotografų, galinčių 

prisidėti prie socialinių tinklų 

turinio, maketuotojų, montuotojų, 

operatorių, naujų idėjų 

„generatorių“, transporto ir 

vairuotojų… O gal turi kokį talentą? 

Nebijok ir parašyk į vilnius@lese.lt, 

visada laukiame! 

Pasikeitimų 

organizacijoje nėra, 

kaip visada vaikai iki 16 

metų turi atvykti kartu 

su tėvais, o 16-17 metų 

galima turėti tik tėvų 

raštišką sutikimą. Dėl 

saugumo vedžiojant 

tam tikrus šunis 

savanoriai papasakoja 

jau vietoje. 

 Tatjana Iščiuk 

tania.isciuk@gmail.com 

www.lese.lt / 

www.gyvunugloba.lt  

 

Klinikų g. 1, Buivydiškės, 14010 

Vilniaus raj. 

mailto:vilnius@lese.lt
mailto:tania.isciuk@gmail.com
http://www.gyvunugloba.lt/
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8. Lietuvos kurčiųjų 

ir neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras 

 

Siūlome mokiniams padėti rengiant 

įvairius renginius, šventes, išvykas. 

Siūlyti idėjas, kartu su mūsų Centro 

mokiniais jas įgyvendinti, bendro 

veiklos su Mokinių taryba. 

Reikalinga pagalba kasdien užimant 

4-ų klasių mokinius popietinėje 

veikloje. Mokiniai bendraudami su 

LKNUC mokiniais pramoks lietuvių 

gestų kalbos, susipažins su kurčiųjų 

kultūra, klausos negalią turinčiais 

bendraamžiais, drauge padės 

organizuoti įvairius renginius, 

šventes.  

  el.p. rasa.rusoviciute@lknuc.lt 

darbinis tel.: 240-50-87 

darbinis mob.: +37060319317 

 

http://www.deafcenter.lt/  

 

9. VšĮ ,,Vilniaus 

miesto klinikinė 

ligoninė“ 

 

 

Pažintinė veikla medicinos įstaigoje: 

susipažinimas su įvairių ligoninės 

skyrių ir padalinių darbo specifika, 

stebėjimas ir pagalba personalui jų 

veikloje pacientų priežiūroje, 

dokumentacijos tvarkymas ir pan.  

 

Pagalba socialiniame darbe 

(pacientų socialinių problemų 

sprendimo eigos stebėjimas, 

komunikacijos tarp institucijų 

stebėjimas, pagalba socialiniam 

darbuotojui vizitacijų metu). 

Dėl formų pasirinkimo 

- tai konkrečiu atveju 

galėsim aptarti.  

Priimami ne jaunesni 

nei 16 metų 

moksleiviai. 

Reikalingas bent vieno 

iš tėvų sutikimas 

dalyvauti veikloje 

ligoninėje 

 Raimonda Steikūnienė, 

vyriausioji slaugos 

administratorė 

8 67979692 

r.steikuniene@vmkl.lt 

 

https://www.vmkl.lt/  

Antakalnio g. 57 ir 124 

 

10.  

Vilniaus VšĮ ,,Metų 

laikai" (privatus 

darželis) 

Užsiėmimų vedimas ir 

organizavimas. 

Atsakysime į visus 

rūpimus klausimus ir 

suderinsime praktikos 

laiką. 

 Sandra Pranskūnaitė.  

Tel nr. +370 636 03 454. El. 

paštas info@metu-laikai.lt 

 

mailto:rasa.rusoviciute@lknuc.lt
http://www.deafcenter.lt/
mailto:r.steikuniene@vmkl.lt
mailto:info@metu-laikai.lt
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Senasis Ukmergės plentas 115 

 

http://www.metu-

laikai.vilnius.lm.lt/  

11. Paramos ir 

labdaros fondas 

„Mamų unija“ 

 

 

Savanoriai norintys padėti vėžiu 

sergantiems vaikams gali prisidėti 

prie visų fondo vykdomų veiklų: 

padėti vaikams kuo lengviau iškęsti 

sunkų gydymo procesą ir išpildyti jų 

svajones. 

Fondas stengiasi atkreipti 

visuomenės dėmesį į vaikus 

sergančius vėžiu ir juos auginančias 

šeimas. Siekiama padėti spręst 

sergančių vaikų ir jų šeimų 

psichologines, finansines, gydymo 

ir reabilitacijos problemas. 

Fondo tikslas – padėti vėžiu 

sergantiems vaikams ir juos 

auginančioms šeimoms. Mėginama 

išpildyti sergančių vaikų svajones, 

(kai kurios jų, deja, būna 

paskutinės), padėti tėvams gauti 

kvalifikuotą psichologo pagalbą, 

sužinoti būtiną informaciją apie 

gydymą, reabilitaciją. Taip pat, 

siekiama sukurti jaukesnę 

sergančio vaiko aplinką ir 

bendradarbiauti su medikais. 

 Iki 16 metų, turėtų būti 

pateikti raštiški tėvų 

sutikimai. 

Eglė Pašnik  

el. paštas : info@mamuunija.lt  

tel. +370 620 22973 

 

Prašiškių g. 47, Didžioji Riešė 

14332 

www.mamuunija.lt  

www.facebook.com/mamuunija    

https://www.instagram.com/ma

muunija/  

 

http://www.metu-laikai.vilnius.lm.lt/
http://www.metu-laikai.vilnius.lm.lt/
http://www.mamuunija.lt/
http://www.facebook.com/mamuunija
https://www.instagram.com/mamuunija/
https://www.instagram.com/mamuunija/
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12.  Padeda sandėliuose – savanoriai 

padeda sutvarkyti gautus maisto 

produktus ir juos perduoti 

socialinėms organizacijoms, 

besirūpinančioms  

nepasiturinčiais – krauti, išrūšiuoti, 

supakuoti. 

Dalina paramą – savanoriai 

padeda nepasiturintiems išdalinti 

Europos pagalbos labiausiai 

nepasiturintiems asmenims fondo 

maisto paketus. Juos daliname kas 

du mėnesius dvidešimt trijuose 

miestuose. Savanoriai patikrina 

gavėjų asmens dokumentus, 

išduoda maisto produktus, surenka 

gavėjų parašus, padeda sutvarkyti 

dalinimo punktus. 

Padeda biure – savanoriai padeda 

suvesti ar suskaičiuoti duomenis, 

sutvarkyti dokumentus, archyvą. 

Padeda renginiuose – savanoriai 

padeda rengiant ir vykdant įvairius 

lėšų telkimo ir viešinimo renginius. 

Vien „Maisto banko“ akcijų metu 

pagalbos sulaukiame iš tūkstančių 

savanorių! Taip pat kviečiame 

mėgstančius fotografuoti, filmuoti, 

montuoti, maketuoti. 

  Savanorių koordinatorius 

Teodoras Ramanuskas 

+3706122698 

 

teodoras@maistobankas.lt 

 

mailto:teodoras@maistobankas.lt
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13. Vilniaus 

arkivyskupijos 

jaunimo centras 

 

• Pagalba virtuvėje ruošiant 

maistą; 

• Pagalba sandėlyje 

rūšiuojant maistą; 

• Lankytojų pasitikimas 

(registracijos punktas); 

• Pagalba tvarkant patalpas, 

jas remontuojant; 

• Bendravimas su socialinio 

centro lankytojais ir dienos 

centro veiklų (kūrybinių, 

ugdomųjų, informatyvių, 

pažintinių veiklų) 

organizavimas (pilnamečiai 

arba su pilnamečių 

priežiūra). 

 

   Jei moksleiviai ketina 

savanoriauti mūsų 

renginiuose ir yra vyresni 

nei 16 metų. 

 

Kristina Trinkūnaitė  

vajcui@gmail.com 

 

+37062975398 

https://vajc.lt/ 

 

 

Aušros Vartų g. 12, Vilnius 

14.  

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciją sudaro keturios 

sąjungos – jaunųjų ateitininkų (iki 

14 metų), moksleivių ateitininkų 

(nuo 

14 m. iki studijų universitete 

pradžios), studentų ateitininkų bei 

ateitininkų sendraugių (mokslus 

baigę organizacijos nariai). 

 Kiekviena sąjunga vadovaujantis 

subsidiarumo principu organizuoja 

veiklą savo amžiaus grupės 

nariams bei padeda įgyvendinti kitų 

sąjungų tikslus. Pvz., studentai 

ateitininkai yra kviečiami į 

  Brigita Čiužaitė 

 

af@ateitis.lt 

 

+370 699 28557. 

 

https://www.ateitis.lt/  

mailto:vajcui@gmail.com
https://vajc.lt/
mailto:af@ateitis.lt
https://www.ateitis.lt/
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moksleivių renginius būti vadovais 

ar organizatoriais.  

Sendraugiai ateitininkai būna 

pagalbininkais ir konsultuoja 

organizuojant moksleivių ir 

studentų veiklą. Ateitininkų 

federacija gali pakviesti moksleivius 

prisidėti organizuojant ir 

įgyvendinat įvairius 

renginius. Moksleiviai turėtų 

galimybę dirbti komandoje, 

tobulinti organizacinius gebėjimus, 

prisiimti 

atsakomybę, susipažintų su 

ateitininkų veikla ir vertybėmis. 

15. Hospisas 

 

 

Pal. kun. Mykolo Sopočkos 

hospisas – vieta, kur pagalba 

suteikiama onkologine liga bei 

kitais susirgimais, terminalinėje 

ligos stadijoje sergantiems 

asmenims. Pagalba teikiama 

neatlygintinai. 

 

Siūlomos veiklos (tikslinė grupė, 

terminai):  

● tvarkyti Hospiso aplinką; bendro 

naudojimo patalpas, prižiūrint 

gėles;  

● tvarkyti Hospiso istorijos kroniką; 

padedant biuro darbuose;  

● padėti virtuvėje;  

● dalyvauti akcijose ir jas 

organizuoti (rinkti 2 % GPM, 

  hospisas@hospisas.lt 

https://www.hospisas.lt/  

 

Rasų g. 4, Vilnius 11350 

mailto:hospisas@hospisas.lt
https://www.hospisas.lt/
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organizuoti renginius gimnazijoje, 

kurių metu diskutuojama apie 

kančią, pagalbą sergantiems, 

paramą sergančiųjų šeimos 

nariams, viltį, organizuoti kultūrinę 

programą ir ją pristatyti hospiso 

pacientams, ruošti koncertus);  

● dalinti informacines skrajutes;  

● organizuoti koncertus, sporto 

šventes, mugės, kurių metu 

renkamos aukos hospiso 

reikmėms, nes visa pagalba 

hospise teikiama neatlygintinai; 

 ● vyresni mokiniai kartu su 

medicinos personalu padeda 

ligoniams, bendrauja su jais.  

16.   Pagalba tvarkant patalpas. Tai 

nedideli 3 kambariukai, laiptai ir 

wc. Užtenka kartą per savaitę 

iššluoti, išplauti, nuvalyti dulkes. 

Dviese per 1-2 val. galima tai 

atlikti.  

 

 

   

 

Tel. +370698 22309 

info@bendrakeleiviai.lt 

 

mailto:info@bendrakeleiviai.lt
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17. VšĮ ,,Trakų 

neįgaliųjų 

užimtumo 

centras“ 

 

▪ Medienos apdirbimo darbai; 

▪ Bitininkystės darbai; 

▪ Vytelių pynimo užsiėmimai; 

▪ Siuvimo, siuvinėjimo, mezgimo 

tekstilės darbai; 

▪ Kompiuterinio raštingumo 

darbai; 

▪ Dailės darbai; 

▪ Aplinkos tvarkymo darbai; 

▪ Vidaus patalpų tvarkymo darbai; 

▪ Taikomosios fizinės veiklos 

užsiėmimai; 

▪ Teatras 

  Juozas Norinkevičius 

 

juozas.norinkevicius@gmail.co

m. 

 +370 655 50316 

 

https://trakucentras.lt/  

 

Vilniaus g. 15B, Trakai 

18. Vilniaus neįgaliųjų 

dienos centras 

 

Stengiamės, kad pas mus užsukę 

neįgalieji gautų reikiamų paslaugų, 

bendrautų tarpusavyje, jaustųsi 

patogiai ir gerai praleistų laiką. 

Neįgaliuosius kviečiame dalyvauti 

įvairiuose jiems skirtuose 

renginiuose, organizuojame dienos 

stovyklas. 

Savanoriai galėtų padėti 

organizuoti veiklas ir užsiėmimus. 

  Nijolė +37060400678  

 

nijole@negalia.lt 

 

 

Gėlių g.7, Vilnius 

mailto:juozas.norinkevicius@gmail.com
mailto:juozas.norinkevicius@gmail.com
https://trakucentras.lt/
mailto:nijole@negalia.lt
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19. VšĮ ,,Beglobis“ 

 

 

Gyvūnų augintinių priežiūra 

prieglaudoje – maisto padavimas, 

vandens įpylimas, voljerų šunims 

valymas, tualetų katėms valymas, 

dulkių šluostymas, grindų 

plovimas, tvarkos teritorijoje 

palaikymas. 

Ieškomi savanoriai 

visiems mokslo arba 

keliems mokslo 

metams. Prieš 

savanoriavimą pas 

šunis 

apmokymo trukmė 8-

10 val. pas kates 5-6 

val. Savanoriavimas 

pasirinktu laiku 

mažiausiai 1 kartą per 

savaitę. Vieno atėjimo 

trukmė pas šunis 

mažiausiai 2,5 val., pas 

kates 1,5 val.  

Reikalingas tėvų sutikimas. Skirmantas Ramoška, savanoris, 

info@beglobis.com, 865225229. 

www.beglobis.com 

 

 

Prisijunkite prie mūsų 

Facebook'e:  

http://www.facebook.com/page

s/Gyvūnų-Gyvybės-vagonėliai-

wwwbeglobislt/1015009342125

0006 

 

Instagram'e: 

https://www.instagram.com/be

globis_pets/ 

 

20. Vilniaus l/d 

"Giliukas" 

 

Pamokų vedimas nuotoliu (per 

zoom platformą),  pamokos turinio 

suderinimas su pedagogais. 

Įvairių užsiėmimų rengimas.  

Turime vaikų 

pabėgėlių iš Sirijos, 

Afganistano, 

globojamų, 

spec. poreikių su 

dideliais sutrikimais.  

 Rastine@giliukas.vilnius.lm.lt  

+37065290922 

 

https://darzelisgiliukas.lt/kontak

tai/ 

 

Minties g.1, Vilnius 

 

 

21. Fabijoniškių 

socialinių 

paslaugų namai, 

dienos centras. 

 

 

Užsiėmimai vedami nuotoliniu 

būdu. Kviečiamos nedidelės 4-10 

savanorių grupelės organizuoti 

muzikinius ar teatrinius 

pasirodymus, 

nesudėtingas viktorinas, įvairius 

užimtumo užsiėmimus: stalo 

žaidimus, rankdarbius ir pan. 

Dauguma Dienos 

centro lankytojų serga 

Alzheimerio liga 

(atminties sutrikimas), 

todėl reikia būti 

pasiruošus daug kartų 

atsakinėti į tuos pačius 

klausimus. 

Idėjos: moksleivių 

muzikiniai pasirodymai, 

nesudėtingos viktorinos, 

žaidimai, moksleivių 

pasakojimai apie save, 

pomėgius, keliones ar pan., 

pokalbiai ir pan. 

Rūta Pagojienė, 

el. p. dienoscentras@senoliai.lt, 

tel. 8 699 64330 

 

https://www.senoliai.lt/  

 

S. Stanevičiaus g. 57, Vilnius 

http://www.beglobis.com/
http://www.facebook.com/pages/Gyvūnų-Gyvybės-vagonėliai-wwwbeglobislt/10150093421250006
http://www.facebook.com/pages/Gyvūnų-Gyvybės-vagonėliai-wwwbeglobislt/10150093421250006
http://www.facebook.com/pages/Gyvūnų-Gyvybės-vagonėliai-wwwbeglobislt/10150093421250006
http://www.facebook.com/pages/Gyvūnų-Gyvybės-vagonėliai-wwwbeglobislt/10150093421250006
https://www.instagram.com/beglobis_pets/
https://www.instagram.com/beglobis_pets/
mailto:Rastine@giliukas.vilnius.lm.lt
https://darzelisgiliukas.lt/kontaktai/
https://darzelisgiliukas.lt/kontaktai/
mailto:dienoscentras@senoliai.lt
https://www.senoliai.lt/
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  Organizuojant 

rankdarbių 

užsiėmimus ar 

viktorinas 

orientuokitės kaip į 4-5 

metų vaikų 

sugebėjimus ir 

intelektą. Kalbėkite 

lėtai ir garsiau nei 

įprastai. Jei turėsite 

senoliams skirtą 

spausdintinę 

medžiagą, tai tegul ji 

būna 14-16 šrifto 

dydžio.  

Tinkamos ir jūsų idėjos. 

Tinka įrašas, o taip pat ir 

tiesioginė transliacija. 

 

22. VšĮ ,,Visų Šventųjų 

šeimos paramos 

centras" 

 

Veikla: žaidimai, pagalba ruošiant 

namų darbus, pagalba vedant 

programas. 

Pradėjus savanoriauti 

su mokiniais 

pasirašome 

savanorystės sutartį, 

joje turi pasirašyti ir 

tėvai. 

 Tel.: +370 60664521 

 

https://www.vsspc.lt/ 

 

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius 

 

23. Dienos centras 

,,Šviesa“ 

 

 

Rugsėjo – birželio mėnesiais, 

pirmadieniais – ketvirtadieniais, 

9.00-16.00 val. 

● Vesti asmenimis turintiems proto 

bei kompleksinę negalią teminius 

užsiėmimus; 

● Kartu organizuoti renginius; 

● Kartu eiti pasivaikščioti po Užupį; 

● Dalyvauti ekskursijose; 

Moksleiviai atlikti 

praktiką gali nuo 9 iki 

15val.   

 Daiva Ivanauskaitė, 

vyr.socialinis.darbuotojas@dcsv

iesa.lt.  

+37067020135 

 

Baltasis skg. 3A, Vilnius 

https://www.vsspc.lt/
mailto:vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
mailto:vyr.socialinis.darbuotojas@dcsviesa.lt
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● Kartu žaisti žaidimus; 

● Prisidėti prie Centro laikraščio 

„Šarka“ leidybos; 

● Padėti mokytis žaisti 

mokomuosius ar ugdomuosius 

žaidimus kompiuteriu; 

● Dalyvauti teatro studijos 

užsiėmimuose; 

● Dalyvauti muzikos studijos 

užsiėmimuose; 

● Dalyvauti mokomosios virtuvės 

veikloje; 

● Išmokti megzti, gaminti žvakes, 

suvenyrus iš papjė mašė, dirbti su 

medžiu ir kt.; 

● Kita (mielai padėsime įgyvendinti 

Jūsų idėjas). 

24. VA Caritas 

Socialinė tarnyba 

 

 

„Caritas“ yra pasaulinis judėjimas, 

dirbantis vardan teisingesnio ir 

geresnio pasaulio, įkvėpimo veiklai 

ieškantis Katalikų bažnyčios 

socialiniame mokyme. „Caritas“ yra 

bendruomenė, susitelkusi padėti, 

kovojanti su skurdu, besirūpinanti 

kiekvieno pagalbos prašančio 

orumo išsaugojimu, 

nepriklausomai nuo rasės, religijos, 

lyties ir tautybės. 

  Snieguolė Rudzinskienė 

Carito Socialinė tarnyba 

Padalinio vadovė 

Tel.nr. 865502288 

Paco g. 4, Vilnius 

 

https://www.socialinetarnyba.lt/ 

 

 

http://tel.nr/
https://www.socialinetarnyba.lt/
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25. Vilniaus Šv. 

Kryžiaus Atradimo 

(Kalvarijų) 

parapijos caritas 

 

 

Stokojančių šeimų globa (pagalba 

maisto produktais, lankymas 

šeimose, užsiėmimai parapijoje, 

ekskursijos, stovyklos). Vykdoma 

programa „šeima-šeimai“. 

 

Paramos priėmimas ir labdaros 

teikimas. 

Bendradarbiavimas su visomis 

parapijoje veikiančiomis veiklomis, 

pagalba parapijos 

renginiuose. 

  Bronė Zakienė,  

mob.: +370 615 63442 

26. VšĮ „Vilniaus SOS 

vaikų kaimas“ 

 

 

Pagalba moksluose, ruošiant namų 

darbus. 1-12 kl. Pasidalink savo 

akademinėmis žiniomis. 

Pagalba SOS kaimo 

organizuojamuose socialiniuose, 

paramos rinkimo, viešinimo 

renginiuose. 

Neformalaus ugdymo užsiėmimų 

organizavimas 

https://sos-

vaikukaimai.lt/savanor

iauk/  

  

+370 5 270 5091 

info@sos-org.lt  

 

https://sos-

vaikukaimai.lt/kontaktai/ 

 

Centrinis biuras: Ozo g. 37, 

Vilnius 

 

https://sos-vaikukaimai.lt/savanoriauk/
https://sos-vaikukaimai.lt/savanoriauk/
https://sos-vaikukaimai.lt/savanoriauk/
mailto:info@sos-org.lt
https://sos-vaikukaimai.lt/kontaktai/
https://sos-vaikukaimai.lt/kontaktai/
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27. 

 

Pagalba organizuojant spektaklius, 

pasiruošimas jiems, salės 

sutvarkymas, žiūrovų pasitikimas. 

 

Naujasis teatras – tai kūryba, laisve 

ir šviesa spinduliuojanti erdvė, 

kurioje juntama meilė ir atjauta 

kiekvienam žmogui – mažam ir 

suaugusiam, sveikam ir turinčiam 

vienokią ar kitokią negalią. Teatras 

padeda mums atsiskleisti, išreikšti 

jausmus, rasti gilesnį ir 

prasmingesnį ryšį su savimi ir 

aplinkiniu pasauliu. Mūsų 

išskirtinumas ir privalumas yra 

tame, kad mes žinome, kaip sunku 

būti kitokiems nei visi, ir siekiame 

atrasti gyvenimo džiaugsmą ne 

imdami, o atiduodami. 

  Nijolė, +37060770313 

 

A. Jakšto g. 9-130, Vilnius 
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28.  Lietuvos 

raudonojo 

kryžiaus draugija

 

Šilti apsilankymai pas vienišus 

senjorus, Migrantų ir pabėgėlių 

programa, Pasirengimo 

ekstremalioms situacijoms 

programa ir kt. 

https://www.redcross.l

t/savanoriaukite#webf

orm-client-form-130  

Pildyti savanorio 

anketą. 

 Jaunimo programos vadovė 

vilte.novikovaite@redcross.lt 

+370 5 2628037 

A. Juozapavičiaus g.10A, Vilnius 

 

https://www.redcross.lt/savano

riaukite 

29. 

 

Lojoteka, VJG 

gimnazija

 

Knygų rūšiavimas, katalogų 

kūrimas, įvairi pagalba. 

  MS Teams Rūta Grišinaitė-

Bernotienė 

 

https://www.vjg.lt/lojoteka  

https://www.redcross.lt/savanoriaukite#webform-client-form-130
https://www.redcross.lt/savanoriaukite#webform-client-form-130
https://www.redcross.lt/savanoriaukite#webform-client-form-130
mailto:vilte.novikovaite@redcross.lt
https://www.redcross.lt/savanoriaukite
https://www.redcross.lt/savanoriaukite
https://www.vjg.lt/lojoteka
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30.  VJG, pradinukų 

korpusas  

  

 

Savanorystė pailgintos dienos 

grupėje: pravesti edukaciją ar 

kūrybines dirbtuves, protmūšį, 

pravesti pamokėlę pasirinkta tema 

(pasaulio pažinimas, geografija, 

įdomybės, kt.), padėti ruošti namų 

darbus, padėti susitvarkyti žaidimų 

kambarį ar knygų lentyną. 

  MS Teams, Jolanta Kimbarienė, 

Neringa Micutaitė 

31.  Lietuvos neįgaliųjų 

teniso klubas 

Projekto tikslas – plėtoti klubo 

veiklą, suteikti neįgaliems 

žmonėms (vaikams ir suaugusiems) 

galimybę įsitraukti bei aktyviai 

dalyvauti fizinio aktyvumo veikloje 

ir tokiu būdu sėkmingai integruotis 

į plačiąją visuomenę per sportinę 

veiklą. 

 

Reikėtų pagelbėti treniruočių ar 

varžybų metu, asistuoti paduodant 

vandens buteliukus, sutvarkyti 

kortus ir paruošti tolimesnėms 

veikloms, papildyti kamuoliukais 

tuščias dėžes ir kt. 

  Milda Liubinienė 

 

+370 615 71264 

milda@lntk.lt 

 

www.lntk.lt  

mailto:milda@lntk.lt
http://www.lntk.lt/
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32. VA Caritas Žvakių 

dirbtuvės 

 

Savanoriams siūloma: 

 

-Galimybė prasmingai ir kūrybingai 

praleisti laisvalaikį ir padėti kitiems; 

-Galimybė išbandyti save socialinio 

darbo srityje – darbe su skurdą ir 

socialinę atskirtį patiriančiais 

žmonėmis; 

-Galimybė susipažinti su socialinio 

verslo žvakių dirbtuvių veikla, bei 

jos vystymu. 

 

Mokiniai ruošia žvakes dažymui, 

veria knatus, dažo, pakuoja. 

   

+370 601 56612 Karolina 

zvakes@vilnius.caritas.lt  

 

M. K. Paco g. 4 

 

https://zvakiudirbtuves.lt/ 

33. KANA Šeimų 

bendruomenė 

 

 

KANA yra tarptautinės „Chemin 

Neuf“ (pranc. k. „Naujasis Kelias“) 

bendruomenės misija šeimoms. Šią 

bendruomenę 1973 m. 

Prancūzijoje įkūrė  jėzuitas Lorent 

Fabre. Tai katalikiška bendruomenė 

su ekumeniniu pašaukimu, kurios 

dvasingumas remiasi šv. Ignaco 

Lojolos mokymu bei charizminio 

atsinaujinimo patirtimi. 

 

Savanoriams siūlomos veiklos: 

Stovyklų programų ir veiklų 

kūrimas, įgyvendinimas 

  tel.: +370 655 96606 

El. paštai: 

info@kana.lt 

Kana.Lithuania@gmail.com 

https://www.kana.lt/  

https://www.facebook.com/kan

alietuvoje/ 

 

 

 

mailto:zvakes@vilnius.caritas.lt
https://zvakiudirbtuves.lt/
mailto:info@kana.lt
mailto:Kana.Lithuania@gmail.com
https://www.kana.lt/
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34. VJG paramos 

fondas 

 

 

Pagrindinė veikla rinkti lėšas į 

Vilniaus jėzuitų gimnazijos 

paramos fondo neliečiamąjį 

kapitalą individualiai bendraujant 

su potencialiais rėmėjais, 

organizuojant ir dalyvaujant 

įvairiuose renginiuose. Darbas 

apima daugybę sričių: nuo 

koncertų organizavimo iki 

socialinių medijų marketingo - 

stengiamės kiekvienam surasti 

labiausiai tinkantį ir patinkantį 

darbą. Niekas neateina viską 

mokėdamas, todėl daug 

investuojame į mokymus tiek 

komandos viduje, tiek pasitelkdami 

išorinius resursus. Savanorystė 

nėra lengva, reikalaujame 

darbštumo ir sąmoningumo, tačiau 

mainais suteikiame neįkainojamą 

rinkodaros ir pardavimų patirtį, 

kuri lydės savanorį per visą 

gyvenimą. 

 

  Justinas Balbieris 

 

El. paštas: 

vjgfondas@gmail.com 

 

Tel.: +37069991155 

 

Tinklapis: vjgfondas.lt 

 


