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BENDRA INFORMACIJA

Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius - 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 1992 m. balandžio mėn. 12 d. 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, psichologinę pagalbą nelaimės 

ištiktiems ir socialiai remtiniems žmonėms.



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

 Teikti socialines paslaugas asmenims ( šeimoms), kurie dėl amžiaus, 

neįgalumo, ligos, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti 

asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

 Integruoti neįgalius asmenis ir jų šeimų narius į bendruomenę, suteikiant 

galimybę kuo ilgiau gyventi savo įprastinėje aplinkoje;

 Organizuoti aprūpinimą slaugos priemonėmis žmones, kurie dėl negalios, ligos 

ar senatvės turi judėjimo problemų;



 Teikti socialinės priežiūros kompleksines paslaugas riziką 

patiriantiems asmenims (šeimoms) ir jų vaikams;

 Teikti humanitarinę pagalbą (drabužiais, namų apyvokos 

reikmenimis, maisto daviniais ir kt.);

 Teikti maitinimo paslaugas labdaros virtuvėje socialinę atskirtį 

patiriantiems 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.

 Teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros 

paslaugas (vaikų dienos centrai)



PARTNERIAI

ASB Stormarn-Segeberg (Vokietija)

ASB Warnow-Trebeltal (Vokietija)

Kelmės rajono savivaldybė

Kelmės rajono seniūnijos

Kelmės pieninė

Liudo Dajoro įmonė (duonos gaminiai)

LPF Maisto bankas

Kelmės rajono kultūros įstaigos

Kelmės rajono ugdymo įstaigos

Kelmės visuomenės sveikatos biuras

Kelmės turizmo ir verslo informacinis centras

LSB skyriai



GAUTA MATERIALINĖ PARAMA

1.Vokietijos rėmėjų -1000 eur

2.VMI pervesto GPM –628 eur

3. Maisto produktais gauta parama – 22 872 eur (tame 

skaičiuje Maisto bankas 20 948 eur)

4. Vokietijos partnerių labdara – 6500 eur



VEIKLA IR PASLAUGOS

 Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos
Nuo 2020 metų akredituoti du LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centrai ,,Draugystė“ Kelmėje 
ir ,,Samarietukas“ Tytuvėnuose, kuriuos lanko 40 vaikų.

 Teikiamos maitinimo paslaugos labdaros virtuvėje asmenims patiriantiems socialinę riziką. 
Per dieną pamaitinama iki 50 žmonių.

 LSB Kelmės skyriaus socialinės paramos punkte teikiama humanitarinė pagalba rūbais, 
avalyne, namų apyvokos reikmenimis, maisto paketais.

 Organizuojamas aprūpinimas slaugos įranga žmonėms, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės 
turi judėjimo problemų.

 Teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone LSB Kelmės skyriaus 
bendruomeniniuose šeimos namuose (indv. Ir grupinės psichologinės 
konsultacijos,asmeninio asistento pagalba asmenims su fizine ir kompleksine negalia, 
mokymai aktualiomis šeimoms temomis, vaikų priežiūra, pavėžėjimo paslaugos, 
organizuojamos šventės, teminės stovyklos šeimoms, sporto varžybos, turistiniai žygiai, 
vykdoma šeimos klubo veikla, nėščiųjų mokyklėlė ir kt.). Visos paslaugos nemokamos.



VEIKLA IR PASLAUGOS

 Vaikų vasaros užimtumo paslaugų teikimas

 Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo 

rinką



PROJEKTINĖS VEIKLOS 2020 m.
Eil. Nr. Projekto pavadinimas Paramos

šaltinis

Paramos

suma, Eur

Įgyvendinimo 

laikotarpis

Organizacijos vaidmuo ir 

atsakomybė įgyvendinant 

projektą

1.

ESF „„Kompleksinės

paslaugos šeimai

Kelmės rajone“

ES 59 472 2020m. sausis -

2020m.gruodis

Partneris, juridinio asmens 

atsakomybė, įgyvendinant 

projektą. Vykdomas nuo 

2017m. kovo 1dienos

2.

ESF Asmeninio

asistento pagalba teikiama

asmenims su fizine ir
kompleksine negalia. 

ES 17 154 2020m. sausis -

2020m.gruodis

Partneris, juridinio asmens 

atsakomybė, įgyvendinant 

projektą. Vykdomas nuo 

2019m. gruodžio 1dienos

3.

2014–2020 metų

ESFP „Socialinę

Atskirtį patiriančių

Asmenų integracija į

darbo rinką“ „Aš Galiu“

ES 1 734

2020m. sausio-

2020m. balandis Partneris, juridinio asmens 

atsakomybė, įgyvendinant 

projektą

4.

VDC „Draugystė“

Socialinės

apsaugos ir

darbo

ministerija

Kelmės rajono

savivaldybė

17 257

1 600

2020m. sausis –

2020m.gruodis

Pareiškėjas, vykdė projekto 

įgyvendinimą.



Projektinės veiklos 2020 m.
5.

VDC „ Samarietukas“
Socialinės

apsaugos ir

darbo

ministerija

Kelmės rajono

savivaldybė

17 300

1 600

2020m. sausis –

2020m.gruodis

Pareiškėjas, vykdė projekto 

įgyvendinimą.

6.
Projektas „Palėpės
įrengimas,
plečiant LSB
Kelmės skyriaus
vaikų dienos
centro patalpas“

Kelmės rajono

savivaldybė
1 260 2020m.rugsėjis –

gruodis

Pareiškėjas, vykdė projekto 

įgyvendinimą.

7.
Projektas „Bendruomeninių
vaiko globos namų ir vaikų
dienos centrų tinklo plėtra
Kelmės rajone“

Kelmės rajono

savivaldybė
2 830 2020m.rugsėjis - gruodis Pareiškėjas, vykdo  projekto 

įgyvendinimą

8.
Maitinimas nepasiturinčių 
asmenų valgykloje 
finansuojamas
Savivaldybės ir  LSB Kelmės sk.
lėšomis.

Kelmės rajono

savivaldybė
12 000

2020m.sausis - gruodis

Pareiškėjas, vykdo  projekto 

įgyvendinimą

9.
Vokietijos projektas

Vokietija

LSB Kelmės skyrius

7 002

4 320

2020m.sausis - gruodis Pareiškėjas, vykdo  projekto 

įgyvendinimą

10.
Projektas „Socialinio verslo 
kūrimas Šiaulių regione“

136 2020n. rugsėjis Partneris, juridinio asmens 

atsakomybė, įgyvendinant 

projektą



Akcijos

 ,,Gerumo diena“

Paroda Tytuvėnų gimnazijoje

Valstybinės šventės

Miesto šventės

Partnerių iš Vokietijos priėmimas

 Laisvės dienos paminėjimas

Maisto banko akcija


