Įstaigos pavadinimas

Vilniaus m. savivaldybės administracijos Šeškinės seniūnija

Įstaigos kontaktiniai duomenys

Šeškinės g. 30, tel. 2658941, faks. 2658946
seskines.seniunija@vilnius.lt

Įstaigos juridinis statusas

Biudžetinė įstaiga

Įstaigos teikiamos paslaugos

Gyvenamosios vietos deklaravimas, pažymų apie gyvenamosios
vietos deklaravimą išdavimas, notariniai veiksmai, klientų
konsultavimas;
tarpininkavimas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems.

Įstaigos sąryšis su socialine
sritimi
Įstaigos veiklos laukas

Neįgaliems asmenims įėjimo į būstą pritaikymas, švenčių
organizavimas
vaikams iš soc. remtinų šeimų, bendradarbiavimas su soc.
įstaigomis.
Šeškinės seniūnija

Klientų grupė

Seniūnijos gyventojai

Klientų skaičius per metus

4000

Kontaktinis asmuo

Seniūnas
Liudvikas Lajauskas
Tel.2658941
El. paštas: liudvikas.lajauskas@vilnius.lt

SOCIALINĖS PASLAUGOS
Įstaigos
pavadinimas

Vilniaus
miesto
socialinės
paramos
centras
Socialinio
darbo skyrius

Biudžetinė
įstaiga
Vilniaus
miesto
socialinės
paramos
centras

Įstaigos
kontaktiniai
duomenys

Įstaigos
veiklos
laukas

Klientų
grupė

Šeškinės g. 28, Biudžetinė
1 kab., tel.
įstaiga
2417813
r.cesnulevicien
e@spcentras.lt
www.spcentras.
lt

Šeškinės
seniūnija

Pagyvenę
asmenys,
neįgalūs
asmenys,
bedarbiai,
soc. rizikos
šeimos,
vaikai iš soc.
rizikos
šeimų.

Šeškinės g. 28,

Informavimas,
Konsultavimas,
konsultavimas socialiniais
informavimas, soc.
klausimais. Vienkartinės
paslaugų teikimas.
paramos teikimas
Bendradarbiavimas su
nepasiturintiems
policijos nuovada,
gyventojams. Globos ir
mokyklomis,
rūpybos kontrolė. Darbas darželiais, vaikų teisių
su asmenimis,
skyriumi, psichikos
gyvenančiais socialiniuose
sveikatos centru,
būstuose ir įsiskolinusiais
švenčių
už komunalines paslaugas
organizavimas.
ir nuomą.
Biudžetinė Socialinių įgūdžių ugdymo
Konsultavimas,
įstaiga
ir palaikymo paslaugos,
informavimas,
socialinė-psichologinė
socialinių paslaugų
pagalba.
teikimas.

Šeškinės
seniūnija

Socialinės
rizikos
šeimos,
socialinių
įgūdžių
stokojančios
šeimos,
asmenys
priklausomi
nuo
alkoholio/nar
kotikų.

Biudžetinė
įstaiga

Šeškinės
seniūnija

1 kab.
tel. 241 7813

Įstaigos
juridinis
statusas

Įstaigos teikiamos
paslaugos

Įstaigos sąryšis su
socialine sritimi

www.spcentras.
lt

Pagalbos
šeimai
skyrius
Vilniaus
miesto

Šeškinės g. 28,
2 kab.

Informavimas,
konsultavimas išmokų

Visi
gyventojai

Klientų
skaičius
per
metus
2050

Kontaktinis
asmuo

Regina
Česnulevičienė
Vyresn. soc. darbo
organizatorė
tel. 2417813
r.cesnuleviciene@
spcentras.lt

Indrė Vaitkūnienė
Socialinė darbuotoja
tel. 8 670 17352

8400

Kristina Tumienė
Vyresn. Soc.

savivaldybės
Socialinių
reikalų ir
sveikatos
departamento
Socialinių
išmokų
skyrius

2414813
www.vilnius.lt

klausimais; išmokų
skyrimas; pažymų
išdavimas apie gautas ir
negautas išmokas.

išmokų specialistė
tel. 2133962
k.tumienė@spcent
ras.lt

Vilniaus
miesto
socialinės
paramos
centro
Socialinių
paslaugų
namuose
skyrius

Vilniaus
miesto
socialinės
paramos
centras
Pagalbos
psichikos
negalią
turintiems
asmenims
tarnyba

Šeškinės g. 28, Biudžetinė
Konsultavimas ir
Asmenims, kurių
3 kab.
įstaiga
informavimas socialinių
pajamos yra mažos
tel. 2419824
paslaugų namuose
socialinės paslaugos
r.pagojiene@sp
organizavimo bei teikimo teikiamos nemokamai.
centras.lt
ir nukreipimo į
www.spcentras.
stacionarias globos įstaigas
lt
klausimais. Socialinių
paslaugų namuose
teikimas. Dienos
socialines globos
paslaugos namuose.
Paberžės
Biudžetinė Sociokultūrinės paslaugos,
Esant poreikiui
g. 6a,
įstaiga
socialinių įgūdžių ugdymo
klientų lankymas
tel. 2330296
ir palaikymo paslaugos.
namuose, bendravimo
k.balciuniene@
Individualios
telefonu palaikymas.
spcentras.lt
psichologinės
www.spcentras.
konsultacijos dienos
lt
centre. Psichosocialinių
įgūdžių lavinimo grupės
užsiėmimai.
Informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas.

Socialinės
Paberžės g. 6a, Biudžetinė
paramos
tel. 230 5453
įstaiga
centro Dienos d.kiausiene@sp
centras
centras.lt
“Atgaiva”
www.spcentras.
lt

Neįgaliųjų
asociacija

Šeškinės g. 28

Asociacija

Šeškinės
seniūnija

Pagyvenę ir
neįgalūs
asmenys

900

Rūta Pagojienė
Vyresn. socialinių
paslaugų
organizatorė
tel. 2419824
r.pagojienė@spcen
tras.lt

Vilniaus
miestas

Neįgalūs
asmenys
(psichinė
negalia).

220

Kristina
Balčiūnienė
Vedėja
tel. 2330296
k.balciuniene@spc
entras.lt

Pagyvenusių bei neįgaliųjų
asmenų informavimo,
konsultavimo paslaugos;
soc. kultūrinės paslaugos;
skalbimo, siuvimo
paslaugos.

Siekia plėsti
socialinių paslaugų
spektrą, intensyviai
bendradarbiauja su
kitais socialinių
paslaugų teikėjais.

Vilniaus
miestas

Pagyvenę ir
neįgalūs
asmenys

354

Dalia Kiaušienė
Vedėja
tel. 230 5453
d.kiausiene@spce
ntras.lt

Socialinių ir savarankiško
gyvenimo įgūdžių

Esant poreikiui
klientų lankymas

Vilniaus
miestas

Neįgalūs
asmenys

65

Marija Falendyš

„Prieš vėją“

tel.861613654
marija.priesvej
a@inbox.lt

Pal. J.
Matulaičio
šeimos
pagalbos
centras

Šeškinės g. 6574
tel. 2400590
faks. 246 1772
Matulaitis.seim
os@gmail.com
Seskines.dc@g
mail.com

Viešoji
įstaiga

ugdymas, palaikymas ir
atkūrimas. Meninių ir
sportinių įgūdžių
ugdymas. Individualios
psichologinės
konsultacijos.
Informavimas,
konsultavimas
tarpininkavimas.
Pagalba pamokų ruošoje.
Maitinimas, laisvalaikio
užimtumas, socialinių,
buitinių įgūdžių ugdymas,
elgesio korekcija ir
individualus darbas.
Informavimas,
konsultavimas šeimų
atsidūrusių sunkioje
situacijoje .

www.spcentras.
puslapiai.lt
Nevalstybinia
Ozo g. 37
Viešoji
Vaikų našlaičių arba
i vaikų globos tel. 270 5091
įstaiga
netekusių tėvų globos,
namai
faks. 2705078,
globa.
Vilniaus SOS
kaimas@sosvaikų kaimas
org.lt
www.soskaimas.lt
Marijos
Želvos g. 14,
Religinė Seserys dalyvauja įvairiose
Dangun
tel./faks.
organizacij
švietėjiškuose,
Ėmimo
275 0210
a
socialiniuose projektuose.
vienuolynas assumpt@takas
.lt
www.assumpta.
lt

(psichinė
negalia)

namuose, bendravimo
telefonu palaikymas

Vadovė
Tel.861613654
marija.priesveja@i
nbox.lt

Penktadieniais bei
savaitgaliais
organizuojama
kultūrinė- pažintinė
programa.

Šeškinės
Viršuliškių
,
Justiniškių,
Pašilaičių
seniūnijos

Socialinės
rizikos
šeimos,
vaikai iš soc.
rizikos šeimų

20

Rimantė
Eidukevičiūtė
Vadovė
tel. 246 1772,
8 659 05051
Ri-mante@takas.lt

Vaikai į SOS vaikų
kaimą patenka
rekomendavus vaikų
teisių tarnyboms.

Lietuvos
Respublika

Beglobiai
vaikai,
našlaičiai

58

Dainius Miežys
Direktorius
tel. +370 5
270 5091
El. p.
kaimas@sos-org.lt

Savanoriškais
pagrindais
bendradarbiauja su
Caritu, Pal. J.
Matulaičio centru
skirdamos daug
dėmesio sielovadai.

Vilniaus
miestas

Socialinės
rizikos
šeimos,
vaikai iš soc.
rizikos
šeimų.

50

Sesuo Beatričė
Mengs
Bendruomenės
vyresnioji
tel. 275 0210
assumpt@takas.lt

JURIDINĖS PASLAUGOS
Įstaigos
pavadinimas

Įstaigos
kontaktiniai
duomenys

Įstaigos
juridinis
statusas

Vilniaus m.
vyriausiojo
policijos
komisariato
6-asis
policijos
komisariatas

Šeškinės g.
Biudžetinė
30;
įstaiga
tel/faks
2716502,2716
514
vilnius.6pk.bd
@vrm.lt
www.vilnius.
policija.lt

Įstaigos teikiamos
paslaugos

Įstaigos sąryšis su
socialine sritimi

Įstaigos
veiklos
laukas

Klientų
grupė

Gyventojų skundų
nagrinėjimas;
administracinės praktikos
vykdymas;
bendradarbiavimas su
kitomis šalies institucijomis
ir visuomeninėmis
organizacijomis
įgyvendinant veiksmingą
nusikaltimų kontrolės ir
prevencijos politiką.

Vykdo narkomanijos,
rūkymo, alkoholio,
smurto ir prekybos
žmonėmis prevencinę
veiklą.

Šeškinės,
Justiniškių,
Pašilaičių,
Fabijoniškių
seniūnijos,
Tarandė

Visi
gyventojai

Klientų
skaičius
per
metus
15000

Kontaktinis
asmuo

Gediminas
Šarauskas
Vilniaus m.
vyriausiojo
policijos
komisariato 6-jo
policijos
komisariato
viršininkas
tel. 2716555
gediminas.sarausk
as@policija.lt

Vilniaus m.
vyriausiojo
policijos
komisariato
6-ojo
policijos
komisariato
viešosios
policijos
Šeškinės
policijos
nuovada

Buivydiškių
g. 19,
Tel/faks
2716553
ricardas.mura
novas@vrm.lt
www.vilnius.
policija.lt

Biudžetinė
įstaiga

Gyventojų skundų
nagrinėjimas;
administracinės praktikos
vykdymas;
bendradarbiavimas su
vyriausybinėmis ir
visuomeninėmis
organizacijomis.

Vykdo narkomanijos,
rūkymo, alkoholio,
smurto ir prekybos
žmonėmis prevencinę
veiklą.

Šeškinės
seniūnija

Visi
gyventojai

5000

Ričardas
Muranovas
Šeškinės policijos
nuovados
viršininkas
tel. 2716553
Ricardas.muranov
as@vrm.lt

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Įstaigos
pavadinimas

Įstaigos
kontaktiniai
duomenys

Įstaigos
juridinis
statusas

Įstaigos teikiamos
paslaugos

Įstaigos sąryšis su
socialine sritimi

Įstaigos
veiklos
laukas

Klientų
grupė

Šeškinės
poliklinika

Šeškinės
g. 24,
tel. 2468683,
faks.
2468336
seskines@po
liklinika.lt,
spolik@post.
skynet.lt
www.polikli
nika.lt

Viešoji
įstaiga

Teikia konsultacinę ir
gydomąją pagalbą. Įsteigtos
psichikos sveikatos centras,
kurie teikia psichologinę,
psichiatrinę socialinę
pagalbą. Dirba socialiniai
darbuotojai. Veikia
vairuotojų medicininio
patikrinimo komisija.

Šeškinės,
Justiniškių,
Fabijoniški
ų
Pašilaičių
seniūnijos

Visi
gyventojai

Vilniaus m.
sporto
medicinos
centras

Ozo g. 39,
tel./faks.
270 5112
sportmed@p
ost.omnitel.n
et
www.sportop
asaulis.lt

Biudžetinė
įstaiga

Specializuotos sveikatos
priežiūros paslaugos
sportininkams. Mokamos
reabilitacijos paslaugos
visiems besikreipiantiems.

Įkurtas psichikos
sveikatos centras,
kuris teikia
psichologinę,
psichiatrinę, socialinę
pagalbą vaikams,
suaugusiems.
Įkurtas Aids ir lytinių
lygų anoniminis
kabinetas, kur taip pat
taikoma metadono
programa
narkomanams.
Sportuojantiems
neįgaliesiems
gydymas yra
nemokamas.

Vilniaus
miestas,
Lietuvos
Respublika

Visi
gyventojai,
sportininkai,
neįgalieji
sportininkai.

Klientų
skaičius
per
metus
100000

7000

Kontaktinis
asmuo
Inga Laurutėnaitė
Socialinė
darbuotoja
tel. 2468335
Ingute85@one.lt

Audronė
Opalnikova
Sporto medicinos
skyriaus vedėja
tel. 240 0853
audropa@gmail.co
m

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS
Įstaigos teikiamos
Įstaigos sąryšis su
paslaugos
socialine sritimi

Įstaigos
pavadinimas

Įstaigos
kontaktiniai
duomenys

Įstaigos
juridinis
statusas

Vilniaus l/d
“Aušrinė”

Laisvės pr.
57, Tel./faks.
852429474
rastine@ausri
ne.vilnius.lm.
lt

Biudžetinė
įstaiga

Ikimokyklinis ugdymas,
priešmokyklinis dieninis
ugdymas.

Vilniaus l/d
“Bitutė”

Paberžės g.
20,
tel. 246 3303,
faks. 246
3171
rastine@bitut
e.vilnius.lm.lt

Biudžetinė
įstaiga

Ikimokyklinis ugdymas,
priešmokyklinis dieninis
ugdymas.

Įstaigos
veiklos
laukas

Klientų
grupė

Dirba logopedas, spec.
pedagogas, meninio
ugdymo pedagogas,
sveikatos priežiūros
specialistas.

Vilniaus
miestas

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai

Nuo mokesčio už
darželį atleidžiamos
šeimos, kurios gauna
soc. pašalpą, yra
įforminta vaiko globa.
50 nuolaida taikoma
daugiavaikėms
šeimoms, našlėms,
vienišoms motinoms,
vienam iš tėvų
besimokančių
stacionare,
išsiskyrusiems tėvams
ir tėvui atliekant
karinę tarnybą.

Vilniaus
miestas

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai

Klientų
skaičius
per
metus
115

235

Kontaktinis
asmuo
Vanda Užkuronis
Direktorė
tel. 242 9474
rastine@ausrine.vi
lnius.lm.lt

Nijolė Mituzienė
Direktorė
Tel. 2463171

Vilniaus l/d
“Gelvonėlis”

Vilniaus l/d
“Kodėlčiukas”

Gelvonų g. 1, Biudžetinė
tel. 2463294;
įstaiga
2464921
rastine@gelv
onelis.vilnius.
lm.lt

Laisvės pr.
59, tel./faks.
241 3988
rastine@kode
lciukas.lm.lt

Biudžetinė
įstaiga

Padeda tėvams vykdyti
vaikų ugdymo funkcijas.

Ankstyvasis (nuo 1 metų),
ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas.

Nuo mokesčio už
darželį atleidžiamos
šeimos, kurios gauna
soc. pašalpą, yra
įforminta vaiko globa.
50 nuolaida taikoma
daugiavaikėms
šeimoms, našlėms,
vienišoms motinoms,
vienam iš tėvų
besimokančių
stacionare,
išsiskyrusiems tėvams
ir tėvui atliekant
karinę tarnybą.
Nuo mokesčio už
darželį atleidžiamos
šeimos, kurios gauna
soc. pašalpą, yra
įforminta vaiko globa.
50 nuolaida taikoma
daugiavaikėms
šeimoms, našlėms,
vienišoms motinoms,
vienam iš tėvų
besimokančių
stacionare,
išsiskyrusiems tėvams
ir tėvui atliekant
karinę tarnybą.

Vilniaus
miestas

Vaikai nuo
1,5 iki 7
metų.

230

Vilia Gabrinovič
Direktorė
Tel. 246 3294

Vilniaus
miestas

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai

212

Vanda
Steponavičiūtė
Direktorė
Tel. 242 9863

Vilniaus m.
Ozo l/d

Vilniaus l/d
“Pelėda”

Gelvonų g.
Biudžetinė
24, tel./faks.
įstaiga
246 3323
rastine@ozas.
lm.lt

Musninkų
g. 10,
tel. 2418654,
faks. 241
8627
rastine@pele
da.vilnius.lm.
lt

Biudžetinė
įstaiga

Ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas.
Sustiprinta meninė ir
muzikinė veikla.

Ankstyvasis (nuo 1 metų),
ikimokyklinis ir
priešmokyklinis ugdymas.

Nuo mokesčio už
darželį atleidžiamos
šeimos, kurios gauna
soc. pašalpą, yra
įforminta vaiko globa.
50 nuolaida taikoma
daugiavaikėms
šeimoms, našlėms,
vienišoms motinoms,
vienam iš tėvų
besimokančių
stacionare,
išsiskyrusiems tėvams
ir tėvui atliekant
karinę tarnybą.

Vilniaus
miestas

Nuo mokesčio už
darželį atleidžiamos
šeimos, kurios gauna
soc. pašalpą, yra
įforminta vaiko globa.
50 nuolaida taikoma
daugiavaikėms
šeimoms, našlėms,
vienišoms motinoms,
vienam iš tėvų
besimokančių
stacionare,
išsiskyrusiems tėvams
ir tėvui atliekant
karinę tarnybą.

Vilniaus
miestas

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai

250

Aidana
BaravykaitėDagienė
Direktorė
Tel. 246 3323

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai

240

Gaila Žiemienė
Direktorė
Tel. 241 8627

Vilniaus l/d
“Papartis”

Čiobiškio g. Biudžetinė Ankstyvasis, ikimokyklinis
17,
įstaiga
ir priešmokyklinis ugdymas.
tel. 2427536
Už papildomą mokestį
rastine@paprt
galima lankyti dailės,
is.vilnius.lm.l
karate, pramoginių šokių,
t
anglų kalbos užsiėmimus.

Vilniaus l/d
“Sveikuolis”

Dūkštų g. 14 Biudžetinė
tel. 2422827;
įstaiga
2416045;
faks. 2422827
rastine@svei
kuolis.vilnius.
lm.lt

Ikimokyklinis ugdymas,
vaikų, turinčių sveikatos
problemų ugdymas (vaikai
sergantys cukriniu diabetu,
vaikai, turintys stuburo,
alergijos problemų). Rusų ir
lenkų kalbomis.

Nuo mokesčio už
darželį atleidžiamos
šeimos, kurios gauna
soc. pašalpą, yra
įforminta vaiko globa.
50 nuolaida taikoma
daugiavaikėms
šeimoms, našlėms,
vienišoms motinoms,
vienam iš tėvų
besimokančių
stacionare,
išsiskyrusiems tėvams
ir tėvui atliekant
karinę tarnybą.
Nuo mokesčio už
darželį atleidžiamos
šeimos, kurios gauna
soc. pašalpą, yra
įforminta vaiko globa.
50 nuolaida taikoma
daugiavaikėms
šeimoms, našlėms,
vienišoms motinoms,
vienam iš tėvų
besimokančių
stacionare,
išsiskyrusiems tėvams
ir tėvui atliekant
karinę tarnybą.

Vilniaus
miestas

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai

226

Marija
Galiamovienė
Direktorė
Tel. 242 7536

Vilniaus
miestas

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai,
vaikai,
turintys
sveikatos
problemų.

165

Lubovė Kolcova
Direktorė
Tel. 2422827

Vilniaus l/d
“Varpelis”

Vilniaus SOS
darželis

Šeškinės
pradinė
mokykla

Ukmergės g. Biudžetinė
204,
įstaiga
tel. 2422845;
241 70 20
faks. 241
7020
rastine@varp
elis.vilnius.lm
.lt

Ikimokyklinis ugdymas

Biudžetinė
įstaiga

Ikimokyklinis ugdymas

Šeškinės g.
Biudžetinė
15, tel./faks.
įstaiga
246 8767,
rastine@seski
nespradine.vil
nius.lm.lt.

Pradinis vaikų ugdymas

Ozo g. 37
tel. 270 5075,
faks. 270
5078
www.soskaimas.lt

Nuo mokesčio už
darželį atleidžiamos
šeimos, kurios gauna
soc. pašalpą, yra
įforminta vaiko globa.
50 nuolaida taikoma
daugiavaikėms
šeimoms, našlėms,
vienišoms motinoms,
vienam iš tėvų
besimokančių
stacionare,
išsiskyrusiems tėvams
ir tėvui atliekant
karinę tarnybą.
Pirmenybė teikiama
vaikams, netekusiems
tėvų globos arba
našlaičiams iš SOS
vaikų kaimo.
Daugiavaikėms
šeimoms taikomos
nuolaidos.
Nemokamas
maitinimas vaikams iš
soc. remtinų šeimų,
vyksta popamokinė
veikla.

Vilniaus
miestas

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai

210

Irena
Ščefanavičienė
Direktorė
Tel. 242 28 45

Vilniaus
miestas

Ikimokyklini
o amžiaus
vaikai
3-7 m.

77

Rasa Vaitekėnienė
Direktorė
Tel. 270 5075
zita.sakaviciene@s
os-org.lt

Vilniaus
miestas

Vaikai

309

Daiva Bagdonienė
Soc. pedagogė
tel. 861883842
daivajudman@gm
ail.com

Žygimanto
Augusto
pagrindinė
mokykla

Šeškinės g.
25, tel./faks.
246 8454
rastine@augu
sto.vilnius.lm
.lt

Biudžetinė
įstaiga

Pradinis ir pagrindinis
ugdymas

Biudžetinė
įstaiga

Pradinis, pagrindinis ir
vidurinis ugdymas.
Galimybė įsigyti muzikinį
išsilavinimą. Rusų kalba.

Ozo g. 39,
Biudžetinė
tel./faks. 240
įstaiga
0786
rastine@ozo.
vilnius.lm.lt
www.ozas.w3
lt

Galimybė įsigyti vidurinį
išsilavinimą dienine,
vakarine ar nuotolinio
ugdymo forma vaikams ir
suaugusiems

www.augusto
.vilnius.lm.lt
Sofijos
Kovalevskajos
vidurinė
mokykla

Ozo vidurinė
mokykla

Šeškinės
vidurinė
mokykla

Dūkštų g. 30,
tel./faks.
240 0552
rastine@kova
levskajos.viln
ius.lm.lt
www.sofija.s
kynet.lt

Čiobiškio g.
1,
tel. 240 0546,
faks. 240
0547
rastine@seski
nesvidurine.v
ilnius.lm.lt

Biudžetinė
įstaiga

Pradinis, pagrindinis ir
vidurinis ugdymas.

Vykdomas
prevencinis darbas
įvairiais socialiniais
klausimais,
nemokamas
maitinimas vaikams iš
soc. remtinų šeimų,
popamokinė veikla.
Yra socialinio
pedagogo etatas.
aktyviai dalyvauja
projektinėje veikloje.
Organizuoja turiningą
ir įdomų neformalų
ugdymą. Bendrauja ir
bendradarbiauja su
vyriausybinėmis ir
nevyriausybinėmis
organizacijomis.
Popamokinė veikla,
vykdomas prevencinis
darbas įvairiais
socialiniais
klausimais. Vienintelė
mokykla Lietuvoje
suteikianti galimybę
mokytis interneto
pagalba.
Popamokinė veikla,
vykdomas prevencinis
darbas
nusikalstamumo,
narkomanijos ir kt.
klausimais.

Vilniaus
miestas

Vaikai

690

Dovilė Leščinskaja
Socialinė
pedagogė
tel. 2468318
socialine@augusto
.vilnius.lm.lt

Vilniaus
miestas

Vaikai

745

Tamara Dubovienė
Socialinė
pedagogė
tel. 240 0554
toma@kovalevskaj
os.vilnius.lm.lt

Lietuvos
respublika,
LR
piliečiai,
gyvenantys
užsienyje

Vaikai ir
suaugusieji

714

Radmila Relič
Socialinė
pedagogė
tel. 2400786;
868422257
rradmila@gmail.c
om

Vilniaus
miestas

Vaikai

810

Edita Sabaitytė
Socialinė
pedagogė
tel. 867976602
editasab@gmail.co
m

Žemynos
gimnazija

www.seskine
svidurine.viln
ius.lm.lt
Čiobiškio g.
16,
tel. 2400561,
faks. 240
0560
rastine@zem
ynosgimnazij
a.vilnius.lm.lt
www.ezemyna.lt

Biudžetinė
įstaiga

Pagrindinis ir vidurinis
ugdymas

Vykdomas
prevencinis darbas
įvairiais socialiniais
klausimais,
nemokamas
maitinimas vaikams iš
soc. remtinų šeimų,
popamokinė veikla.

Vilniaus
miestas

Vaikai

754

Renata Zubrickaitė
Psichologė
tel. 2400563
renata.zubrickaite
@gmail.com

Vilniaus m.
Radvilų
gimnazija

Gelvonų g.
Biudžetinė
55, tel./faks.
įstaiga
240 5196
rastine@radvi
lu.vilnius.lm.l
t
www.radvilu.
vilnius.lm.lt

Pagrindinis ir vidurinis
ugdymas

Popamokinė veikla,
vykdomas prevencinis
darbas
nusikalstamumo,
narkomanijos ir kt.
klausimais.

Vilniaus
miestas

14 – 18 metų
jaunimas

473

Kazimieras
Grinkevičius
Socialinis
pedagogas
tel. 2405196
radviluvm@takas.l
t

Muzikos
mokykla
“Lyra”

Laisvės pr. 57 Biudžetinė
tel. 242 9470,
įstaiga
faks. 247
8891
rastine@lyra.
vilnius.lm.lt
www.vilnius.l
m.lt

Popamokinis muzikinis
ugdymas (7-rių metų
kursas)

Aklųjų ir silpnaregių
muzikinis ugdymas

Vilniaus
miestas

Vaikai

600

Gintautas
Smolskas
Direktorius
tel. 242 9470
rastine@lyra.vilni
us.lm.lt

LAISVALAIKIS
Įstaigos teikiamos
Įstaigos sąryšis
paslaugos
su socialine
sritimi

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos
kontaktin
iai
duomeny
s

Įstaigos
juridinis
statusas

Vaikų ir jaunimo klubas
“Verdenė”

Ukmergės
g. 221,
tel./faks.
246 8040
rastine@k
lubasverd
ene.vilniu
s.lm.lt
www.klub
asverdene.
lt
Ozo g. 39,
tel. 242
5608,
faks. 242
6634
losc@taka
s.lt
www.losc.
lt

Biudžetinė
įstaiga

Neformalus ugdymas
(veikia būreliai );
Vaikų laisvalaikio
organizavimas;
Dieninės vasaros
poilsio stovyklos
organizavimas.

Biudžetinė
įstaiga

Gelvonų
g. 5-41
tel. 246
4966

Biudžetinė
įstaiga

Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
Lietuvos olimpinis sporto
centras

Gelvonų biblioteka

Įstaigos
veiklos
laukas

Klientų
grupė

Vaikams iš
socialiai remtinų
šeimų paslaugos
teikiamos
nemokamai.

Vilniaus
miestas

Vaikai

Vykdo neformalaus
švietimo programas,
rengia
perspektyvinės ir
olimpinės rinktinės
kandidatus
olimpinėms
žaidynėms, pasaulio
ir Europos
čempionatams, bei
tarptautinėms
varžyboms.

Sportininkų
gyvenimas:
maitinimas,
apgyvendinimas,
treniruotės yra
nemokamos.

Lietuvos
Respublika

Sportinį
pasirengimą
turintys
vaikai.

150

Linas Tubelis
Generalinis
direktorius
tel. 242 5608
losc@takas.lt

Švietimas ir
laisvalaikis

Visos paslaugos
yra nemokamos

Vilniaus
miestas

Visi
gyventojai

5000

Vilma Bunevičienė
Vyr. bibliotekininkė
tel. 246 4966

Klien Kontaktinis
tų
asmuo
skaiči
us
per
metus
350 Romualdas Grigas
Direktorius
tel. 246 8040
rastine@klubasverde
ne.vilnius.lm.lt

Šeškinės biblioteka

Musninkų
g. 12-37
tel. 241
0291
emilija@v
cb.lt

Biudžetinė
įstaiga

Spaudinių išdavimas
į namus, periodinių ir
informacinių leidinių
skaitymas
bibliotekoje.

Aptarnaujame
visų grupių
asmenis,
apsilankiusius
bibliotekoje.

Šeškinės,
Fabijoniškių
Pašilaičių
seniūnijos

Visi
gyventojai

2,500

Emilija
Avlasevičienė
Vyr. bibliotekininkė
tel. 241 0291
emilija@vcb.lt

Vilniaus miesto Šeškinės
bendruomenės savivaldija

Šeškinės
g.30

Asociacija

Socialinė veikla

Aptarnaujame
visų grupių
asmenis

Šeškinės
seniūnijos

Visi
gyventojai

1000

Antanas Bakaitis
Vadovas
tel.869926811

