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l. BENDRA INFORMACIJA

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius - tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savo
veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
Labdaros paramos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.
LSB Kelmės skyrius įregistruotas 1992m. balandžio mėn. 12d. adresu Dariaus ir Girėno g.2
Kelmė LT-86136.
LSB Kelmės skyrius vykdo socialines, globos, paramos, integracijos, dienos centrų, vaikų
vasaros užimtumo ir kitas socialines programas, teikia fizinę, materialią ir švietėjišką pagalbą
nelaimės ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms.
Jaunieji Kelmės samariečiai dalyvauja visuomeninėse akcijose, lanko vaikų ir senelių namus,
rengia įvairias šventes.
LSB Kelmės skyrius aktyviai dalyvauja ES projektuose bei Kelmės miesto ir rajono socialinės
atskirties mažinimo programose ir jų projektuose. Veikia samariečiams priklausanti labdaros
virtuvė, kurioje kiekvieną darbo dieną maitinasi po 50-55 asmenis.

Mūsų vizija – sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus
ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti pagerinti jų gyvenimo
kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.
LSB KELMĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI
Reikti socialines paslaugas asmenims ( šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, ligos,
socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomenės gyvenimu;
Integruoti neįgalius asmenis ir jų šeimų narius į bendruomenę, suteikiant galimybę kuo ilgiau
gyventi savo įprastinėje aplinkoje;
Organizuoti aprūpinimą techninėmis priemonėmis neįgaliuosius, kurie dėl negalios, ligos ar
senatvės turi judėjimo problemų;
Teikti socialinės priežiūros kompleksines paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams;
Teikti humanitarinę pagalbą (drabužiais, maisto daviniais ir kt.);
Teikti maitinimo paslaugas labdaros virtuvėje socialinės rizikos asmenims;
Aktyviai dalyvauti ES struktūrinių fondų vykdomuose projektuose ir Kelmės savivaldybės
veiklose bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamuose projektuose;
Kviesti kuo daugiau žmonių savanoriauti.
GAUTA PARAMA
Piniginės lėšos:
1. Vokietijos rėmėjų - 1 350eur
2. VMI pervesto GPM – 507eur
Maisto produktais:
1. LPF „Maisto bankas“ - 26 411eur
2. AB „Kelmės pieninė“ - 1 881eur

3. Liudo Dajoro įmonė - 503eur
Įvairiais dėvėtais daiktais:
1. ASB Arbeit-Samariter Bund – 10 500eur
PROJEKTINĖ VEIKLA
LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENRIJOS KELMĖS SKYRIUS, ĮM.KODAS 191177538, KELMĖ
Eil. Nr.
Projekto pavadinimas
Finansavimo
Suma, Eur
Įgyvendinimo laikotarpis
šaltinis

1.

VDC projektas „Draugystė“

Socialinės
apsaugos
ir
darbo ministerija
Kelmės rajono
savivaldybė

vaikams Kelmės rajono
savivaldybė

2.

Vasaros
stovykla
„Spalvota vasara“

3.

2014–2020 metų ESFP „Socialinę ES
atskirtį
patiriančių
asmenų
integracija į darbo rinką“

16 000,00€

2019m.01.01-2019.12.31

1 600,00€

2019m.01.01-2019.12.31

3 000,00€

2019.07.01 -2019.07.31

Projekto vertė 48
7395€
Partneriui- 24
370€

2019.10.01 -2019.12.31

„Aš galiu!“
4.

ESFP „Kompleksinės
šeimai Kelmės rajone“

paslaugos ES

238 494€

5.

„Socialinių paslaugų plėtra Kelmės Kelmės rajono
miesto bendruomenei“
savivaldybė

1 000,00€

2019.11.01 – 2019.12.25

6.

NVO rėmimas 2019m.

Kelmės rajono
savivaldybė

1 550,00€

2019.06.01 -2019.12.31

7.

VDC projektas „Samarietukas“

Socialinės
apsaugos
ir
darbo ministerija

16 000,00€

2019.01.01-2019.12.31

Kelmės rajono
savivaldybė

1 600,00€

2017.01.20-2020.02.28
2019metais įsisavinta
72 136eur.

2019.01.01-2019.12.31

LSB Kelmės skyriaus pirmininkas

Saulius Mockus

