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VIEŠOJI ĮSTAIGA
BENDRYSTĖS IR SOCIALINIŲ INOVACIJŲ CENTRAS
Viešoji įstaiga Bendrystės ir socialinių inovacijų centras, kodas 305202514
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022 m. balandžio 29 d.
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VADOVO ŽODIS
Viešoji įstaiga „Bendrystės ir socialinių inovacijų centras“ (toliau – Centras) kuriame
valstybei atstovauja Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), įsteigta 2019 m.
Centras 2021 m. baigė turėdamas tris darbuotojus, dėl pandeminės situacijos metu
sumažėjusių pajamų, teko atsisakyti projektų koordinatoriaus pareigybės. Vykdant projektus buvo
ieškoma įvairių kitų žmogiškųjų išteklių pasitelkimo būdų veikloje.
Per 2021 m. Centras stengėsi įgyvendinti visus įvairių fondų finansuotus projektus,
megzti naujas partnerystes ir gilintis bei atliepti aptarnaujamų tikslinių grupių: VRM sistemos
darbuotojų, statutinių pareigūnų ir veteranų, žmonių nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis ir kitų
nusikaltimų, valstybės tarnautojų ir viešojo sektoriaus darbuotojų, imigrantų problemas ir
poreikius, taip pat rengė konkursines paraiškas projektams, ieškodamas finansinių išteklių Centro
veikloms vystyti. 2021 m. parengta ir pateikta 12 paraiškų projektų konkursams, iš kurių 5
projektai gavo finansavimą – dėl dar 4 projektų finansavimo laukiama atsakymų 2022 m.
pradžioje.
2021 m. pagrindines Centro veiklos kryptis nubrėžė gautas projektinis finansavimas
projektams, skirtiems imigrantų integracijai. Daug dėmesio buvo skirta bendradarbiavimui
įgyvendinant bendras veiklas su kitomis organizacijomis: pvz. kartu su MB „Pirmas blynas“
vykdoma bendruomeninių socialinės įtraukties veiklų iniciatyva, kurios metu į bažnyčios pastato I
aukštą perkelta socialinio restorano “Pirmas blynas” veikla. Pastaroji praturtino bendruomenę
įvairiausiais aspektais. Tai ne tik socialinės integracijos įrankis negalią turintiems (dauno
sindromą, autizmą ir kt.), bet ir visuomenės švietimas per natūralų socialinių ir fizinių kitoniškumų
priėmimą bei didesnių prasmingo bendravimo galimybių kūrimą. Aktyviai vykdyti kultūros
paveldo sklaidos ir atminties skatinimo projektai per sukurtas interaktyvias ekspozicijas.
2021 m. Centras aktyviai įsijungė į neteisėtos migracijos krizės ekstremalios situacijos
metu valdymo veiklas. Vykdytas savanorių telkimas ir humanitarinės pagalbos, pabėgėlių
stovyklose esantiems, rinkimo akcijos organizavimas. Centro indėlis aktyviai prisidėjus prie
neteisėtos migracijos krizės ekstremalios situacijos metu valdymo buvo įvertintas Vidaus reikalų
ministrės padėka.
Per visus metus rengiami nauji projektai, kuriais siekiama stipriau įtraukti VRM sistemos
bendruomenę bei suaktyvinti buvusių statutinių pareigūnų reintegraciją į kitas darbo sritis,
ypatingai į socialinį sektorių. Šiuo tikslu buvo parengtas projektas „Imigrantų, turinčių leidimą
gyventi ir dirbti Europos Sąjungoje, integracija į atvirąją darbo rinką“, kuriuo Centras ne tik
padeda Lietuvoje dėl ypatingų humanitarinių priežasčių leidimą gyventi turintiems ir
nerandantiems darbo užsieniečiams, bet suteikia galimybę naujoje srityje, kaip įdarbinimo
konsultantus, savo jėgas išbandyti buvusius pareigūnus, šiuo metu esančius pensijoje arba
negalinčius dirbti dėl kitų priežasčių.
2021 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas panaudos pagrindu valdomo Šv. Mergelės
Marijos Ramintojos bažnyčios pastato, esančio Savičiaus g. 15, Vilniuje, architektūrinio konkurso
paruošiamiesiems darbams. Parengtų koncepcijų ir pateiktų ekspertų išvadų pagrindu parengta
techninė užduotis architektūriniam konkursui specifikacijos viešajam pirkimui. Architektūrinio
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konkurso užduotis suderinta su Lietuvos architektų rūmais.
Bendradarbiaujant su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie LR VRM pavyko
sėkmingai parengti ir pateikti paraišką Kultūros paveldo departamentui kultūros paveldo
tvarkybos darbų projekto parengimo finansavimui. Projektas įvertintas aukštu balu ir bus
finansuojamas 2022-2024 metais
2021 – ieji metai Centrui tapo dar didesniu iššūkiu dėl Covid-19 pandemijos. Centras,
pasikeitus pagalbos dėl patirtų nuostolių pandemijos metu tvarkai, nebeteko galimybės gauti jokių
subsidijų, nors dar 2020 m. buvo įtrauktas į nukentėjusių nuo Covid-19 organizacijų sąrašą. Per
2021 metus Centras nenutraukė veiklų, dirbo nuotoliniu būdu, tačiau net 5 mėn. negalėjo vykdyti
veiklų susijusių su kontaktinių renginių ir mokymų organizavimu, kai kurias veiklas teko atšaukti,
ar perkelti į mažiau ribojimų turėjusį laikotarpį, Centro pajamos per minėtą laikotarpį krito
daugiau nei 50 proc. Tačiau ištisus metus Centras turėjo užtikrinti Lietuvos policijos kapeliono
vykdomų pastoracinių ir sielovados veiklų vykdymą pastate, kadangi pastarosioms veikloms
nebuvo taikomi tokie griežti ribojimai. Dar sudėtingesnė situacija tapo metų pabaigoje pakilus
elektros kainoms ir dar labiau išaugus pastato išlaikymo kaštams.
Kad galėtų užtikrinti tolimesnį savo veikimą, Centras, kurio veiklai neskiriami valstybės
biudžeto asignavimai, per 2021 m. ne kartą kreipėsi į steigėją finansinės pagalbos, išaugusiems
komunaliniams kaštams padengti. 2021 m. pabaigoje steigėjas informavo, kad Vidaus reikalų
ministerijai, atsisakant jai nebūdingų veiklų, Centras bus likviduojamas 2022 metais, o jo
vykdomos veiklos tęsiamos kitomis formomis. Centro panaudos pagrindais valdomas Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastatas numatytas perduoti Policijos departamentui prie
VRM.

VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė
Lina Blažytė
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I SKYRIUS
ĮSTAIGOS 2020-2022 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS
ĮSTAIGOS MISIJA, VIZIJA

MISIJA

Stiprinti vidaus reikalų sistemos darbuotojų bendruomeniškumą, socialinę
integraciją ir dvasinę bendrystę

VIZIJA

Aktyvus vidaus reikalų sistemos darbuotojų bendruomenę ir visuomenę
telkiantis, socialiai orientuotas dvasinės bendrystės ir socialinių inovacijų
centras

Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo,
skirtas viešiesiems interesams, teikiant sielovados, socialinę, dvasinę ir psichologinę pagalbą ir
socialinę reintegraciją vidaus reikalų sistemos pareigūnams (buvusiems pareigūnams) ir
darbuotojams, tenkinti.
Centro steigėja ir savininkė yra valstybė, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija. Centras įregistruotas 2019 m. liepos 1 d. aktyvią veiklą vykdo nuo
2019 m. paskutinio metų ketvirčio. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d.
nutarimu Nr. 1257 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Bendrystės ir socialinių
inovacijų centrui pagal panaudos sutartį“, Centrui dešimčiai metų neatlygintinai valdyti ir naudotis
pagal panaudos sutartį perduotas, valstybei nuosavybės teise priklausantis bažnyčios pastatas,
esantis Savičiaus g. 15, Vilniuje.
Centro veikla vykdoma tik iš įstaigos gaunamų lėšų, kurios naudojamos tolesnei veiklos
plėtrai, darbuotojų darbo užmokesčiui, pastato komunalinėms išlaidoms, naudojamo valstybės
turto einamajam remontui.
Centras, vykdydamas savo veiklą:
t e i k i a vidaus reikalų sistemos pareigūnams (buvusiems pareigūnams) ir vidaus
reikalų sistemos darbuotojams socialinę, dvasinę ir psichologinę pagalbą, vykdo priklausomybės
ligų prevencijos projektus, kuria ir puoselėja darbuotojų ir jų šeimos narių sąmoningumą ir
sielovadą, taip pat vykdo buvusių vidaus reikalų sistemos pareigūnų ar darbuotojų socialinę
reintegraciją;
s k a t i n a visuomenės pasitikėjimą valstybės tarnyba ir domėjimąsi karjeros valstybės
tarnyboje perspektyvomis, didina visuomenės įsitraukimą į viešojo sektoriaus sprendimų
priėmimą, valstybės tarnautojų veiklos atvirumą ir priartinimą prie visuomenės;
p u o s e l ė j a šalies tradicijas, vidines ir dorovines vertybes, ugdo vienybės,
patriotizmo ir meilės savo šaliai jausmą, taip pat plėtoja dvasinėmis vertybėmis, etikos ir moralės
normomis pagrįstą švietėjišką veiklą dvasinių vertybių, pilietiškumo ugdymo, kultūros bei
kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityse;
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o r g a n i z u o j a ir (ar) dalyvauja organizuojamuose įvairiuose projektuose,
susijusiuose su pilietinės visuomenės ugdymu, visuomenės įsitraukimu į viešojo saugumo
stiprinimą, nusikalstamumo prevencija, imigrantų integracija, skatina savanorystę ir kūrybiškumą,
intelektualios kultūros aplinkos kūrimą, paveldo puoselėjimą;
t e i k i a pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ar kitų
nusikalstamų veiklų, ir jų šeimų nariams, taip pat teikia pagalbą imigrantams, mažinant jų socialinę
atskirtį;
b e n d r a d a r b i a u j a su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, telkia jas ieškant
inovatyvių sprendimų bendriems tikslams pasiekti.
PIRMAS SKIRSNIS1
ĮSTAIGAI SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
Centras negauna asignavimų iš valstybės biudžeto.
ANTRAS SKIRSNIS
ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI
Pateikiama įstaigos metinių finansinių ataskaitos rinkinių santrauka: finansinės būklės
ataskaita (turtas, nuosavas kapitalas), pajamos, sąnaudos ir finansinės veiklos rezultatai –
perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai), gauta finansinė arba nefinansinė parama
Centre Lietuvos valstybės, kaip savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas
įgyvendina VRM. Centro veiklos pradžioje ir finansinių metų pabaigoje įnašo vertė buvo 20 000
Eur (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės mėn. 29 d. nutarimas Nr. 527 “Dėl
viešosios įstaigos Bendrystės ir socialinių inovacijų centras steigimo ir valstybės turto
investavimo“). Savininkės kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir finansinių metų pabaigoje
buvo lygus jos įnašo vertei.
1 lentelė. Finansinės būklės ataskaita (Eur) pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Eil.
Nr.
A.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
II.1

Straipsniai

ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Plėtros darbai
Programinė įranga ir jos licencijos
Kitas nematerialusis turtas
Nebaigti projektai ir išankstiniai
mokėjimai
Prestižas
Ilgalaikis materialusis turtas
Žemė

Pastabos
Nr.

P03

P04

11.494,01
10.964,40

Paskutinė
praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio
diena
15.735,17
14.951,40

10.964,40

14.951,40

529,61

783,77

Paskutinė
ataskaitinio
laikotarpio
diena

Skirsnį pildo tik tos įstaigos, kurios gauna Valstybės biudžeto asignavimus per Vidaus reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių strateginį veiklos planą
1
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II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
III.
IV.
B.
C.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6
IV.
V.
D.
I.
II.
III.
IV.
E.
I.
I.1
I.2
I.3

Pastatai
Infrastruktūros ir kiti statiniai
Nekilnojamosios kultūros vertybės
Mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Kilnojamosios kultūros vertybės
Baldai ir biuro įranga
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai
mokėjimai
Ilgalaikis finansinis turtas
Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis
turtas
BIOLOGINIS TURTAS
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Strateginės ir neliečiamosios atsargos
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis
inventorius
Nebaigta gaminti produkcija ir
nebaigtos vykdyti sutartys
Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos
parduoti (perduoti)
Ilgalaikis materialusis ir biologinis
turtas, skirtas parduoti
Išankstiniai apmokėjimai
Per vienus metus gautinos sumos
Gautinos trumpalaikės finansinės
sumos
Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos
Gautinos finansavimo sumos
Gautinos sumos už turto naudojimą,
parduotas prekes, turtą, paslaugas
Sukauptos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
IŠ VISO TURTO:
FINANSAVIMO SUMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių
ir tarptautinių organizacijų
Iš kitų šaltinių
ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai
Ilgalaikiai atidėjiniai
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

P09
P10

529,61

783,77

11.971,81

16.845,12

946,81
2.471,48

620,59
3.154,45

70,00
0,00
P10

2.401,48

1.200,00
1,950,16
4,29

P11
P12

8.553,52
23.465,82
17.312,61
0,00

13.070,08
32.580,29
16.012,77
1.950,16
0,00

10.312,61

14.062,61

7.000,00
10.823,45
2.938,74

0,00
1.342,47

2.938,74
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II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.6.1
II.6.2
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
F.
I.
II.
II.1
II.2
III.
IV.
IV.1
IV.2
G.

Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų
dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų
metų dalis
Trumpalaikiai finansiniai
įsipareigojimai
Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir
finansavimo sumos
Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos
biudžetą
Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus
Grąžintinos finansavimo sumos
Kitos mokėtinos sumos biudžetui
Mokėtinos socialinės išmokos
Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų
permokos
Tiekėjams mokėtinos sumos
Su darbo santykiais susiję
įsipareigojimai
Sukauptos mokėtinos sumos
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
GRYNASIS TURTAS
Dalininkų kapitalas
Rezervai
Tikrosios vertės rezervas
Kiti rezervai
Nuosavybės metodo įtaka
Sukauptas perviršis ar deficitas
Einamųjų metų perviršis ar deficitas
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas
MAŽUMOS DALIS
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,
ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO
IR MAŽUMOS DALIES:

7.884,71

1.342,47

2.109,64

P17

4.894,40

44,17

P17
P17
P18

808,53
72,14
-4.670,24
20.000,00

1.184,37
113,93
15.225,05
20.000,00

-24.670,24
-19.895,29
-4.774,95

-4.774,95
-343,11
-4.431,84

23.465,82

32.580.29

2 lentelė. 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita (Eur) pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
Eil.
Nr.
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.

Straipsniai
PAGRINDINĖS VEIKLOS
PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšų

Pastabos
Nr.

Ataskaitin
is
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

75.866,63

96.058,42

46.593,88
7.650,32

46.950,85
36.647,26
3.000,00

24.850,00

937,39
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I.4.
II.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
F.
G.
H.
I.

Iš kitų finansavimo šaltinių
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ
PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS
PAJAMOS
Pagrindinės veiklos kitos pajamos
Pervestinų pagrindinės veiklos kitų
pajamų suma
PAGRINDINĖS VEIKLOS
SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR
SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR
RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR
EKSPLOATAVIMO
NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ
SUMŲ
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ
ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
NUOMOS
FINANSAVIMO
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS
PERVIRŠIS AR DEFICITAS
KITOS VEIKLOS REZULTATAS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS
VEIKLOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS
VEIKLOS REZULTATAS
APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO
IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ
TAISYMO ĮTAKA
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PERVIRŠIS AR
DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS
METODO ĮTAKĄ
NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

14.093,56

6.366,20

29.272,75

49.107,57

P21

29.272,75

49.107,57

P02

-95.725,35

-97.207,02

P22

-35.299,72

-34,558,29

-4.241,16

-1,229,45

-15.696,95

-7,227,39
-128,00
-89,00
-252,94

-12.818,54

-40.030,83
-456,69

-7.940,61
-32.962,80

-19.858,72

-1.148,60
799,96
799,96

P21

P23

-36,57

5,53

-19.895,29

-343,11
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J.
I.
II.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR
DEFICITAS
TENKANTIS
KONTROLIUOJANČIAJAM
SUBJEKTUI
TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

-19.895,29

-343,11

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLA
PIRMASIS SKIRSNIS
ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINAI

01. PIRMASIS VEIKLOS TIKSLAS. Sudaryti tinkamas sąlygas vidaus reikalų sistemos
įstaigų statutiniams pareigūnams (buvusiems pareigūnams) ir darbuotojams gauti
sielovados, socialinės integracijos ir psichologinę pagalbą per Centro ir (ar) vidaus reikalų
sistemos įstaigų organizuojamus renginius.
Siekdamas įgyvendinti šį tikslą Centras organizavo (dalyvavo organizuojant) sielovados ir
kitus dvasinę bendrystę skatinančius renginius, sudarė galimybę policijos kapelionui vykdyti
sielovados veiklas. Visuose sielovados, socialinės integracijos, psichologinės pagalbos ir kituose
renginiuose kartu bendradarbiaudami veiklas vykdė Centro darbuotojai, Lietuvos policijos
kapelionas A. Toliatas, kai kurių renginių įgyvendinimui buvo pasitelkiami savanoriai. Buvo
sudarytos sąlygos repetuoti Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios chorui (vadovas E.
Anskaitis).
Bažnyčios pastatas, esantis Savičiaus g. 15, yra vidaus reikalų sistemos darbuotojų ir
pareigūnų neformalių susitikimų, sielovados, bendravimo, dalinimosi gerosiomis patirtimis ir
mokymosi erdvė, tarnaujanti šiandienos poreikiams, kurianti aukštą savo veiklų ir aplinkos
kokybę, atliepianti šiandieninius tikslinių grupių poreikius.
01.01 užtikrinti tinkamas sąlygas vidaus reikalų sistemos statutiniams pareigūnams
(buvusiems pareigūnams) ir darbuotojams gauti socialinę, dvasinę ir psichologinę pagalbą.
2021 m. buvo užtikrinta galimybė Lietuvos policijos kapelionui tris kartus į savaitę laikyti
Šv. Mišias bažnyčios pastate veikiančioje Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčioje bei
vykdyti kitą pastoracinę, sielovadinę veiklą, teikti sakramentus (per metus Lietuvos policijos
kapelionas įvykdė 524 įvairaus pobūdžio pastoracinius, sielovados, sakramentų teikimo renginius)
taip pat buvo užtikrinta galimybė Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios religinei
bendruomenei rinktis į kas savaitę veikiančias maldos grupes (sausio – gegužės mėnesiais vyko
21 užsiėmimas), organizuoti sielovados ALFA ir BETA kursus (rugsėjo – gruodžio mėnesiais
vyko 13 renginių), religinės bendruomenės šeštadienius (į metus vyko 9 renginiai), šeimadienius
(4 renginiai), paskaitas religine tematika (2 renginiai).
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Centras sudarė sąlygas, kad VRM darbuotojams tiek šioje grupėje, tiek vykdant
individualius susitikimus būtų teikiama pirmenybė registruojantis, užtikrinamas jų
anonimiškumas. Per 2021 m. veikė Emocinės paramos grupė patiriantiems depresiją ir nerimą su
psichologe Inga Juodkūne (įvyko 20 grupinių pagalbos užsiėmimų) bei Individualios
psichoterapijos konsultacijos su psichologe Audrone Molyte (8 ketvirtadienius rugpjūčio – spalio
mėnesiais vyko individualūs užsiregistravusiųjų susitikimai su psichologe)
Centre rugpjūčio mėnesį buvo organizuotos dvi savaitinės stovyklos vaikams „Unikalūs
drauge“(rugpjūčio 9-13 dienomis) ir „Aš žmogus“ (rugpjūčio 23-27 dienomis) kuriose VRM
sistemos darbuotojų vaikai galėjo dalyvauti gaudami paslaugą su nuolaida. Stovyklose dalyvavo
30 VRM sistemos darbuotojų vaikų.
01.02 užtikrinti tinkamas sąlygas vidaus reikalų sistemos įstaigoms organizuoti socialinės
integracijos, kultūrinius, edukacinius ir kvalifikacijos kėlimo renginius.
Centras savo veiklomis bažnyčios pastate padėjo vidaus reikalų sistemos pareigūnams ir
darbuotojams ir plačiajai visuomenei organizuoti socialinės integracijos, kultūrinius, edukacinius
ir kvalifikacijos kėlimo renginius. Nors pastato būklė yra tik patenkinama ir jam reikalinga
nuolatinė ūkinė ir techninė priežiūra, stengtasi užtikrinti jaukią bei švarią aplinką įvairių renginių
dalyviams. Pastato pirmo aukšto salė, kurioje telpa iki 200 žiūrovų, pasižymi gera akustika. Antro
aukšto 200 vietų salė yra lengvai transformuojama ir pritaikoma įvairios paskirties renginiams
organizuoti.
Per 2021 metus mokymus skirtus kolektyvo motyvacijai, pilietiškumui skatinti,
tarptautiniams santykiams puoselėti Centre vykdė: Vilniaus m. 3-iasis policijos komisariato
pareigūnai, organizavę susitikimą su Užupio bendruomenės nariu Sakalu Gorodeckiu ir diskusiją
„1941 m. birželio 23 d. sukilimą prisimenant“ bei tarptautinį gerosios patirties pasidalinimo
renginį su policijos pareigūnais iš Moldovos Respublikos. Įvyko ir Italijos Municipalinės policijos
asociacijos delegacijos susitikimas su Policijos kapelionu, statutinių įstaigų profesinių sąjungų
vadovais ir atstovais, Lietuvos policijos veteranų asociacijos atstovais.
Centre organizuoti bendri renginiai su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir
Lietuvos policijos veteranų asociacija. Pirmasis – ekspozicijos, skirtos Lietuvos policijos įstatymo
30-mečiui „Tvirtai pasiryžta“ atidarymo renginys. Antrasis – diskusija, skirta rašantiems policijos
pareigūnams, Vidaus reikalų ministerijos, policijos veteranams ir šiuolaikiniams rašytojams,
kuriantiems policijos tema. Diskusijoje dalyvavo rašytojas Rimantas Kmita ir rašantys buvę ir
esami vidaus reiklų sistemos darbuotojai, policijos pareigūnai: Marijonas Misiukonis, Petras
Liubertas, Zurabas Džavachišvilis, Arvydas Augas, Alfredas Vilbikas, Alvydas Sadeckas,
Gintautas Šarauskas, Petras Stankeras, Vladimiras Plotkinas, Lietuvos policijos kapelionas kun.
Algirdas Toliatas.
Centras organizavo vidaus reikalų sistemos ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų
renginius: Vilniaus policijos komisariatų darbuotojų apdovanojimų renginį, Mykolo Riomerio
universiteto viešojo saugumo akademijos absolventų diplomų įteikimo renginį.
Centras užtikrino galimybę rengti Lietuvos policijos kapelionų ir psichologų darbinius susitikimus
(5 susitikimai). Organizuotas ir vienas Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) darbuotojų
motyvacinis renginys.
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Sudaryti tinkamas sąlygas nevyriausybinėms
organizacijoms bei verslo subjektams organizuoti edukacinius, kultūrinius, socialinius ir kitus
renginius, mažinančius socialinę atskirtį, nusikalstamumą, smurtą artimoje aplinkoje.

02.

ANTRASIS

VEIKLOS

TIKLAS.

Centras galėjo pasiūlyti įvairių sielovados, edukacinių, prevencinių, kultūrinių
paslaugų, kurias teikė kartu su įvairiais partneriais. Nuo Centro veiklos pradžios buvo
bendradarbiaujama su įvairiomis organizacijomis, vykdomos bendros veiklos, skirtos Centro
įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
Centras aktyviai įsijungė į mūsų valstybėje vykstančių krizinių situacijų valdymą. Dar
2020 m. Centro parengtas Sveikos gyvensenos video mokymų ciklas 2021 m. bendradarbiaujant
su NVO darbo grupe klausimams, susijusiems su pagalbos COVID-19 ligos sukeltos pandemijos
paveiktoms asmenų grupėms, buvo įtrauktas į psichologinės emocinės pagalbos linijų vaikams,
paaugliams ir senjorams viešinimo kampaniją, skatinančią nedelsiant kreiptis pagalbos. Sveikos
gyvensenos mokymų video medžiaga viešinama Jaunimo linijos ir Pagalbos moterims linijos
socialiniuose tinkluose.
2021 metais Centras, telkdamas savanorius, vykdė užsieniečių integracijai Lietuvoje
skirtas veiklas. Suburta 7 savanorių, norinčių nuotoliu mokyti užsieniečius lietuvių kalbos, grupė.
Sausio – gegužės mėnesiais lietuvių kalbos pamokos organizuotos nuotoliniu būdu. Veikė keturios
anglakalbių ir rusakalbių besimokančių lietuviškai grupės, pravesta 80 pamokų, kuriose dalyvavo
24 užsieniečiai, turintys teisę gyventi Lietuvoje. Matant per humanitarinius koridorius nuo
Baltarusijos režimo bėgančių žmonių poreikius, Centras subūrė 4 savanorių grupę padedančią
pasitraukusiems iš Baltarusijos žmonėms integruotis bei gyvai mokytis lietuvių kalbos.
Pasitelkiant tikslinę finansinę paramą buvo organizuotos kartą į savaitę vykstančios pamokos su
lietuvių kalbos pedagogu (įvyko 23 užsiėmimai) ir kalbos įtvirtinimui skirtos kassavaitinės,
šeštadieniais vykstančios, lietuvių kalbos pamokos su savanoriais (įvyko 23 užsiėmimai).
Pamokose dalyvavo 27 imigrantų grupė.
Prasidėjus neteisėtos migracijos krizei Lietuvoje Centras, kartu su partneriu – VšĮ
„Sėkmės sodas“, organizavo humanitarinės pagalbos migrantams rinkimo akciją, kurios metu
žmonės, aukojo šiltus rūbus ir avalynę, higienos reikmenis, vežimėlius, žaislus, mokyklinius
reikmenis. Daiktų rūšiavimui, išdalinimui užkardose suburta virš 40 savanorių. Prie humanitarinės
pagalbos rinkinių logistikos į migrantų stovyklas prisidėjo „Nacionalinis socialinės integracijos
institutas“, organizacija „Gelbėkit vaikus“, Lietuvos turkų bendruomenė, VšĮ Diversity
Development Group, Lietuvos Raudonasis Kryžius, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Western
Union ir kt. Akcijos metu į migrantų stovyklas buvo išvežtos 27 mašinos paaukotos humanitarinės
pagalbos rinkinių.
Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Lietuvoje suteikė Centrui tikslinę,
migracijos krizei valdyti ir migrantų poreikiams tenkinti, finansinę (6 743 Eur) paramą. Už šias
lėšas buvo nupirkta 1000 vnt. šiltų kojinių, 1000 vnt. pirštinių ir 200 kepurių bei išdalinta
stovyklose esantiems migrantams.
Centras kartu su Vilniaus Arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programa ir
Lietuvos turkų bendruomene surengė Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos rugsėjo 26-ąją
šventimą Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios patalpose ir kieme. Su Vilniaus
Arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programa gruodžio 18–19 dienomis organizuota
Kalėdinė vaikų dirbinių mugė.
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Kartu su kitomis organizacijomis įgyvendinti šie mokymai: su VšĮ Nacionalinis
socialinės integracijos institutas surenti 1 dienos mokymai „Migrantai versle“, su Pabėgėlių taryba
mokymai apie kultūrinę įvairovę ir pabėgėlių teises (5 dienų trukmės mokymai rugsėjo – gruodžio
mėn.).
Su Lietuvos policijos pareigūnais jaunimui surengta prevencinė paskaita „Psichoaktyvių
medžiagų pavojai ir grėsmės“.
Kartu su partneriais VšĮ Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, VšĮ „Prirašytos
rankos“ ir VA Caritas 2021 metais surengti 2 renginiai buvusių nuteistųjų socialinei integracijai ir
viena akcija „Spalvoti viršeliai“, skirta bibliotekų Lietuvos įkalinimo įstaigose papildymui.
Daugiau nei 300 žmonių ir organizacijų paaukotų grožinių ir mokomųjų knygų įvairiomis
kalbomis iškeliavo nuteistiesiems į įkalinimo vietas.
Nuo 2021 m. birželio Centras kartu su MB Pirmas blynas įgyvendina dviejų metų
trukmės bendruomeninių socialinės integracijos veiklų programos projektą, kurio metu bažnyčios
pastato 1 aukšte pradėjo veikli socialinis restoranas „Pirmas blynas“ (nuo rugpjūčio 5 d.). Jame
dirba negalią turintys asmenys. Projekto metu skatinamas vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir
socialinę atskirtį patiriančių visuomenės grupių atstovų bendravimas ir bendradarbiavimas,
kuriamos prielaidos abipusiam socialiniam dialogui, tolerancijai, laisvalaikio praleidimo ir
bendruomeninių veiklų neformalioje aplinkoje įvairovei, socialinių poreikių ir lūkesčių pažinimui
bei naujų socialinių ryšių užmezgimui. Šio projekto metu per 2021 m. 6 mėnesius surengti 48
renginiai: 11 informacinių pamokų vaikams apie dauno sindromą, 2 informaciniai Lietuvos
Alzheimerio Ligos Asociacijos renginiai, 1 šeimų, auginančių autizmu sergančius vaikus,
susitikimas, 9 viešos konsultacijos apie socialinį verslą studentams ir pradedantiesiems
verslininkams, 6 renginiai su Socialine įdarbinimo agentūra „Kaip įdarbinti žmogų su negalia“, 2
dienų asmenų su negalia darbinė praktika, 1 metinis Lietuvos negalios organizacijų forumo
renginys, 2 Lietuvos socialinių inovacijų klasterio narių susitikimai, 3 kulinariniai belgiškų vaflių
ir šokolado triufelių gaminimo kursai suaugusiems, 2 kulinariniai renginiai nepasiturinčių šeimų
vaikams, 6 kalbų mainų renginiai „Language exchange“ (bendrauti susitinka Vilniuje gyvenantys
užsieniečiai ir vietos gyventojai, norintys pagerinti savo užsienio kalbų žinias), 1 socialinių
darbuotojų dienos renginys. Viso projekto renginiuose dalyvavo 953 asmenys.
Centras per 2021 m. pilnai įgyvendino šiuos projektinį finansavimą gavusius projektus:





Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos finansuotą Nekilnojamojo
kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos dalinio finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis projektą „Mokslinė konferencija „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčios ansamblis: istorija ir ateities vizijos““;
Federacinės Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Atsparumo fondo finansuotą projektą
„Tautų kiemo platforma“ II dalis;
Pateikus paraišką, laimėjo Projekto „Fixus“ finansuotą Kultūros paveldo objekto Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato prevencinės priežiūros paslaugų paketą.
Projekto „FIXUS“ vykdytojas BĮ Kultūros paveldo centras ir partneris BĮ Kultūros
infrastruktūros centras parengė Vilniaus Augustinų vienuolyno statinių ansamblio Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios būklės vertinimo ataskaitą ir priežiūros planą,
atliko skubius stogo čerpių dangos remonto darbus, pakeitė pavienes sulūžusias čerpes.
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Centras 2021 m. pradėjo ir 2022 m. planuoja baigti įgyvendinti šiuos projektus:



VšĮ „Go Vilnius“ finansuojamą Miesto žinomumo ir turistinio patrauklumo didinimo
iniciatyvą „Šviesų instaliacija Savičiaus gatvėje „Laiptai į dangų““;
Europos socialinių fondo agentūros (ESFA) finansuojamą projekto „Alternatyvių
investicijų detektorius“ idėją „Imigrantų, turinčių leidimą gyventi ir dirbti Europos
Sąjungoje, integracija į atvirąją darbo rinką“.

Per 2021 m. surengti 2 Jungtinės Veiklos Memorandumo (pasirašyto 2019 m. tarp
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos dėl jungtinės veiklos inovatyvių viešųjų paslaugų prototipų
kūrimo ir įgyvendinimo) įsteigtos Koordinavimo tarybos posėdžiai. Koordinavimo tarybą
techniškai aptarnauja Centras (atlieka sekretoriato, informacijos valdymo ir sklaidos funkcijas).
02.01. užtikrinti tinkamas sąlygas ir teikti aptarnavimo paslaugas viešųjų paslaugų gavėjams,
vykdant edukacinę, kultūrinę, socialinę veiklą ir kitus renginius.

Bažnyčios pastatas ir jo erdvės patrauklios audiovizualinių kūrinių kūrėjams ir miesto
svečiams. Centras, užtikrindamas sąlygas ir teikdamas aptarnavimo paslaugas viešųjų paslaugų
gavėjams siekė teikti aukštos kokybės edukacinius, kultūrinius ir kt. renginius.
2020 metais buvos sukurtos virtualios, interaktyvios edukacinės priemonės, skirtos
istorinei atminčiai ir kultūros paveldo pažinimui. Tik 2021 m. atšaukus karantino ribojimus, jos
buvo atvertos visuomenei. Nuo gegužės 21 d. iki gruodžio 1 d. veikė kartu su Policijos
departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos policijos veteranų asociacija sukurta
interaktyvi ekspozicija skirta Lietuvos Policijos įstatymo 30-mečiui „Tvirtai pasiryžta“.
Nuo birželio 18 d. bažnyčios pastato patalpose virtualios realybės akinių pagalba rodoma unikali
patirtis „Virtuali Ramintoja“. Šį projektą drąsiai galima vadinti ne tik pažintiniu, kultūros paveldą
populiarinančiu, bet ir moksliniu. Tai pirmasis projektas Lietuvoje, kai remiantis tyrimais dar prieš
patalpos restauraciją, ji detaliai atkuriama virtualios realybės pagalba. Patirtį bus galima pamatyti
ir 2022 metais.
Nuo gruodžio 1 d. vėl veikia nuolatinė menininko Ray Bartkaus ekspozicija „12RAMių“.
Per 2021 metus buvo surengta 11 keičiamų parodų:
 Vilniaus etninės kultūros centro ir Vilniaus krašto tautodailininkų–meno kūrėjų bendrijos
popieriaus karpinių paroda „Sakralinė liaudies dailė. Karpiniai“ (birželio 17 – liepos 15
dienomis);
 Mai Ram paroda „Keturi tarpsniai“ (liepos 24 – rugpjūčio 20 dienomis);
 Kūrybinio darželio „Strazdanėlės“ vaikų sukurtų vaizduojamojo meno ir dizaino projektų
paroda „Aš žmogus“ (rugpjūčio 23 – rugsėjo 5 dienomis);
 Mindaugo Meškausko fotografijų paroda “Piligrimo pėdos portretas” (rugsėjo 8 – spalio
11 dienomis);
 Vilniaus Arkivyskupijos Carito ir fotografės Eglės Cimalanskaitės fotografijų paroda
„Kuriantys Lietuvai: pabėgėlių portretai ir istorijos“ (rugsėjo 8 – spalio 11 dienomis);
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Meno rezidencijų ir edukacijos centro „Rupert“ rezidentės Mónica Mays paroda „Bucolic
Gang“ (rugsėjo 30 – spalio 18 dienomis);
Dailininkės Linos Šlipavičiūtės socialinis projektas nuteistųjų portretų paroda (spalio 13 –
22 dienomis);
Dailininkės Simonos Širvydaitės – Šliupienės tapybos paroda “ (spalio 23 – lapkričio 6
dienomis);
Algio Augustaičio tapybos paroda „Palinkėkime vieni kitiems ramybės“ (lapkričio 10 – 21
dienomis);
Jovitos Balčiūnaitės fotografijų paroda “…ir tada atėjo talibai.” (lapkričio 24 – gruodžio
12 dienomis);
Tomo Urbelionio fotografijų paroda „Trys Dievai” (lapkričio 26 – gruodžio 9 dienomis).

Šias interaktyvias ekspozicijas ir keičiamas parodas per 2021 m. laikotarpį aplankė apie
1000 lankytojų. Centro ekspozicijose ir parodose nemokamai galėjo lankytis vidaus reikalų
sistemos darbuotojai, pareigūnai ir veteranai, pateikę galiojantį pažymėjimą; vaikai iki 7 metų;
asmenys, vyresni nei 80 metų, pateikę dokumentą; asmenys, kurių darbingumas arba specialiųjų
poreikių lygis yra 0-25 proc., ir juos lydintys asmenys; mokytojai, vadovaujantys mokinių grupei;
turistus lydintys kelionių vadovai, pateikę galiojantį pažymėjimą; Šv. Mergelės Marijos bažnyčios
koplyčios religinės bendruomenės nariai, pateikę Ramintojos Sandoros kortelę.
Per 2021 metus vyko šie kultūros renginiai:
 Liepos 9, 16, 21, 30 d. „Pučiamųjų vasaros spalvos“ LR VRM Reprezentaciniu pučiamųjų
orkestro lauko koncertų ciklas;
 Rugsėjo 18 d. Festivalio „Banchetto Musicale“” edukacinis renginys vaikams ir visai
šeimai su ansambliu „In campo aperto“, “Mergelės Marijos giesmė“;
 Rugsėjo 24-25 d. Tarptautinė mokslinė konferencija „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčios ansamblis: Istorija ir ateities vizijos“;
 Rugsėjo 26 d. Tautų kiemo šventė - „Link vis plačiau apimančio MES“ renginys Pasaulinei
migrantų ir pabėgėlių dienai paminėti ;
 Rugsėjo 26 d. Pabradės VA Caritas dienos centre „Kultūrų įkalnė“ susikūrusios muzikos
grupės „Uphill 7“ koncertas;
 Spalio 20 d. Juozo Gaižausko knygos „Tigras glostantis pėdas“ pristatymas;
 Lapkričio 12 d. Tarptautinė konferencija „Užsieniečių integracija Vokietijoje, kokią patirtį
perims Lietuvos bendruomenės“;
 Lapkričio 23 d. Naujų Idėjų kamerinio orkestro NIKO muzikinis renginys vaikams;
 Lapkričio 23 d. Muzikinių paramos renginių Ramintojoje ciklas. Naujų Idėjų kamerinio
orkestro NIKO koncertas;
 Lapkričio 24 d. Viktorijos Vaidogaitės knygos „Ir tarp puodų vaikšto Dievas“ pristatymas;
 Lapkričio 30 d. Lenkų instituto Vilniuje išleistos knygos „Garsios lenkų moterys“
pristatymas;
 Gruodžio 1 d. Diskusija tema “Rašantys policijos pareigūnai, veteranai ir šiuolaikiniai
rašytojai, kuriantys policijos tema”;
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Gruodžio 8 d. Muzikinių paramos renginių Ramintojoje ciklas. Juozo Gaižausko ir
Emilijos Latėnaitės koncertas ,,Už lango žiema, bet tarp mūsų tik vasara“.

ANTRASIS SKIRSNIS
ĮSTAIGOS VADOVO METINĖS UŽDUOTYS IR VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI
Įstaigos vadovo metinės užduotys
3 lentelė. Centro vadovo metinės užduotys
Kodas
Metinė vadovo užduotis / įvykdymo ataskaita
Organizuoti (dalyvauti organizuojant) sielovados ir kitus dvasinę bendrystę
skatinančius renginius, sudaryti galimybę policijos kapelionui vykdyti sielovados
veiklas
Ataskaita
Per analizuojamą periodą Centro darbuotojai bendradarbiavo su Lietuvos policijos
kapelionu kun. A. Toliatu organizuojant sielovados, dvasinę bendrystę skatinančius
renginius. Buvo sudaryta galimybė surengti 573 įvairaus pobūdžio, pastoracinius,
sielovados, sakramentų teikimo renginius. Kai kurių minimų renginių įgyvendinimui
buvo pasitelkiami savanoriai ir Centro komanda. Užtikrinta galimybė repetuoti Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios chorui, įvyko 34 repeticijos.
Sudaryti sąlygas organizuoti psichologinės pagalbos užsiėmimus (depresijos
grupes, priklausomybes turinčių asmenų šeimadienius), organizuoti psichologinės
sveikatos, sveikos gyvensenos skatinimo renginius bei edukaciją
Ataskaita
Per 2020 m. Centras sudarė sąlygas psichologinės pagalbos užsiėmimų veikloms.
Įvyko 20 Emocinės paramos grupės, patiriantiems depresiją ir nerimą, užsiėmimų su
psichologe Inga Juodkūne. 8 ketvirtadieniai buvo skirti pageidaujantiems
individualių psichoterapijos konsultacijų su psichologe Audrone Molyte.
Organizuota 1 atvira paskaita vaikams ir jaunimui apie psichoaktyvių medžiagų
pavojų ir grėsmes sveikatai.
Centro parengta Sveikos gyvensenos video mokymų medžiaga buvo įtraukta ir
naudota COVID-19 ligos sukeltos pandemijos paveiktoms asmenų grupėms,
viešinama Jaunimo linijos ir Pagalbos moterims linijos socialiniuose tinkluose.
Organizuoti kultūrinius, edukacinius, prevencinius, įsitraukimo į savanorystę ir
socialinės integracijos veiklas renginius vidaus reikalų sistemos statutiniams
pareigūnams (buvusiems pareigūnams) ir darbuotojams, jų šeimų nariams bei
plačiajai visuomenei
Ataskaita
Centras 2021 m. ypač aktyviai veikė telkdamas savanorius įvairioms veikloms:
Pagalbai verčiant interneto platformos www.livelithuania.net turinį iš lietuvių į rusų
ir anglų kalbas buvo pritraukti 7 savanoriai.
Pagalbai priimant lankytojus interaktyviose ekspozicijose sutelkta 12 savanorių,
Vykdant humanitarinės pagalbos paketų parengimą migrantų stovykloms, daiktų
rūšiavimui, nuvežimui ir išdalinimui užkardose suburta virš 40 savanorių.
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Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios religinės bendruomenės savanoriai
kiekvieną savaitę atlieka koplyčios valymo darbus, prieš mišias veikia Ramintojos
koplyčios savanorių aptarnaujama skaityklėlė.
Centras 2021 metais tapo akredituota Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST)
organizacija, priimanti savanorius į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą. Tais
pat metais sudaryta sutartis su 1 savanoriu, oficialiai atliekančiu savanoriškas
veiklas Centre. Nuo 2022 planuota turėti 2 savanorius.
Surengti du savanoriškas veiklas skatinantys mokymai Lazdijų socialinių paslaugų
centre, informaciniuose renginiuose savanorystės galimybės pristatytos Vidaus
reikalų ministerijos darbuotojams ir Vilniaus miesto jaunimui.
Centras iniciavo Lietuvių kalbos mokymosi klubo veiklą imigrantams, kur sutelkti
savanoriai kassavaitiniuose užsiėmimuose padeda imigrantams mokytis lietuvių
kalbos. Migrantų lietuvių kalbos mokymui buvo sutelkta 10 savanorių, kurie kartą į
savaitę susitinka su savo globojama grupe. Per metus surengtos 23 gyvos ir 52
nuotolinės (2 ak. valandų trukmės) pamokos. Tikslinės paramos dėka, iš Baltarusijos
dėl ypatingų humanitarinių priežasčių pasitraukusiems asmenims, buvo organizuotos
lietuvių kalbos pamokos su šios srities pedagogu. Įvyko 23 (2 ak. valandų trukmės)
pamokos, jas lankė virš 30 asmenų.
Su Vilniaus policijos komisariatais surengtas prevencinis saugaus eismo ir atšvaitų
gaminimo renginys imigrantams.
Kartu su MB „Pirmas blynas“ pradėtas įgyvendinti dviejų metų trukmės
bendruomeninių socialinės integracijos veiklų programos projektas, kuriuo
skatinamas vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir socialinę atskirtį patiriančių
visuomenės grupių atstovų bendravimas ir bendradarbiavimas, kuriamos prielaidos
abipusiam socialiniam dialogui, tolerancijai, laisvalaikio praleidimo ir
bendruomeninių veiklų neformalioje aplinkoje įvairovei, socialinių poreikių ir
lūkesčių pažinimui bei naujų socialinių ryšių užmezgimui. Per 2021 metus įvyko 48
šio projekto renginiai, kuriuose dalyvavo 953 asmenys.
Pagal pateiktas paraiškas teikti aptarnavimo ir renginių organizavimo paslaugas
Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms
įstaigoms organizuojant seminarus, konferencijas, konkursus, kitus edukacinius,
kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų ugdymo renginius
Pagal Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse
veikiančių įstaigų paraiškas vyko 1 kompetencijų kėlimo užsiėmimas ir 8 tarptautinio
bendradarbiavimo, kultūrinio, organizacinio pobūdžio renginiai.
Rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams, telkiant finansavimą veikloms vykdyti
Per 2021 m. parengta ir pateikta: 1 paraiška partnerio teisėmis atviro kvietimo idėjų
konkursui Vilniaus 700 metų jubiliejui švęsti; 2 tarptautinių projektų paraiškos
partnerio teisėmis Europos Komisijos programai „Tarpvalstybiniai veiksmai
prieglobsčio, migracijos ir integracijos srityse (Transnational actions on asylum,
migration and integration (AMIF-2020-AG-CALL)), 3 Lietuvos kultūros tarybai,
(Kultūros paveldo, Dailės ir Muzikos sričių konkursams), 1 paraiška Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo
pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos dalinio finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis programai; 1 paraiška Projekto „Fixus“ finansuojamoms Kultūros paveldo
objekto Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato prevencinės priežiūros
paslaugoms gauti; 1 paraiška VšĮ „Go Vilnius“ finansuojamų Miesto žinomumo ir

17

Ataskaita

Ataskaita

Ataskaita

turistinio patrauklumo didinimo iniciatyvų konkursui; 1 paraiška Vilniaus Kultūros
centro Šviesų festivalio idėjų konkursui; 1 projekto idėjos paraiška Federacinės
Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Atsparumo fondui, 1 paraiška Europos
socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamo projekto “Alternatyvių investicijų
detektorius” idėjų konkursui (iš viso 12 paraiškų).
Gautas finansavimas 5 projektams: Projekto „Fixus“ finansuojamoms Kultūros
paveldo objekto Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato prevencinės
priežiūros paslaugoms gauti; 21 100 Eur projektui „Tautų kiemo platforma II dalis“;
3 750 Eur projektui „Mokslinė konferencija „Vilniaus Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčios ansamblis: istorija ir ateities vizijos“; 7000 Eur projektui
„Šviesų instaliacija Savičiaus gatvėje „Laiptai į dangų““(vykdomas 2022 m.) ir 32
000 Eur projektui „Imigrantų, turinčių leidimą gyventi ir dirbti Europos Sąjungoje,
integracija į atvirąją darbo rinką“ (vykdomas 2021-2022 m.).
Pagal kompetenciją teikti aptarnavimo paslaugas Centro patalpose veiklas
vykdančioms nevyriausybinėms organizacijoms ir verslo subjektams,
organizuojantiems edukacinius, kultūrinius, socialinius ir kitus renginius
Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su Lietuvos policijos veteranų asociacija, Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios religine bendruomene, Lietuvos socialinių
inovacijų klasteriu, VA Caritas Užsieniečių integracijos programa, Pabėgėlių taryba,
MB „Pirmas blynas“, kurios periodiškai rengia renginius kartu su Centru ir su
nevyriausybinėmis organizacijomis bei verslo subjektais, rengiančiais vienkartinius
renginius, teikiamos renginių aptarnavimo, organizavimo paslaugos.
Teikti aptarnavimo paslaugas ir (arba) kartu organizuoti Centro patalpose
veikiančių psichologinės pagalbos, savanorystės skatinimo, imigrantų padėties
gerinimo ir kitus klubus, grupes, draugijas, savanorystės veiklas
Šiuo metu Centre veikia šios neformalios veiklų grupės ar klubai: Emocinės paramos
grupė patiriantiems depresiją ir nerimą, Tautų kiemo klubas, Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos koplyčios religinė bendruomenė, Bendrystės savanoriai, Lietuvių kalbos
mokymosi klubas imigrantams, Kalbos mainų klubas.
Vystyti daugiakalbę (lietuvių, anglų, rusų, arabų ir farsi kalbomis) elektroninę
platformą www.livelithuania.net, skirtą gyvenančių Lietuvoje imigrantų
sociokultūrinei integracijai. (tęstinis projektas „Tautų kiemo platforma“ dalinai
finansuojamas Federalinės Vokietijos užsienio reikalų ministerijos fondo)
Įgyvendintas projektas „Tautų kiemo platforma II dalis”. Jo metu toliau vystyta 2020
m. sukurta daugiakalbė (lietuvių, anglų, rusų, arabų ir farsi kalbomis) elektroninė
platforma www.livelithuania.net, skirta imigrantams ir Lietuvoje gyvenančioms
tautinėms mažumoms. Per periodą sukurta ne tik naujo rašytinio turinio, praktinių
atmintinių skirtų verslo pradžiai penkiomis kalbomis, bet ir video reportažų, diskusijų
2021 m., ypač per migracijos krizę, paaštrėjusiomis migracijos ir užsieniečių
integracijos temomis. Informacijos tikslas - skatinti visuomenės kritinį mąstymą ir
plėtoti įvairių tautų tarpusavio ryšį, pagrįstą bendromis Europos vertybėmis:
atvirumu, pagarba, įtraukimu, bendru veikimu.
Projekto metu surengta tarptautinė konferencija, kurioje buvo galima dalyvauti
gyvai bei nuotoliniu būdu. Konferencija buvo skirta ir pritraukė įvairių Lietuvos
savivaldybių bendruomenes, susidūrusias su neteisėtos migracijos krizės padariniais.
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Jos metu buvo analizuojama Vokietijos Federacinės Respublikos įvairiose žemėse,
įvairaus dydžio gyvenamosiose vietovėse vykstantys užsieniečių integracijos
procesai, diskutuojama, kokia patirtis gali būti naudinga Lietuvai.
Surengti pastato rekonstrukcijos architektūrinį konkursą (su techninio projekto
viešuoju pirkimu),
Per 2021 m. su Turto ir ūkio valdymo departamentu prie VRM parengti Švč. Mergelės
Marijos Ramintojos bažnyčios pastato, Savičiaus g. 15 Vilniuje, rekonstrukcijos
atviro architektūrinio projekto konkurso dokumentai. Konkurso sąlygos suderintos su
Lietuvos architektų rūmais. Viešojo pirkimo vykdymas nukeltas į 2022 m.
Parengti techninį ir paveldo tvarkybos darbų projektą ir projekto ekspertizę
Bendradarbiaujant su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie VRM pateikta
paraiška Kultūros paveldo departamentui dėl Švč. Mergelės Marijos Ramintojos
bažnyčios pastato kultūros paveldo tvarkybos darbų projekto parengimo finansavimo.
Projektas įtrauktas į prioritetinį 2022-2024 m. finansuojamų paraiškų sąrašą.

Įstaigos vadovo veiklos vertinimo kriterijai
4 lentelė. Centro vadovo veiklos vertinimo kriterijai
Vertinimo
Viešosios įstaigos veiklos rezultatų 2021 metų vertinimo rodiklio dydis
kriterijų
vertinimo rodiklio pavadinimas
Planinis
Pasiektas
kodai

R-02-03

ATASKAITA

R-01-01

ATASKAITA

P-01-01-01

Gautas finansavimas projektams per Ne mažiau kaip 63 850
konkursines programas iš Europos 35 000
Sąjungos ir kitų fondų, Eur
Gautas finansavimas 5 projektams. Bendra gauto finansavimo suma viršija
planuotą. Per 2021 m. pasirašytos projektinio finansavimo 2021-2022 metams
sutartys 63 850 Eur sumai. Per 2021 metus įgyvendinta projektų už 24 850 Eur
2022 metais bus baigiami įgyvendinti projektai už 38 000 Eur.
Teigiamai organizuojamus renginius
Ne mažiau kaip 90
vertinančių vidaus reikalų sistemos įstaigų 90
statutinių pareigūnų (buvusių pareigūnų) ir
darbuotojų dalis, proc.
Centre yra vedama atsiliepimų knyga, kurioje 2021 m. savo atsiliepimus parašė
VRM sistemos organizacijų pareigūnai ir darbuotojai. 90 proc. atsiliepimų buvo
teigiami.
Vidaus reikalų sistemos statutinių Ne mažiau kaip 1673
pareigūnų
(buvusių
pareigūnų)
ir 1000
darbuotojų,
dalyvavusių
sielovados, Ne mažiau kaip
dvasinės ir (ar) psichologinės pagalbos, 2000
socialinės integracijos renginiuose, ne
mažiau kaip, skaičius
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Per 2021 m. Centro ir kartu su partneriais rengtuose įvairaus pobūdžio
renginiuose dalyvavo 8365 lankytojai, apie 20 proc. dalyvavusių buvo vidaus
reikalų sistemos statutiniai pareigūnai (buvę pareigūnai) ir darbuotojai.

TREČIASIS SKIRSNIS
ĮSTAIGOS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI
5 lentelė. Centro veiklos vertinimo kriterijai
Tikslų, uždavinių Įstaigos strategijos vertinimo kriterijų 2021 metų vertinimo kriterijų
ir
vertinimo pavadinimai ir mato vienetai
reikšmės
kriterijų kodai
Planinės
Pasiektos
01

R-01-02

KOMENTARAS

01.01

P-01-01-02

KOMENTARAS

1 tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas vidaus reikalų sistemos įstaigų statutiniams
pareigūnams (buvusiems pareigūnams) ir darbuotojams gauti sielovados,
socialinės integracijos ir psichologinę pagalbą per Centro ir (ar) vidaus reikalų
sistemos įstaigų organizuojamus renginius
100
Teigiamai teikiamas renginių organizavimo 90
(aptarnavimo) paslaugas vertinančių vidaus
reikalų sistemos įstaigų dalis, ne mažiau
kaip, proc.

2021 m. vidaus reikalų sistemos įstaigų renginių metu Centro teiktos renginių
organizavimo (aptarnavimo) paslaugos priėmimo perdavimo aktuose
fiksuojamos, kaip atliktos kokybiškai ir laiku, o paslaugų vartotojai pretenzijų
neturi.
1 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti tinkamas sąlygas vidaus reikalų sistemos
statutiniams pareigūnams (buvusiems pareigūnams) ir darbuotojams gauti
socialinę, dvasinę ir psichologinę pagalbą
12
Parengta (pateikta) įvairiems fondams 5
paraiškų finansuoti (dalinai finansuoti)
projektus, programas, renginius, ne mažiau
kaip, skaičius

Per 2021 m. parengta ir pateikta: 1 paraiška partnerio teisėmis atviro
kvietimo idėjų konkursui Vilniaus 700 metų jubiliejui švęsti; 2 tarptautinių
projektų paraiškos partnerio teisėmis Europos Komisijos programai
„Tarpvalstybiniai veiksmai prieglobsčio, migracijos ir integracijos srityse
(Transnational actions on asylum, migration and integration (AMIF-2020AG-CALL)), 3 Lietuvos kultūros tarybai, (Kultūros paveldo, Dailės ir
Muzikos sričių konkursams), 1 paraiška Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos,
atgaivinimo ir leidybos dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis
programai; 1 paraiška Projekto „Fixus“ finansuojamoms Kultūros paveldo
objekto Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato prevencinės
priežiūros paslaugoms gauti; 1 paraiška VšĮ „Go Vilnius“ finansuojamų
Miesto žinomumo ir turistinio patrauklumo didinimo iniciatyvų konkursui; 1
paraiška Vilniaus Kultūros centro Šviesų festivalio idėjų konkursui; 1
projekto idėjos paraiška Federacinės Vokietijos užsienio reikalų ministerijos
Atsparumo fondui, 1 paraiška Europos socialinio fondo agentūros (ESFA)
finansuojamo projekto “Alternatyvių investicijų detektorius” idėjų konkursui
(iš viso 12 paraiškų).
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01.02

1 tikslo 2 uždavinys – užtikrinti tinkamas sąlygas vidaus reikalų sistemos
įstaigoms organizuoti socialinės integracijos, kultūrinius, edukacinius ir
kvalifikacijos kėlimo renginius

P-01-02-01

Patenkinta vidaus reikalų sistemos įstaigų
renginių organizavimo paraiškų dalis, ne
mažiau kaip, proc.

KOMENTARAS

P-01-02-02

90

100

Centras 2021 m. patenkino 100 proc. vidaus reiklų sistemos įstaigų prašymų
dėl jų įvairaus pobūdžio renginių.
Vidaus reikalų sistemos įstaigų
renginiuose dalyvavusių asmenų, ne
1000
760
mažiau kaip, skaičius

Vidaus reikalų sistemos įstaigų renginiuose ir mokymuose dalyvavusių
KOMENTARAS asmenų skaičius dėl Covid-19 pandeminių ribojimų buvo mažesnis nei
planuota, dalis renginių buvo atšaukta, perkeliama į nuotolinį formatą.

02

R-02-01

2 tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms
bei verslo subjektams organizuoti edukacinius, kultūrinius, socialinius ir
kitus renginius, mažinančius socialinę atskirtį, nusikalstamumą, smurtą
artimoje aplinkoje
Teigiamai
teikiamas
aptarnavimo
paslaugas vertinančių klubų, grupių,
80
90
draugijų ir kitų viešųjų paslaugų gavėjų
dalis, ne mažiau kaip, proc.

Apklaustos renginius 2021 m. organizavusios nevyriausybinės organizacijos
KOMENTARAS bei verslo subjektai). 90 procentų apklaustų teigiamai įvertino Centro
teikiamas aptarnavimo paslaugas.

R-02-02

Pajamų ir išlaidų balansas per
kalendorinius
finansinius
metus Teigiamas
(teigiamas)

Neigiamas

2020m. Centras įtrauktas į nukentėjusių nuo Covid-19 organizacijų sąrašą.
Centras dėl karantino apribojimų negalėjo 5 mėnesius vykdyti pilnavertės
renginių organizavimo veiklos, tačiau 2021 m. neturėjo galimybės gauti jokių
asignavimų, kaip nukentėjusi organizacija. Tuo tarpu Centras turėjo
užtikrinti Lietuvos policijos kapeliono vykdomų pastoracinių ir sielovados
KOMENTARAS veiklų galimybę pastate. Pastarosioms veikloms nebuvo taikomi tokie griežti
ribojimai. Metų pabaigoje su pakilusiomis elektros kainomis išaugo išlaidos
pastato išlaikymui (pajamų ir išlaidų balansas –19.895,29 Eur).
Augančios elektros energijos kainos bei nepalanki pandeminė situacija
išlieka ir 2022 m. pradžioje o, tai ženkliai mažina Centro, galimybes gauti
pajamų.
02.01

2 tikslo 1 uždavinys – užtikrinti tinkamas sąlygas ir teikti aptarnavimo
paslaugas viešųjų paslaugų gavėjams, vykdant edukacinę, kultūrinę,
socialinę veiklą ir kitus renginius

21
Aptarnavimo paslaugas
gaunančių
klubų, grupių, draugijų ir kitų viešųjų
P-02-01-01
6
7
paslaugų gavėjų, ne mažiau kaip,
skaičius.
2021 m. veikė šios neformalios veiklų grupės ar klubai: Emocinės paramos
grupė patiriantiems depresiją ir nerimą, Tautų kiemo klubas, Švč. Mergelės
KOMENTARAS Marijos Ramintojos koplyčios religinė bendruomenė, Bendrystės savanoriai,
Lietuvių kalbos mokymosi klubas imigrantams, Kalbos mainų klubas, Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios choras
P-02-01-02

Centre veikiančiuose klubuose, grupėse,
draugijose registruotų narių (dalyvių), ne
mažiau kaip, skaičius

140

315

Neformalių veiklų grupių ar klubų: Emocinės paramos grupė patiriantiems
depresiją ir nerimą (30 asmenų), Tautų kiemo klubas (25 asmenys), ,
Bendrystės savanoriai (60 asmenų), Lietuvių kalbos mokymosi klubas
KOMENTARAS
imigrantams (50 asmenų), Kalbos mainų klubas (30 asmenų). Švč. Mergelės
Marijos Ramintojos koplyčios religinė bendruomenė (90 asmenų), Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios choras (30 asmenų)
Centre veikiančiuose klubuose, grupėse,
draugijose organizuotuose renginiuose
P-02-01-03
dalyvavusių vidaus reikalų statutinių 25
20
pareigūnų (buvusių pareigūnų) ir
darbuotojų dalis, ne mažiau kaip, proc.
Neformalių veiklų grupių ar klubų: Emocinės paramos grupė patiriantiems
depresiją ir nerimą, Bendrystės savanorių, Lietuvių kalbos mokymosi klubo
imigrantams, Kalbos mainų klubo, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos
KOMENTARAS
koplyčios religinės bendruomenės, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos
koplyčios choro veiklose bei organizuotuose renginiuose dalyvavo 20 proc.
vidaus reikalų statutinių pareigūnų (buvusių pareigūnų) ir darbuotojų.
2022 m. I pusmečio finansinių metų veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojami atlikti darbai
2022 m. I pusmečio veiklos tikslai ir uždaviniai bei pagrindiniai darbai numatyti Viešosios įstaigos
Bendrystės ir socialinių inovacijų centro 2021–2023 metų veiklos strategijoje. Pagrindiniai darbai,
įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio
veiklos plano nuostatas bei veiklos prioritetus:
Pagrindiniai darbai, įgyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų
valdymo sričių strateginio veiklos plano nuostatas bei veiklos prioritetus:
1. Sudaryti tinkamas sąlygas vidaus reikalų sistemos įstaigų statutiniams
pareigūnams (buvusiems pareigūnams) ir darbuotojams gauti sielovados, socialinės
integracijos ir psichologinę pagalbą per Centro ir (ar) vidaus reikalų sistemos įstaigų
organizuojamus renginius:
1.1. organizuoti (dalyvauti organizuojant) sielovados ir kitus dvasinę bendrystę
skatinančius renginius, sudaryti galimybę policijos kapelionui vykdyti sielovados veiklas,
2022 I pusmetis;
1.2. sudaryti sąlygas organizuoti psichologinės pagalbos užsiėmimus (depresijos grupes,
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priklausomybes turinčių asmenų šeimadienius), organizuoti psichologinės sveikatos, sveikos
gyvensenos skatinimo renginius bei edukaciją, 2022 I pusmetis;
1.3. organizuoti kultūrinius, edukacinius, prevencinius, įsitraukimo į savanorystę ir
socialinės integracijos veiklas renginius vidaus reikalų sistemos statutiniams pareigūnams
(buvusiems pareigūnams) ir darbuotojams, jų šeimų nariams bei plačiajai visuomenei, 2022 m. I
pusmetis;1.4. sudaryti galimybę norintiems savanoriauti Centro organizuojamose integracijos
veiklose, skirtose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims bei Centro plačiajai visuomenei
organizuojamų, kultūrinių, prevencinių renginių metu, 2022 m. I pusmetis;
1.5. pagal pateiktas paraiškas teikti aptarnavimo ir renginių organizavimo paslaugas
Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms
organizuojant seminarus, konferencijas, konkursus, kitus edukacinius, kvalifikacijos kėlimo ir
kompetencijų ugdymo renginius, 2022 m. I pusmetis;
2. Sudaryti tinkamas sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms ir verslo subjektams
organizuoti edukacinius, kultūrinius, socialinius ir kitus renginius, mažinančius socialinę
atskirtį, nusikalstamumą, smurtą artimoje aplinkoje:
2.1. t e i k t i pagal kompetenciją aptarnavimo paslaugas Centro patalpose veiklas
vykdančioms nevyriausybinėms organizacijoms ir verslo subjektams, organizuojantiems
edukacinius, kultūrinius, socialinius ir kitus renginius, 2022 m. I pusmetis;
2.2. t e i k t i aptarnavimo paslaugas ir (arba) kartu organizuoti Centro patalpose
veikiančių psichologinės pagalbos, savanorystės skatinimo, imigrantų padėties gerinimo ir kitus
klubus, grupes, draugijas, savanorystės veiklas, 2022 m. I pusmetis;
2.3. v y s t y t i daugiakalbę (lietuvių, anglų, rusų, arabų ir farsi kalbomis) elektroninę
platformą www.livelithuania.net, skirtą gyvenančių Lietuvoje imigrantų sociokultūrinei
integracijai, 2022 m. I pusmetis;
2.4. į g y v e n d i n t i projektą Europos socialinio fondo finansuojamą „Alternatyvių
investicijų detektoriaus“(AID) projektą „Imigrantų, turinčių leidimą gyventi ir dirbti Europos
Sąjungoje, integracija į atvirąją darbo rinką“, 2022 m. I pusmetis.
2.5. į g y v e n d i n t i bendruomeninių socialinės integracijos veiklų programos projektą
kartu su MB Pirmas blynas, 2022 m. I pusmetis.

