
 

Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ 

DALYVIO ATMINTINĖ 
 

Vilniaus mieste pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas 

Vilniaus mieste“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

"Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-

ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. 

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste 

gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, 

savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą 

bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.  

Projekto tikslinė grupė – paslaugos teikiamos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, 

kasdieniame gyvenime susiduriančiomis su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – 

besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus su negalia, šeimoms, 

slaugančioms artimuosius namuose, asmenims, turintiems problemų dėl narkotinių ar 

kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomiems nuo azartinių lošimų 

asmenims, šeimoms, patyrusioms artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvams, 

susiduriantiems su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, šeimoms, patiriančioms 

tarpusavio santykių problemas ar patiriantiems krizes dėl kitų socialinės rizikos 

veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba. 

Projekto metu teikiamos paslaugos yra nemokamos, finansuojamos Europos Sąjungos 

fondo lėšomis. Siekiant užtikrinti skaidrų projekto vykdymą bei paslaugų teikimą, Jūsų 

prašome: 

➢ užpildyti nustatytos formos paslaugų gavėjo anketą; 

➢ projekte dalyvaujant 7-14 metų vaikams, projekto dalyvio anketą vaiko vardu 

turi pildyti vienas iš tėvų ar oficialių vaiko globėjų; 

➢ kiekvieną kartą gavus paslaugą, pasirašyti mokymo (ų) dalyvių sąrašuose; 

➢ pasirašyti vaiko priežiūros paslaugų registre (jeigu naudositės šia paslauga). 

Vaiko priežiūros paslauga teikiama pagal poreikį, kai tėvai, dalyvauja 

projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. 

Paslauga teikiama šio amžiaus vaikams – nuo 3 metų iki kol vaikas pradės 

lankyti bendrojo ugdymo įstaigą; 

➢ susitarus dėl paslaugos teikimo ir sutartu laiku negalint atvykti, informuoti 

organizacijos, kurioje turėjo būti teikiama paslauga, darbuotojus. 

Dalyvavimo projekte metu arba po jo su Jumis gali susisiekti Europos socialinio fondo 

agentūros atstovai, projekto įgyvendinimo priežiūros, mokymų vertinimo ar socialinių 

tyrimų tikslais. 

Jūsų dalyvio anketoje pateikti asmens duomenys bus naudojami tik projekto 

administravimo tikslais.  Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų 

apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Už duomenų administravimą atsakinga BĮ 

Vilniaus miesto socialinės paramos centras bei Europos socialinio fondo agentūra.  

Išsamesnės informaciją apie projekto partnerių vykdomas veiklas teiraukitės:  

BĮ Vilniaus miesto socialinė paramos centras 

Kauno g. 3, 01314 Vilnius 

d.adomaitiene@spcentras.lt 

8 683 81066 

VšĮ "Vilniaus SOS vaikų kaimas" 

Skroblų g 15/115B, 03141 Vilnius 

Tel.: 8 699 45534 

pagalbaseimai@sos-org.lt 

 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas 

Odminių g. 12, 01122 Vilnius 

tel.: 864504650 

rita.duseviciene@vilnius.caritas.lt 

 

VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) 

Kalvarijų g. 159, 08313 Vilnius  

tel.: 8 5 2121453. 

sotas.vilnius@sotas.org 

 

VšĮ Paramos vaikams centras 

Latvių g. 19 a, Vilnius 08113 

tel.: 861143567; 85 2715980 

pvc@pvc.lt 

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras 

J. Matulaičio a. 3, 05111 Vilnius 

tel.: 865905051 

matulaitis.seimos@gmail.com 

 

 

mailto:d.adomaitiene@spcentras.lt
mailto:pagalbaseimai@sos-org.lt
mailto:rita.duseviciene@vilnius.caritas.lt
mailto:sotas.vilnius@sotas.org
mailto:pvc@pvc.lt
mailto:matulaitis.seimos@gmail.com

