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Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija sėkmingai įgyvendino visas projekto Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0300 „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ veiklas.  

Įsteigta Labdaros valgyklėlė, dušo ir skalbimo paslaugos didina Vilkaviškio miesto bendruomenės 

socialinę integraciją, mažina skurdą, skatina savanorystę, apjungiant partnerystei, 

bendradarbiavimui, bendro tikslo siekimui, nevyriausybines organizacijas, verslo ir valdžios 

atstovus.  

Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Vilkaviškio mieste gyvena 23 proc. vienišų senyvo amžiaus 

žmonių, žmonių patiriančių skurdą, neturinčių pastovios gyvenamosios vietos arba gyvena būste, 

kuriame nėra komunikacijų, vandentiekio ar nuotekų tinklų. 20 skurstančių asmenų (vieniši 

pensininkai, asmenys gyvenantys žemiau skurdo ribos, benamiai, nuo alkoholinių ir narkotinių 

medžiagų priklausomi asmenys) kiekvieną dieną ateidavo į Vilkaviškio Švč. M. Marijos 

Apsilankymo parapijos įsteigtą Labdaros valgyklėlę, kad gautų šilto maisto. Įvertinus poreikį, 

paaiškėjo, kad labdaros valgyklėlės pajėgumai per maži, įranga pasenusi, jos trūksta, kad būtų 

galima pamaitinti ne mažiau 50 asmenų. Šiai dienai 43 asmenys valgantys vietoje, 10 senelių 

maistas vežamas į namus. Atėję ne tik pavaišinami karštais pietumis, bet ir gali gauti sunkioje 

buityje naudingų daiktų, maisto paketus, išsiskalbti drabužius, nusiprausti. Iš projekto 

suremontuotos patalpos, atnaujinta įranga maisto gamybai, nupirkta profesionali skalbimo mašina 

su džiovykle ir priemonės skalbimui, įrengta dušo kabinos, vandens šildytuvas, nupirkta priemonės 

dušo paslaugoms, rūbų kabyklos, spintelės. Visas šias paslaugas koordinuoja 4 savanoriai. 

Pastebėjome, kad yra tokių žmonių, kurie gėdijasi susidariusios situacijos. Manome ši situacija 

sprendžiasi lengviau, kadangi paslaugą teikią parapija, kurios veikloje svarbiausia žmogus ir 

nesvarbu kokį gyvenimą jis veda, kokiai gyventojų grupei priklauso.  Dušo ir skalbimo paslauga 

teikiama asmenims (šeimoms), kurie dėl negalios, ligos, amžiaus ar buities sąlygų neturi 

galimybės šių veiksmų atlikti patys. Šias paslaugas gauna 20 asmenų. Po dušo savanoriai 

pasirūpina, kad būtų švarių rūbų, o naudotus rūbus išskalbia ir paruošia kitam kartui. Taip pat 

atnešama išskalbimui rūbų. Atneštus skalbinius žmonės palieka skalbyklos savanoriams, o po 

kelių valandų ar kitą dieną juos atsiima jau išdžiovintus. Vieni lankytojai neturi namie 

vandentiekio, kiti vandentiekį turi, bet neturi skalbimo mašinos, o treti kreipiasi dėl to, kad jiems 

per brangu pirkti skalbimo priemonių – čia jos suteikiamos nemokamai.  

Projekte teikiant socialines paslaugas, savanoriaujant, mažinama socialinė atskirtis, didinama 

nepasiturinčių asmenų Vilkaviškio miesto socialinė integracija. Prie sklandaus įgyvendinimo 

veiklų prisideda ir Vilkaviškio rajono savivaldybė skirdama finansinę paramą maisto produktams. 

Šių lėšų tikrai nepakanka. Į procesą įsitraukia ir verslas, ūkininkai, kurie teikia maisto produktus, 

dovanoja daržoves, vaisius. Įsitraukia kitos nevyriausybinės organizacijos, kurios tarpininkauja 

pristatant šiltą maistą į namus sergantiems, negalintiems vaikščioti žmonėms. Bendradarbiaujama 

ir su Vilkaviškio socialinių paslaugų centru, kuris vykdo dienos socialinę globą asmens namuose. 

Taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos Carito Vilkaviškio skyriumi. Labai graži 



iniciatyva socialinę atskirtį patiriančius asmenis suburti per didžiasias metų šventes. Čia kartu 

švenčiamos Kūčios, Kalėdos, Velykos. Žmonės ne tik per šventes nebūna vieniši, bet ir turi 

galimybę atsisėsti prie gausaus šventinio stalo. 

Projektas vykdomas įgyvendinant „Vilkaviškio miesto vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 

metams“ ir bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinis 

fondas) bei Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos lėšomis. 
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