1 PRIEDAS. SAVIVALDYBIŲ IR NVO BENDRADARBIAVIMAS
SAVIVALDYBĖ NVO SUTEIKTA/ TEIKIAMA PAGALBA

NEĮGALIŲJŲ
NVO,
KURIOS
VYKDO NVO VAIKŲ DIENOS CENTRAI,
SOCIALINĖS REABILITACIJOS PROGRAMOS KURIE FINANSUOJAMI IŠ
PROJEKTUS, SUTEIKTA PAGALBA
SADM, VEIKLA

Akmenės
rajono

Neįgaliųjų NVO, kurios vykdo 2020 metų Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus,
prisideda prie socialinės pagalbos teikimo neįgaliesiems
karantino metu. Individualaus pobūdžio veiklos yra teikiamos
elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Projekte dirbantys darbuotojai, teikiantys paslaugas
neįgaliesiems darbą organizuoja nuotoliniu būdu, esant krizinei
situacijai NVO teikia pagalbą neįgaliajam asmeniui (nuperkant
maisto, vaistų pristatymas į namus, bei kitą pagalbą pagal
asmens poreikį), kad neįgalieji nesijaustų vieniši.

LPF Prieglobstis teikia pagalbą visoms asmenų
grupėms. Vaikams ir jaunimui paslaugos teikiamos
nuotoliniu būdu, laikantis suplanuotų veiklų:
konsultavimas, konkursai, viktorinos (ketureilių kūrimas
apie koronavirusą, vaidinimai ir šokiai) diskusijos,
individualus bendravimas.
VšĮ Socialinės gerovės ir paramos centras teikia
pagalbą savarankiško gyvenimo namuose gyvenantiems
asmenims. Labdaros valgykloje maitinami 42 asmenys.
Vaikų dienos centras dirba nuotoliniu būdu: konsultuoja
vaikus ir tėvus elektroninėmis ryšio priemonėmis.
VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras (toliau –
Vaikų dienos centras) kartu su bendruomeniniais šeimos
namais vykdo projektą “Kompleksinės paslaugos šeimai
Akmenės rajone”, karantino metu nuotoliniu būdu
konsultuoja projekte dirbantys psichologai, teikiamos
mediacijos paslaugos, teikia konsultacijas, asmenims
atsidūrusiems krizinėje situacijoje ar neviltyje.
Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos
žmonių su negalia bendrija kartu su Vaikų dienos
centru teikė pagalbą maisto produktais.
Neįgaliųjų klubas “Ugnelė” bei Kruopių, Šapnagių,
Spaigių bendruomenių aktyvai – bendrauja telefonu su
pagyvenusiais,
neįgaliais
Kruopių
seniūnijos
gyventojais, teikia informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo paslaugas.
Žmonių su negalia bendrija pagal poreikį remia maisto
produktais Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios
seniūnijos gyventojus. Produktai surenkami, dalyvaujant
akcijoje „Maisto bankas“.
Maltos Ordino Pagalbos Tarnybos Akmenės grupė nuo
kovo 31 d. iki karantino pabaigos kartą per savaitę teikia
paramą maisto produktais (duona, sriuba pakeliuose)
vienišiems, skurdžiai gyvenantiems seneliams.

LPF „Prieglobstis“ filialas vaikų dienos
centras „Vaiko kelias“ vaikams ir tėvams
paslaugas teikia nuotoliniu būdu, laikantis
suplanuotų
veiklų,
teikiamos
konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos.
Rengiami
nuotoliniai
konkursai,
viktorinos (ketureilių kūrimas apie
koronavirusą, vaidinimai ir šokiai)
diskusijos, bendravimas.
VšĮ Socialinės gerovės ir paramos centras
Vaikų dienos centras dirba nuotoliniu
būdu, bendraujant su vaikais ir tėvais
elektroninėmis
ryšio
priemonėmis,
teikiamos konsultavimo, tarpininkavimo
paslaugos, organizuojami konkursai
nuotoliniu būdu, siunčiami laiškai su
skanėstais.
VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų
dienos centro lankytojai informuoti, kad
paskelbus karantiną nuo 2020 m. kovo 16
d., vaikų dienos centras dirbs nuotoliniu
būdu. Lankytojai, esant poreikiui
konsultuojami
elektroninėmis
ryšio
priemonėmis. Esant sunkiai šeimos
materialinei padėčiai, teikiama pagalba
maisto paketais, taip pat teiktos transporto
paslaugos, parvežant būtinus daiktus
šeimai iš kitos labdarą teikiančios
organizacijos Mažeikiuose.
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės VDC
„Akmenėliai“ veiklas vykdo su 30
vaikų ir jų 20 šeimų narių. Teikiama
pagalba šeimoms maisto produktais 2
kartus per mėnesį (per 2020 m.

Papilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubo
“Atgaiva” ir Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubo
“Parama” nariai, neturėdami galimybių ekstremalios
situacijos metu rinktis ir bendrauti klubo patalpose,
bendravimą gyvai pakeitė bendravimu telefonu, taip
mažindami neįgalių, senyvo amžiaus asmenų socialinę
izoliaciją.
Klubo “Atgaiva” pirmininkės iniciatyva klubo nariai
buvo aprūpinti vienkartinėmis medicininėmis kaukėmis.
Kairiškių UDC klubo “Margažiedis” nariai,
prasidėjus karantinui subūrė moteris, gebančias siūti.
Pasiuvo tuo metu trūkstamų apsauginių kaukių. Jos buvo
išdalintos klubo nariams ir jų šeimų nariams. Viena
klubo narė teikia kasdienę pagalbą namuose neįgaliai
Kairiškių kaimo gyventojai.
Ventos neįgaliųjų klubas „DALIA“
teikia
informavimo, bendravimo, konsultavimo paslaugas
telefonu, siuvo apsaugines veido kaukes klubo nariams.

Alytaus
miesto

Karantino metu buvo/ yra aktyvios šios NVO – VšĮ
“Gerumo skraistė” teikė/teikia pagalbą į namus
visiems
mieto
gyventojams
pagal
poreikį
(nupirkdavo/nuperka maisto produktų, reikalingų
medikamentų), Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos
centras teikė/teikia pagalbą į namus neįgaliems
asmenims (nupirkdavo/nuperka maisto produktų,
reikalingų medikamentų).
Alytaus samariečių
bendrijos Alytaus skyrius, Maltos ordino pagalbos
tarnybos Alytaus skyrius, Lietuvos Raudonojo
kryžiaus Alytaus skyrius teikė/teikia paramą maisto
produktais jų stokojantiems.

SADM projektą, VO „Gelbėkit vaikus“
programas ir bendruomenės narių
paramą), emocinė – psichologinė pagalba
vaikams ir jų šeimų nariams –
elektroninėmis ryšio priemonėmis, 2
kartus per savaitę (skubios psichologinės
pagalbos suteikimas - pagal poreikį),
labdara rūbais ir avalyne. Organizuojamas
mamų
užimtumas
rankdarbiais,
organizuojant nuotolinius mokymus ir
suteikiant reikiamas veiklos medžiagas ir
priemones, o karantinui pasibaigus
numatyta darbų paroda Akmenės
muziejuje arba VDC patalpose. Įstaiga
aktyviai dalyvauja VDC lankančių vaikų
aprūpinimo kompiuteriais akcijoje ir 4
kompiuteriai jau pasiekė šeimas.
Vykdomas šeimų dalinis aprūpinimas
apsaugos priemonėmis (medicininėmis
kaukėmis,
dezinfekciniu
skysčiu,
vienkartinėmis
pirštinėmis).
Įstaiga
intensyviai ruošiasi 24-osios vaikų ir
jaunimo liaudies amatų vasaros stovyklos
pravedimui: kontaktuoja su amatininkais,
kūrėjais, tautodailininkais ir tikisi
karantinui užsitęsus, stovyklą pravesti
prieš mokslo metus.
NVO, kurios vykdo socialinės reabiltiacijos progamos
projektus, suteikė individualios pagalbos paslaugas
neįgaliesiems- aprūpino maisto produktais, vaistais.

Kadangi NVO vaikų dienos centrai
tiesiogiai finansuojami iš SADM, todėl
savivaldybė negali komentuoti, kokią
pagalbą teikė.
Savivaldybės pavaldume esantys dienos
centrai teikė paslaugas nuotoliu būdu.

Alytaus
rajono

-

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Viltis”
Alytaus rajono padalinys:
bendravo telefonu, per messenger ir tiesiogiai; Faceboke
sukurta uždara grupė, kurioje talpina padarytų darbų
nuotraukas. Du kartus per savaitę važiuoja pas neįgaliuosius ir
veža priemones darbeliams, veido kaukes, vienkartines
pirštines, dezinfekcinį skystį. Bendrauja su visa neįgaliojo
šeima, nes kai kurie bendrijos nariai be artimųjų negali
bendrauti.
VšĮ LASS Pietvakarių centro Alytaus miesto ir rajono filialas:
Neįgaliųjų dienos užimtumas. Socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas: Paslaugas teikė nuotoliniu būdu telefonu,
internetu, mesendžeriu. (Bendravimas, konsultavimas,
pašnekesiai, įvairių straipsnių paskaitymai, diskutavimas
įvairiomis temomis ar kita informacija, šios paslaugos padėjo
įgyti neregiui socialinių įgūdžių savarankiškumo, pačiam
ieškoti pagalbos, prisitaikyti prie naujų situacijų, įsitraukti ir
dalyvauti bendruomenės gyvenime, stiprinant, atkuriant ir
palaikant individualius ryšius su artima aplinka.)
Neįgaliųjų kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimas ar
atkūrimas: Paslaugas teikė nuotoliniu būdu telefonu, internetu,
mesendžeriu.(Tarpininkaujant, konsultuojant, informuojant ir
apmokant neregį savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių
karantino metu- tai savitvarkos palaikymo namuose, asmens
higienos laikymosi, sveikos gyvensenos įgūdžių, kaip laikytis
nurodymų apsisaugant nuo viruso, apsiperkant maisto prekių
parduotuvėje, priemonių užsidėjimas, naudojantis viešuoju
transportu, o taip pat viešoje aplinkoje, savarankiškai
pasigaminti maistą, pasidalinant receptūra, mokymas pažinti ir
valdyti regos negalią karantino metu).
Individuali pagalba neįgaliajam: Paslaugas teikė nuotoliniu
būdu telefonu, internetu, mesendžeriu. (Savarankiškai
apsitarnauti kasdieninėje veikloje ir sprendžiant dėl jo negalios
buityje kylančias problemas, užregistravimas pas gydytoją dėl
vaistų ir konsultavimosi, reikiamos informacijos suieškojimas,
perskaitymas
ir
suteikimas,
bendradarbiavimas
ir
tarpininkavimas su seniūnijomis ir techninės pagalbos centrais,
užsakant ir pristatant neregiui kompensacinę techniką į namus,
mokymas nusistatyti kompensacinę techniką, psichologinė
pagalba, diskutuojant įvairiomis temomis apie regos negalią ir
dėl jos iškilusias problemas)
Alytaus rajono neįgaliųjų draugija: Vykdė neįgaliųjų
pavėžėjimą į gydymo įstaigas, vaistines; vyko rankdarbių

Pagalba vykdant nuotolinį mokymąsi
(pagalba atliekant namų darbų užduotis,
mokymas
naudotis
reikalingomis
programomis
ir
priemonėmis,
bendradarbiavimas
su
ugdymo
įstaigomis);
Būtinųjų materialinių priemonių parama
(pagal poreikį šeimos aprūpinamos
būtinomis
mokyklinėmis
prekėmis,
higienos priemonėmis, maistu ir kita
būtina parama);
Vaikai ir jų šeimos nariai konsultuojami
teikiant reikalingą informaciją, emocinė
paramą
ir pagalbą iškilusiems
sunkumams
spręsti
(ugdymo,
kompiuterinio raštingumo, tarpusavio
santykių, vaikų elgesio korekcijos ir
auklėjimo temomis);
Edukacinė, pažintinė grupinė veikla
tiesiogiai internetu.
Psichologo
konsultacijos
šeimai
išgyvenant krizinį laikotarpį.

būreliai nuotoliniu būdu; buvo vežiojamos veido kaukes
neįgaliesiems.
Neįgaliųjų NVO: Anykščių rajono neįgaliųjų draugija,
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių Viltis“,
VšĮ Šiaurės ir rytų centras (Anykščių skyrius) teikė ir teikia
individualią pagalbą neįgaliajam (maisto produktus bei
medikamentus)

Anykščių
rajono

Anykščių moterų informacijos ir užimtumo centras,
Anykščių rajono neįgaliųjų draugija, Anykščių
socialinės gerovės centras: konsultacijos nuotoliniu
būdu, aprūpinimas būtinais maisto produktais bei
medikamentais, transporto organizavimo paslaugos
teikimas sunkiems ligoniams.

Biržų
rajono
Druskininkų

-

-

Dauguma Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų prisitaikė prie darbui karantino laikotarpiui
keliamų reikalavimų ir sėkmingai vykdė ir toliau vykdo
socialinė srities projektus.
Druskininkų savivaldybėje vaikų dienos centrų veiklą
vykdo nevyriausybinės organizacijos: Leipalingio
miestelio bendruomenė, VšĮ „Gelbėkit vaikus“,
asociacija „Padėkime vaikams“, VšĮ „Po vienu
stogu“ bei Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus
(Ratnyčios) parapija. Šios organizacijos visą karantino
laikotarpį nuotoliniu nuolat bendrauja, konsultuoja
vaikus ir jų tėvus.
LPS „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrija, vykdama
savo projektus, teikia informavimo, tarpininkavimo
paslaugas. Nuolat vyksta aktyvus bendradarbiavimas ir
konsultacijos telefonu, bendrijos savanoriai padeda
spręsti buitinius klausimus, perka vaistus negalintiems
savimi pasirūpinti asmenims. Bendrijos narės savo
iniciatyva, namuose virė sriubą, kepė kugelį ir saugiu
būdu vaišino globojamus neįgaliuosius bei senyvo
amžiaus asmenis.
Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ prieš
Velykas saugiu būdu vienišus senolius nudžiugino
velykiniu lauknešėliu, vėliau pradėjo tiekti sriubą į
namus.
VšĮ "Tėviškės namai" komanda visą karantino
laikotarpį teikia paliatyvią pagalbą sunkiai sergantiems
asmenims jų namuose.

Karantinas pakoregavo ir Nevyriausybinių organizacijų,
vykdančių socialinės reabilitacijos projektus, veiklas. LPS
„Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos projekto vykdytojai
nuolat informavo neįgaliuosius kaip elgtis karantino metu, kam
skambinti, kas gali suteikti reikalingą pagalbą. „Kraitės“ klubo
nariai siuvo apsaugines veido kaukes ir jas dalino
globojamiems neįgaliesiems. Meninės veiklos planavimas
organizuojamas nuotoliniu būdu, bendrijos mišraus ansamblio,
moterų vokalinio ansamblio ir kapelos meno vadovės ruošia
naujus muzikinius kūrinius ir dainas, o tautinių ir linijinių šokių
vadovės kuria naujus šokius, kuriuos įvairiomis ryšio
priemonėmis aptaria projekto dalyvėmis.
Neįgaliųjų draugija bei Šeimos paramos centras, pagal poreikį,
neįgaliuosius aprūpina vaistais, reikalingomis priemonėmis,
maisto produktais, teikia pagalbą buityje, apmoka komunalines
paslaugas Neįgalieji nuolat konsultuojami, su jais kasdien
bendraujama telefonu.
Viešosios įstaigos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos
pietvakarių centro veiklos vykdytoja, saugiu būdu teikė ir toliau
teikia paslaugas regėjimo negalią turintiems asmenims, t. y.
nuolat nuotoliniu būdu bendraujama, neįgalieji informuojami,
konsultuojami įvairiais klausimais. Regėjimo negalią
turintiems asmenims užpildomi dokumentai (prašymai), saugiu
būdu teikiamos būtinos pavežėjimo paslaugos, nuperkami
maisto produktai, sumokami mokesčiai, išsiunčiami laiškai.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų
viltis“ bei Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Druskininkų
skyrius
vykdo
nuolatinį
bendravimą,

NVO vaikų dienos centrai: Anykščių
vaikų ir jaunimo užimtumo centras, VšĮ
Šeimos idėjų centras ir „Gelbėkit vaikus“
Raguvėlės
vaikų
dienos
centras
nuotoliniu būdu aktyviai bendrauja su
vaikais
ir
jų
šeimomis,
teikia
konsultacijas nuotoliniu būdu, siūlo
užimtumo idėjas namuose, renka poreikį
maisto paketams ir dalina maisto paketus
šeimoms.
Prie karantino laikotarpio nepatogumų
sėkmingai prisitaikė ir Vaikų dienos
centrai, kurie veiklas pradėjo vykdyti ir
toliau sėkmingai vykdo nuotoliniu būdu.
Leipalingio miestelio bendruomenės, VšĮ
„Gelbėkit vaikus“ Druskininkų vaikų
dienos centro, Asociacijos „Padėkime
vaikams“, VšĮ „Po vienu stogu“ bei
Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus
(Ratnyčios) parapijos vaikų dienos centrų
darbuotojai nuolat telefonu arba per
įvairias programėles bendrauja su vaikais,
domisi jų savijauta, konsultuoja tėvus,
organizuoja vaikų užimtumą, ruošia ir
dalina maisto davinius. Asociacija
„Padėkime vaikams“ per
ZOOM
programėle kas savaitę po 2 val.
organizuoja nuotolinius logoterapiautės
mokymus ir individualias konsultacijas
neįgaliųjų vaikams bei jų tėvams,
uždarose Facebook grupėse talpinamos
užduotys ir jų vykdymas

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios)
parapijos savanoriai dalija maisto produktus
nepasiturintiems parapijos gyventojams, senoliams
padeda namų ruošos darbuose, platina katalikišką
spaudą. Organizacijos savanoriai karantino metu siuva ir
dalija savo pasiūtas kaukes.

Elektrėnų

Asociacija „Ištiesk gerumo vardą“ ir Elektrėnų
krašto neįgaliųjų sąjunga karantino laikotarpiu teikė
pagalbą maisto produktais neįgaliesiems, senyvo
amžiaus asmenims ir mažas pajamas turintiems
asmenims. Šią pagalbą teikia ir šiuo metu. Vievio
neįgaliųjų draugija siuvo apsaugines kaukes, kurias
vėliau padovanojo Vievio seniūnijoje gyvenantiems
neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir VšĮ Vievio
asmens sveikatos priežiūros centrui.

konsultavimą, informacijos teikimą neįgaliesiems ir jų
artimiesiems. Atsižvelgiant į kiekvieno neįgalaus asmens
individualius poreikius, paruošiamos ir saugiai pristatomos
užduotys ir priemonės darbeliams atlikti. Išnaudojant įvairias
nuotolinio bendravimo galimybes, vyksta konsultacijos dėl
užduočių atlikimo.
SIŽGB „Druskininkų viltis“ projekto dalyviai fotografuoja
namų sąlygomis atliktus darbus, siunčia į bendrijos elektroninį
paštą. Gauta medžiaga yra viešinama Facebook paskyroje, o
pasibaigus karantinui bus organizuojama namuose atliktų
„karantininių“ darbų paroda.
LSKD “Guboja” Druskininkų skyrius jau spėjo paviešinti dalį
projekto dalyvių atliktų darbų (darbai, laikantis visų saugos
reikalavimų, buvo surinkti trumpų susitikimų lauke metu).
Nufotografuoti darbai šiuo metu pristatomi Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos virtualioje žmonių,
turinčių negalią, dailės darbų parodoje „Mano pasaulis“
(http://savb.lt/lt/renginys/virtuali-zmoniu-turinciu-negaliadailes-darbu-paroda-mano-pasaulis/).
Asociacija „Padėkime vaikams“ aktyviai bendrauja nuotoliniu
būdu su neįgaliais vaikai ir jų tėvais. Vaikai su individualiais
poreikiais, jau yra pasiilgę formalaus ir neformalaus ugdymo,
todėl dienos centro užimtumo specialistės komunikuoja
naudodamos vaizdo pokalbius. Tai ypač efektyvu ir naudinga,
nes vaikai su individualiais poreikiais ne visada kalba rišliai ir
aiškiai, o kiti visai nekalba. Todėl pamatę vaizdą vaikai patiria
teigiamų emocijų, matosi jų nuotaikos ir tai palengvina
komunikaciją. Kad pandemijos laikotarpis būtų kūrybingas,
buvo suorganizuotas piešinių konkursas tema: "Superherojus
kovojantis prieš koronavirusą", kuriame dalyvavo vaikai, o
nugalėtojai buvo apdovanoti prizais – knygomis.
Organizacijos
vykdydamos
socialinės
reabilitacijos
neįgaliesiems bendruomenėje projektą karantino laikotarpiu
teikia neįgaliesiems individualios pagalbos paslaugas.

Vaikų dienos centrų veiklą savivaldybėje
vykdo trys nevyriausybinės organizacijos.
Karantino laikotarpiu organizacijos savo
veiklą vykdė nuotoliniu būdu, organizavo
ir dalino maisto paketus šeimoms,
aprūpino
šeimas
vienkartinėmis
apsauginėmis
priemonėmis,
teikė
psichologinę pagalbą

Ignalinos
rajono

Maltos ordino pagalbos tarnyba Ignalinos grupė
organizavo maisto produktų tiekimą vienišiems senyvo
amžiaus asmenims.

Ignalinos rajono negaliųjų draugija organizavo apsauginių
kaukių siuvimą ir dalinimą savo draugijos nariams,organizavo
maisto bei vaistų pirkimą bei pristatymą.

Jurbarko
rajono

Samariečių Jurbarko krašto bendrija, Caritas,
Jurbarko evangelikų liuteronų parapija “Jurbarko
Sandora” teikė ir teikia psichologinę pagalbą, aprūpina
maisto produktais ir šiltu maistu neįgaliuosius, senyvo
amžiaus asmenis. “Jurbarko sandoroje” veikia Krizių
centras, kuriame gauna pagalba šeimos su vaikais,
atisdūrę krizinėje situacijoje.

Jurbarko Samariečių krašto bendrija, Jurbarko neįgaliųjų
draugija, LASS pietvakarių centras ir sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija “Jurbarko viltis” savo veiklas, kurias
gali teikia nuotoliniu būdu, t.y. informavimas, konsultavimas,
rankdarbių mokinimas, individuali pagalba neįgaliajam,
aprūpinimas maistu, medikamentais.

Kauno miesto

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija – maitinimo
organizavimas Kauno mieste gyvenantiems asmenims,
neišgalintiems maitintis savo namuose – pagalba
asmenims (šeimoms), patiriantiems socialinės rizikos
veiksnius, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar
nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo
namuose, taip pat socialinėje atskirtyje esantiems
asmenims, išgyvenantiems benamystę (neturintiems
gyvenamosios vietos, pastovios darbo vietos).
Paramos fondas „RIGRA“ – žemo slenksčio
paslaugos stacionariame kabinete (žemo slenksčio
paslaugos – teikiamos nemokamos konfidencialios
anoniminės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos
asmenims, vartojantiems švirkščiamąsias narkotines ir
psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu bei dėl
rizikingos elgsenos turintiems didžiausią riziką
užsikrėsti infekcijomis: adatų ir švirkštų keitimas;
dezinfekcijos priemonių dalijimas; prezervatyvų
dalijimas;
konsultavimas
ir
informavimas;
tarpininkavimas; tvarsliavos dalijimas).
VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu
centras – socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių

Savipagalbą nuotoliniu būdu tekia Išsėtinės sklerozės,
Sergančiųjų epilepsija nariai;
2020 m. finansuojamos NVO organizacijos, kurios vykdo
socialinės reabilitacijos programos projektus, savo
bendruomenės narius lankė, teikė individualią pagalbą
pristatant maistą ir kitas būtinas prekes, teikė nuotoliniu būdu
dienos užimtumo paslaugas, konsultavo individualios
savipagalbos grupės šeimos narius, teikė būtiną informaciją,
siuvo kaukes ir jas dalino bendruomenės nariams. Esant
poreikiui teikdavo palydėjimo pavežant individualias
paslaugas.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas Ignalinos
dekanato Carito vaikų dienos centras
Eldoradas organizavo maisto produktų
tiekimą, dienos centrą lankančių šeimų
vaikams.
Dižiasalio vaikų globos ir socialinės
paramos šeimai centro vaikų dienos
centras organizavo maisto produktų
tiekimą, dienos centrą lankančių vaikų
šeimoms.
Ilgių bendruomenės vaikų dienos centras
siuvo kaukes ir dalino gyventojams.
Vaikų dienos centrai dirba nuotolinių
būdu. Vaikai mokomi įvairių darbelių,
atlieka
užduotis
vaizdo
ryšio
priemonėmis,
teikiamos
jiems
konsultacijos, aprūpinimas maistu.

Marijos Krikščionių pagalbos dukterų
institutas (Palemono vaikų dienos
centras) teikia pagalbą maisto produktais
šeimoms, suteikė pagalbą vaikams
nuotoliniu būdu ruošiant pamokas,
telefonu buvo palaikomas kontaktas su
šeimomis, aiškinantis situaciją šeimoje
Kauno Šv. Jėzaus širdies (Šančių)
parapijos Šančių vaikų dienos centras
teikia pagal poreikį pagalbą vaikams
padedant
ruošti
namų
darbus,
bendravimas su šeimomis, vaikais, maisto
paketų dalinimas. Bendraujama su vaikais
facebook paskyroje, vaikai siunčia
piešinius,
daro
jiems
parengtas
užduotėles, darbelius.
Vaikų dienos centras „Tikras draugas“
vykdė Maisto paketų pristatymą šeimoms
bendradarbiaujant su Maisto banku, teikė
socialines konsultacijas.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos
Vaikų gerovės klubas „Centriukas“

ugdymo ir palaikymo organizavimo) paslaugų
asmenims, nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo
prekybos žmonėmis.
Kauno arkivyskupijos Caritas – socialinės priežiūros
(socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugų
socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims
teikimas dienos centre ne mažiau kaip 4 val. per dieną.
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ dalina
paramą maisto produktais, vykdydami projektą,
finansuojamą iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo.
Kauno apskrities moterų krizių centro teikiama
pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems
asmenims, pagal Specializuotos pagalbos centro (SPC)
programą.
Kauno apskrities vyrų krizių centras teikia paslaugas
įvairias psichologines krizes patiriantiems vyrams.
Viešųjų pirkimų būdu finansuojamas socialinės
priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo)
paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms su
vaikais namuose ir vaikams dienos centre teikė 12
nevyriausybinių organizacijų: Lietuvos vaikų dienos
centrų asociacija, Labdaros ir paramos fondas „Tavo
galimybė“, Lietuvos samariečių bendrijos Kauno
skyrius, Maltos ordino pagalbos tarnyba, VšĮ „Vesto
projektai“, VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo
centras“, VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“ VšĮ
„Ištiesk pagalbos ranką“, Dieviškosios Jėzaus širdies
Pranciškonių kongregacija, VšĮ „Juventa“, Labdaros ir
paramos fondas „Alfa-1“, Kauno Šv. Kryžiaus
(karmelitų) parapija. Organizacijų buvo prašoma
užtikrinti paslaugų teikimą, kiek tai įmanoma nuotoliniu
būdu, pvz. užtikrinti vaikų užimtumo specialisto
darbą nuotoliniu būdu (bendraujant, palaikant ryšį su
vaikais, jei reikia jo šeima, teikiant pagalbą ruošiant
namų darbus, mokantis nuotoliniu būdu ir t.t.), pas
socialinę riziką patiriančias šeimas vykti kilus įtarimams
dėl grėsmių, nesant poreikiui bendrauti nuotoliniu būdu:
VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ karantino laikotarpiu
nuotoliniu būdu teikia socialinės priežiūros ugdymo ir
palaikymo paslaugas 10 šeimų. Su šeimomis yra
bendraujama telefonu, įvertintas poreikis, kurioms

karantino metu dirba nuotolinių būdu.
Teikiama spec. pedagogo, socialinio
pedagogo ir psichologo pagalbą. Vaikai
aprūpinami mokymo ir dezinfekcijos
priemonėmis, šeimos kartą per savaitę
gauna pagalbą maistu.
Kauno arkivyskupijos šeimos centro
Vaikų dienos grupė teikė paramą vaikams
ir šeimoms, ieškojo bendruomenėje
kompiuterių, pirko vaikų šeimoms maistą,
dezinfekcines
priemones,
pirštines,
kaukes, teikė psichologinę pagalbą. Taip
pat
kontaktavo
su
kitomis
organizacijomis ieškant pagalbos resursų

šeimoms reikalinga pagalba maistu. Šeimos yra
konsultuojamos, informuojamos: vaikams yra teikiamos
įvairaus pobūdžio pamokėlės ir konsultacijos su
socialinėmis darbuotojomis, tėvams – įvairios
konsultacijos kur galima kreiptis įvairiais klausimais,
teikiama informacija apie esamą situaciją Lietuvoje.
Dalinamos įvairiomis priemonėmis ugdymui; esant
poreikiui bendraujama su vaikais gyvai IT pagalbos
būdu. Nuotolinis darbas vyksta: telefonu, „Facebook“,
„Skype“ ar kitų socialinių tinklų pagalba. Šeimoms
vežiojami maisto paketai, vaistai, būtinos priemonės.
Teikiama psichologinė pagalba.
Paslaugų gavėjai – vargstančios šeimos, vienišos
mamos, kurios augina vaikus, negalią turinčių vaikų
šeimos. Vykstama pas šeimas tik neatidėliotinu atveju.
Nuolat bendraujama telefonu ir socialiniais tinklais.
VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centras 1 kartą per savaitę
arba pagal poreikį dienos centrą lankančių vaikų
šeimoms vežioja maisto paketus į namus. Viso 9 šeimos.
VšĮ „Juventa“ karantino metu palaiko ryšį su 13 šeimų,
kuriose yra 32 vaikai, o 25 iš jų lanko vaikų dienos
centrą. Su šeimomis bendraujama telefonu, 7 šeimos
gauna paramą maistu. 10 šeimų gauna socialinės
priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo)
paslaugas. Šeimoa, kurios turi mažus vaikus arba yra
didesnėje rizikoje numatyta aplankyti namuose, Nesant
poreikiui pas šeimą lankytis namuose, bendraujama per
Viber, mesenger ar skype programėles. Parama maistu ir
švaros higienos priemonėmis numatyta 6 šeimoms.
Šeimos yra informuotos, kad esant būtinybei, gali
kreiptis psichologo pagalbos – organizacija turi
galimybę paslaugą teikti nuotoliniu būdu.
Labdaros ir paramos fondas „Alfa-1” karantino metu
socialines paslaugas teikia nuotoliniu būdu. Su šeimomis
bendraujama telefonu, skambinama kiekvieną dieną.
Šeimos bendrauja noriai. Paslaugos teikiamos 14 šeimų
ir jų vaikams. Jiems yra perkami ilgalaikio naudojimo
maisto produktai ir kiekvienai šeimai ir pristatomi į
namu. Šeimos, nuolat informuojamos apie saugumą
karantino laikotarpiu, primenama, laikytis asmeninės

higienos, nuolat dezinfekuoti rankas, ir tik esanti
būtinybei eiti į viešąsias vietas, ir teikiamos kt.
rekomendacijos.
- Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus
Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo) paslaugos teikiamos socialinę riziką
patiriančioms šeimoms su vaikai namuose ir vaikams
dienos centre teikiamos nuotoliniu būdu, tik kritiniais
atvejais vykstama į šeimą. Vaikų dienos centras neveikia
(10 socialinę riziką patiriančių šeimų ir 20 vaikų dienos
centre);
Kitos Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus
teikiamos soc. paslaugos:
- Socialinio darbuotojo padėjėjo paslauga
socialinę riziką patiriančioms šeimoms namuose
teikiamos ribotai, tik toms šeimoms kurioms yra būtina
fizinė pagalba į jas vykstama, kitu atveju kontaktuojama
telefonu (100 socialinę riziką patiriančių šeimų Kauno
mieste).
- Transportavimo
paslauga
žmonėms
į
hemodializės procedūras. 3 kartus į savaitę dirba 3
ekipažai po 3 žmones, viso 9 žmonės. Visi darbuotojai
aprūpinti dezinfekavimo priemonėmis, vienkartinėmis
pirštinėmis ir kaukėmis. Paslauga teikiama 10 žmonių su
inkstų nepakankamumu.
- Pagalbos namuose paslauga teikiama 22
žmonėms jų namuose iki 8 valandų per parą, pagal
poreikį. Jeigu nėra būtina, fizinis kontaktas išvengiamas.
Pvz. maisto produktai nuperkami, paliekami prie durų.
- Karantino laikotarpiu veikia maisto produktų
dalijimo punktas adresu Partizanų g. 5. Vienu metu į
patalpas įleidžiamas 1 maisto gavėjas. Šiuo metu ateina
maisto iki 50 žmonių.
Maltos ordino pagalbos tarnybos teikiamos paslaugos:
- Vienišiems, neįgaliems, mažas pajamas
gaunantiems darbingo ir pensinio amžiaus žmonėms
pristatoma karšta sriuba ir duona į namus - 3 kartus per
savaitę (I-III-V), termosuose po 800 ml. (2 porcijos).
Viso 24 paslaugų gavėjai.
- 15 paslaugų gavėjų (vieniši, neįgalūs, mažas
pajamas gaunantys darbingo ir pensinio amžiaus

žmonės, galintys pasigaminti maistą.) maisto produktai
iš „Maisto banko” arba nuperkami parduotuvėje ir
pristatomi į namus.
- Mažas pajamas gaunančioms šeimoms,
neįgaliems, mažas pajamas gaunantiems darbingo ir
pensinio amžiaus žmonėms, galintiems pasiimti
produktus ir pasigaminti maistą, dalinami „Maisto
banko“ produktai Maltos ordino pagalbos tarnybos
patalpose, Gričiupio g. 11, Kaune, kiekvieną antradienį
nuo 13:30 val. iki 15:00 val. Viso 25 paslaugų gavėjai.
- Lankomoji priežiūra namuose karantino
laikotarpiu teikiama ribotai - pristatomas maistas,
medikamentai, slaugos ir asmens higienos priemonės ir
kitos pirmo būtinumo prekės į namus. Padedama atlikti
buities darbus (buto tvarkymas, atliekama asmens
higiena ir kt.). Paslauga teikiama vienišiems, neįgaliems
darbingo ir pensinio amžiaus žmonėms.
Marijos Krikščionių pagalbos dukterų institutas
(Palemono vaikų dienos centras) teikia pagalbą maisto
produktais šeimoms, pagalba vaikams nuotoliniu būdu
ruošiant pamokas, palaikomas kontaktas su šeimomis
telefonu.
Kauno Šv. Jėzaus širdies (Šančių) parapija organizavo
Maisto banko produktų dalinimą šeimoms.
Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas kartą
per savaite dalina maisto davinius, soc. remtinoms ir
daugiavaikėms šeimoms;
Kauno
arkivyskupijos
Šeimos
centras
teikė
konsultacijas nuotoliniu būdu (dėl problemų šeimoje,
krizių, priklausomybių). Vykdė prevencines veiklas
(sužadėtinių rengimas, šeimų ir savanorių palaikymas
nuotoliniu būdu). Padėjo šeimoms, kurių vaikai lanko
Vaikų dienos centrą.
Lietuvos Caritas – materialinė pagalba skurstantiems.
Sidabrinė linija – teikė emocinę pagalbą vyresnio
amžiaus žmonėms.
Asociacija „Padedu augti“ - teikė konsultacijas tėvams,
gimus neišnešiotam kūdikiui.
Kauno miesto parapijos ir vienuolijos teikė dvasinę ir
materialinę pagalbą.
VŠĮ “Actio Catholica Patria” teikia nuotolinio
individualaus jaunuolių konsultavimo paslaugas visomis

darbo dienomis, organizuoja nuotolines grupines
veiklas, teikia rekomendacijas apie emocinę būklę bei
pagalbą karantino metu, organizuoja bendrus
nuotolinius rankdarbių užsiėmimus, atrenka ir teikia
rekomendacijas turiningai laisvalaikio veiklai. Kartu
įsitraukia į žaidimus, ugdymo procesą, bendrauja su
jaunuolių artima aplinka.
Kauno Šv. Jėzaus širdies (Šančių) parapijai priklausantis
„Caritas“
prisideda
prie
pagalbos
šeimoms,
parveždamas maistą iš maisto banko, taip pat padeda
surūšiuoti ir išdalinti maisto produktus;
Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Kauno
bendruomeniniai šeimos namai“ ir stengiantis bet
kokiomis sąlygomis padėti išlaikyti psichologinę
sveikatą Kauno miesto gyventojams, karantino
laikotarpiu
buvo
organizuojamos
klientams
konsultacijos ir grupės nuotoliniu būdu:
VšĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo
centras“ vykdė projekto paslaugų organizavimą ir
koordinavimą, pozityvios tėvystės mokymus, sisteminį
šeimos konsultavimą; individualų konsultavimą,
psichologines terapines grupes, specializuotą pagalbą
šeimoms, susiduriančioms su priklausomybėmis, vykdė
programą „Šeimų akademija“, teikė Mediacijos
paslaugas;
Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas
„Aušta“ teikė specializuotas paslaugas moterims;
Kauno apskrities vyrų krizių centras teikė
specializuotas paslaugas vyrams;
Valakupių reabilitacijos centras teikė
specializuotą pagalba šeimoms, susiduriančioms su
negalia.
Siekiant kuo geriau panaudoti NVO galimybes,
entuziazmą, pasiaukojimą teikiant socialines paslaugas
Kauno miesto gyventojams, Socialinių paslaugų skyrius
vykdo viešojo pirkimo konkursus svarbiausioms
paslaugoms jautriausioms gyventojų grupėms, įsigyti.
Tuo pačiu šios organizacijos yra stiprinamos, užtikrinant
pastovų ir užtikrintą finansavimą veiklai, tuo pačiu
Savivaldybė turi galimybę kontroliuoti ir teikiamų

paslaugų kokybę, nukreipti organizacijų pajėgas
reikiama linkme. Karantino metu ypač išaugo pagalbos į
namus paslaugos poreikis. Paslaugas teikia šios
organizacijos: VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos
institutas“, VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, LPF
Pagalbos namuose tarnyba. Viešojo pirkimo būdu
įsigytas paslaugas teikia Kauno miesto gyventojams su
negalia ir sunkia negalia VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“,
Asociacija „Kauno Arkos bendruomenė“, VšĮ
„Socialinės terapijos namai“. Viso karantino metu
aktyviai su jomis bendradarbiaujama, teisės aktų
nustatyta tvarka jos teikia paslaugas, už kurias sumoka
Kauno miesto savivaldybė. Visos įstaigos, teikiančios
paslaugas yra aprūpinamos miesto savivaldybės lėšomis
pirktomis apsaugos priemonėmis.

Kauno
rajono

LPF „Maisto bankas“ teikė paramą maistu sunkiai
besiverčiančioms rajono šeimoms.

Kauno rajono neįgaliųjų draugija pasiuvo didelį kiekį
apsauginių veido kaukių, kuriomis pasidalino su savo
bendruomenės nariais, Kauno rajono savivaldybe, SBĮ Kauno
rajono Socialinių paslaugų centru, Kauno rajono greitosios
medicinos pagalbos stotimi. Taip pat prisidėjo prie maisto
paketų, gautų iš „Maisto banko“, išvežiojimo į namus. Teikė
būtinąsias socialines paslaugas – pirko maisto produktų ir
pristatė juos į namus vyresnio amžiaus asmenims.
Garliavos neįgaliųjų draugija karantino metu negalią turintiems
asmenims pristatė vaistų į namus, pagal poreikį maisto ir
aprūpino
būtiniausiomis
buitinėmis
priemonėmis.
Negalintiems skalbtis, organizavo skalbimą ir skalbinių
pristatymą į namus.
Draugijos nariai siuvo apsaugines veido kaukes, kurios
dalinamos gyventojams. Gautas prekes iš „Maisto banko“
išvežiojo draugijos nariams į namus. Pagal poreikį buvo
organizuojamas transportas.
Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga viso karantino metu
neįgaliesiems teikė būtinąsias socialines paslaugas.
Vyresniems ir turintiems didesnių sveikatos sutrikimų pristatė
į namus maisto, aprūpino medikamentais. Vežė neįgaliuosius į
polikliniką. Taip pat siuvo apsaugines veido kaukes, jas
dalina savo nariams, SBĮ Čekiškės senelių globos namams, SBĮ
Kauno rajono .Socialinių paslaugų centrui. Kauno rajono
savivaldybei pasiuvo ir padovanojo apie 200 apsauginių veido
kaukių. Projekto vykdytojai su nariais bendrauja telefonu,

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno
skyriaus
Vaikų
dienos
centras
„Užuovėja“ nuotoliniu būdu įgyvendino
projekte numatytas veiklas: pamokų
ruošą, kulinarijos studijas, meninius
kūrybinius užsiėmimus, fizinio lavinimo
užsiėmimus ir kt. Konsultavo ir
informavo šeimas įvairiais klausimais.
Organizavo maisto paketų išvežiojimą
šeimoms, nuturinčioms galimybių atvykti
į VDC maisto dalinimo punktą.
Domeikavos vaikų ir jaunimo centras
“Neris” karantino metu veiklas perkėlė į
virtualią erdvę (per ”Zoom“ programą):
tęsė dalyvavimą projekte „Jaunimas gali”,
dirbo virtualioje erdvėje organizuodami
jaunimui užsiėmimus ugdant svarbius
įgūdžius, asmenines savybes. Palaikė ryšį
su centrą lankančių vaikų ir jaunuolių
šeimomis.
Centro lankytojų profilio grupėje nuolat
dalinomės iššūkių sumanymais: pvz. kaip
nepriaugti svorio, kepė pyragus ir kvietė
dalintis receptais, dalinosi mankštos
pavyzdžiais, žingsnių iššūkiais ir t.t.
Rengė ir teikė projektą vasaros poilsio

organizuoja veiklas (skiria užduotis), kurias turi atlikti,
prireikus į namus pristato reikalingų priemonių, užsiėmimams
vykdyti nuotoliniu būdu.
Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga karantino laikotarpiu išplėtė
individualios pagalbos neįgaliesiems teikimą namuose.
Pagalba asmeniui kasdieniame gyvenime suteikiant
informaciją apie pandemijos prevenciją, asmens higieną ir
apsaugos priemones, konsultuojant aktualiais sveikatos ir
socialiniais klausimais, bendraujant telefonu, trumposiomis
žinutėmis, skelbiant informaciją socialiniuose tinkluose,
organizuojant reikalingą pagalbą. Buvo teikiama pagalba
(palaikymas, buvimas šalia, užtikrinant saugumą ir
savarankiškumą) asmenims maudantis, klojantis lovą, padedant
prižiūrėti kūno higieną, ruošti maistą, peržiūrėti ir atrinkti
sezoninius drabužius, tvarkant namus. Taip pat teikiant emocinį
palaikymą ir geros savijautos užtikrinimą , bendravimo
trūkumo kompensavimą. Individuali pagalba neįgaliesiems
palydint ir pavežant. Buvo lankomi senyvo amžiaus neįgalieji,
esantys rizikos grupėje, gyvenantys Raudondvario, Užliedžių,
Lapių, Domeikavos ir Akademijos seniūnijose. Neįgaliesiems
buvo pristatyti iš ,,Maisto banko” skiriami produktai, asmens
apsaugos, higienos priemonės. Taip pat buvo nupirkta ir
pristatyta vaistų, kitų prekių, asmenys pagal poreikį vežami.
VšĮ LASS pietvakarių centras kasdieninių įgūdžių ugdymą
karantino metu vykdė telefonu ir el. paštu. Buvo kalbama bei
siunčiama informacija apie sveikatos bei imuninės sistemos
stiprinimą, produktus bei vitaminus, kurie padėtų apsisaugoti
nuo virusų. Siunčiami įvairūs receptai, kuriais neregiai galėtų
užsiimti laisvu laiku per karantiną. Mokomasi, kaip taisyklingai
užsidėti kaukę, dezinfekuoti rankas bei nusiimti pirštines.
Socialinių įgūdžių ugdymas vyko telefonu ir el. paštu. Buvo
mokomasi taisyklingai atlikti įvairius namų ruošos darbus, kaip
taisyklingai išeiti iš namų karantino metu, pasiruošti Šv.
Velykoms ir t.t. Buvo padedama užsisakyti maisto iš interneto
parduotuvės „Barbora“; mokomasi naudotis techninės pagalbos
priemonėmis, parsisiųsti elektronines knygas iš Lietuvos aklųjų
bibliotekos elektroninių leidinių sistemos ELVIS; užpildyti
dokumentus į TPNC. Buvo teikiama įvairaus pobūdžio
informacija apie paramą, maisto labdarą, lengvatas, ligoninių
darbo laiką ir panašiai. Taip pat buvo bendraujama
psichologiškai palaikant asmenis karantino metu, kurie buvo
atskirti ir jautėsi vieniši. Pagalbą šeimos nariams karantino
metu buvo teikiama telefonu ir el. paštu. Buvo nusiųsta

stovyklos organizavimui. Dalyvavo
virtualiuose mokymuose ir seminaruose,
skirtuose darbuotojų kvalifikacijai kelti.
Domeikavos vaikų ir jaunimo centro
“Neris”
2
darbuotojai
socialiai
remtiniems asmenims pristatė maisto
produktus.
VšĮ „Juventa“ vaikų dienos centrai su
vaikais bendravo telefonu arba internetu.
Padėjo
vaikams
ruošti
pamokas.
Bendravo su dienos centrą lankančių
vaikų šeimomis, domėjosi, kaip išgyvena
karantino laikotarpį, kokios pagalbos
reikia. Šeimoms kartą per dvi savaites
skyrė maisto produktų. Informavo tėvus
apie
galimybę
gauti
nemokamą
psichologinę pagalbą.
Kauno rajono socialinių paslaugų centro
vaikų dienos centrai dalino vaikams
maisto produktus, konsultavo vaikus ir jų
tėvus nuotoliniu būdu.

Kelmės
rajono

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius
organizavo ir teikė labdaros valgykloje karštą maistą
išsinešimui, aprūpino būtiniausiais rūbais socialinės
rizikos asmenis ir nukentėjusius asmenis nuo gaisro,
išvežiojo maistą seniems ir neįgaliems asmenims.
Maltos ordino pagalbos tarnybos Kelmės maltiečių
grupės nariai dalino maisto produktų paketus, gautus iš
LIDL prekybos centro, pirko ir pristatė maisto produktus
seniems ir neįgaliems asmenims.
Kelmės rajono neįgaliųjų draugija teikė tranporto
paslaugą išvežiojant maisto produktus seniems ir
neįgaliems asmenims.
Seniūnai ir seniūnijų specialistai socialiniam darbui
glaudžiai
bendradarbiavo
su
savo
seniūnijų
bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais organizuojant
kaimo vietovėse pagalbą vienišiems seniems ir
neįgaliems asmenims.
Seniūnai ir seniūnijų specialistai socialiniam darbui su
bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais nuolat
palaikydavo ryšį telefonu, Iškilus problemoms, kartu jas
operatyviai spręsdavo.

informacija apie dezinfekcinius skysčius, patarimai kaip
pasigaminti muilo; taip pat mokėmės, kaip rūpintis sunkiu
ligoniu karantino metu, kaip susitaikyti ir ištverti šį sunkų laiką.
VŠĮ LASS ŠIAURĖS RYTŲ CENTRAS: Individuali pagalba
neįgaliajam - paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu,
bendraujama ryšio priemonėmis, nuperkami maisto produktai,
kurie perduodami saugiu atstumu.
VŠĮ ŠIAULIŲ KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRAS:
Individuali pagalba neįgaliajam - Paslaugos teikiamos
nuotoliniu būdu, bendraujama ryšio priemonėmis
KELMĖS RAJONO NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA: Individuali
pagalba neįgaliajam - Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu,
bendraujama ryšio priemonėmis, nuperkami maisto produktai,
kurie perduodami saugiu atstumu
LIETUVOS
SUTRIKUSIOS
PSICHIKOS
ŽMONIŲ
GLOBOS BENDRIJOS KELMĖS SKYRIUS: Neįgaliųjų
dienos užimtumas - Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu,
bendraujama ryšio priemonėmis. Užimtumas vyksta paslaugų
gavėjų namuose
LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS KELMĖS DIABETO
KLUBO „DIABETAS ABC“ : Kasdieninių įgūdžių lavinimas
ir atkūrimas - Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu,
bendraujama ryšio priemonėmis, nuperkami maisto produktai,
kurie perduodami saugiu atstumu

Budraičių bendruomenės projekto „Vaikų
dienos centro „Kregždžiukų lizdas“
tęstinė veikla Budraičių bendruomenės
namuose“ VDC darbuotojai karantino
metu internete sukūrė naują uždarą grupę
„Vaikų dienos centras „Kregždžiukų
lizdas“, prie kurios prisijungia ir
bendrauja tiesiogiai su VDC darbuotojais
ne tik tėvai, bet ir patys vaikai. Su jais
nuolat bendrauja mokytoja, jos padėjėja ir
socialinė pedagogė. Vaikams siunčiamos
užduotys kiekvieną dieną, bendraujama
su vaikais, tėvais, teikiamos konsultacijos
nuotoliniu būdu kompiuterio pagalba,
individualiai arba grupėje: pirmadieniais
vyskat muzikos užsiėmimas, antradieniais
sportuojama, trečiadieniais vyksta maisto
ruošos ir konditerijos užsiėmimai,
ketvirtadieniais
vyksta
rankdarbių
užsiėmimai,
penktadieniais
vyksta
individuali veikla su konkrečiomis
šeimomis ir VDC vaikais. VDC vaikai
nuotolines užduotis vykdė noriai, tačiau
kai kuriuos vyresniuosius ir jų tėvus
projekto
vadovei
teko
paraginti
asmeniškai. Artėjant Velykoms, buvo
kreiptasi į Socialinės apsaugos ir darbo
ministeriją ir gautas leidimas suruošti
maisto
paketus.
Paketai
sudaryti
konditerijos užsiėmimams, taip pat
nupirkta
priemonių
rankdarbių
užsiėmimams. Prie bendruomenės namų
VDC vaikai individualiai puošė forzicijos
krūmą velykiniais darbeliais. Nuotoliniu
būdu vykdo įvairius linksmus kūrybinius
konkursus
ir akcijas šeimoms, kad
užduotis atlikti vaikams būtų smagiau su
šeimos nariais, užduotims naudojamos ir
internete
skelbiamas
užimtumo
programėles. Vienai šeimai pagal

panaudos sutartį nuo balandžio 15 d.
laikinai perduotas naudoti nešiojamas
kompiuteris, nes šeimos kompiuteris
sugedo.
Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų
dienos centrų projekto „Maltos ordino
pagalbos tarnybos vaikų dienos centras
Užventyje“ veiklos vyksta ir karantino
metu. Mokiniams Messenger platformoje
bei telefonu teikiamos individualios ir
grupinės konsultacijos ruošiant namų
darbus, teikiama pagalba mokantis
nuotoliniu būdu, prisijungiant prie vaizdo
pamokų ir pagal galimybes aprūpinami
mokiniai IT priemonėmis. Organizuojami
įvairūs pokalbiai su centrą lankančių
mokinių tėvais. Reikalui esant, lankomos
šeimos namuose, laikantis visų karantino
reikalavimų. Pagal galimybes šeimoms
yra išdalinami maisto daviniai.
„MOPT socialinis vaikų dienos centras
Kelmėje“ VDC darbuotojai veiklas
vykdo nuotoliniu būdu. Socialiniame
tinkle sukuta atskira tėvų grupė, kur
dalinamės
svarbia,
reikiama
informacija. Sukurtas bendrą puslapis,
kuriame aprašomi nuveikti darbai,
veiklos, dalinasi idėjomis, siūlymais.
Vyksta individualios konsultacijos.
Neatsiejama VDC veikla, tai vaikų
nuotolinis
ugdymas.
Darbuotojos,
savanoriai teikia konsultacijas, padeda
ruošti pamokas. Bendrauja Messenger
platformoje, arba Zoom. Pagalba
mokantis vyksta kiekvieną dieną nuo 1417 val. Kartais vaikams iškyla
bendravimo problemų, tai turime
pokalbių valandėlę “Pašnibždėk”. Vaikus
konsultuoja socialinės darbuotojos.
Organizuojamas
vaikų
maitinimas.
Šeimos gauna paramą maisto paketais.
Taip pat pasiekė šventiniai paramos

Kėdainių rajono

Aktyviausia buvo ir didžiausią darbą atliko Asociacija
„Kėdainių samariečiai“, kuri įsijungė į nacionalinę
iniciatyvą „Stiprūs kartu“. Asociacijos savanoriai
senjorams, neįgaliesiems ir socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims padėjo: 1) apsirūpinti maisto

Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų, kurios vykdo
socialinės reabilitacijos programos projektus, pagrindinės
teikiamos paslaugos karantino metu buvo ir yra informavimo
bei konsultavimo paslauga (nuotoliniu būdu: telefonu, fb,
skype ir kt.), tarpininkavimo ir palydėjimo paslaugos,

paketai iš rėmėjų Maxima LT, Globus
Lietuva,
LIDL
prekybos
tinklų.
Produktai parvežti, saugiai atsakingai
suruoši ir išdalinti, išvežioti šeimoms.
Pagal poreikį vaikai aprūpinti IT.
Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės
skyriaus vaikų dienos centrų projektai
„Draugystė“
ir
„Samarietukas“
įgyvendinami Kelmėje ir Tytuvėnuose.
VDC
darbuotojai
veiklas
vykdo
nuotoliniu būdu. Vyksta vaikų nuotolinis
ugdymas. Darbuotojos, savanoriai teikia
konsultacijas, padeda ruošti pamokas.
Kelmės rajono socialinių paslaugų centro
Vaikų dienos centre "Parama" karantino
metu socialinė darbuotoja darbui su
jaunimu teikia pagalbą vaikams ir tėvams
nuotoliniu būdu: padeda vaikams atlikti
mokytojų pavestas užduotis ir namų
darbus, individualiai ugdomi socialiniai
vaikų įgūdžiai (palaikomas ryšys su
vaikais, nuolatos bendraujama, domimasi
jų gyvenimu, savijauta karantino metu,
santykiais su tėvais, mokymosi nuotoliniu
būdu sunkumais), tėvai (globėjai,
rūpintojai) konsultuojami dėl vaikų
mokymosi
nuotoliniu
būdu,
dėl
tarpusavio santykių, dėl iškylančių
problemų karantino metu, esant poreikiui
nukreipiami pas kitus specialistus, vaikai
ir tėvai informuojami apie karantino metu
galiojančią tvarką (dėl būtinybės vengti
socialinių kontaktų, vaikų kontrolės, kad
nesirinktų kelių asmenų grupėmis lauke,
nežaistų su kitų šeimų vaikais vaikų
žaidimų aikštelėse ir kt.), apie galimybes
kreiptis pagalbos nuotoliniu būdu.
NVO vaikų dienos centrai, kurie
finansuojami iš SADM ir kurie
finansuojami iš kitų šaltinių, su centro
lankytojais ir jų šeimomis dirba
nuotoliniu būdu: vaikams padeda ruošti

produktais, vaistais; 2) apmokėti (komunalinių paslaugų
ir kt.) mokesčius; 3) suremontuoti smulkius, bet
svarbius, namų, namų apyvokos įrenginius; 4) sunkiai
gyvenantiems dalino „Maisto banko“ teikiamus maisto
produktus, vandenį; 5) tarpininkavimo gaunant įvairias
paslaugas (medikų konsultaciją, GMP iškvietimą,
saviizoliacijos klausimais, apsaugos prevencijos
klausimais ir kt.). Iš viso iki 2020 m. gegužės 5 d.
suteikta 474 vnt. paslaugų.
Kėdainių rajono Moterų krizių centro specialistai
(psichologai ir socialiniai darbuotojai) teikė
konsultacijas nuotoliniu būdu. Taip pat pasiuvo 400 vnt.
apsauginių veido kaukių, kurias perdavė Kėdainių
pirminės sveikatos priežiūros centrui, Kėdainių
bendruomenės socialinio centro Nakvynės namams,
Kėdainių miesto ir Kalnaberžės kaimo gyventojams.
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas. „Sidabrinės
linijos“ telefonu pažeidžiamiems vyresnio amžiaus
gyventojams teikė/teikia emocinę paramą, informaciją ir
konsultacijas COVID-19 krizės klausimais, padeda
įveikti socialinės izoliacijos iššūkius, siūlydami
reguliariai bendrauti su nuolatiniu pašnekovu
(savanoriu) bent kartą per savaitę per „Sidabrinės
linijos“ virtualų skambučių centrą. „Sidabrinė linija“
prisijungė prie Sveikatos apsaugos ministerijos įkurtos
nacionalinės vieningos emocinės paramos telefonu
linijos 1809, kuri veikia karantino laikotarpiu.
„Sidabrinėje linijoje“ savanoriauja 14 kėdainiečių. Nuo
karantino pradžios į „Sidabrinę liniją“ pagalbos
besikreipiančių vyresnio amžiaus žmonių skaičius
išaugo net 7 kartus, reguliarių draugystės pokalbių
skaičius ir jų trukmė augo 30 proc., emocinės pagalbos
skambučių skaičius augo net 100 proc.
„Sidabrinė linija“ – nemokama visuomenės
informavimo, emocinės paramos, draugystės ir
bendravimo telefonu tarnyba vyresnio amžiaus
asmenims, veikianti nuo 2016 m. ir pandemijos
laikotarpiu tapusi itin aktuali.
LŠS VD 2-osios šaulių rinktinės Kėdainių Povilo
Lukšio 205-oji kuopa karantino metu patruliavo /
patruliuoja mieste, padėjo/padeda palaikyti viešąją
tvarką.

pavežimo, aprūpinimo maisto produktais, higieninėmis
priemonėmis paslaugos, pagalba kompensacine ir kita org,
technika.
Karantino pradžioje organizacijos padėjo savo nariams ir
kitiems įvairią negalią turintiems žmonėms, kurie neturėjo
galimybės dirbti ir bendrauti nuotoliniu būdu, apsirūpinti
techninėmis priemonėmis ir/ar jų priedais, suteikė informacijos
(pamokė), kaip galima dirbti ir toliau veiklas vykdyti nuotoliniu
būdu.
Organizacijos, teikiančios dienos užimtumo paslaugas, perkėlė
jas į viešąją erdvę, veiklas vykdė/vykdo nuotoliniu būdu:
būrelių vadovai organizuoja mokymus, ruošia video
reportažus, teikia užduotis viešojoje erdvėje ar el. paštu, vyksta
individualūs pokalbiai telefonu ir kt.
Papildant būtų galima paminėti:
-Kėdainių rajono paraplegikų asociacija 2 kartus per savaitę į
namus pristato karštą maistą (sriubą) seneliams ir
neįgaliesiems;
-LASS Kėdainių rajono filialas sukūrė fb grupę, kurioje nuolat
teikia aktualią informaciją, mokosi ir bendrauja;
-Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos
Kėdainių pirminė organizacija neįgaliųjų dienos užimtumo
centro nariams penktadieniais nuotoliniu būdu organizuoja
savaitės įvykių, susijusių su karantinu, apžvalgą gestų kalba.

pamokas, rūpinasi jų laisvalaikio
užimtumu, skiria įvairias žaismingas
užduotis, vykdo kitą veiklą.
Esant krizinėms situacijoms labdaros ir
paramos
fondo
„Tavo
svajonė“
(finansuojamas iš SADM) psichologė
konsultuoja tėvus ir vaikus nuotoliniu
būdu. Fondas tris kartus per savaitę paima
iš parduotuvių „Maisto banko“ teikiamą
paramą maisto produktais ir išdalina
centro lankytojų šeimoms.
Labdaros ir paramos fondo „Tavo
svajonė“ darbuotojai karantino metu,
atsiradus šiek tiek laisvo laiko, šalia savo
pastato įkūrė nedidelį daržą ir sodą, kad
vaikai, sugrįžę į VDC, galėtų auginti bei
prižiūrėti augančius vaisius ir daržoves.
Gudžiūnų bendruomenės centro VDC
(finansuojamas iš SADM) darbuotojos
pasiuvo
ir
aprūpino
lankytojus
apsauginėmis veido kaukėmis, padėjo su
org., technika, kad kaimo vaikai turėtų
galimybę mokytis nuotoliniu būdu.

Klaipėdos
miesto

Moterų klubo „Aušra“ narės rūpinosi/rūpinasi 7
senoliais: pristato maisto produktus ir vaistus, bendrauja
telefonu, suteikia kitą reikalingą pagalbą. Jaunai šeimai
suteikė paramą daržovėmis ir konservuotais produktais.
Kauno arkivyskupijos Kėdainių dekanato Carito
organizacija sunkiai gyvenantiems asmenims dalino
maisto paketus, aprūpino juos apsauginėmis veido
kaukėmis.
Paramos fondas „Maisto bankas" karantino
laikotarpiu teikia maitinimo organizavimo paslaugą:
maitinimą valgykloje ir karštus pietus į namus. Karštus
pietus į namus gauna prašymus pateikę asmenys, kurie
pagal rekomendacijas patenka į rizikos grupę arba
saviizoliacijoje esantys asmenys, kitiems teikiami pietūs
išsinešimui.
VšĮ „Ori senatvė“ karantino laikotarpiu teikė
gyvybiškai svarbias pagalbos į namus ir dienos
socialinės globos asmens namuose paslaugas senyvo
amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.
Viešoji įstaiga „Klaipėdos specialioji mokykla –
daugiafunkcis centras
„Svetliačiok“ neįgaliems
vaikams, kuriems iki karantino buvo teikiama dienos
socialinė globa institucijoje, karantino metu šią
paslaugą teikė nuotoliniu būdu jų namuose, siunčiant
užduotis, kineziterapeuto mankštas ir kt.
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
,,Klaipėdos viltis“ karantino metu užtikrino
ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos institucijoje 31
asmeniui su negalia teikimą, siuvo kaukes darbuotojams
ir bendrijos nariams, teikė konsultacijas, tarpininkavo
nuotoliniu būdu bendrijos nariams.
VšĮ „Gyvenimo namai“ 8 suaugusiems asmenims su
negalia karantino laikotarpiu tęsė ilgalaikės/
trumpalaikės socialinės globos institucijoje teikimą.
VšĮ Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono
globos namai 36 senyvo amžiaus ir suaugusiems
asmenims su negalia, kuriems iki karantino buvo
teikiama
ilgalaikė/trumpalaikė
socialinė
globa
institucijoje, karantino laikotarpiu tęsė paslaugos
teikimą.
Labdaros ir paramos fondas “Dienvidis” karantino
metu paslaugas teikė nuotoliniu būdu 23 vaikams. Buvo
vežami produktai į namus kiekvieną savaitę 16 šeimų,

Lietuvoje paskelbto karantino laikotarpiu, NVO, kurios vykdo
socialinės reabilitacijos programos projektus, technologijų
pagalba rengia nuotolinius susitikimus (įvairūs pašnekesiai ir
bendravimas emocinei būklei palaikyti, straipsnių paskaitymai
ir paaiškinimai, informavimas, konsultavimas ir pan.), taip pat
pagalba neįgaliesiems teikiama ir pristatant Maisto banko
paramą, nuperkant vaistų, maisto produktų iš prekybos centrų,
apsaugos priemonių, teikiamos pavežėjimo paslaugos į
gydymo įstaigas neįgaliesiems, kuriems reikalingos dializės.

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės
Pagalbos jaunimui centras karantino metu
vykdė kasdieninę veiklą nuotoliniu būdu
su
vaikais (31) iš socialinę riziką
patiriančių šeimų. Dirbo socialinė
pedagogė, socialinė darbuotoja ir
užimtumo specialistė. Jų pagalba buvo
reikalinga vaikams ruošiant pamokas.
VDC facebook paskyroje buvo siūloma
daug veiklos laisvalaikiui, aptariamos
individualios vaikams ir tėvams kylančios
problemos. Bendraujama telefonu ir
internetu. Psichologas tėvus ir vaikus
konsultavo telefonu. Kas antrą savaitę
buvo ruošiami ir išdalinami sauso maisto
paketai 20 šeimų. Su paketu įteikiama ir
papildomų užduočių šeimų laisvalaikiui.
Kartą per savaitę organizuojami virtualūs
darbuotojų pasitarimai.VDC darbuotojai
ryšio priemonėmis buvo pasiekiami 9.00
– 17.00 valandomis.
VšĮ "Liberi" karantino metu telefonu
kasdien bendravo su vaikų dienos centrą
lankančių vaikų šeimomis, padėjo joms
spręsti iškilusiais problemas. Gavusi
finansinę paramą iš visuomeninės
organizacijos
"Gelbėkit
vaikus",
organizacija
apklausė
šeimas
ir
išsiaiškino būtiniausius jų poreikius,
supirko reikalingas prekes: maisto
produktus, higienos ir dezinfekcijos
priemones, kompiuterius (5 vnt.).
Parsivežė iš Maisto banko gautus
produktus, juos rūšiavo, skirstė. Iš SADM
gautų projektinių lėšų pirko maisto

kurios išsakė poreikį. Buvo nuolat bendraujama su tėvais
dėl palaikymo, sunkumų kylančių šeimose vykdant
nuotolinį vaikų mokymąsi, nukreipiama, konsultuojama,
kur kreiptis, jei kyla klausimų. Socialiniai darbuotojai ir
socialiniai pedagogai bendravo su vaikais telefonu,
kitomis ryšio priemonėmis, Zoom ir Messenger
platformoje padėjo atlikti vaikams namų darbus.
„Dienvidžio“ facebook paskyroje nuolat siūlomi
vaikams ir tėvams įvairūs žaidimai, testai, informacija,
padedanti suprasti ir įveikti bendravimo sunkumus,
vėliau darbuotojai su vaikais aptaria kaip sekėsi. Tėvams
buvo siūloma jungtis prie seminaro apie disleksijos
sunkumus patiriantiems vaikams ir kaip jiems padėti.
Buvo organizuojama muzikos terapija paauglėms
mergaitėms nuotoliniu būdu su savanore muzikos
terapeute. Nuotoliniu būdu dirbo ir psichologai, kurie
konsultavo tiek vaikus, tiek jų tėvus. Visas
komunikavimas buvo fiksuojamas vadinamais Screen
shot'ais (fotografijomis) prieš ir po konsultavimo. Taip
pat „Dienvidžio“ darbuotojai karantino laikotarpiu
tvarkėsi ir paruošė patalpas ir teritoriją vaikų ir kitų
asmenų priėmimui. Turėdami šiltnamį ir didelį kiemą
darbuotojai pakaitomis rūpinasi apželdinimu, pievelės,
vaismedžių ir vaiskrūmių priežiūra, taip pat tvarkomos
ir patalpos bei visas inventorius.
VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras viso
karantino metu teikė informavimo/konsultavimo
paslaugas įvairiais būdais: el. paštu, telefonu, Facebook
platformoje (dėl asmenų priežiūros namuose - kas gali
gauti, iš kur gauti, ko reikia norint nemokamai gauti
paslaugas, dėl technikos neįgaliesiems (lova, tualetas,
vaikštynė) - kaip šiomis priemonėmis apsirūpinti; dažni
klausimai ir dėl išmokų neįgaliesiems, slaugant artimąjį
arba asmeniui mirus - kur užsipildyti prašymą, kiek
priklauso, kaip gauti ir t.t.). Karantino metu centras teikė
asmeninio asistento paslaugas senyvo amžiaus ir
neįgaliems asmenims (11 asmenų). Jiems pagalba buvo
teikiama tiek klientų namuose, tiek viešojoje erdvėje,
siekiant užtikrinti būtiniausius asmenų poreikius:
aprūpinimas būtiniausiais maisto produktais, vaistų
nupirkimas bei pagalba atliekant buities darbus; esant
galimybei, bent trumpam klientai buvo vedami į lauką

produktus
ir
kurą
automobiliui.
Organizacija maisto produktus ir kitas
priemones pristatė šeimoms į namus.
Paramą gavo 10 šeimų (42 asmenys).

pasivaikščioti. Nuo 2020 04 27 buvo teikiamos ir
transportavimo/palydos/nešimo paslaugos.
VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos
centras karantino metu dirbo kaip įprastai, tik nuotoliniu
būdu, padidėjusiu darbo krūviu, kadangi esama situacija
veikė ir taip jau pažeidžiamus asmenis (smurtas artimoje
aplinkoje, seksualinis išnaudojimas, krizinės situacijos ir
pan.).
Klaipėdos Pagalbos Moterims Linijoje nepertraukiamai
buvo ir yra teikiama emocinė parama telefonu 8 800
66366 bei elektroniniais laiškais pagalba@moteriai.lt,
24/7. Pagalbą teikia tarnybos specialiai parengti
savanoriai dienos metu ir konsultantai nakties metu.
Nuo kovo 16 d. iki gegužės 1 d. budėjo: 178 savanoriai;
3 naktiniai konsultantai; išbudėta 678 val. Buvo atsakyta
į 35 laiškus, iš kurių 18 susiję su karantino situacija
Lietuvoje. Iš bendros trijų tarnybų (Pagalbos moterims
linijos veikla organizuojama trijuose miestuose Klaipėdoje, Kaune bei Vilniuje, Kaune budi 2 linijos,
Vilniuje - 1 linija, Klaipėdoje -1 linija) Klaipėdos PML
per minėtą laikotarpį (nuo kovo 16 d. iki balandžio 29
d.) atsiliepė į 678 skambučius, kas sudaro 25 proc.
bendro atsiliepiamumo.
Pradėti rengti naujai savanorių grupei mokymai nuo
kovo 30 d. buvo tęsiami nuotoliniu, interaktyviu būdu.
Naujų savanorių paruošimas ir mokymai organizuojami
iki dabar interaktyviai. Iki gegužės 1 d. 27 val.
mokymuose dalyvavo 130 narių.
Nuo smurto artimoje aplinkoje bei prekybos žmonėmis,
įskaitant seksualinį išnaudojimą prostitucijos tikslais
nukentėjusiems asmenims buvo teikiama socialinė,
psichologinė (individuali bei grupėje) bei teisinė
pagalbos,
tarpininkavimas
dėl
reikalingo
apgyvendinimo bei kita pagal poreikį reikalinga pagalba.
Kompleksinė pagalba prasidėjus karantinui buvo
suteikta 70-čiai asmenų (iš jų 8 vyrams ir 62 moterims),
kurie patyrė smurtą artimoje aplinkoje bei intensyviai
dirbama su 5 nukentėjusiais nuo seksualinio
išnaudojimo prostitucijos tikslais. Taip pat šiuo
laikotarpiu pagalba buvo tęsiama 28 moterims, kurios
smurtą artimoje aplinkoje patyrė prieš karantiną. Nuo
kovo 16 iki balandžio 29 d. buvo suteiktos psichologinės
/ psichoterapinės konsultacijos - 16 asmenų, teisinė - 6,

tarpininkavimas – 16, konsultavimas, informavimas –
98. Taip pat 9 asmenims išsiųsti informaciniai laiškai
apie pagalbos galimybes įstaigoje. Kompleksinė pagalba
(socialinė, psichologinė, tarpininkavimas dėl reikalingo
apgyvendinimo bei kita pagal poreikį reikalinga
pagalba) buvo suteikta 4 asmenims, kurie nukentėjo nuo
prekybos žmonėmis ir 1 asmeniui galėjusiam nukentėti
nuo prekybos žmonėmis.
Centro darbuotojai intensyviai dalyvavo įvairiuose
tarpžinybiniuose susitikimuose – atvejų aptarime,
esamos situacijos bei veiklų perplanavimo aptarimuose
(Klaipėdos m. savivaldybės, VRM, Lietuvos moterų
teisių įtvirtinimo asociacijos bei kituose).
Iškilus krizinėms situacijoms, buvo skubiai reaguojama
ieškant realių įmanomų pagalbos žmogui būdų.
Viešoji įstaiga „Jaunimo linija“ karantino laikotarpiu
teikė nemokamą, nenutrūkstamą, anoniminę ir
konfidencialią emocinę paramą telefonu ir internetu
žmonėms, kurie išgyvena sunkumus, jaučiasi vieniši,
neturi su kuo pasikalbėti, galvoja apie savižudybę ir
kt. Karantino metu kreipimųsi nepadaugėjo, tačiau
dažnas pokalbis vis tiek palietė karantino/viruso temą,
kylantį nerimą dėl to.
Esminė tendencija apie skaitinius rodiklius: ženkliai
išaugo "dalinuosi sunkumais" skambučių kiekiai, kai
žmonės realiai kreipiasi susidūrę su sunkumais (+19%)
ir trukmė (+25%); bendras skambučių kiekis šiek tiek
mažėja. Be to, pastebimas jauno amžiaus (iki 20 m.)
besikreipiančiųjų sumažėjimas bei išaugęs 31-40 m.
amžiaus asmenų kreipimųsi skaičius; taip pat ženkliai
išaugo besikreipiančiųjų vyrų skaičius (68% lyginant su
51% ankstesniu laikotarpiu).
Jaunimo linija yra ir 1809 numerio dalis, kur žmonės
paskambinę dėl karantino/viruso sukeltų emocinių
sunkumų gali būti tiesiai nukreipti į Jaunimo liniją.
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos
Caritas karantino laikotarpiu lankė senjorus namuose,
bendravo su jais telefonu. Pagal poreikį jiems pirko
maistą, vaistus, mokėjo mokesčius ir teikė kitą pagalbą.
Organizacija pagalbos teikimui naudojo savo lėšas bei
gautą paramą (maistu, apsauginėmis veido kaukėmis,
dezinfekciniu skysčiu ir piniginėmis lėšomis). Įmonės
kurios suteikė paramą: Lietuvos Caritas, Telšių

vyskupijos Caritas, Klaipėdos Rotary klubas "Aditė",
UAB Sominta, UAB SauguLT, UAB Kirptė, Klaipėdos
duona,
Maisto
bankas.
Klaipėdos
Marijos
Taikos Karalienės parapijos žmonės aukojo ilgai
negendančiais maisto produktais. Organizacija padėjo
visiems, kurie kreipėsi į Caritą pagalbos daugiavaikėms šeimoms, vienišiems asmenims,
bedarbiams. Didžiausias poreikis buvo maistui. Buvo
suteikta pagalbos 80 asmenų. Maisto bankui pagelbėta
išvežiojant maistą apie 35 asmenims.Klaipėdos
apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių
draugija karantino metu teikė informavimo ir
konsultavimo paslaugas IS sergantiems ir dėl ligos krizę
patiriantiems asmenims ir jų artimiesiems, tarpininkavo
jiems gaunant reikiamą pagalbą: psichologinę (emocinės
būsenos palaikymą), bendravimą nuotoliniu būdu,
aprūpinimą būtinomis higienos priemonėmis, maisto
produktais. Esant poreikiui, asmenys buvo nukreipiaie į
kitas NVO, kurios karantino metu teikia tikslinę
pagalbą: į Vilties liniją (psichologinė pagalba), Jaunimo
liniją (emocinė parama), Sidabrinę liniją (bendravimo ir
emocinė pagalba vyresnio amžiaus žmonėms), Maisto
banką (aprūpinimas maisto produktais) ir Klaipėdos
Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritą (vienišiems
senjorams maisto pristatymas į namus)
Asociacija „Mano miestas Klaipėda“ karantino
laikotarpiu teikė šią pagalbą savo socialiniams
partneriams: pareigūnus parėmė 50 vnt. daukartinėmis
kaukėmis, 72 vnt. padovanojo Klaipėdos šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčios vienuoliams ir jų onkologiniams
ligoniams. MMK turi veikiantį paramos trumpajį numerį
1484, auka 2 Eur iš visų tinklų; surinkta parama skirta
kaukėms įsigyti Klaipėdos institucijoms.
UAB ”Projektų įgyvendinimo grupė” karantino metu
teikė psichosocialinę pagalbą šeimoms, auginančioms
vaikus su negalia. Paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu
būdu: informavimas, konsultavimas ir bendravimas
buvo vykdomas telefonu, elektroniniu paštu, facebook
platformoje. Psichologo pagalba buvo teikiama telefonu
bei programėlės skype pagalba. Organizacija karantino
metu savanoriškais pagrindais teikė ir palydimosios
globos paslaugas (palydimosios globos projektas, kurį
vykdė organizacija baigėsi 2020-03-31): buvo

Klaipėdos rajono

kosultuojami 17-24 metų jaunuoliai, kurie išeina iš
globos namų, globėjų, šeimos ar šeimynos ir pradeda
savarankišką gyvenimą. Jaunuoliams konsultacijos buvo
teikiamos telefonu, elektroniniu paštu bei kitomis
elektroninėmis priemonėmis
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių
centras (teikė bendravimo, sociokultūrines paslaugas
savo nariams), VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos
centras (bendravimas, maisto ir vaistų pristatymas,
tarpininkavimas dėl įvairių reikalų valstybinėse
įstaigose, sveikatos ir išmokų klausimais);
VšĮ Revilita (vykdė veiklą nuotoliniu būdu), Sutrikusio
intelekto žmonių bendrija Gargždų viltis teikė transporto
paslaugas ), dirbo ir Socialinis taksi.
Maisto
banko
Klaipėdos
dalino
paramą
nepasiturintiems, sudarinėjo papildomus paketus
gyventojams, kurie dėl karantino apribojimų negalėjo
patys pasirūpinti maisto produktais.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centras
(teikė bendravimo, sociokultūrines paslaugas savo nariams),
VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras (bendravimas,
maisto ir vaistų pristatymas, tarpininkavimas dėl įvairių reikalų
valstybinėse įstaigose, sveikatos ir išmokų klausimais);
VšĮ Revilita (vykdė veiklą nuotoliniu būdu), Sutrikusio
intelekto žmonių bendrija Gargždų viltis teikė transporto
paslaugas ), dirbo ir Socialinis taksi, Klaipėdos rajono Amatų
centras rūpinosi produktų, vaistų pristatymu aplinkiniams
gyventojams.

Savivaldybės teritorijoje
įsteigtų centrų

nėra

NVO

Kretingos rajono

Šaulių ir skautų organizacijos padėjo platinti
informacija,
padėjo
dalinti
maisto
paketus
nepasiturintiems ir t.t.

-

Nuotoliniu būdu buvo teikiama pagalba,
tiek vaikams ir tiek tėvams.

Kupiškio rajono

Kupiškio rajono maltiečių grupė karantino metu tęsia
veiklą ir pensinio amžiaus arba negalią turintiems
gyventojams į namus pristato ilgesnio galiojimo maisto
produktus. Teikia kitą socialinę pagalbą pagal turimas
organizacijos galimybes ir gyventojų poreikį.

VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras suteikė
pagalbą pristatant maisto produktus
nepasiturinčioms
šeimoms,
skiriant
mokymosi priemones, kompiuterius ir
galimybę naudotis nemokamo interneto
paslauga, nuotoliniu būdu paslaugas
teikia psichologas, socialiniai darbuotojai,
bendruomeninių
šeimos
namų
administratoriai,
kurie
nuolat
individualiai konsultuoja Kupiškio rajono
šeimas.

Lazdijų rajono

Lazdijų rajono Mikyčių kaimo bendruomenės
komitetas - gelbsti tiems bendruomenės nariams, kurie
neturi transporto (aprūpina maisto produktais, vaistais),
padeda suprasti laiškų, gautų iš valstybinių institucijų,
turinį, nes pagyvenusio amžiaus žmonėms, kyla dėl to
sunkumų, o įstaigos karantino metu dirba tik nuotoliniu
būdu;

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga, Kupiškio rajono
neįgaliųjų draugija, VšĮ šiaurės rytų centro LASS Kupiškio
filialas, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“
Kupiškio skyrius karantino metu teikia individualios pagalbos
neįgaliesiems paslaugas, pagal tikslinės projektų dalyvių
grupės poreikius teikiamos pavėžėjimo paslaugas ir
neįgaliesiems gyventojams į namus pristatomos reikalingas
maisto prekės, kitos priemonės (pavyzdžiui, apsaugos nuo
COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) priemonės), vaistai.
Nevyriausybinės organizacijos tuo pat metu teikia pagalbą
nuotoliniu būdu tarpininkaudamos suteikiant reikalingą
informaciją tikslinės grupės gyventojams prieinamu būdu.
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija - vykdo projektą „Socialinės
reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“.
Projekte teikiama individuali pagalbą neįgaliesiems, kurie
neišeina iš namų ir negali patys pasirūpinti, padedama
apsirūpinti maisto prekėmis, perkami vaistai, apmokamos
sąskaitas už patarnavimus, draugijos transportu vežamos į
namus apsauginės kaukės, pirštinės, dezinfekcinės priemonės

Vaikų dienos centrų veikla karantino
metu vykdoma nuotoliniu būdu;
Vaikų dienos centrai iš projektams skirtų
lėšų maitinimui, lankantiems vaikams ir
jų šeimoms tiekia maisto davinius;
Naudojant informacinių technologijų
priemones teikiamos pamokų ruošos

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija
(Dzūkijos VVG) - darbuotojai užsiregistravo savanoriais
Nacionaliniame savanorių pagalbos koordinavimo
centre ,, Stiprūs kartu“ ir Lazdijų r. sav. savanorių
registre. Taip pat pakvietė bendruomenes teikti
savanorišką pagalbą tiems, kam ji reikalinga. Keletui
senjorų suteikė pagalbą- pristatė vaistus, maisto
produktus. Pakvietė Lazdijų krašto bendruomenes savo
gerais darbais dalintis nacionaliniu mastu - Lietuvos
kaimo bendruomenių sąjungos socialinėje paskyroje
„Facebook“;
Žagarių kaimo bendruomenė – teikia draugišką,
kaimynišką pagalbą bendruomenės nariams (esant
poreikiui nuveža pas gydytojus, tiekia maisto produktus,
padeda prižiūrėti gyvulius ir pan.). Grįžęs iš užsienio
jaunimas
karantino
metu
padeda
vyresniems, dirbantiems nuotoliniu būdu, susitvarkyti
su informacinėmis technologijomis, gendančiais
kompiuteriais, kompiuterinių programų atnaujinimu.
Viena bendruomenės narė savanoriškai daug metų teikia
pagalbą aklam kaimynui (kiekvieną rytą ir vakarą lašina
vaistus į akis, gamina maistą, pasirūpina jo buitimi. Taip
pat šiuo metu lanko vieną senjorą, kuris patyrė traumą,
prižiūri, kad sugytų žaizdos). Šia nare bendruomenė
labai džiaugiasi, nes pagalbos kreiptis gali bet kuriuo
paros metu (patars, atvyks, suleis vaistus, pasirūpins
medikamentais.;
N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas – rūpinosi
bendruomenės nariais pagal poreikį (aprūpino maisto
produktais, teikė transporto paslaugas);
Aštriosios Kirsnos bendruomenė – 4 nariai įsijungę į
savanorių tinklą, talkina vaistų, maisto produktų
asmenims ir jų augintiniams pirkimu ir pristatymu,
paprašyti padeda susitvarkyti mokesčių mokėjimą;
Krosnos miestelio bendruomenės komitetas karantino metu, šeimoms, kurios turi Lazdijų rajono
savivaldybės išduotus talonus, teikia skalbimosi ir
prausimosi paslaugas. Darbas vyksta dvi dienas
savaitėje. Klientai registruojasi telefonu ir atvyksta tik
paskirtu laiku. Darbuotojai laikosi visų saugumo
reikalavimų. Išskalbti rūbai atiduodami taip pat saugiai,
paliekami prie lauko durų. Šią paslaugą nutarė teikti, nes
yra kaimo žmonių, kurie neturi vandens ir alina sausa, o

ir kt. Taip pat, pagal sutartį su Lazdijų rajono savivaldybe,
vežama tris dienas savaitėje į hemodializių procedūras.
Įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai
Lazdijų rajono savivaldybėje“ teikiama asmeninio asistento
paslauga darbingo amžiaus asmenims, kurie yra vieniši ir
sunkiai emociškai išgyvena, neišeidami iš namų, negalėdami
pasirūpinti savimi, parsinešti maisto, vaistų bei susitvarkyti
buityje. Buvo teikiamos neįgaliųjų dienos užimtumo ir
individualios pagalbos paslaugos.

konsultacijos, skatinami ir mokomi vaikai
daryti atvirukus, laboratorinius smagius
eksperimentus, sportuot, dainuoti ir pan.

išbūti karantino metu nešvariems ir neskalbtiems
žmonėms didelis diskomfortas ir nesaugu. Taip pat nuo
balandžio mėnesio, dalina maisto paketus, kuriuos
tėveliai pasiima jiems nustatytu laiku, kad nesibūriuotų
prie lauko durų. Taip pat laikomasi visų saugos
reikalavimų.
Lazdijų rajono Rolių kaimo bendruomenės
komitetas bendruomenės nariai užsiregistravę
savanorių tinkle ir teikia paslaugas žmonėms pagal
poreikį. Bendruomenės narė parėmė marle siuvėją,
gamino kuri apsaugines kaukes (medikams ir kitoms
organizacijoms);
Kapčiamiesčio bendruomenė – teikia paslaugas
bendruomenės nariams pagal poreikį, savo pagalbą
pasiūlė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
seniūnijai. Taip pat aktyviai viešina su karantinu
susijusią informaciją savo bendruomenės socialiniame
tinkle „Facebook“;
Viešosios įstaigos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjungos pietvakarių centro Lazdijų rajono filialas –
prisideda vaistų, maisto ir kitų reikiamų produktų
pirkimu ir pristatymu, padeda sumokėti komunalinius
mokesčius. Teikia emocinę pagalbą, t. y. dažni pokalbiai
telefonu su vienišais gyventojais, kurie priklauso rizikos
grupei ir karantino metu būna namuose.;
Seirijų bendruomenės komitetas - socialinių paslaugų
centre „Šilas“ teikia skalbimo paslaugas. Nuotoliniu
būdu teikiamos vaikų dienos centro paslaugos,
savanoriai dalyvauja aprūpinant vienišus gyventojus
maistu ir vaistais.
Varnėnų
kaimo
bendruomenė
–
rūpinasi
bendruomenės nariais pagal poreikį, nuotoliniu būdu
teikia vaikų dienos centro paslaugas.;
Gegutės kaimo bendruomenė – palaikė aktorės N.
Narmontaitės akciją medikams, žydinčios gėlės ant
palangės. Bendruomenė įtraukė vaikus, suaugusius į
veiklą piešti, lipdyti gėles ant langų, kad tie keli
pravažiuojantys medikai pamatytų begalinę padėką už jų
sunkų darbą kovoje su virusu. Bendruomenės nariai,
vykdami į parduotuvę informuoja kaimynus, prireikus
apiperka ir sumoka mokesčius, saugodami rizikos
grupėje esančius senolius.;

Marijampolės

Marijampolės maltiečiai – pagalbos į namus paslaugos,
maitinimas.
VšĮ Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centras
„Židinys“ – maisto produktai ;
Marijampolės apskrities vyrų krizių centras –
patalpos asmenų saviizoliacijai;
SAMARIJA Gailestingumo namai - patalpos asmenų
saviizoliacijai.

Mažeikių
rajono

VšĮ “Būk su manim” padėjo ir padeda aprūpinti
socialiai remtinas šeimas maistu (maistas vežamas iš
mokyklos ir pristatomas į šeimų namus), apmokėti
senjorams sąskaitas, nuperka maisto prekes pagal
pateiktus sąrašus, socialiai remtinas šeimas aprūpino
rūbais ir avalyne.
Mažeikių rajono klubo „Mano namai“, aktyvistės kūrė
įvairius rankdarbius, nuotoliniu būdu dalijosi
kūrybinėmis idėjomis, siuvo apsaugines veido kaukes,
gamino veido skydelius, kūrė velykinius sveikinimus.
Klubo pirmininkė K. Kinčienė nuotoliniu būdu dainavo
romansus.
Asociacija Gabijos šauliai, savaitgaliais patruliavo
parkuose, paupiuose, paežerėse, mieste, prevenciškai
įspėdavo bei sudrausmindavo žmones, tris savaitgalius
po du šaulius patruliavo Mažeikių mieste. Taip pat šaulių
pagalba buvo užtikrinta viešoji tvarka prie mobilaus
punkto Telšiuose ( į Telšius prie mobilaus punkto vyko
du kartus. Budėjimai vyko po 4 valandas (po 2 šaulius)).

Transporto paslaugos neįgaliesiems turintiems judėjimo
negalią teikimas;
Individuali pagalba neįgaliajam: reikalingos informacijos,
individualios emocinės pagalbos teikimas dėl socialinės
izoliacijos sukeltų problemų. Pagalba teikiama telefonu ir
kitomis išmaniosiomis technologijomis;
maisto produktų, vaistų ir kt. būtinųjų prekių pristatymas į
namus;
kitokios reikalingos pagalbos teikimas;
mažas pajamas gaunančių neįgaliųjų aprūpinimas labdaros
fondo “Maisto bankas” maisto paketais.
Užimtumo amatų būreliuose nuotoliniu būdu organizavimas.
Mažeikių rajone socialinės reabilitacijos programos projektus
vykdo keturios įstaigos: Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Mažeikių viltis“, Mažeikių cerebrinio paralyžiaus
asociacija, Mažeikių sutrikusių psichikos žmonių globos
bendrija „Gyvenimo spalvos ir VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų
centras.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių
viltis“ palaiko nuotolinį ryšį su savo organizacijos nariai,
nuolat bendrauja telefonu ar IT technologijų pagalba, perduoda
naujausią informaciją, konsultuoja kokios paslaugos yra
prieinamos įvairiose srityse (medicininės, socialinės,
reabilitacijos ir kt.), taip pat palaiko emociškai bei morališkai,
informuoja apie Vyriausybės priimamus sprendimus, Mažeikių
rajono savivaldybės teikiamą informaciją ir pan. Nemaža dalis
žmonių neturi galimybės naudotis internetu, todėl labai
džiaugiasi sulaukę skambučio. Įstaigos darbuotojai esant
būtinybei
bendrauja tiesiogiai laikantis visų saugumo
priemonių ir reikalavimų. Taip pat teikia transporto paslaugas
neįgaliesiems
pagal
Mažeikių
rajono
savivaldybės
administracijos priimtus sprendimus. Nuolat palaikomas ryšys
su 40 neįgaliųjų ar jų šeimos nariais. Viso bendrijoje yra 150
neįgaliųjų ir pagal galimybes bandoma susisiekti su visais.
Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija šiuo metu dirbo
nuotoliniu būdu, viskas perkelta į virtualią erdvę (socialinius
tinklus), yra sukurta CPA grupė, kurioje vyksta nuolatinis
bendravimas, įvairių užduočių vykdymas, sportavimas,
mokymasis, naujų įgūdžių išbandymas ir pan. užduotys
filmuojamos, 19 val. plojama medikams ir pan. Ši asociacija
paslaugas teikia 32 neįgaliesiems. Pagrindinė pagalba: maisto

Socialinių tinklų pagalba bendrauja su
dienos centrų lankytojais, konsultuoja
užimtumo, pamokų ruošos klausimais nuolat.
Lanko šeimas, aprūpina jas maisto
produktais,
reikiamomis
higienos,
kanceliarinėmis prekėmis - 2-3 kartus per
savaitę.
Stebi ir konsultuoja šeimas, gerinant
socialinius įgūdžius, suteikiant žinių
jiems rūpimais klausimais, telefonu ir
kitomis ryšio priemonėmis - nuolat.
Lietuvos
vaikų
teisių
gynimo
organizacijos Mažeikių vaikų dienos
centras „Pavenčiukai“, Ukrinų vaikų
dienos centras „Kompleksinė pagalba
socialiai remtinai šeimai ir vaikui“,
Pikelių
vaikų
dienos
centras
„Draugaukime kartu“ darbuotojai
karantino metu intensyviai dirba su
šeimomis ir vaikais - nuolat bendrauja
telefonu su tėvais, kompetencijos ribose
sprendžia šeimų socialines problemas. Su
vaikais neformalus ugdymas vyksta IT
pagalba
(Zoom,
Teams,
Skype,
Messenger). Iš SADM lėšų perkami
maisto paketai, kurios centrų darbuotojai
išdalina
sunkumus
patiriančioms
šeimoms.
BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų
tarnybos Vaikų dienos
centras
karantino metu veiklas vykdo nuotoliniu
būdu per Zoom ir Messenger programas.
Vaikams kasdiena užduodamos įvairios
užduotys, kaip origami, lankstinukai,
priešiniai, sportiniai užsiėmimai ir pan.
Vaikai savanoriškai jungiasi, bendrauja su
darbuotojais, daro užduotis, mielai
dalijasi savo dienos veiklomis, nudirbtais
darbais ir paruoštais darbeliais. Vaikai yra

atvežimas, vaistų pristatymas (teikiama 4 asmenims),
informacija dėl gydytojų iškvietimo, dėl odontologų, dėl
psichologinių problemų, dėl transporto ir kt. kl teikiama 8
asmenims, užimtumas virtualioje aplinkoje organizuojamas
dvidešimčiai asmenų.
Mažeikių sutrikusių psichikos žmonių globos bendrija
„Gyvenimo spalvos karantino metu teikia pavežėjimo
paslaugą negalią turintiems asmenims (į prekybos centrus,
vaistine ir pan.), taip pat teikia individualią pagalbą,
neįgaliesiems ir jų šeimos nariams, komunikacinėmis ryšio
priemonėmis. (emocinis palaikymas , išklausymas, reikalingos
informacijos suteikimas, konsultavimas), bendrijos darbuotojai
organizuoja maisto prekių, vaistų pristatymą į namus.
Bendrijos darbuotojai 10-čiai asmenų teikia paslaugas
tiesiogiai, su 15 bendrauja telefonu.
VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras karantino metu teikia
šias paslaugas: individualią pagalbą neįgaliajam (informacijos
teikimas nuotoliniu būdu ir būtinųjų maisto prekių bei vaistų
pristatymas). Saviveiklos vadovai nukreipti į individualios
pagalbos neįgaliajam teikimą, informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu, taip pat
teikiamos asmeninio asistento paslaugos (būtinųjų maisto
prekių ir vaistų pristatymas, mokesčių sumokėjimas).
Kasdien į namus pristatoma karšta sriuba (paslauga teikiam 15
neįgaliųjų). Karantino laikotarpiu, neįgaliesiems su klausos
negalia suteikta 17 laikotarpiu, neįgaliesiems su klausos
negalia suteikta 17 gestų kalbos vertimo paslaugų (vienas
asmuo – viena paslauga). Centras tiesiogiai bendrauja su 40
neįgaliųjų, telefonu bendraujama su 49 neįgaliais asmenimis.

be galo pasiilgę vieni kitų, todėl
džiaugiasi bent tokiais susitikimais.
Viekšnių maltiečių vaikų dienos
centras nuo 2016 m. vykdo SADM
finansuojamą projektą “Viekšnių Šv. Jono
Krikštytojo parapijos maltiečių vaikų
dienos centras“. Šis centras užtikrina
Viekšnių gimnazijos mokinių užimtumą
po pamokų ir saugią aplinką vaikams,
kurie susiduria su įvairiomis socialinėmis
problemomis, neturi sąlygų pozityviai
socializacijai. Nuo 2020 -03-16 vaikų
dienos centro veikla buvo pritaikyta
darbui nuotoliniu būdui: bendravimui su
vaikais naudojama Zoom platforma.
Norėdami išlaikyti ryšį
su centro
lankytojais, darbuotojai laikosi ankstesnio
darbo režimo. Todėl kiekvieną darbo
dieną, kai baigiasi nuotolinės pamokos
gimnazijoje, vaikai , o kartais ir jų šeimos
nariai, dalyvauja tradiciniame teminiame
video susitikime „Dienos ratas“ su dienos
centro darbuotojais ir savanoriais. Video
pokalbių metu sužinoma, kaip praėjo
diena, kas juos pradžiugino, o gal nuvylė,
kaip jie jaučiasi namuose, kokia jų
sveikata ir emocinė būsena, į pokalbį
kviečiami ir vaikų šeimų nariai. Kadangi
vaikai
yra
įvairaus
amžiaus,
organizuojami video pokalbiai mažoms
grupelėms,
dažnai
pagal
poreikį
praktikuojami individualūs pokalbiai,
kurių metu teikiamos reikalingos
konsultacijos. Pagalba ruošiant namų
darbus teikiam taip pat individualiai pagal
vaikų poreikius. Visi vaikų dienos centro
lankytojai yra Viekšnių gimnazijos
mokiniai, todėl dienos centro darbuotojai
yra paruošę 24 negendančių produktų
paketus, kuriuos pagal poreikį ir
patikrintą informaciją dalina socialiai
remtinoms
šeimoms.
Dviems

Neringos

Pagėgių

Veikia viena NVO neįgaliųjų pagalbos srityje. Teikia tik
vieną paslaugą. 99 proc. visų teikiamų socialinių
paslaugų karantino metu teikė/teikia biudžetinė įstaiga
Neringos socialinių paslaugų centras.
Neringos miesto neįgaliųjų draugija: transporto
paslaugų teikimas neįgaliems asmenims vykstantiems į
dializės procedūras Klaipėdos mieste.
Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugija, teikė ir
teikia pagalbą neįgaliesiems ir rizikos grupei
priklausantiems žmonėms. Siuvo ir dalino apsaugines
kaukes, vežė pagal poreikį į gydymo įstaigas, nusipirkti
vaistų ir maisto.
„Pagėgių Sandoros“ vaikų dienos centras. Karantino
metu vaikams perduodami maisto paketai, nuotoliniu
būdu perduodamos užduotys vaikų ugdymui.
Šilgalių kaimo bendruomenės Vaikų dienos centras ,,
Vaikams- laimingą vaikystę“
Vaikai dirba nuotoliniu būdu, savo darbelius kelia į
messenger grupę.

Neringos miesto neįgaliųjų draugija: nuotoliniu būdu vyksta
neįgaliųjų dienos užimtumas (amatų būrelio užsiėmimai) ir
individuali pagalba neįgaliesiems.

Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugija vykdo socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą
ir teikia pavėžėjimo paslaugas neįgaliesiems ir kitiems
asmenims pagal savivaldybės administracijos įsakymą.
Neįgaliųjų draugija
karantino metu teikė pavėžėjimo
paslaugas, iš ir į gydymo įstaigas. Pagal poreikį buvo vežama
vaistų ir maisto nusipirkti. Nuotoliniu būdu buvo teikiama
individuali pagalba. Karantino pradžioje draugija siuvo kaukes.
Pasiūtos kaukės buvo perduotos padalinių vadovams, kad
padalintų neturintiems. Nemažai kaukių pasiuvo Pagėgių
socialinių paslaugų centrui , Pagėgių poliklinikai, savo
draugijos nariams ir visiems kurie kreipėsi pagalbos.

daugiavaikėms šeimoms buvo perduoti
nešiojami
kompiuteriai,
kuriuos
padovanojo rėmėjai.
Dienos centro
darbuotojai teigia, kad nuotoliniu būdu
vykdoma veikla išryškino daugelį
problemų. Nemažai vaikų yra iš
daugiavaikių šeimų, kurios gyvena
daugiabučiuose ar mažuose bedrabučio
tipo butuose, todėl mokymasis ir buvimas
namuose juos vargina (po pamokų
gimnazijoje vaikai yra pavargę, nes
padidėjo bmokymosi krūvis) Tad, pasak
vaikų dienos centro darbuotojų, kartais
jiems tenka rekomenduoti vaikams
pasitraukti nuo kompiuterių ekranų ir
saugiai pabūti lauke.
Savivaldybėje vaikų dienos centrų nėra.

„Pagėgių Sandoros“ vaikų dienos centras:
Šiuo metu dienos užimtumo centro
veikloje dalyvauja 25 iš asocialių,
nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų
vaikai. Karantino metu buvo vaikams
perduodami maisto paketai. Su vaikais
buvo bendraujama, nuotoliniu būdu,
perduodamos užduotys jų ugdymui.
Šilgalių kaimo bendruomenės Vaikų
dienos centras ,, Vaikams- laimingą
vaikystę“
Vaikai dirba nuotoliniu būdu, savo
darbelius kelia į messenger grupę. Per
Atvelykį, mažąsias vaikų velykėles, visi
vaikų dienos centro lankytojai buvo
pakviesti nuo 12.00val. iki 13.00 val.
ateiti į Daugiafunkcio centro kiemelį.
Vaikai kaip ir buvo prašyta rinkosi saugiai
su kaukėmis po vieną arba su savo šeimos

nariais. Buvo išdalinti velykiniai paketai
ir saugos kaukės. Bendravo su vaikais per
atstumą, dalinosi karantino metu patirtais
įspūdžiais.

Pakruojo
rajono

Palangos miesto

Panevėžio
miesto

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius
bendradarbiauja koordinuojant savanorišką veiklą
karantino metu (dalinasi aktualia informacija, ieško
potencialių savanorių, savanoriauja patys).
Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras
karantino metu vykdo atvirą darbą su jaunimu nuotoliniu
būdu ir kviečia jaunus žmones prasmingai leisti laiką
namuose (kuria videoklipus, organizuoja konkursus,
sporto užsiėmimus, akcijas „Aš lieku namuose“ ir t.t.).
Sporto klubas „Cunami“ karantino metu organizuoja
nuotolinius karatė užsiėmimus didindamas jaunų žmonų
užimtumą bei stiprindamas tiek fizinę, tiek psichinę jų
sveikatą.
Kultūros klubas „Tritonas“ karantino metu
organizuoja nuotolines gitaros pamokas.
Pakruojo rajono diabeto klubas „Vita" dalinasi
aktualia informacija su klubo nariais apie apsaugos
priemones ir gydymą, apie patvirtintas rekomendacijas
gyventojams, teikiamą psichologinę pagalbą ir kt.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Pakruojo Viltis" nuotoliniu būdu organizuoja
edukacinius užsiėmimus neįgaliesiems, dalinasi aktualia
informacija apie apsaugos priemones ir saugų elgesį
karantino metu.
Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ darbingo
amžiaus neįgaliems asmenims teikia asmeninio asistento
paslaugas.
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ teikia
maisto produktų dalinimą nepasiturintiems Palangos
gyventojams.
Panevėžio atviras jaunimo centras, užtikrina
savanoriškos pagalbos koordinavimą Panevėžio mieste.
LPF „Maisto bankas“, ruošia ir dalina maisto paketus.
Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga (PKŽNS),
dalina maisto paketus, teikia paramą rizikos grupės
žmonėms.

Pakruojo rajono savivaldybėje 2020 metais Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus
vykdo 3 organizacijos. Karantino metu padidėjo individualios
pagalbos paslaugų teikimas asmenims su negalia. Pakruojo
rajono neįgaliųjų draugija pagelbėjo savo draugijos nariams,
pristatydami į namus pagal poreikį maistą, vaistus, apsaugines
ir dezinfekcines priemones.
VšĮ LASS Šiaurės Rytų centro Pakruojo skyriaus darbuotojai
asmenims su regėjimo negalia taip pat pagal poreikį pristatė
maisto produktus, vaistus, apsaugines kauke, pirštines,
dezinfekcinius skysčius į namus. Kitos paslaugos buvo
teikiamos nuotoliniu būdu, kadangi nebuvo galima rinktis į
grupinius užsiėmimus.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Pakruojo viltis”
socialinė darbuotoja kasdien bendravo su bendrijos nariais
nuotolinėmis priemonėmis: telefonu, internetu, išklausė,
palaikė, patarė, tiesiog pasikalbėdavo esant nerimui, siūlė
daryti įvairius darbelius, kartu kažką naujo gamino, kūrė.
Nuotoliniu būdu užsiėmimus vykdė ir Pakruojo rajono
neįgaliųjų draugija, ir VšĮ LASS Šiaurės rytų centro Pakruojo
skyrius.

Skyrė ir išvežiojo maisto produktus
šeimoms, kurių vaikai gaudavo socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas
Vaikų dienos centre, dirbo su vaikais
nuotoliniu būdu.

Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija,
Palangos neįgaliųjų draugija karantino metu senyvo amžiaus ir
lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims teikia konsultavimo,
informavimo paslaugas, individualią pagalbą, pristato maisto
produktus ir kt.

Palangos miesto savivaldybėje
veikiančių vaikų dienos centrų.

Įvardintos Neįgaliųjų NVO, vykdančios socialinės
reabilitacijos programos projektus, pagalbą teikė savo
organizacijoms nariams, aprūpino juos apsaugos priemonėmis,
maisto produktais ir kt.
Viešoji įstaiga Neįgaliųjų integracijos centras
Viešoji įstaiga LASS Šiaurės rytų centras

LPF „Vilties arka“, dalina maistą dienos
centrą lankančių vaikų šeimoms.
Panevėžio agentūra „SOS vaikai“, gamina
šiltą maistą skurdžiai gyvenantiems
žmonėms išsinešimui. Taip pat dalina
maisto paketus į namus.

nėra

Panevėžio rajono

Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras, teikia
individualią pagalbą regos neįgaliesiems, pagal poreikį
pristato maisto produktus, vaistus.
Rožyno bendruomenė, lanko vyresnio amžiaus miesto
gyventojus, rūpinasi būtinų priemonių, produktų
teikimu.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Panevėžio Viltis“, teikia individualią pagalbą
sutrikusio intelekto žmonėms.
Panevėžio m. neįgaliųjų draugija, lanko senus,
vienišus ligonius.
Panevėžio agentūra „SOS vaikai“, gamina šiltą maistą
skurdžiai gyvenantiems žmonėms išsinešimui. Taip pat
dalina maisto paketus į namus.
VšĮ Šv. Juozapo globos namai Panevėžio labdaros
valgykla „Betliejus”, aprūpina maistu Panevėžio
labdaros valgyklos „Betliejus” lankytojus.
LPF „Vilties arka“, dalina maistą dienos centrą
lankančių vaikų šeimoms.
Panevėžio labdaros draugija „Atjauta“, tiekia maisto
paketus nepilnoms, socialiai remtinoms šeimoms.
Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai,
dalina maisto paketus, būtiniausias apsaugos priemones,
vykdo savanoriškos pagalbos poreikio nustatymą.
Jaunuolių dienos centras, teikia vaikų ir žmonių,
turinčių negalią, socialinę priežiūrą ir maitinimo,
organizavimą išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma
įgyvendinti namuose.
Panevėžio neįgalių žmonių centras, dalina maisto
paketus, teikia paramą rizikos grupės žmonėms.

VšĮ Pagalbos centras Panevėžio skyrius
VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras
Viešoji įstaiga Neįgaliųjų integracijos centras
Bendrija ,,Šviesos spindulys“
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Panevėžio viltis“
Panevėžio neįgaliųjų draugija ,,Ave, Vita“
VšĮ Šv. Juozapo globos namai
Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija
Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“
Panevėžio vyskupijos ,,Caritas“
VšĮ ,,Nacionalinis integracijos institutas“
Panevėžio diabeto draugija ,,Viltis“

-

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija-siuvo kaukes ir aprūpino
draugijos narius, pirko vaistus, maisto produktus, dalino gautas
vienkartines pirštines, dezinfekavimo skystį pirktą draugijos
lėšomis. Teikė informavimo paslaugas telefonu, „Facebook“
paskiroje.
Bendrija ,,Vilties linija“ -nuotoliniu būdu teikė emocinio
palaikymo paslaugas, informavo, konsultavo, nuotoliniu būdu
mokė naujų kasdieninio gyvenimo įgūdžių, kurie reikalingi
karantino metu. Duotos užduotys užimtumui namuose, į namus
pristatė nupirktus vaistus, maisto produktus.
Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras- teikė individualią
pagalbą: informavo, konsultavo, pristatė maisto produktus,

Krekenavos vaikų dienos centras,
steigėjas Kauno labdaros ir paramos
fondas „Tavo galimybė“.
Vaikų
dienos
centras
karantino
laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu. Su
šeimomis
ir
globojamais
vaikais
palaikomas
bendravimas
telefonu,
internetu.
Teikiamos
individualios
konsultacijos telefonu tėvams ir vaikams,
padedama vaikams online pamokų
ruošoje, teikiama pagalba išaiškinant
karantino taisyklių ir reikalavimų

Pasvalio rajono

Pušaloto bendruomenė vykdo projektą „Neinstitucinių
paslaugų plėtra“. Bendruomenė nesustabdė paslaugų
teikimo karantino laikotarpiu ir teikė maisto produktus.

Plungės rajono

Plungės rajono neįgaliųjų draugija;
Telšių apskrities sergančiųjų nervų - raumenų
ligomis asociacija ;
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
“Plungės Viltis”;
VšĮ vaikų globos agentūros “Cyrulis”;
VŠĮ “Vilties vėrinėliai”.

vaistus, teikė kitą reikalingą pagalbą, nupirko ir nuvežė
medicininių veido kaukių.
Viešoji įstaiga Neįgaliųjų integracijos centras- vykdė
užimtumo būreliuose veiklą Messenger, teikė individualią
emocinę pagalbą neįgaliesiems telefonu, pirko bei pristatė
maisto produktus.
VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras – teiktos
informavimo, konsultavimo paslaugos nuotoliniu būdu: SMS
žinutėmis, Messenger, Skype ir Facebook grupėje.
Panevėžio vyskupijos Caritas- siuvo kaukes ir aprūpino
parapijos bendruomenės narius, medikus, teikė neįgaliųjų
šeimoms, esant sunkiai materialinei padėčiai pagalbą rūbais,
maistu. Teikė informavimo konsultavimo paslaugas nuotoliniu
būdu. Projekto vykdytojai sukomplektuotas priemones,
reikalingas užimtumo veikai vykdyti, pristatė neįgaliesiems į
namus, laikantis karantino taisyklių, mokymai vyko nuotoliniu
būdu.
Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“-teikė informavimo konsultavimo paslaugas, nuotoliniu būdu platino rašytinę
informaciją (anketa) apie sveiką mitybą sergant artritu, pristatė
maisto
Pasvalio aklųjų dienos centras teikė būtinąsias asmeninio
asistento paslaugas

laikymosi klausimus. Pastoviai stebima
psichologinė ir socialinė atmosfera
šeimose, aiškinamasi kaip šeimos sugeba
prisitaikyti prie naujų iššūkių, vaikų
ugdymo, mokymosi ir bendrai gyvenimo
sąlygų. Išgryninami poreikiai, esant
būtinybei šeimos aplankomos namuose
(laikantis reikalaujamų atstumų), šeimos
aprūpinamos būtinosiomis priemonėmis

Sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija “Mūsų atžala” karantino pradžioje teikė informaciją apie apsaugos priemones
ir elgseną karantino metu; siuvo kaukes ir jas pristatė savo
draugijos nariams, teikė emocinę pagalbą telefonu, bendravo;
siuntė psichologinius straipsnius, kaip tvarkytis su emocijomis,
nurodė psichologinės pagalbos telefonus;padidintos rizikos
grupei pristatė maisto, vaistų, grožinės literatūros knygas į
namus.
Plungės rajono neįgaliųjų draugija - vyko saviraiškos būrelis
nuotoliniu būdu, įkeliami rankdarbių pavyzdžiai, paaiškinimai
kaip turi būti atliekama užduotis, pavyzdinės nuotraukos,
pateikiama įvairių idėjų; nuotoliniu būdu gaminamos
dekoracijos namams Velykų tematika, mokėsi puošti
margučius siūlais, satino juostelėmis, medžiaginėmis gėlėmis;
dalinosi receptais, skaniausiais pagamintais valgiais; Skype
programa vyko ansamblio repeticijos, naujų kūrinių
mokymąsis; pagal poreikį nuvežta maisto , vaistų į namus,

VšĮ vaikų globos agentūros “Cyrulis” :
,,Iš projektų skirtų maitinimui lėšų,
kiekvienam vaikui, kas 2 savaites
paruošiami maisto paketai, kurie
išdalijami dienos centrą lankantiems
vaikams.
Nuotoliniu būdu (telefonu, skype,
messenger)
teikiame
konsultacijas,
bendraujame, stipriname psichologiškai
32 vaikus ir paauglius bei jų šeimos narius
iš socialinę riziką patiriančių 20 šeimų.“
VŠĮ “Vilties vėrinėliai”: ,,Konsultacijos,
pokalbiai telefonu ir internetu tėvams ir
vaikams. Informavimas. Šeimų lankymas
kartą savaitėje (esant poreikiui ir
dažniau).
Bendradarbiavimas
su
gimnazija užtikrinant sklandų nuotolinį

-

Laikantis visų saugos reikalavimų vieną kartą per savaitę
teiktos savihigienos paslaugos ( skalbinių išsiplovimas,
nusimaudymas).
Telšių apskrities sergančiųjų nervų - raumenų ligomis
asociacija - vykdė konsultacijas kaip pasisiūti/pasidaryti
apsaugos kaukes, buvo konsultuojama dėl apsaugos priemonių
būtinumo, palaikomas bendravimas telefonu; organizavo
Velykinių
puokščių
darymą,vyko
dailės
terapijos
konsultacijos; konsultuota dėl pajamų deklaravimo; pristatomi
maisto produktai, vaistai į namus, pristatomos užsiėmimams
reikalingos priemonės.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Plungės Viltis” teikė informaciją, rekomendacijas telefonu; siuvo kaukes ( 80
vnt.) ir jas pristatė į namus; buvo parengta mokomoji vaizdinė
medžiaga vykdomiems užsiėmimams nuotoliniu būdu.
LASS Šiaurės Rytų centras Plungės filialas - padėjo įsigyti
apsaugos priemones, teikė informaciją apie specialiasias
technikos priemones, buvo padedama prisijungti prie
internetinės erdvės; aprūpinami vaistais ir būtiniausiomis
priemonėmis pagal asmens poreikius, iš pašto pristatyti
siuntiniai.
Cerebrinio paralyžiaus asociacija Plungės skyrius - pristatė
apsaugos priemones, nuvežė maisto ir vaistų asmenims pagal
poreikį. Nuvežta į parduotuvę, bendrauta telefonu, internetiniu
ryšiu.

mokymą. Pagalba vaikams pamokų
ruošoje, prisijungiant bei suteiktos
priemonės (kompiuteris). Aprūpinimas
būtiniausiais maisto produktais, higienos
priemonėmis, rūbais. Vaikams išdalinti “
užimtumo
namuose”
rinkiniai
(
kanceliarinės priemonės, kūrybinės bei
lavinamosios užduotys, žaidimai). Vaikai,
šiuo laikotarpiu švenčiantys gimtadienius
– pasveikinami aplankant su dovanomis.
Pagalba prieinama bet kuriuo metu, darbo
valandos neribojamos.”
VšĮ “Šateikių vaikų dienos centro”
darbuotojai nuolat teikė pagalbą pamokų
ruošoje nuotoliniu būdų. Telefonu buvo
teikiamos individualios konsultacijos
vaikams, bei jų tėvams. Vaikams buvo
skiriamas ir vežamas maisto davinys.

Prienų
rajono

Maltiečiai, Jiezno žmonių su negalia sąjunga, Prienų
neįgaliųjų draugija, Prienų skyrius LAAS, vertimo
paslaugas siūlė kurčiųjų organizacija

Buvo teikiamos gestų kalbos vertimo paslaugos, teikiama
induividuali pagalba, vyko konsultacijos

Karantino
nevykdė

Raseinių
rajono

Raudonojo kryžiaus draugijos Raseinių skyrius vykdė
nakvynės namų paslaugą.

Pasiuvo apsaugines veido kaukes, teikė konultacijas telefonu.

Vaikams dalino maisto produktus

Rietavo

NVO galėjo veikti tik nuotoliniu būdu, todėl galima
daryti prielaidą, kad savo narių tarpe organizacijos
vykdė komunikaciją.

-

Veikla buvo vykdoma nuotoliniu būdu
vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d.
protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos,
susijusios su koronavirusu“.

Rokiškio rajono

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus
stalas“, vykdydama jaunimo savanorišką tarnybą
socialinės paramos centre, nuotoliniu būdu bendrauja su

Aprūpina maistu, medikamentais, apsaugos priemonėmis
(kaukėmis), taip pat nuotoliniu būdu vykdo įvairaias veiklas
(sveiko maisto gamybą, mankštas ir kt.)

Aprūpinimas maistu, nuotoliniu būdu
organizuojami užsiėmimai.

laikotarpiu

VDC

veiklos

rajono senjorai. Rokiškio VVG nuotoliniu būdu
organizavo „Socialinio plakato konkursą“. Rokiškio
rajono ūkininkų sąjunga rinko lėšas, už kurias pirko
maisto produktus ir dalino nepasiturinčioms šeimoms.
Caritas vienišiems rajono senjoram dalina pagal
galimybes maisto produktų paketus.

Skuodo rajono

NVO aktyvios nebuvo

NVO, kurios vykdo sociainės reabilitacijos programos
projektus, dirbo pagalgalimybes nuotokiniu būdu., bendravo su
klientais telefonu. Vienišiems, kuriems buvo reikalinga
pagalba nupirko maisto produktų, vaistų, buvo teikiamos
pavežėjimo asalugos. Didžiausias poreikis buvo bendravimo
telefonu, konsultavimo nuotoliniu būdu.

Šakių
rajono

Šakių rajone veikiantys vaikų dienos centrai (VDC)
– Šakių VDC „Šypsenos“, Plokščių VDC, Kriūkų
VDC, Paluobių VDC, Sintautų VDC, Sudargo VDC,
Lukšių VDC, Griškabūdžio VDC, Lekėčių VDC,
Kudirkos Naumiesčio VDC, Gelgaudiškio VDC.
Minėtieji VDC veiklą vykdė nuotoliniu būdu. Su vaikais
ir jų šeimomis bendraujama internetinių technologijų
pagalba, taip pat siūlomos užimtumo idėjos.
Šakių Dienos užimtumo centras, Sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija „Šakių Viltis“, Neįgaliųjų
dienos užimtumo centras. Šakių Dienos užimtumo
centro lankytojams karantino laikotarpiu nuotoliniu
būdu teikiama individuali pagalba komunikacinėmis
ryšio priemonėmis.
Griškabūdžio
gimnazijos
Paluobių
mokyklosdaugiafunkcinio centro neįgaliųjų dienos užimtumo
centras ruošia užimtumo veiklas, kurios gali būti
vykdomos nuotoliniu būdu, teikia informavimo bei
konsultavimo paslaugas telefonu.
Gelgaudiškio „Šaltinis“ specialiojo ugdymo centras
konsultuoja centro lankytojus ir aptaria veiklų rezultatus
telefonu. Rengia užimtumo veiklas, kurias centro
lankytojai galėtų atlikti namuose.
VšĮ Šakių vaikų globos namų dienos užimtumo centras
sutrikusio intelekto žmonėms nuotoliniu būdu teikia

Su savo klientais ir jų tėvais visi Dienos užimtumo centro
darbuotojai bendrauja telefonu, vaizdo skambučiais ir kitomis
nuotolinio ryšio priemonėmis. Sutrikusio intelekto klientams
dėl jų sveikatos būklės yra sunku suprasti, kodėl jie turi būti
namuose, kodėl negali lankyti dienos užimtumo centro. Jiems
teikiama psichologinė pagalba, pagal poreikį nuperkami
vaistai, nuvežami į namus.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šakių Viltis“
nuotoliniu būdu (telefonu) vykdo kasdieninių įgūdžių
formavimo, pažintinių funkcijų formavimo „Skaitau-rašauskaičiuoju”, “Darau pats” veiklas. Nuotoliniu būdu pagal
poreikį Šakių seniūnijoje teikiama individuali pagalba. LASS
Šakių raj. filiale darbas vyksta nuotoliniu būdu, bendravimas,
straipsnių skaitymas, domėjimasis, kokia pagalba reikalinga,
perduodami elektroninių parduotuvių kontaktai. Projekto
vykdytoja ieško idėjų, diskutuoja, ką darys po karantino.
Labiausiai reikia išklausyti žmogų ir jo baimes esamoje
situacijoje. Pagal poreikį iki durų keletą kartų pristatyti maisto
produktai. Organizuotas pavežimas į Kauno klinikas.
Neįgaliųjų dienos užimtumas vykdomas nuotoliniu būdu
(žinutėmis, telefonu). Užduotys, kurias neįgalieji, atlieka
namuose - amatų būrelis namuose individualiai ruošia
rankdarbius. Teikiamos pavežimo paslaugos dializuojamiems
klientams. Padedama neįgaliesiems buityje – nuperkami

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro
Vaiko dienos centras veiklą organizavo
nuotoliniu būdu, padėjo pamokų ruošoje,
sprendė kitas iškylančias problemas. Kai
kurioms šeimoms parūpino vienkartinių
kaukių. Skuodo socialinių paslaugų
šeimai centro socialinės darbuotojos
pasiuvo apie 600 kaukių, jas išdalino
socialinių darbuotojų padėjėjoms, kurios
teikia paslaugas asmens namuose.
Ryšio paslaugų priemonėmis nuolatos
buvo konsultuojami, informuojami tėvai
įvairiais klausimais, taip pat daug
bendraujama buvo ir su vaikais. Šeimoms
suruošti maisto paketai, kurie buvo
išdalinti. Sukurtos darbuotojų ir vaikų
grupės
„Messenger“
programėlėje,
kurioje susirašinėjame, bendraujama
vaizdo skambučiais, keliamos užduotėlės
vaikams, padarytų darbelių nuotraukos.
Kurie neturi galimybės prisijungti prie
šios grupės, su jais yra bendraujama
telefonu. Darbelių pasiruošimas yra
pateikiamas
vaikams
„Messenger“
programėlėje. Taip pat kai kuriems
vaikams suderintas užduočių perdavimas
per
Lietuvos
pašto
darbuotojus.
Sudedamos
vaikams
laisvalaikio
užduotys, kurias jie atlieka – spalvinimo
knygutės, mandalos, karpinių formos.
Taip pat buvo supirktos ir išdalintos tam
reikalingos priemonės: spalvoti pieštukai,
piešimo lapai, spalvotas popierius, klijai ir
kt.

individuali
pagalba
komunikacinėmis
ryšio
priemonėmis. Taip pat, su centro lankytojais palaikomas
ryšys kiekvieną dieną bei teikiama psichologinė pagalba.
Šakių bendruomenių centrų asociacija iki šiol nevedė,
neatliko gyventojų anketinės apklausos ir jos analizės.

maisto produktai, vaistai. Individuali pagalba neįgaliesiems
teikiama naudojantis apsauginėmis kaukėmis.

Šalčininkų rajono

VšĮ Dievo Gailestingumo bendruomenė įgyvendina
projekto “Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai
plėtra“ veiklas ir toliau, tik nevyksta grupiniai mokymai.
Yra teikiamos mediatoriaus, koordinatoriaus bei
psichologo paslaugos nuotoliniu būdu. Taipogi
įgyvendina vaikų dienos centro veiklas, karantino
laikotarpiu darbuotojai su šeimomis bendrauja telefonu
bei pristato maisto paketus, vienkartines pirštines bei
kaukes į vaikų namus.
Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras
įgyvendina vaikų dienos centro veiklas, laikotarpiu
darbuotojai su šeimomis bendrauja telefonu bei pristato
maisto paketus, vienkartines pirštines bei kaukes į vaikų
namus. Vaikai atlieka įvairias užduotis, dalyvauja
konkursuose bei projektuose.
Neįgaliųjų NVO: Šalčininkų rajono neįgaliųjų draugija
teikia maisto, vaistų pristatymą į namus, pavežėjimo
paslaugas.
VšĮ LASS pietvakarių centras teikia maisto, vaistų
pristatymą į namus, pavežėjimo paslaugas, konsultacijas
telefonu, kitą pagalbą pagal poreikį.
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
„Viltis“ Šalčininkų padalinys teikia maisto, vaistų
pristatymą į namus, konsultavimą - informavimą
telefonu.
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
Šalčininkų skyrius teikia maisto, vaistų pristatymą į
namus, konsultavimą - informavimą telefonu.

Visos veiklos, kurios buvo numatytos vykdyti pagal Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus, išskyrus
individualią pagalbą neįgaliesiems, yra vykdomos nuotoliniu
būdu.
Organizacijos vykdančios individualią pagalbą neįgaliesiems
savo veiklas orientavo į maisto, vaistų pristatymą į namus bei
kitą pagalbą pagal poreikį, savo organizacijos nariams.

Šiaulių
miesto

Labdaros paramos fondas „SOS vaikų kaimų
Lietuvoje draugija“ karantino metu teikė psichologo
paslaugas, nuotoliniu būdu, šeimoms su kuriomis dirba.
Vaikų dienos centrai bendradarbiauja su „Maisto
banku“ ir teikia maisto paramą šeimoms, kurių vaikai
lanko vaikų dienos centrą. Vaikų dienos centrai pristato

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ teikė(-ia) paslaugos
krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir / arba
vaikais arba nėščioms moterims, vykdė(-o) vaikų dienos
užimtumą, teikė(-ia) labdarą, veikė(-ia) atsakingos tėvystės
ugdymo mokyklėlė.

Prasidėjus nuotoliniam mokymui, vaizdo
skambučiais padedama vaikams ruošti
pamokas. Kai kurie VDC vaikaus
aprūpino apsauginėmis kaukėmis.
Pažymime, kad Gelgaudiškio VDC
karantino laikotarpiu dirba neatlygintinai.
Suteikė pagalba maisto produktais, pagal
galimybes aprūpino kaukėmis bei
vienkartinėmis pirštinėmis, įgyvendina
veiklas nuotoliniu būdu.

Dėl susidariusios situacijos ir šalyje įvesto
karantino,
vaikų
dienos
centrą
draudžiama lankyti, tačiau vaikų dienos
centrų darbuotojai intensyviai teikia
pagalbą nuotoliniu būdu, kasdien su
vaikais bei jų tėvais bendraujama

Šiaulių rajono

maisto paramą į namus, rūpinasi nepertraukiamu
higienos ir dezinfekcijos priemonių teikimu.
Skautų draugija teikė pagalbą senyvo amžiaus
asmenimis, vežiojo maisto produktus jiems.
Šaulių sąjunga – grįžusių iš užsienio asmenų lydėjimas
iš oro / jūros uostų į izoliuojamų asmenų apgyvendinimo
vietas, patruliavo mieste stebėdami gyventojų laikymąsi
karantino režimo.
Karantino metu Regbio sporto klubo „Vairas"
bendruomenė (sporto klubas „Vairas", vaikų dienos
namai „TikTu") teikė šią pagalbą:
1) maisto paketų dalinimas šeimoms bendradarbiaujant
su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas";
2) socialinė-pedagoginė konsultacinė pagalba
(bendravimas su vaikais ir/ar jų tėvais nuotoliniu būdu
apie kylančius sunkumus ir būdus kaip juos išspręsti);
3) prevencinė veikla – plakatų, atmintinių, užsiėmimų
kūrimas ir dalinimasis saugant emocinę ir fizinę
sveikatą;
4) namų darbų ruoša – nuotolinės konsultacijos
padedant mokiniams ruošti namų darbus;
5) nuotolinės treniruotės fizinei veiklai palaikyti –
treniruočių aprašymai, vaizdo medžiaga pratimų
atlikimui, profesionali trenerio konsultacinė pagalba;
6) patalpų, priklausančių NVO, suteikimas žmonių
izoliacijai ir galimam gydymui.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Šiaulių
rajono Viltis” teikia informaciją, aktualią karantino
laikotarpiu neįgaliesiems ir jų šeimos nariams.
Domėjosi, ar neįgalieji turi apsaugos priemonių, maisto,
siūlė pagalbą. Aplankė neįgaliuosius, kuriems teikiamos
pagalbos į namus paslaugos, pasveikino su Šv.
Velykom, įteikė mažas dovanėles.
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija teikia transporto ir
palydėjimo paslaugas. Paslaugos teikiamos asmenims su
negalia ir vyresnio amžiaus asmenims, draugija padeda
nuvykti į vaistines, parduotuves, kapines arba parveža
reikiamų produktų, vaistų.
Savanoriai: Šiaulių Skautų tuntas. Pagelbėjo
seniūnijoms dalinti maisto produktus, gautus iš Europos
Sąjungos paramos fondo, maisto banko, apipirko
senolius, kuriems buvo reikalinga pagalba. Savanoriai

LASS Šiaurės rytų centras 4 projekto vykdytojos teikė
individualią pagalbą 5 kartus per savaitę.

įvairiomis
ryšio
priemonėmis
ir
operatyviai sprendžiamos iškylančios
problemos. Suteikiama pagalba ruošiant
pamokas.

VšĮ ,,Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos” Kuršėnų
užimtumo kambario projekto vykdytojos pirko neįgaliesiems
maistą, vaistus ir veždavo į namus, savanoriškais pagrindais
naudojo transportą, palaikė ryšį nuotoliniu būdu,
LASS šiaurės rytų centras teikė individualios pagalbos
paslaugas neįgaliesiems: buvo teikiama įvairaus pobūdžio
informacija telefonu (apie apsaugos priemones, aklųjų
bibliotekos darbą, garsinių knygų persisiuntimą, poliklinikų
darbą, vizitų pas gydytojus perkėlimo karantino laikotarpiu
galimybes, mokyta, kaip naudotis techninės pagalbos
priemonėmis), buvo perkamas maistas ir vežamas į namus.
VšĮ ,,Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras”, Šiaulių rajono
neįgaliųjų draugija, Šiaulių rajono neigaliųjų draugijos sporto
klubas ,,Atgaiva”, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija
,,Šiaulių rajono Viltis”
teikė individualią pagalbą
neįgaliesiems, nuotoliniu būdu vykdė kitas projektuose
numatytas veiklas nuotoliniu būdu

Vaikų dienos centrai karantino metu
vykdo veiklą nuotoliniu būdu. Per Zoom
programą padedama vaikams ruošti namų
darbus, vyksta dailės, meno būrelių
veikla, vaikai piešia, daro dailės
darbelius, darė dovanėles mamoms
motinos dienos proga. Kelioms šeimoms
buvo suruošti maisto paketai ir nuvežti į
namus.

buvo patys apsirūpinę apsaugos priemonėmis ir
transportu.
Šiaulių r. neįgaliųjų ir senjorų asociacija
„Neužmirštuolė“. Rūpinosi senoliais ir neįgaliaisiais.
Dalino maisto produktus, gautus iš Europos Sąjungos
paramos fondo, maisto banko. Naudojosi savo
transportu.

Šilalės
rajono

Koordinacinis centras “Gilė”: Nuotolinis darbas su
vaikais (Vaikų dienos centrai), ypač tais, kuriems
sunkiau sekasi mokslai, pagalba maistu šeimoms;
Savanoriškai
teikiama
psichologinė
pagalba
gyventojams itin sunkiais atvejais;
Kompleksinės specializuota pagalba nuo smurto
artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims (telefoninė
nuotolinė pagalba).
Jaunimo organizacijos „Apskritasis stalas“ ir
Lietuvos skautija Šilalės skautai buvo aktyvūs teikiant
emocinę paramą jauniems žmonėms, dalinant maisto
produktus nepasiturintiems.

Buvo teikiama individualios pagalbos asmeniui paslauga,
aprūpinant maistu ir vaistais bei kitomis būtinomis prekėmis
(neįgaliems asmenims bei pensinio amžiaus ).Teikta emocinė
pagalba telefonu.

Koordinacinis centras “Gilė” (iš dalies
finansuojamas SADM projektų) vykdė
nuotolinį darbą su vaikais (Vaikų dienos
centrai), ypač tais, kuriems sunkiau sekasi
mokslai, teikė pagalbą maistu šeimoms.

Šilutės
rajono

-

Vaikų dienos centrai veiklą vykdo
nuotoliniu būdu – internetu per „Zoom“
platformą, asmeniškai bendraujama
„Messengerio“ programoje, padedama
ruošti namų darbus, konsultuojama
įvairiais klausimais, teikiama pagalba
maisto produktais, kas savaitę išvežiojami
maisto paketai.

Širvintų
rajono

Širvintų rajono neįgaliųjų draugija
VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro
Širvintų rajono filialas
Širvintų vaikų dienos centras
Bagaslaviškio vaikų dienos centras
Vaikų dienos centras Musninkuose ,,Aitvarai“
Vileikiškių bendruomenės vaikų dienos centras
,,Lašelis“

Neįgaliųjų NVO organizacijos (Šilutės r. sav. - 6
organizacijos), vykdydamos 2020 m. Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų veiklas,
karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu veiklų, kurios
turi artimo kontakto pobūdį, nevykdė. Buvo vykdoma
nuotolinio darbo veikla: informacijos teikimas telefonu,
internetu; užsiėmimai online ir panašiai. Kadangi karantino
laikotarpiu kyla įvairios nenumatytos situacijos, tai
organizacijos savo nariams suteikė pagalbą perkant maisto
produktus ir vaistus, užsakant prekes internetu, pavežėjimo
paslaugas, pagalbą laidojant artimąjį, teikė psichologinę
pagalbą. Pagal galimybes siuvo apsaugines kaukes, kuriomis
aprūpino savo ir bendruomenės narius.
Karantino metu projektų vykdytojai vykdė veiklas
užtikrindami neįgaliųjų asmenų ir jų šeimos narių gyvybiškai
būtiniausius ir svarbiausius poreikius. Pagrindinis tikslas –
teikti visą reikalingą pagalbą projekto dalyviams, kadangi šie
asmenys turintys lėtinių ligų, šiuo laikotarpiu atsidūrę rizikos
grupėje. Laikantis visų asmeninės apsaugos ir higienos
reikalavimų, svarbiausių paslaugų teikimas yra užtikrinamas
tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai

Karantino laikotarpiu NVO vaikų dienos
centrų veikla nenutrūko. Dienos centrų
lankantiems vaikams ir jų šeimoms
teikiama pagalba: aprūpinta apsauginėmis
kaukėmis, laikantis visų apsaugos
priemonių, kas savaitę ir prieš šventes
šeimos aprūpintos maisto produktais,
tarpininkaujant su kitais partneriais, kas

poreikiai. Suteikiamos paslaugos: tarpininkavimas
dėl
būtinos sveikatos priežiūros paslaugų, aprūpinamas maistu,
medikamentais,
apsauginėmis
priemonėmis,
asmens
higienos, drabužių taisymo, skalbimo, mokesčių apmokėjimo
paslaugos. Pagalba nuotoliniu būdu: teikiama įvairaus
pobūdžio informacija, mokoma naudotis techninės pagalbos
priemonėmis, regos negalią turintys asmenims supažindinami
su interaktyvios bibliotekos darbu dėl garsinių knygų,
teikiamas psichologinis emocinis palaikymas.

Švenčionių
rajono

Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras Švenčionių
skyrius. Socialinę pagalbą teikė pagal poreikį ir
galimybes. Karantino metu aktualiausia buvo palaikyti
neįgalius žmones morališkai, dažniau kalbėtis su jais
telefonu, perpasakoti perskaitytas internete ar spaudoje
naujienas, prašomą ir naudingą informaciją.

Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras Švenčionių skyrius.
Teikia tuo metu aktualią informaciją telefono bei interneto
pagalba. Turintiems internetą ir juo naudojantiems reguliariai
persiųsdavo prenumeruojamus rajoninius laikraščius iš LASS
bibliotekos. ,,Elvis” programos pagalba atsiųsdavo įgarsintas
knygas bei žurnalus skaitymui. Su projekto dalyviais dažniau
bendraudavo telefonu, taip jiems palaikydami geresnę
nuotaiką, mažinant baimės nesaugumo jausmą. Pagal poreikį
atstovaudavo jų interesus valstybinėse įstaigose bei
organizacijose, registruodavo konsultacijoms nuotoliniu būdu
pas gydytojus. Karantino metu ne vieną teko registruoti
konsultacijai pas psichiatrus, psichologus. Šiuo klausimu
talkino rajono Bendruomeninių šeimos namų specialistai.
Seniūnijose buvo ieškoma pagalbos nuvežant
maisto
produktus, vaistus. Karantino metu buvo siuvamos veido
kaukes. Jos buvo dalintos projekto dalyviams.

Tauragės rajono

Maltiečiai (Maltos ordino pagalbos tarnyba) - karštos
sriubos ir sauso maisto davinio, vaistų pristatymas
vienišiems vyresnio amžiaus asmenims, reikalingų
produktų pristatymas saviizoliacijoje esantiems
asmenim;
Caritas - karšta sriuba išsinešimui ir rūbai benamiams ir
patiriantiems socialinę atskirtį. Savanorių pagalba,
patalpos saviizoliacijai;

Tauragės neįgaliųjų draugija – transporto paslauga išvežiojant
maisto paketus, bendravimo paslauga, vaistų išrašymas ir
atvežimas, apsauginių veido kaukių siuvimas, informavimo ir
konsultavimo paslaugos telefonu, socialiniuose tinkluose,
asmenų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
LSPŽGB Tauragės filialas - bendravimo paslauga, vaistų
išrašymas ir atvežimas, informavimo ir konsultavimo
paslaugos telefonu ir socialiniuose tinkluose, apsaugoto būsto

neturėjo galimybės mokytis nuotoliniu
būdu, padovanoti kompiuteriai, taip pat
sunkiai gyvenančioms šeimoms atsiradus
poreikiui, organizuota labdara dovanotais
baldais, tarpininkaujant su ūkininkais
šeimos aprūpintos daržovėmis. Vaikų
dienos centrai intensyviai vykdo veiklą
nuotoliniu būdu - tiek su vaikais, tiek ir su
jų šeimomis. Vaikams teikiama pagalba
ruošiant pamokas, siūlomos užimtumo
idėjos, edukacinės ir kultūrinio pobūdžio
pamokėlės. Šeimos konsultuojamos
įvairaus
pobūdžio
klausimais,
tarpininkaujama mokant mokesčius,
tvarkant teisinio pobūdžio ir socialinės
paramos klausimais.
NVO vaiku dienos centru veikla vyko tik
nuotoliniu būdų, bendraujant telefonais,
internetu

Vaikų dienos centrai – Tauragės rajono
savivaldybėje veikia 12 vaikų dienos
centrų, iš kurių 8 gauna SADM ir
savivaldybės finansavimą, 4 – tik –
savivaldybės.
Teikiama
darbuotojų
pagalba aprūpinant gyventojus maisto
produktais,
vaistais,
padėjo
rasti
reikalingą
informaciją,
konsultavo
mokant mokesčius, nuotoliniu būdu

LDK Kęstučio šaulių (Tauragės apskr.) 7-oji rinktinė
– patruliavimas, pagalba policijos pareigūnams;
Kaimo bendruomenės

Telšių
rajono

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius teikė
paramą duonos gaminiais nepasiturinčioms šeimoms,
Telšių rajono neįgaliųjų draugija, Žemaitijos
psichinę negalią turinčių žmonių klubas „Telšių
atjauta“, Telšių kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
draugija, VšĮ LASS Šiaurės rytų centras Telšių
skyrius, Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrija, Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija
teikė individualias konsultacijas neįgaliems asmenims,
padėjo perduoti / išdalinti savivaldybės nupirktas
apsaugos priemones tiek savo organizacijos nariams,
tiek Telšių rajono gyventojams. „Sidarbinė linija“ teikė
nemokamas konsultacijas senyvo amžiaus asmenims.
Žemaitijos psichinę negalią turinčių žmonių klubas
„Telšių atjauta“ savanoriai bei darbuotojai tarpininkavo
nuperkant maistą, vaistus neįgaliems, senyvo amžiaus
asmenims, taip pat aprūpino malkomis keletą Telšių
rajono nepasiturinčius gyventojus.
Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
organizavo maisto produktų iš „Masto bankas“
pristatymą į namus neįgaliems, vienišiems asmenims.
Džiaugiamės, kad nuotoliniu būdu vaikus užėmė, padėjo
ruošti pamokas bei perdavinėjo maisto paketus/ sausus
davinius vaikų dienos centrų lankytojų šeimoms šios
organizacijos: Degaičių kaimo bendruomenė, Lietuvos
samariečių bendrijos Telšių skyrius, Maltos ordino
pagalbos tarnybos Telšių skyrius, Varnių Šv. Apaštalų
Petro ir Pauliaus parapija, Kaunatavos kaimo
bendruomenė.
Telšių krizių centras, Telšių moterų bendrija
„Akvalina“ karantino laikotarpiu teikė ir tebeteikia
individualias psichologines, socialines konsultacijas.

paslauga, asmenų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos
priemonėmis;
VŠĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro
Tauragės rajono ir Pagėgių filialas - bendravimo paslauga,
informavimo ir konsultavimo paslaugos telefonu ir
socialiniuose tinkluose, maisto produktų nupirkimas ir
nuvežimas;
Tauragės apskrities segančiųjų epilepsija asociacija –
informavimo, konsultavimo ir bendravimo paslaugos telefonu
ir socialiniuose tinkluose, aprūpinimas asmeninėmis apsaugos
priemonėmis.
Socialinės reabilitacijos programos projektų vykdytojai
suintensyvino individualios pagalbos teikimą nuotoliniu būdu,
tačiau šalia šių veiklų atskirais atvejais organizavo ir
pavėžėjimą, aprūpinimą maistu, vaistais, apsaugos
priemonėmis.

organizavo užimtumą centrų lankytojams,
koordinavo kūrybinių užduočių atlikimą
nuotoliniu būdu bei konsultavo atliekant
namų darbus nuotoliniu būdu, centro
lankytojams organizuotas nemokamas
maitinimas, sukurti puslapiai soc.
tinkluose, vykdyta informacijos sklaida,
talpinta informacija apie centrų nuotoliniu
būdu vykdomą veiklą.
Dauguma NVO vaikų dienos centrų
prisitaikė prie nuotolinio bendravimo su
vaikais per programėles Zoom, Facebook,
Messenger ir kt., dalinosi įdomiomis
užimtumo veiklomis, organizavo piešinių
ir kitų darbų konkursus, konsultavo
vaikus individualiai dėl pamokų ruošos,
dalino sausus paketus / maisto dainius
vaikų dienos centrų lankytojų šeimoms.

Trakų
rajono

Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos Caritas
labdaros valgykla, teikė nemokamo maitinimo paslaugas
išsinešimui ir karantino metu.
Maltos ordino pagalbos tarnybos Telšių skyrius taip pat
siuvo
ir
dalino
kokybiškas
veido
kaukes
nepasiturintiems asmenims, patys organizavo jų
išplatinimą. Taip pat ši organizacija dovanojo 20 Eur
vertės apsipirkimo kuponus labiausiai nepasiturintiems
asmenims.
Taip pat esame dėkingi už savanorystę Telšių jaunimo
centro jaunuoliams, kurie platino apsaugos priemones
Telšių miesto gyventojams bei išnešiojo paramą maisto
paketais.
VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras, teikia dienos
socialinės globos institiucijoje paslaugą, proto ir/ar
pschikos negalią turintiems asmenims. Pačioje karantino
pradžioje, kai trūko apsaugos priemonių, organizavo
apsauginių medžiaginių kaukių gamybą pagal Trakų
savivaldybės užsakymą. Trakų seniūnijai pateikta 1100
vnt. Šiuo metu teikia asmenims bendrąsias paslaugas
(bendrauja telefonu, organizuoja maisto ir vaistų
pristatymą, teikia pavežėjimo paslaugą).
Trakų rajono neįgaliųjų draugija karantino metu
teikė/teikia pavežėjimo, palydėjimo, individualios
pagalbos namuose paslaugas, taip pat teikė maisto ir
vaistų pristatymo paslaugą į namus. Laikantis visų
saugumo reikalavimų neįgalieji galėjo/gali gauti asmens
higienos ir savitvarkos paslaugą. Karantino metu
nuotoliniu būdu darbuotojai siūvo/siūna kaukes, kurios
dalinamos neįgaliesiems.
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai
parapija, Parapijos Caritas paramos valgykla teikė
paruoštą maistą išsinešimui 20-čiai mažas pajamas
turinčių asmenų.

VšĮ
Trakų neįgaliųjų užimtumo centras vykdydamas
Socialinės
reabilitacijos
paslaugų
neįgaliesiams
bendruomenėje 2020 metų projektą karantino metu lanko
namuose žmones su negalia. Pačioje pradžioje juos aprūpino
savos gamybos apsauginėmis kaukėmis. Atsakingi darbuotojai
bendrauja periodiškai telefonu ir palaiko jų emocinę būseną,
pasiūloma reikalinga pagalba. Pagal poreikį pristatome maisto
davinius ir aprūpiname medumi iš savo bityno.
Trakų rajono neįgaliųjų draugija karantino metu teikė/teikia
pavežėjimo, palydėjimo, individualios pagalbos namuose
paslaugas, taip pat teikė maisto ir vaistų pristatymo paslaugą į
namus. Karantino metu nuotoliniu būdu darbuotoja siūvo/siūna
kaukes, kurios dalinamos neįgaliesiems.

Lentvario parapijos Caritas Vaikų dienos
centras „Akimirka“ nuotoliniu būdu
organizavo šią veiklą: socialinių įgūdžių
ugdymą, motyvavimą mokantis, būrelių
užsiėmimus,
prasmingo
užimtumo
organizavimą. Dienos centrą lankančių
vaikų
šeimoms
teikė
bendrąsias
paslaugas, informavimo, tarpininkavimo,
paramos
organizavimo,
pagalbą
registruojantis užimtumo tarnyboje.
Parapijos Caritas (bendradarbiaudamas su
LPF „Maisto bankas“) teikė paramą
maistu
stokojančioms
Lentvario
seniūnijos
šeimoms,
vienišiems
asmenims (šį darbą organizavo Caritas
Vaikų dienos centro darbuotojai). Iš viso
karantino metu paramą maisto produktais
gavo
140
Lentvario
seniūnijoje
gyvenančių žmonių.
Dėka LPF „Dr. Juozo P. Kazicko fondo“,
Lietuvos
Caritas
bei
Vilniaus
arkivyskupijos Caritas iniciatyvos ir
finansavimo, parapijos Caritas Vaikų
dienos centras organizavo paramą 11-kai
skurdžiausiai gyvenančių dienos centro
šeimų ne tik maistu, bet ir būtiniausiomis
asmens higienos, namų ūkio reikmėmis.

Ukmergės rajono

Utenos rajono

Ukmergės Interact klubas – neformalios jaunimo
organizacijos nariai prisideda prie savanorių komandos,
kurią koordinuoja administracijos jaunimo reikalų
koordinatorė. Savanoriai teikia pagalbą nuperkant
maisto ar vaistų bei juos pristatant senyvo amžiaus
asmenims, neįgaliesiems ar vienišiems tėvams su mažais
vaikais. Organizuoja įvairias palaikymo akcijas
viešojoje erdvėje.
Lietuvos moksleivių sąjungos Ukmergės mokinių
savivaldu informavimo centras – prisideda prie
palaikymo akcijų viešojoje erdvėje.
Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, teikia pagalbos
į namus, pavėžėjimo paslaugas neįgaliems, vienišiems
senyvo amžiaus asmenims.
Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, teikia pagalbos į
namus, pavėžėjimo paslaugas neįgaliems, vienišiems
senyvo amžiaus asmenims.
VšĮ „Lyderių karta“ organizavo ir teikė psichologo
paslaugas nuotoliniu būdu rajono gyventojams pagal
poreikį.
VšĮ „Skautų slėnis“ nuotoliniu būdu organizavo ir teikė
vaikų laisvalaikio užimtumo paslaugas, kviesdami
prisijungti šeimas, pateikdami įdomias užduotis.
Ukmergės miesto bendruomenė „Kaimynai“,
rūpindamiesi savo narių sveikata, organizavo gatvės
mankštas lauke, prie namų vartų (saugiu atstumu ir
laikantis karantino reikalavimų).
Rečionių bendruomenė, bendruomenės nariams
organizavo savipagalbą pozityviai išgyventi karantino
laikotarpį. Buvo inicijuotos bendruomenės viešųjų
erdvių sutvarkymo talkos. Bendruomenės nariai gavo
dvejopos naudos - po žiemos susitvarkė viešąsias
bendruomenės erdves ir sveikatinosi.
(Apie tai informacijos galima rasti nuorodoje:
https://www.ukmerge.lt/go.php/lit/Nvo-aktualijos/3)
Maltos ordino pagalbos tarnyba Utenoje įgyvendina
projektą „Maistas ant ratų“ ir teikia sriubos pristatymo
paslaugą Utenos rajono gyventojams.
2020 m. Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų
plėtros ir kokybės gerinimo programos projektą
įgyvendina Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga,
teikdama paslaugos į namus paslaugas..

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, Ukmergės krašto
neįgaliųjų sąjunga siuva apsaugines (medžiagines) kaukes ir jas
dalina savo organizacijų nariams ir kitiems Ukmergės rajono
gyventojams, kurie jų neturi.
Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija,
Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga,
VšĮ LASS šiaurės rytų centras (projekto vykdytojai Ukmergės
rajone) teikia individualią pagalbą, aprūpina vienišus neįgalius
asmenis būtiniausiais maisto produktais, vaistais, juos nuperka
ir pristato į namus.
Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija,
Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga,
VšĮ LASS šiaurės rytų centras (projekto vykdytojai Ukmergės
rajone),
VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras (projekto
vykdytojai Ukmergės rajone) su savo organizacijų nariais
bendrauja nuotoliniu būdu, teikia neįgaliesiems reikalingą
informaciją jiems prieinama forma ir technologijomis, padeda
susisiekti su neįgaliuosius gydančiais gydytojais dėl sveikatos
problemų, receptų išrašymo vaistams, ir pan.

Ukmergės rajone veikia 6 Vaikų dienos
centrai: 5 iš jų steigėjai nevyriausybinės
organizacijos.
Vaikų dienos centrų darbuotojai nurodė,
kad dažnai su vaikais bendrauja telefonu
ir taip bando išsiaiškinti jų poreikius.
Vieno iš VDC darbuotojai teigė, kad nei
vienas vaikas nesiskundė maisto stoka,
tačiau
buvo
nuspręsta
vis
tik
sukomplektuoti maisto paketus ir
išvežioti juos iki gyvenamojo būsto durų.
Kiti VDC nurodė, kad siuntė paklausimus
VDC lankančių vaikų šeimoms dėl 3
dalykų: pagalbos maisto produktais,
higienos reikmenų ir socialinio –
psichologinio konsultavimo būtinybės
(nuotoliniu būdu). VDC darbuotojai
nurodė, kad kiekvienas lankytojas žino
darbuotojų telefono numerius ir turi
galimybę bet kuriuo paros metu kreiptis
pagalbos, kuri bus suteikta.

2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektus vykdo Utenos rajono neįgaliųjų
draugija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos
Viltis“ ,VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“,
Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugija, VšĮ LASS
šiaurės rytų centras, Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga,
kurie teikia individualią pagalbą neįgaliesiems

Dėl finansavimo SADM lėšomis kreipėsi
12 VDC iš 13 veikiančių Utenos rajono
savivaldybėje. Visi vaikų dienos centrai
gavo 16 000 finansavimą. Nuo kovo 16 d.
šalyje paskelbus karantiną dėl COVID19 vaikų dienos centrų veikla persikėlė į
virtualią erdvę. Betarpiškam bendravimui
specialistai, vaikai, tėveliai susikūrė

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Utenos
skyriaus savanoriai pristato maistą ir būtiniausias prekes
į namus.
Europos
pagalbos
labiausiai
skurstantiems
asmenims fondo (EPLSAF) maisto paketų dalinimas
bendradarbiausiant su Maisto banku Utenoje vyko
antroje balandžio mėnesio pusėje.
Utenos rajono savivaldybėje veikia 13 vaikų dienos
centrų, 11 iš jų steigėjai yra nevyriausybinės
organizacijos: VO ,,Gelbėkit vaikus“, VŠĮ
,,Skudutiškio akademija“, Amerikos Lietuvių
organizacija „Vaiko vartai į mokslą“, Užpalių
LIONS klubas, Maltos ordino pagalbos tarnybos
Utenos
grupė,
Utenos
rajono
Daugailių
bendruomenė, Saldutiškio bendruomenės, Sirutėnų
krašto bendruomenė, Tauragnų bendruomenė,
Pačkėnų krašto bendruomenė, Utenos seniūnijos
bendruomenė.
Karantino laikotarpiu VDC specialistai palaiko ryšį su
globojamais vaikais. Gavę informaciją, kad šeima
nesilaiko karantino taisyklių, kyla pavojus vaiko
saugumui ir sveikatai, susisiekia su šeima ir padeda
tėvams išspręsti kylančias problemas ir užtikrinti vaikų
saugumą bei gerovę. Situacijai nesikeičiant, informaciją
perduoda atvejo vadybininkams, vaikų teisių apsaugos
specialistams, savivaldybės struktūriniams padaliniams.

virtualias grupes ir tarpusavyje bendrauja
el. paštu, Skype, Messenger ir kitų
programėlių pagalba. Vaikų dienos centrų
Facebook paskyrose specialistai dalinasi
originaliomis veiklos namuose idėjomis,
laikantis saugaus elgesio karantino
laikotarpiu
taisyklių.
Nepamiršta
virtualiai
pasveikinti
vieni
kitų
gimtadienio
proga,
dalinamasi
rekomendacijomis, kaip sumažinti savo
nerimą/jaudulį,
atsiradusį
šiuo
laikotarpiu, skelbia įvairius konkursus,
kurie galimi įgyvendinti nuotoliniu būdu.
Pvz. Pačkėnų vaikų dienos centras
organizavo
Velykinio
margučio
konkursą, vaikai siuntė numarginto
kiaušinio nuotraukas. Utenos vaikų ir
jaunimo dienos centras kviečia namuose
pasportuoti, dalinasi kepinių receptais.
Vaikų dienos centrų darbuotojai ėmėsi
iniciatyvos ir siuvo apsaugines kaukes,
kurias kartu su maisto paketais padalino
dienos centro vaikams. Vaikų dienos
centrus lankančių vaikų šeimoms
dalinami papildomi maisto produktai,
kurie sudaromi iš VDC vaikams skirtų
maitinimo lėšų. Parengė informacinius
pranešimus, kaip teisingai plauti rankas,
laikytis karantino taisyklių bei įdomių
laisvalaikio užduotėlių. Visuomeninės
organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ vaikų
dienos centras ,,Draugystė“ su rėmėjų
pagalba 5 vaikams padovanos naujas
planšetes nuotoliniam vaikų mokymuisi
namuose. Šio centro globojamas šeimas
pasiekė Velykiniai maisto paketai, kartu
su jais ir įvairūs edukaciniai žaidimai, kad
vaikų
veikla
neapsiribotų
vien
televizoriumi ar gatve. Vaikų dienos
centrų
darbuotojai
glaudžiai
bendradarbiauja
su
mokyklomis,
nuotoliniu būdu padeda vaikams ruošti

Vilniaus miesto

VŠĮ Pal J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
karantino laikotarpiu nuolat teikė nuotolinę pagalbą:
atvejo vadybą ir socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugas šeimoms patiriančioms sunkumus; taip pat
psichologinę pagalbą, pagalbą ieškantiems darbo:
grupės ir individualios konsultacijos, tęsiama tėvystės
įgūdžių grupė (pradėta dar prieš karantiną). Centras
suteikė paramą maistu kelioms stokojančioms šeimoms.
Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
tarpininkavo, kad centras gautų apsaugos ir
dezinfekcinių priemonių.
VšĮ ,,Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Socialinių paslaugų
šeimai padalinys karantino laikotarpiu, aprūpinus
darbuotojus apsaugos priemonėmis, lankėsi šeimose,
teikė konsultavimo, tarpininkavimo įvairios fizinės
paramos paslaugas: konsultavimas ,,gyvai“, telefonu, el.
paštu ir kitomis media priemonėmis; įsteigta budinčio
psichologo linija; apmokyti socialiniai darbuotojai, kad
galėtų padėti vaikams ruošti pamokas nuotoliniu būdu;
atlikta klientų apklausa, išsiaiškinti kokie poreikiai ir su
kokiomis problemomis susiduria šeimos; šeimoms
organizuota parama maistu ir reikiamais buitiniais
daiktais;
šeimoms
suorganizuoti
kompiuteriai,
internetinis ryšys, kurių vaikai negalėjo mokytis
nuotoliniu būdu; bendradarbiauta su mokyklomis dėl
šeimų, kurioms sunkiau organizuotis nuotolinį mokymą;
su gydymo įstaigomis dėl individualių šeimų esamų ligų
situacijų; organizuoti posėdžiai nuotoliniu būdu;
lankomasi šeimose ne mažiau nei 1k.sav.; šeimos
aprūpintos dezinfekciniais skysčiais ir kaukėmis (gauta
Parama).
VO ,,Gelbėkit vaikus“ (socialiniai darbuotojai ir atvejo
vadybininkai) karantino laikotarpiu lankėsi šeimų
gyvenamosiose vietose (krizinės situacijos dėl alkoholio
ir psichotropinių medžiagų vartojimo, galimai kiti vaiko
teisių pažeidimai), teikė konsultavimo, tarpininkavimo
paslaugas (klientų informavimas dėl galimybės skolintis
planšetes iš ugdymo įstaigų, tolimesnių paslaugų
karantino metu, kompensacijų
bei
paramos,
konsultavimas dėl konfliktinių situacijų šeimose,
skyrybų atvejais, vaikų nuotolinio mokymosi

Vilniaus miesto savivaldybėje šiuos projektus vykdo 23
organizacijos. Paslaugų teikimas (dienos užimtumo, būrelių
veiklos ir kt.) karantino metu yra apribotas, tačiau organizacijos
vadovaujasi
Neįgaliųjų
reikalų
departamento
rekomendacijomis ir teikia visą įmanomą pagalbą žmonėms su
negalia (žmonės lankomi namuose, konsultuojami nuotoliniu
būdu, atnešami maisto produktai ir kitos būtinos paslaugos).
Jeigu organizacijos turi galimybę veiklos organizuojamos
nuotoliniu būdu.
VšĮ „Menava“ ir toliau pilna apimtimi teikia pavežėjimo
paslaugas nefrologiniams ligoniams. Taip pat mažesne
apimtimi pavežėjimo paslaugas teikia ir Maltos ordino
pagalbos tarnyba. Socialinis taksi taip pat veža įvairias negalias
turinčius žmones į ligonines. Klientams pagal poreikį gali
atvežti medikamentų, maisto ir pan. Projektų vykdytojams
karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu leistina vykdyti
kitą veiklą, jei ji susijusi su gyvybiškai ir psichologiškai
svarbios pagalbos teikimu.
Projektus vykdančios organizacijos savo
veiklą vykdo laikantis visų saugumo reikalavimų.

pamokas,
teikiamos
psichologų,
socialinių darbuotojų konsultacijos.
VŠĮ Pal. J. Matulaičo socialinis centro
vaikų dienos centras teikė paslaugas
nuotoliniu būdu padėjo vaikams mokytis
nuotoliniu būdu, tarpininkavo, kad vaikai
iš socialiai jautrių šeimų gautų nuotolines
mokymosi priemones (planšetes ir
kompiuterius), davė maisto davinius
stokojančioms šeimoms, bendravo su
vaikais
individualiai
ir
grupėse
(nuotoliniu būdu).
Vilniaus vaikų dienos centras „Paramai
šeimai“ priklausantis VšĮ “Vilniaus SOS
vaikų kaimas” organizacijai vykdė:
Laisvalaikio edukacinės, pramoginės
filmuotos pamokėlės; DC darbuotojų
nuotolinės
konsultacijos;
Pagalba
ruošiant pamokas ir mokantis nuotoliniu
būdu; organizuojant maisto paketus;
organizuojant konkursus internetinėje
plotmėje.

užtikrinimo, išmokų gavimo, tarpininkavimas dėl
mediacijos, priklausomybių ligų konsultanto, tikslinės
pašalpos gavimo, įvairios paramos pagal kliento
poreikį). Taip pat paslaugos gavėjams buvo teikiamos
pagalba kopijuojant/spausdinant reikiamus dokumentus
bei užduotis vaikams. Karantino laikotarpiu buvo
užtikrintos tęstinės klientų psichologinės konsultacijos
nuotoliniu būdu, esant poreikiui, buvo konsultuojami ir
kiti klientai. Nepasiturinčios šeimos buvo aprūpintos
maisto prekėmis iš VO ,,Gelbėkit vaikus“ rėmėjų
,,LIDL“ bei Maisto banko, 16 šeimų buvo apipirktos
būtiniausiomis prekėmis „Sanitex“ parduotuvėje.
Šeimos gavo paramą - picas iš Picaplius. Taip pat, VO
,,Gelbėkit vaikus“ rėmėjų dėka 32 šeimos buvo
aprūpintos stacionariais bei nešiojamais kompiuteriais
nuotoliniam vaikų mokymui. Atvejo vadybos posėdžiai
buvo organizuojami nuotoliniu būdu, pasitelkiant vaizdo
ir garso priemones, tačiau neretu atveju posėdžiai
vykdavo darbo vietoje, kadangi šeimos neturi techninių
galimybių dalyvauti tokio pobūdžio posėdžiuose.
Labdaros ir paramos fondo „Vilties centras“
valgyklos, Vilniaus arkivyskupijos Caritas Socialinės
pagalbos ir integracijos centras Betanija ir „Maisto
banko“ teikiančios nemokamo maitinimo paslaugas
nepasiturintiems vilniečiams karantino metu nenutraukė
savo veiklos: Vilties centro valgyklose karštas maistas
teikiamas vienkartinėse induose išsinešti, paslauga
teikiama laikantis saugumo reikalavimų; Vilniaus
arkivyskupijos Caritas Socialinės pagalbos ir
integracijos centras Betanija teikia sausus maisto
davinius 2 kartus per savaitę taip pat organizavo maisto
pristatymą į namus vyresnio amžiaus asmenims, negalią
turintiems asmenims ir nakvynės namų gyventojams;
„Maisto bankas“ teikia maisto davinius socialiai
remtiniems asmenims ir veža maistą į namus pagal
skambučius į Vilniaus savivaldybės karštąją liniją (tel.
Nr. 1664),kiekviena diena maisto į namus pristato vis
daugiau ir daugiau.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, teikianti
pagalbą slaugant neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus
žmones jų namuose karantino metu teikia nuotolines
paslaugas telefonu ir teikia paslaugas tiems asmenims,
kurių būklė neleidžia palikti žmogų be priežiūros.

Vilniaus rajono

Veriškių vaikų dienos centras – maisto paketų
ruošimas bei dalinimas šeimoms, zoom pamokos ar
bendri užsiėmimai vaikams, pokalbiai telefonu tiek su
tėvais, tiek su vaikais, o taip pat ir pamokų ruoša);
VšĮ “Gelbėkit vaikus” Salininkų vaikų dienos centras
“Šaltinis” – socialinių darbuotojų dėka vyksta šeimų
konsultavimas, informavimas telefonu, pasidalinimas
informacija, bendravimas su šeimomis aktualiomis
temomis,
pagalba
sprendžiant
nepalankiai
susiklosčiusias situacijas. Taip pat socialinių įgūdžių
ugdymas bendraujant telefonu dėl karantino, dėl visų
saugos priemonių, rekomendacijų siuntimas. Pastovus
nuotolinio ryšio su šeimomis palaikymas (vaikams
mobiliųjų programėlių pagalba yra siunčiamos įvairios
užduotėlės, vyksta susirašinėjimas, dalinimasis savo
kūrybiniais darbais). Laikantis visų saugos priemonių
sausų davinių ir kitų maisto produktų dalinimas. Su
šeimomis ir vaikais vyksta bendravimas mobiliosiomis
programėlėmis ir kitomis programomis.
Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimo parapijos
vaikų dienos centras – kartą per savaitę yra dalinami
maisto paketai vaikams ir šeimoms iš vaikų dienos
centro, šeimos aprūpinamos apsauginėmis kaukėmis,
dezinfekciniais skysčiais, 2 kartus per savaitę vyksta
veikla su vaikais nuotoliniu būdu per ZOOM platformą,
savanoriai ir darbuotojai nuotoliniu būdu padeda
vaikams ruošti namų darbus (pagal poreikį), taip pat
technologijų pagalba yra palaikomas bendravimas su
vaikais ir tėvais, nuo balandžio vidurio pradėti vykdyti
individualūs pasikalbėjimai su paaugliais, kurių metu
paaugliai mokosi reflektuoti savo patirtis.
VšĮ „Vaikų ir paauglių socialis centras“ vaikų dienos
centras “Svajonė” – karantino metu dirbo nuotoliniu
būdu ir nekontaktinį darbą. Pagrindiniai darbai susiję su
tiesiogine pagalba buvo: informacijos sklaida dalinimasis informacija dėl karantino taisyklių, saugaus
elgesio karantino metu, COVID tyrimų atlikimo, kt.
bendravimas su vaikų, lankančių dienos centrą tėvais informacija dėl nuotolinio mokymosi, pagalba vaikų
užimtumo
užtikrinimui
namuose,
informacijos
perdavimas dėl šeimoms reikalingos pagalbos.
Nuolatinis bendravimas su vaikais, lankančiais Dienos
centrą - nuotolinio mokymosi iššūkiai, pagalba ruošiant

VšĮ Menava – pavėžėjimas į dializės centrus.
Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija – maisto ir vaistų
pristatymas į namus; konsultacijos telefonu; apsauginių kaukių
siuvimas ir dalinimas.
Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija – pavėžėjimas į dializės
centrus, į parduotuves, gydymo įstaigas.
VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas –
Socialinio taksi pavėžėjimo ir palydos paslaugos į dializės
centrus, į ligonines, maisto ir vaistų pristatymas į namus.
Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija –
pavėžėjimas į vaistines, maisto pristatymas į namus.
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius
vaikus, bendrija PAGAVA- informavimas ir konsultavimas
kurtiesiems ir neprigirdintiems prieinama forma (gestų k., sms,
skype, viber ir kitomis programomis). Tarpininkavimas tarp
neįgaliųjų ir įvairių institucijų (dėl neįgalumo pratęsimo,
nuotolinio mokymosi organizavimo, elementų klausos
aparatams, apsilankymo pas gydytoją galimybių ir
kt.). Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis siekiant
kokybiško kurčių ir neprigirdinčių vaikų ugdymo karantino
metu.
VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras - informacijos
teikimas apie viruso keliamas grėsmes, karantino sąlygas, apie
išmokas
dirbantiems
savarankiškai,
nedarbingumo
pažymėjimus, kad galėtų namuose prižiūrėti mažamečius
vaikus, atleidimo iš darbo ypatumus, pajamų deklaravimą ir t.t.
Pagalba susisiekiant telefonu: su gydytojais, darbdaviais,
užimtumo tarnybos, Sodros, VMI, Techninės pagalbos
neįgaliesiems centro darbuotojais ir t.t. Pagalba pristatant
vaistus į namus.
Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ –
informavimas ir konsultavimas telefonu; bendradarbiaujant su
Lietuvos vaiku fondu per JAV lietuvių bendruomenė „Saulutė“
vienam vaikui buvo suteiktas kompiuteris nuotoliniam
ugdymui.
VšĮ LASS šiaurės rytų centras - informavimas apie apsaugos
priemones, banko kortelių atsiėmimą karantino laikotarpiu,
aklųjų bibliotekos darbą, garsinių knygų parsisiuntimą,
poliklinikos darbą, vizitų pas gydytoją perkėlimą karantino
laikotarpiu, dėl stomatologijos paslaugų teikimo, techninės
pagalbos priemonių ir kt.

Išvardinta ir aprašyta pirmoje skiltyje.

namų darbus, emocinė pagalba, užimtumo veiklų idėjos.
Taip pat yra dirbama, kad būtų suteikta didesnė pagalba
šeimoms ir užtikrintas saugumas bei užimtumas vaikams
karantinui pasibaigus).
VšĮ "Sudervės parapijiečių bendruomenės" vaikų
dienos centras - socialinę riziką patiriančioms šeimoms
Maisto banko davinių dalinimas, visoms šeimoms Šv.
Velykų proga - iš vietos verslininkų buvo išdalintos
dovanos - gardėsių paketai. Įsijungimas į vaikų
nuotolinio
ugdymo
proceso
organizavimą
(bendradarbiaujant su pradine mokykla); buvo tirtas
pagalbos vaikams poreikis dėl nuotolinio ugdymo
priemonių; įsitikinta, kad visi vaikai visas reikiamas
priemones turi; buvo aiškintasi ar geba tomis
priemonėmis naudotis, kokių keblumų kyla, kaip juos
spręsti; buvo tirtos mokymosi namuose sąlygos - ar visi
vaikai turi galimybę/vietą ramiai dalyvauti mokymosi
procese; pasiūlyta pagalba atliekant mokytojų pavestas
užduotis, ruošiant namų darbus; esant norui – šiaip
pabendrauti. Periodiškai įvyksta nuotoliniu būdu
pokalbiai su vaikais bei vaikų tėvais apie vaikų
mokymąsi namuose, saugų ir sveikatinantį laisvalaikį;
bendrą atmosferą namuose; higieną, apsauginių
priemonių dėvėjimą ir pan.
VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras - teikia
stacionarią socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir
socialines paslaugas be tėvų globos likusiems Vilniaus
rajono vaikams.
VšĮ Markučių veiklos dienos centras - dienos
socialinės globos paslaugų teikimas suaugusiems
asmenims su negalia stacionare, kuriame savivaldybė
finansuoja paslaugas savo rajono gyventojams, yra
laikinai sustabdytas dėl įvesto karantino, tačiau
darbuotojai dirba nuotoliniu būdu pagal individualiai
pasirašytus susitarimus. Centro darbuotojai palaiko ryšį
su paslaugų gavėjais bei jų artimaisiais, esant poreikiui,
suteikia jiems visokeriopą informaciją.
Labdaros ir paramos fondas Širvintų parapijos
globos namai - teikia ilgalaikės socialinės globos
paslaugas Vilniaus rajono senyvo amžiaus asmenims su
negalia.
VšĮ Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas Vilniaus

Visagino

rajono suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su
negalia.
VšĮ Gėlos globos namai - teikia ilgalaikės socialinės
globos paslaugas Vilniaus rajono suaugusiems ir senyvo
amžiaus asmenims su negalia. Karantino metu vyksta
labai glaudus bendradarbiavimas tarp globos namų ir
Vilniaus rajono savivaldybės. Gėlos globos namai
užtikrina vietas ir socialinės globos paslaugų teikimą
Vilniaus rajono gyventojams, kuriems ši pagalba
karantino metu yra būtina.
VšĮ Betzatos bendruomenė - teikia ilgalaikės
socialinės
globos
paslaugas
Vilniaus
rajono
suaugusiems asmenims su negalia.
VšĮ Antavilių pensionatas - teikia ilgalaikės socialinės
globos paslaugas Vilniaus rajono suaugusiems ir senyvo
amžiaus asmenims su negalia.
VšĮ Adutiškio senelių namai - teikia ilgalaikės
socialinės globos paslaugas Vilniaus rajono senyvo
amžiaus asmenims su negalia.
VšĮ Senevita - teikia ilgalaikės socialinės globos
paslaugas Vilniaus rajono suaugusiems ir senyvo
amžiaus asmenims su negalia.
VšĮ senelių namai „Sevilis“ - teikia ilgalaikės
socialinės globos paslaugas Vilniaus rajono senyvo
amžiaus asmenims su negalia. Karantino metu
bendradarbiauja su Vilniaus rajono savivaldybe ir
užtikrino vietas ir socialinės globos paslaugų teikimą
Vilniaus rajono gyventojams, kuriems ši pagalba
karantino metu yra būtina.
VšĮ Domininko namai - teikia ilgalaikės socialinės
globos paslaugas Vilniaus rajono senyvo amžiaus
asmenims su negalia.
Asociacija „Pasitinkant senatvę“ - teikia ilgalaikės
socialinės
globos
paslaugas
Vilniaus
rajono
suaugusiems asmenims su negalia.
Visagino
miesto
neįgaliųjų
sporto
klubas
„Visaggalis” teikė transporto paslaugas karantino metu
neįgaliems asmenims bei jų šeimos nariams.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Visagino
skyrius teikė ir teikia socialines paslaugas miesto
gyventojams (pirko maisto paketus ir vaistus, teikė
psichologinę pagalbą telefonu).

Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubas „Visaggalis” teikė
transporto paslaugas neįgaliems asmenims bei jų šeimos
nariams, tam kad būtų gerinama socialinė integracija.
Visagino neįgaliųjų draugija karantino metu teikė savo
draugijos nariams (t.y. suaugusiems asmenims turintiems
negalią) individualios pagalbos paslaugas.

Tokių centrų savivaldybėje nėra.

Zarasų
rajono

Visagino neįgaliųjų draugija teikė individualios
pagalbos paslaugas (pirko maisto produktus, padėjo
apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas, vyko
bendravimas telefonu). Paslaugos buvo teikiamos
suaugusiems asmenims turintiems negalią.
Viešoji įstaiga Lass šiaurės Rytų centras Zarasų
skyrius teikta individuali emocinė pagalba, perskaityta
pagrindinė svarbiausia informacija, paaiškinta karantino
svarba ir buvimo namuose būtinybė, pateikta
informacija apie apsauginių veido kaukių ir pirštinių
dėvėjimą bei dezinfekciją einant į parduotuvę, jei yra
būtinybė, kuo mažiau lankytis tose vietose kur renkasi
daugiau žmonių. Pasistengti laikytis nurodymų ir likti
namuose. Rizikos grupės regėjimo neįgaliesiems
nupirkti maisto produktai bei reikalingi vaistai ir nunešti
į namus.
Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga, teikė
transporto paslaugas, individualias paslaugas Zarasų
rajono gyventojams bei Asociacijos nariams, (maisto
nupirkimo ir pristatymo paslaugas, individualios
informacinės paslaugos nuotoliniu būdu, emocinės
palaikymo paslaugos telefonu, būtinųjų buities
priemonių nupirkimas ir išvežiojimas ir kt. kasdienės
būtinosios paslaugos)
Zarasų rajono neįgaliųjų draugija - informavimas
telefonu apie apsaugos priemones ir jų išdalinimas,
paaiškinta karantino svarba ir buvimo namuose
būtinybė, pateikta informacija apie apsauginių veido
kaukių ir pirštinių dėvėjimą bei dezinfekciją einant į
parduotuvę.
Bendravimas
telefonu
emocinis
palaikymas.
VšĮ “Nacionalinis socialinės integracijos institutas”
teikia individualią pagalbą neįgaliajam transporto
pevežėjimo paslaugą.

Pavėžėjimo paslaugos, parvežimas iš ligoninės, pristatymas
maisto produktų, vaistų iki durų, kilnojamosios bibliotekėlės
knygų pristatymas,
perskaityta pagrindinė svarbiausia
informacija, paaiškinta karantino svarba ir buvimo namuose
būtinybė, pateikta informacija apie apsauginių veido kaukių ir
pirštinių dėvėjimą, išdalintos veido kaukės, palaikomoji
emocinė pagalba, aprūpinimas drabužiais, avalyne ir kitais
būtinais daiktais buityje.

Pristatymas maisto, vaistų šeimoms su
vaikais, apsaugos priemonių (veido
kaukių) nupirkta ir išdalinta šeimoms,
pagalba nuotoliniam mokymui namuose
(gauta ir išdalinta šeimoms su vaikais
kompiuteriai nuotoliniam mokymui
užtikrinti). Teikia psichologinę pagalbą
telefonu vaikams ir tėvams nuotoliniu
būdu

