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VILNIAUS PAL. JURGIO MATULAIČIO PARAPIJOS SOCIALINIŲ 

IR  

ŠEIMŲ PASTORACIJOS  

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje teikiama psichosocialinė pagalba vairaus amžiaus 

asmenims, organizuojamos vairios šeimų pastoracijos veiklos, veikia katalikiškas vaikų darželis. 

Žemiau pateikiame skirtingų veiklų 2016 metų rezultatus, atradimus, iššūkius ir ateities gaires. 

 

DIENOS CENTRAS VAIKAI – VAIKAMS 

Veiklos tikslas – sukurti erdvę, kur vaikas gali pasijausti saugus, priimtas, vertingas, mokytis būti su 

kitais grupėje ir individualiame santykyje, stiprinti savo mokymosi gebėjimus, patirti vaikystę, 

draugystę (žaisti, kurti, stovyklauti), stiprėti kaip asmuo (vertybės, atsakomybė, savarankiškumas) ir 

susipažinti su Dievu. 

Užsiėmimai vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 13 val. iki 18.30. 

Per 2016 m. dienos centro veiklose dalyvavo 25 vaikai. Kasdien  dienos centrą ateina vidutiniškai 5-7 

vaikai. 

2016 m. šalia kasdienių veiklų buvo suorganizuotos 3 stovyklos, 4 šventės vaikams ir jų artimiesiems, 

16 edukacinių išvykų (  spektaklius, ekskursijas ir pan.). 

 

Atradimai ir s km s 

 Darbuotojų ir vaikų tarpusavio ryšys.  

 Nusistovėjusi dienos struktūra grupėje, taisyklių aiškumas vaikams.  

 Vis gilesnis vieni kitų (darbuotojų ir vaikų) pažinimas ir tarpusavio supratimas. 

 Vis prisijungiantys nauji vaikai. 

 Nuoseklus socialinis darbas su dienos centro grupe. 

 Skatinamas vaikų kūrybiškumas veiklose. 

 Tarpininkavimas ir negalią turinčios mergaitės pakartotinis (nelankė 2 m.) traukimas  dienos 

centro veiklas. 

 Mokymai vaikams apie vairias smurto rūšis, akcentuojant seksualinės prievartos apraiškas, 

pagalbos būdus ir pan. Džiugina vaikų ir net kai kurių tėvų sitraukimas  nagrinėjamą temą.  
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 Darbuotojų komandinis darbas: nagrinėjami grupės procesai, individualūs vaikų atvejai, 

komunikuojama sprendžiant dienos centro situacijas. 

 EVS savanorė: reguliarus atėjimas  dienos centrą, užsimezgęs savanorės ir vaikų ryšys; 

jaučiamas atsakomybės jausmas savanorystės atžvilgiu. Atradimas buvo tai, kad savanorė gali 

komunikuoti rusiškai, kas kai kuriems vaikams lengviau negu bendrauti anglų kalba. 

 Reguliariai ateina du savanoriai, kurių savanorystė labai padeda dirbant dienos grupėje. 

 Efektyvus  bendradarbiavimas su VšĮ Vilniaus social club – vis daugiau vaikų sitraukia  

futbolo mokyklos veiklą.  

 Sėkmingas bendradarbiavimas su VšĮ SOS vaikų kaimo socialinėmis darbuotojomis, siekiant 

padėti keliems dienos centrą lankantiems vaikams. 

 Surengta kalėdinė šventė – „Pusryčiai su Kalėdų seneliu“. 

 Dienos centro darbuotojų, kartu su kitais vaikų ir jaunimo padalinio darbuotojais, dalyvavimas 

atvejų supervizijose. 

 Turiningų laisvalaikio išvykų organizavimas. 

 

Bendradarbiavimas 

 Su mokyklomis: Viršuliškių mokykla, „Sietuvos“ progimnazija, Lazdynų vidurine mokykla, 

Žemynos progimnazija, „Ryto“ progimnazija.  Naujai mezgamas ryšis, dalinimasis informacija, 

bendradarbiavimo tikslų išsiaiškinimas. 

 Su VšĮ Pal. J.Matulaičio šeimos pagalbos centro socialiniais darbuotojais (dirbančiais 

Viršuliškių, Pašilaičių, Justiniškių seniūnijose). Bendradarbiaujama, dalinamasi informacija 

sprendžiant vaikų ir jų šeimų sunkumus. 

  „SOS vaikų kaimas“: bendradarbiaujama su dviem socialinėmis darbuotojomis. Apsilankyta 

organizacijoje, užmegztas ryšys su nauja darbuotoja. Taip pat bendradarbiaujama su viena 

globėja, nes vienas mūsų vaikas globojamas šioje organizacijoje. 

 VšĮ vaikų globos namai „Valsta“: viena dienos centrą lankanti mergaitė gyvena šiuose globos 

namuose Naujininkuose. Bendraujama tiek su mergaitę globojančia auklėtoja, tiek su staigos 

direktore. 

 Šeškinės dienos centras:  kartu organizuojami renginiai, dalinamasi patirtimi. 

 VšĮ Vilnius Social Club: sėkmingai bendradarbiaujama antrus metus. 3 vaikai tęsia treniruočių 

lankymą antrą sezoną. Šiais metais prie futbolo mokyklos veiklos naujai prijungė 3 dienos 

centro berniukai bei vieno iš jų brolis. Tad š  sezoną 6 dienos centro vaikai sitraukę  sporto 

užsiėmimus šeštadieniais. Bendradarbiaujama dalinantis informacija apie vaikų elges , 
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lankomumą treniruočių metu. Tarpininkaujama kontaktuojant su vaikų tėvais, kartais vaikai 

palydimi  futbolo mokyklos renginius, nauji vaikai palydimi  pirmas sezono treniruotes.  

 VšĮ „Vaikų svajonės“: dienos centro vaikai šiame projekte dalyvauja trečius metus. Šiais 

metais dalyvavo 8 vaikai. Kontaktuota su seniūnijų socialiniais darbuotojais vaikų dalyvavimo 

šiame projekte klausimu ir išvengta dubliavimo. Taip pat šiais metais  procesą buvo labiau 

traukti kai kurie tėvai, tiek padedant vaikui išsirinkti dovaną, tiek priimant svajonę gyvendinti 

atvykusius asmenis.  

 Paramos vaikams ir šeimai tarnyba, Vilniaus miesto krizių centras:  bendradarbiauta dėl vienos 

dienos centro mergaitės, kuri laikinai gyveno šiame centre. Pasidalinta informacija, 

suorganizuotas dienos centro darbuotojų ir vaiko susitikimas krizių centre. 

 UAB „Incentivus“: bendradarbiaujant suorganizuota kalėdinė šventė „Pusryčiai su Kalėdų 

seneliu“. 

 Penktas policijos komisariatas: bendruomenės pareigūnės suorganizuota pažintinė ekskursija 

po komisariatą, kviečiama  renginius. 

 UAB „Palink“: vaikų Kalėdų šventės rėmėjai. 

Savanoriai ir praktikantai 

2016 metais prie dienos centro veiklų organizavimo prisidėjo 2 savanorės (1 iš Prancūzijos ir 1 iš 

Armėnijos) pagal Europos Sąjungos finansuojamą programą „Erasmus +" ir 3 lietuvių savanoriai.  

Veikloje dalyvavo 1 praktikantas iš Vilniaus universiteto (4 mėnesių trukmės praktika) ir 2 

praktikantai iš Mykolo Romerio universiteto (2 mėnesių trukmės praktika). 

 

Kokie iššūkiai, veiklos gair s kitiems metams 

 Stengtis traukti  grupės veiklą vaikus, kurių lankomumas nėra pastovus. 

 Kokybiškai užbaigti darbą, sprendžiant kelių vaikų situacijas. 

 Gilinti vaikų savęs ir kitų pažinimą ir taip galinti juos spręsti kylančius emocinius ir 

bendravimo sunkumus jų amžių atitinkančiais būdais. 

 Ieškoti veiksmingesnių būdų spręsti iškylančias problemas su konkrečiais vaikais ir grupe kaip 

visuma. 

 Gilinti, gerinti vaikų tarpusavio ryšius grupėje. 

 Ugdyti vaikų socialinius gūdžius. 

 Stebėti iššūkiu tampančias vis pasikartojančias higienos problemas grupėje. 

 Palaikyti ir siekti produktyvaus, atsakingo bendradarbiavimo su mokyklomis (mokytojais, 

socialiniais darbuotojais ir pedagogais) ir su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis. 
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 Platinti informaciją apie DC veiklą institucijoms ir asmenims, kurie galėtų nukreipti tikslinės 

grupės vaikus, potencialius savanorius. 

 Komunikuoti su kai kuriais tėvais / globėjais dėl jų vaikų dienos centro lankymo, atstovaujant 

vaiko interesus. 

 Didinti savanorių pritraukimą ir stiprinti darbas su jais, skiriant jiems pakankamai laiko, toliau 

kuriant ir išlaikant palankų klimatą savanorystei. 

 Išlaikyti motyvuojančią darbo atmosferą. 

Dienos centre dirba: 

Iki 2016 m. rugsėjo mėn.: 0,75 etato socialinė darbuotoja ir 0,75 etato psichologė.  

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. dirba dvi socialinės darbuotojos po 0,75 etato. 

 

ŠEŠKIN S VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

Veiklos tikslas – dalyvaujant visiems veikėjams (darbuotojams, vaikams, tėvams, savanoriams, 

praktikantams, svečiams) kurti bei palaikyti saugią ir skatinančią aplinką, kurioje vaikai galėtų patirti 

vaikystę, išmokti atsakomybės ir tobulėti.  

Užsiėmimai vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 13 iki 18 val. 

Per 2016 metus dienos centro veiklose dalyvavo 17 vaikų. Kasdien  dienos centrą ateina vidutiniškai 

6–8 vaikai.  

Šalia kasdienių veiklų buvo suorganizuotos 3 stovyklos (viena pavasario ir dvi vasaros), keturios 

šventės vaikams ir jų artimiesiems (atsisveikinimo su tarptautiniais savanoriais, sezono uždarymo, 

sezono atidarymo, kalėdiniai pusryčiai su Kalėdų seneliu) ir 8 išvykos (2 išvykos  kino teatrą, Žaislų 

muziejų, Nacionalinę Dailės Galeriją, Radvilų rūmus, 3 išvykos prie Neries upės).  

 

Rezultatai, atradimai ir s km s 

 Užmegztas ryšys tarp vaikų ir dienos centro darbuotojų: vaikai pasitiki darbuotojomis  (tas 

labai atsiskleidžia krizinėse situacijose; vaikai savais būdais ištransliuoja darbuotojams apie 

kylančius sunkumus mokykloje, šeimoje ir pan.). 

 Šiais metais pakoreguota elgesio vertinimo sistema, atsirado kitokie paskatinimai (mėnesio 

mugės ir pan.). Vis dar ieškoma būdų, bandoma, tikrinamasi, kaip efektyviausiai skatinti 

teigiamą elges . 
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 Vaikų mokymasis stebėti, atpažinti savo ir kitų elgesio apraiškas, susieti tai su kylančiomis 

emocijomis,  kas labai atsiskleidžia per dienos aptarimus grupės pabaigoje. 

 Koncentravimasis  „čia ir dabar“ grupėje vykstančius procesus, darbuotojų komandiškas 

reagavimas  situacijas, vaikų ir savanorių traukimas  situacijų sprendimą. 

 Individualių vaikų atvejų sprendimas: sivertinimas, kokią taką tai darė grupės procesui, 

kitiems vaikams, konkrečių sprendimų priėmimas. 

 Naujų vaikų prisijungimas prie dienos centro veiklų. Nuo rudens suaktyvėjo nukreipimas iš 

mokyklų, socialinių darbuotojų, kas rodo pasitikėjimą mūsų dienos centru. Iš kitos pusės, 

grupė yra nuolatinio formavimosi procese. 

 Bendradarbiavimas pagal poreik  su vaikų tėvais sprendžiant kylančias problemas, ypač kai tai 

liečia individualius atvejus.  

 Užsimezgęs ryšys su kai kuriomis šeimomis, su kuriomis bendraujama antrus metus. 

 Kontaktavimas su kai kuriais tėvais ir dėl vaikų neformalaus užimtumo po pamokų (dėl 

futbolo). Vienas vaikas gauna materialinę paramą sporto būreliui.  

 Skiriama parama maistu iš Maisto banko (du kartus per metus). 

 Situacijos, kuomet tėvai buvo priešiškai nusistatę, jog vaikai lankytų dienos centrą, 

stabilizavimasis. Jaučiama mažiau priešiškumo dienos centro atžvilgiu, atrastas konstruktyvus 

tarpusavio bendravimo stilius, pasiekta, kad vaikai gali nereguliariai ateidinėti  dienos centrą. 

 Darbas keičiant tėvų supratimą, jog ne tik dienos centras atsakingas už vaikų mokymosi 

rezultatus, namų darbų atlikimą. Buvo ir yra siekiama ugdyti tėvų didesnę atsakomybę vaikų 

mokymosi atžvilgiu, tėvai skatinami bendrauti su mokykla, mes  tarpininkaujame. 

 Tėvystės gūdžių kursų Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre lankymas (lankė 1 mama). 

Taip pat buvo keli tėvai buvo nukreipti lankyti tėvystės grupes kitoje organizacijoje.  

 Veiklos dienos centre nenutrūkstamas organizavimas. Pirmadieniais – ketvirtadieniais 

sėkmingai organizuojamas „Chebros“ būrelis, kompiuterinio raštingumo bei kulinarijos 

būreliai, penktadieniais – išvykos ar šventės dienos centre. 

 Ugdomi grupės vaikų bendravimo, socialiniai, komandinio darbo bei buitiniai gūdžiai. 

 Vaikų skatinimas kryptingai leisti laisvalaik  (pvz., vietos vaikų ir jaunimo klube “Verdenė”, 

Sostinės krepšinio mokykloje). 

Savanoriai ir praktikantai 

2016 metais prie dienos centro veiklų organizavimo prisidėjo 2 savanorės (iš Ispanijos) pagal Europos 

Sąjungos finansuojamą programą „Erasmus +" ir 8 lietuvių savanoriai.  
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Veikloje dalyvavo 3 praktikantai iš Mykolo Romerio universiteto (1 mėnesio trukmės praktika). Viena 

praktikantė po savo praktikos liko savanoriauti dienos centre.  

 

Bendradarbiavimas 

 

 Sėkmingai bendradarbiauta su Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos, Šeškinės pradinės 

mokyklos bei Maironio progimnazijos pagalbos mokiniui specialistais (psichologais, specialiaisiais 

pedagogais ir socialiniais pedagogais) ir dienos centrą lankančių vaikų mokytojais. 

 Dalyvauta kasmėnesiniuose Šeškinės mikrorajono tarpžinybiniuose susirinkimuose. Keistasi 

informacija su seniūnijoje dirbančiomis Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinėmis 

darbuotojomis, Šeškinės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąja inspektore, mokyklų atstovais. 

 Palaikytas ryšys su Šeškinės mikrorajono seniūnu ir seniūnaite, užmegztas ryšys su Seimo nario V. 

Sinkevičiaus padėjėja K. Butkiene, dirbančia Šeškinės mikrorajone. 

 Bendradarbiaujant su Vilniaus teritorine muitine Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre 

organizuotas užsiėmimas, kurio metu dienos centrus ar katalikišką daržel  lankantys vaikai galėjo 

susipažinti, kaip dirbama su muitinės šunimis. 

 Bendradarbiaujant su UAB Narbutas sėkmingai organizuotos orientacinės varžybos, kurių dalis 

vyko UAB Narbutas patalpose. 

 Trečius metus bendradarbiauta su VšĮ Vaikų svajonės. Šiais metais buvo išpildytos 14 vaikų 

kalėdinės svajonės. 

 Veikla viešinta Facebook paskyroje. 

Iššūkiai, veiklos gair s kitiems metams 

 Ugdyti vaikų atsakomybės jausmą, konfliktų sprendimo gūdžius, skatinti darbą komandoje. 

 Toliau organizuoti išvykas už dienos centro ribų bent kartą per mėnes . 

 Vykdyti prasmingą vaikų užimtumą dienos centre ir skatinti sitraukti  popamokinę veiklą. 

 Tęsti bendradarbiavimą su mokyklomis (mokytojais, socialiniais darbuotojais, psichologais ir 

socialiniais pedagogais) ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis. Užmegzti ryš  

su Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazija. 

 Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais. 

 Sėkmingai palydėti dienos centrą lankančią mergaitę  Tranzito grupę. 

 Platinti informaciją apie dienos centro veiklą institucijoms ir asmenims, kurie galėtų nukreipti 

tikslinės grupės vaikus, paremtų dienos centrą. 
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 Toliau viešinti informaciją apie dienos centrą virtualioje erdvėje. 

 Kryptingai dirbti su esamais savanoriais ir praktikantais, pagal poreik  ieškoti naujų. 

Dienos centre dirba: 

Iki 2016 m. rugsėjo mėn.: 0,75 etato socialinis darbuotojas (VU) ir 0,5 etato psichologė. Nuo 2016 m. 

rugsėjo mėn.:  0,75 etato socialinė darbuotoja (VU) ir 0,5 etato psichologė  
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PAAUGLIŲ GRUP  TRANZITAS 

Dienos grupė Tranzitas skirta 12 – 14 metų paaugliams, kurie susiduria su vairiais sunkumais šeimoje 

ar mokykloje. Grupės tikslas – padėti lengviau išgyventi ankstyvosios paauglystės laikotarpiu 

kylančius sunkumus, ugdyti jaunuolių socialinius, kasdienio gyvenimo ir mokymosi gūdžius bei kurti 

saugią aplinką bendravimui su bendraamžiais. 

Užsiėmimai vyksta tris kartus per savaitę nuo 15 val. iki 18:30. 

Programoje 2016 metais  dalyvavo 22 vaikai. Vidutiniškai vienu metu dalyvauja 6 – 8 paaugliai.  

Per 2016 m. vyko 88 susitikimai grupėje, 13 išvykų (  boulingą, batutų centrą, policijos komisariatą, 

futbolo rungtynes, uno parką, X-planet ir t.t.), 6 renginiai (veiklų atidarymo, kalėdinė šventė, repo 

užsiėmimas, Tatoo užsiėmimas merginoms)  ir  keturių dienų vasaros stovykla Antalieptėje.  

 

Rezultatai, atradimai ir s km s 

 Sezono metu vyko darbas su vairiais grupėje kylančiais procesais, kuriems darė taką 

individualios vaikų situacijos, kaip ir paauglių tarpusavio santykiai už grupės ribų. Teigiama, 

kad paaugliai geba palaikyti santykius už grupės ribų, tačiau grupės metu iššūkis buvo 

susidariusias diadas, triadas „sujungti”  bendrą grupę ir traukti  bendras veiklas, sprendimų 

priėmimą. Pirmąj  metų pusmet  grupėje vyravo jau anksčiau susiformavę vaidmenys, tačiau 

nuo rugsėjo daugumai paauglių perėjus  Trampliną, prasidėjo nauji grupės formavimosi 

procesai, kuriems vis dar daro taką naujai prisijungiantys vaikai.  

 Viso sezono metu buvo akcentuojamas pagarbaus santykio kūrimo modelis, toliau buvo 

vystomi paauglių gebėjimai spręsti konfliktines situacijas bei kitus tarpasmeninių santykių 

sunkumus konstruktyviais būdais (nesikeikiant, nesimušant, nepabėgant iš grupės, o skatinant 

dialogą ir pan.). Taip pat vairių veiklų organizavimu (orientaciniai, trumpi žygiai, bendros 

komandinės užduotys) buvo ugdomi paauglių komandinio darbo gūdžiai, po truput  buvo 

mokomasi savirefleksijos ( vedant dienos aptarimą). 

 Paaugliai ir toliau buvo mokomi prisiimti atsakomybę už savo laisvalaikio praleidimą grupėje. 

Paaugliai gyvendino pasiūlytas inciatyvas, pvz., taupant pinigus kepti tortą, o ne j  pirkti; kelis 

mėnesius neiti  mokamą išvyką, o susitaupyti pinigų kiek brangesnei pramogai; išrinkti filmą 

ir paruošti tam erdvę, ir pan.  

 Vasaros metu buvo surengta stovykla, kurioje vyko atsisveikinimas su iš grupės išeinančiais 

paaugliais bei naujų narių ėjimas. Nors buvo stengiamasi naujus vaikus supažindinti su grupe, 

visgi stovyklos metu labiau buvo dirbama su daugumos vaikų perėjimu, Tranzito grupės 
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palikimu ir su tuo kylančiais vairiais procesais. Šiuo metu grupėje vis dar vyksta naujos grupės 

fomavimasis.  

 Kaip jau prasta kiekvienais metais, paauglys sezono pradžioje (arba grupės lankymo pradžioje) 

turi individualų susitikimą su darbuotojais, kurio metu su darbuotojo pagalba mokomasi 

reflektuoti savo elges , atpažinti individualius sunkumus bei apsibrėžti realius uždavinius naujų 

tikslų atžvilgiu. 

 Kiekvienam vaikui yra rengiamas Pagalbos planas, kuriame surenkama informacija apie vaiko 

atvej , nustatomos problemos, apsibrėžiami pagalbos tikslai ir konkretūs veiksmai. Individualus 

darbas su vaiko atveju (siekiant išsikeltų tiklsų) apima bendravimą su vaiku, bendradarbiavimą 

su jo tėvais (globėjais), mokyklos atstovais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, vaiko teisių 

inspektoriais. Pagalbos planų rengimas tampa erdve darbuotojams atpažinti skirtingus 

vaizdinius  vaiką ir jo situaciją bei suvienodinti darbo tikslus individualaus vaiko atvžvilgiu.  

 Individualus darbas buvo vykdomas skirtingai pagal poreik  kiekvienam vaikui. Kai kuriems 

vaikams reikėjo daugiau individualaus darbo resursų, pvz., papildomų susitikimų su vaiku, jo 

tėvais, su mokyklos atstovais, vienas vaikas ir mama lydėti  Paramos vaikams centrą (dėl 

dalyvavimo „Big Brothers Big Sisters” programoje), daug tarpininkauta ir pan. 

 Su keliomis mergaitėmis, kurios nelankė grupės, reguliariai buvo palaikomas ryšys 

elektroninėje erdvėje, siekiant išlaikyti santyk  su darbuotojais ir siekti, kad nuo rudens jos 

prisijungtų prie Tramplino. 

 Bent vieną kartą per metus organizuotas susitikimas su vaiko tėvais (globėjais). Pagal 

individualų poreik  su šeimos nariais kontaktuota dėl vaiko situacijos (kontaktavimas vyksta 

susitinkant, bendraujant telefonu). Jaučiama, kad su tėvais, su kuriais bendraujama ne pirmus 

metus, yra užsimezgęs ryšis, tėvai pasitiki darbuotojais, nevengia kreiptis, jeigu atsiranda 

sunkumų. 

 Esant sunkumams su vaiku, pagal poreik  inicijuotas tėvų traukimas  pagalbos veiksmų 

paieškas. Susitikimų metu siekta ne tik didesnės tėvų atsakomybės prisiėmimo, bet bandyta 

keisti kai kurių tėvų požiūr   savo vaiką, nagrinėti netinkamo vaiko elgesio priežastis ir 

pasirinkti savo reakcijas  vaiką.  

 Dirbant su šeima toliau siekta vystyti bendradarbiavimą su kitomis intitucijomis: stiprinti arba 

naujai megzti ryš  su socialinėmis darbuotojomis, dirbančiomis su šeimomis, vaikų teisių 

specialistais, mokyklų atsovais. Buvo užmegztas teigiamas bendradarbiavimo ryšis su VšĮ SOS 

vaikų kaimo socialiniais darbuotojais. 

 Keli tėvai pakviesti  tėvystės gūdžių grupes, daugumai šeimų 2 kartus per metus buvo suteikta 

pagalba maistu, kelioms šeimoms suteikta materiali pagalba daiktais (pvz., kompiuteriu, 

baldais, tapetais ir pan.). 
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 Prisijaukintos naujos patalpos, esančios parapijos namų buvusiame garaže. 

 Vyksta tęstinumas – dauguma  Tranzitą „išaugusių" jaunuolių sėkmingai perėjo ir siliejo  

vyresniųjų Tramplino grupę. 

 Atpaž stamos ir stabdomos patyčių užuomazgos tarp grupės narių. 

 Pradėta organizuoti merginų grupė,  kurią traukiamos ir Tranzito merginos. 

 Trečius metus trunka bendradarbiavimas su VšĮ Vaikų svajonės. 

 Nuo rudens padidėjęs (ir, tikėtina, dar didėsiantis) mergaičių skaičius grupėje, dabar jos sudaro 

30 – 40 proc. grupės narių. 

  

Bendradarbiavimas su kitomis parapijos ir vietos bendruomen s sritimis 

 Bendradarbiauta su Taikos, Maironio progimnazijomis, Vilniaus Lazdynų, Sofijos 

Kovalevskajos, Viršuliškių vidurinėmis mokyklomis, Senvagės gimnazija, Buivydiškių ir 

Žygimanto Augusto pagrindinėmis mokyklomis. 

 Bendradarbiauta su Vilniaus miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistėmis 

bei Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinėmis darbuotojomis, dirbančiomis su 

socialinės rizikos šeimomis dirbančiomis Vilkpėdės, Šnipiškių, Santariškių, Pašilaičių 

seniūnijose. Suintensyvėjo bendradarbiavimas, kai socialinės darbuotojos pradėjo dirbti VšĮ 

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centre – padažnėjo pasikeitimas informacija, aptartas 

atsakomybių pasidalinimas, galimos rizikos dubliuojant paslaugas. 

 Bendradarbiauta ir su VšĮ Vilnius Social Club (3 vaikai lankė nemokamas futbolo treniruotes 

vieną kartą per savaitę). Buvo bendradarbiaujama dalinantis informacija apie vaikų treniruočių 

lankomumą ir elges , komunikuojama apie situacijas vykusias treniruotėje, bet susijusias su 

individualiu vaiko elgesiu apskritai. 

 Bendradarbiauta su VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas Socialinių paslaugų šeimai padaliniu, kuris 

vasarą pradėjo dirbti su vieno vaiko, lankančio programą, šeima.  

 Jau trečius metus dalyvauta VšĮ Vaikų svajonių projekte, 2016 m. 6  vaikai gavo kalėdines 

dovanas (dalis dovanų buvo teikta suorganizuojant asmeninius vaiko ir svajonę išpildžiusio 

žmogaus susitikimus). Dėl dalyvavimo šiame projekte buvo inicijuotas Tranzito paauglių geras 

darbas: vaikai pakavo parapijos teritorijoje gyvenantiems seneliams dovanas, kepė vaišes, 

dalyvavo vienišų senjorų šventėje. 

  VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos institutas suteikė patalpas Antalieptės basųjų 

karmelitų vienuolyne – hostelyje Tranzito vasaros stovyklai.  

 Kovos menų centre Tori pirmą pusmet  buvo apmokamos sporto treniruotės 2 vaikams ir taip 

sudarytos galimybės lankyti džiudžitsu užsiėmimus. 
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 VšĮ Lobių dirbtuvės buvo suorganizuoti keli užsiėmimai, kurių metu paaugliai turėjo galimybę 

susipažinti su staliaus darbais, medžio apdirbimu, galėjo patys pasigaminti vairių medinių 

dirbinių.  

 Viena Tranzito grupę lankanti mergina bandoma traukti   bažnyčios vaikų chorą. 

 Bendradarbiauta su dienos centrais Vaikai-vaikams ir Šeškines dienos centru: vaikų perėjimas, 

bendrų atvejų situacijos, reguliarus keitimasis informacija. 

 Tranzito paaugliai, savanoriai ir darbuotojai dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio parapijos veiklų 

atidarymo šventėje, prisidėjo prie parapijos kalėdinės senjorų šventės rengimo (vaikai 

supakavo dovanėles senjorams ir dalyvavo šventėje).  

Savanoriai ir praktikantai 

 

Prie Tranzito grupės veiklos organizavimo prisidėjo 2 lietuviai savanoriai ir 2 Europos savanorių 

tarnybos savanoriai iš Ispanijos atvykę pagal „Erasmus +“ programą. Taip pat mokymosi procese 

dalyvavo 1 praktikantė iš  Vilniaus universiteto. 

 

Iššūkiai, veiklos gair s kitiems metams 

 

 Būsima grupės narių kaita: kadangi po šio sezono grupę paliks nemažai vaikų (~4), yra siekiama 

rasti naujus vaikus bei neskausmingai pakeisti narius ir lyderius (keičiantis merginų-vaikinų 

santykiui, traukiant naujus grupės narius, formuojantis naujam grupės identitetui). 

 Pamokų ruošos stiprinimas ar koregavimas, naujų formų paieška. 

 Ankstyvosios paauglystės amžius (naujos paauglių netinkamo elgesio apraiškos grupėje, pvz., 

rūkymas grupės metu). 

 Stiprinti „vaikinų grupelę", kad jie patys prisiimtų vis daugiau atsakomybės planuojant ir 

organizuojant jos veiklas. 

 Savanorių pritraukimas, darbas su jais. 

 Paauglių traukimas  stovyklos pasiruošimo darbus.  

Tranzito grupėje dirba du žmonės: 0,5 etato (kita dalis etato – socialiniam darbui su šeimomis) ir 0,25 

etato (kita dalis etato – vaikų dienos centre Vaikai-Vaikams).  
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PROGRAMA JAUNIMUI TRAMPLINAS 

Tramplino programa skirta jaunuoliams nuo 14 iki 18 metų, kurie patiria socialinius ir psichologinius 

sunkumus mokykloje, šeimoje, tarp bendraamžių ar ieškodami darbo. Programos tikslas yra padėti 

jaunam žmogui pažinti save bei stiprinti asmeninius gebėjimus veikti kasdienybėje.  

Programą sudaro individualus darbas, grupės ir patirtiniai savaitgaliai. 

Reguliariose veiklose dalyvaujančiųjų skaičius per 2016 m. buvo 18 jaunuolių. 

Buvo suorganizuoti 2 baidarių žygiai (Aukštaitijos Nacionaliniame parke), 2 patirtiniai savaitgaliai, 

sezono atidarymo ir uždarymo šventės, 2 išvykos  spektaklius. 

 

Rezultatai, atradimai ir s km s 

 Parengta ir sėkmingai perduota Tramplino koncepcija naujai darbuotojų komandai. 

 Tramplino programą vasarą sėkmingai pabaigė 7 jaunuoliai (t.y. jie programoje dalyvavo 1-3 

metus). 

 Nuo rugsėjo mėnesio prasidėjo naujas Tramplino sezonas su 12 naujų jaunuolių (7 iš jų perėjo 

iš Tranzito grupės).  

 Pavyko užmegzti stiprius santykius su kelių jaunuolių tėvais. Matomi pirmieji teigiami 

pokyčiai. 

 Daug dirbama ties ribų statymu ir jų atstovėjimu, „Tramplino“ bendrų susitarimų laikymusi, 

pagarba kitiems grupės nariams. Vis iškyla grupėje klausimai, kodėl lankau Trampliną, kodėl 

esu čia, ko siekiu, ar man tai svarbu?  

 Atsiranda grupės jausmas, atsiranda aiškesnis santykis tarp jaunuolių, tarp kurių santykio 

nebuvo, stiprėjo bendradarbiavimas, struktūros supratimas. 

 

Savanoriai ir praktikantai 

Programoje savanoriavo 1 lietuvis ir 2 Europos savanorių tarnybos savanoriai iš Ispanijos atvykę pagal 

„Erasmus +“ programą.  Prie veiklų prisidėjo ir mokėsi 1 ilgalaikė  praktikantė iš Vilniaus universiteto 

(4 mėnesių praktika), kuri vėliau tapo darbuotoja. 

Bendradarbiavimas  

 Bendradarbiaujama su Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinėmis darbuotojomis 

bei Vilniaus miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistėmis, dirbančiomis 

Fabijoniškių, Pašilaičių ir Viršuliškių seniūnijose.  



13 

 

 Bendradarbiaujama su Viršuliškių, Pašilaičių, Šeškinės mikrorajonų mokyklų socialinėmis 

pedagogėmis dėl darbo su jaunuoliais. 

 Lankomasi tarpžinybiniuose susirinkimuose (Viršuliškių, Šeškinės ir Pašilaičių mikrorajonų). 

 Bendraujama su „Ozo“ gimnazijos, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos socialinėmis 

pedagogėmis. 

 Bendraujama su atviromis erdvėmis, atvirais jaunimo centrais Bazė ir Mes bei su VšĮ Vilnius 

Social club. 

 Bendradarbiaujama su JRD (Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos). 2016 m. rugpjūčio mėnes  buvo suorganizuoti mokymai jaunimo garantijų 

iniciatyvų darbuotojams apie darbą su sunkumus patiriančiais jaunuoliais.   

Atstovavimas 

 Tramplino programos pristatymas Jaunimo garantijų iniciatyvų projekto „Atrask save“ 

koordinatoriams. 

 Tramplino programos pristatymas atviro darbo su jaunimu forume Marijampolėje. 

 Tramplino programos pristatymas jaunimo darbuotojų asociacijos metiniame suvažiavime 

Daugirdiškėse. 

 

Kokie iššūkiai, veiklos gair s kitiems metams 

 Išsiaiškinti, ar visiems jaunuoliams, kurie dabar lanko programą, tikrai reikalingas Tramplinas. 

Jei dalyvavimas programoje jiems netinkamas, tai dirbti su tais jaunuoliais individualiai, 

palaikyti kontaktą. 

 Dalyvaujantiems šioje programoje jaunuoliams yra svarbu ją lankyti reguliariai. Dalis jų vis 

praleidžia grupes. Todėl dirbsime su jaunuoliais, kad sipareigoję lankyti grupę jie laikytųsi 

susitarimo.  

 Grupė jau pasiruošusi kreipti darbą ties temomis, kurios iškyla tarp jaunuolių „čia ir dabar“. 

Panašu, jog verta būtų daugiau dėmesio skirti alkoholio temai. 

 Vienas iš tikslų ateinančiam sezonui yra sutvarkyti programos dokumentaciją. 
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DARBAS GATV JE SOFK  

Sofkė – tai pagalba jauniems žmonėms, kurie didžiąją laiko dal  praleidžia gatvėje. Šiuo metu 

daugiausiai dėmesio skiriame darbui Viršuliškių mikrorajone.  Orientuojamės  žmones nuo 14 iki 20 

metų.   

Trys pagrindinės veiklos kryptys – darbas gatvėje, jaunų žmonių konsultavimas ir užimtumas atviroje 

erdvėje bei internetinis konsultavimas. 

Gatvėje 2016 metais susitikdavome vidutiniškai 16 jaunų žmonių per vieną išėjimo dieną (buvo 52 

išėjimai  gatvę). Atviroje erdvėje lankėsi vidutiniškai 6 – 8 jauni žmonės kiekvieną savaitę 

(penktadieniais). 

Bendradarbiaujant su VšĮ Vilnius social club: gegužės mėnes  vyko du mobilūs užsiėmimai 

Viršuliškėse ir Pašilaičiuose (dalyvių skaičius ~25). Buvo suorganizuotas baidarių žygis, sezono 

atidarymo ir uždarymo šventė. Dalis jaunuolių iš Sofkės kartu su Tramplino jaunuoliais ėjo  teatrą. 

 

Rezultatai, atradimai ir s km s 

 Darbas su individualiais atvejais: vasario – gegužės mėn. buvo orientuotasi  individualių 

atvejų užbaigimo procesą, tolimesn  jaunuolių nukreipimą ir palydėjimą. Buvo sėkmingai 

užbaigti 2 individualūs atvejai.  

 Atvira erdvė: pavyko užtikrinti stabilų žmonių lankomumą. Atviros erdvės lankytojai buvo ne 

tik Tramplino jaunuoliai, bet ir jų draugai ar gatvėje sutinkami žmonės.   

 Darbas gatvėje: pasikeitus komandai vyko sėkmingas programos perėmimas. Nauja komanda 

sėkmingai integravosi, todėl viso sezono metu vyko intensyvus funkcionalus konsultavimas 

gatvėje. Jaunuoliai patys inicijavo pokalbius jiems rūpimomis temomis, iškilus poreikiui patys 

kreipėsi ar nukreipė savo draugus pokalbiams su gatvės darbuotojais. Pradėtas darbas su nauja, 

jaunesne Viršuliškių chebra.  

 Parengtas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtintas darbo gatvėje paslaugos 

aprašymas. 

 Bendradarbiauta su VšĮ Vilnius Social Club gatvės darbuotojų Naujininkuose komanda. 

 Darbuotojai vyko  2 mokomuosius vizitus Aalborg mieste (Danijoje). Vizitu buvo siekiama 

pažinti ir suprasti, kaip veikia Aalborg mieste darbo gatvėje sistema, kokią vietą ji užima 

bendroje socialinės apsaugos sistemoje, kokie yra darbuotojai ir kokiais principais remiantis jie 

dirba. Vizito partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, atviras jaunimo centras Mes.    
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Savanoriai ir praktikantai 

Prie Sofkės veiklų 2 Europos savanorių tarnybos savanoriai iš Ispanijos, atvykę pagal „Erasmus +“ 

programą. Prie veiklų prisidėjo ir mokėsi 1 ilgalaikė  praktikantė iš Vilniaus universiteto (4 mėnesių 

trukmės praktika), kuri vėliau tapo darbuotoja. 

Tarptautiniai renginiai 

vyko pora mokomųjų vizitų Danijoje. 

 Data: 2016 kovo 7 – 11 d. 

Tema: darbas su jaunimu gatvėje. 

Tikslas: pažinti ir suprasti, kaip veikia Aalborg mieste darbo gatvėje sistema, kokią vietą ji 

užima bendroje socialinės apsaugos sistemoje, kokie yra darbuotojai ir kokiais principais 

remiantis jie dirba. 

Dalyviai: Eglė Došienė, Giedrė Laucytė, Cedric Raffier, Kasparas Laureckis, Eglė Rimeikytė. 

Partneriai: VšĮ Vilnius Social Club, Vilniaus atviras jaunimo centras Mes, atviras jaunimo 

centras Žalianamis, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Vilniaus miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų skyrius, Aalborg miesto savivaldybė. 

 Data: 2016 birželio 4 – 12 d. 

Tema: darbas su jaunimu gatvėje. 

Tikslas:. pažinti ir suprasti, kaip veikia Aalborg mieste darbo gatvėje sistema, kokią vietą ji 

užima bendroje socialinės apsaugos sistemoje, kokie yra darbuotojai ir kokiais principais 

remiantis jie dirba. 

Dalyviai: Ugnė Raščiūtė, Jonas Laniauskas, Tatjana Černiavskienė, Indrė Maršantaitė ir kt. 

Partneriai: VšĮ Vilnius Social Club, Vilniaus atviras jaunimo centras Mes, atviras jaunimo 

centras Žalianamis, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, Vilniaus miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų skyrius, Aalborg miesto savivaldybė. 

 

Bendradarbiavimas 

 Reguliariai dalyvauta Viršuliškių ir Pašilaičių seniūnijų tarpžinybiniuose susitikimuose.  

 Bendradarbiauta su Vilniaus miesto atvirais jaunimo centrais ir erdvėmis: Sofkės komanda 

aktyviai dalyvavo neformalaus tinklo veikloje, kuris kartu derinasi savo metų planus, sivertina 

pasiektus rezultatus. Tinklo nariai: Antakalnio atviras jaunimo centras Žalianamis, atviras 

jaunimo centras Mes, Naujosios Vilnios atviras jaunimo centras, Grigiškių atviras jaunimo 

centras, Justiniškių atviras jaunimo centras Bazė. 2016 metų bendradarbiavimo rezultatas – 
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bendri projektai: baiginėjamas gyvendinti „Erasmus+“ projektas su Danija, ESF projektas 

„Atrask save“. 

 Su Jaunimo reikalų departamentu (toliau – JRD) bendradarbiauta keliais lygmenimis. JRD 

2016 m. keletą kartų siuntė skirtingas grupes Sofkės ir viso socialinio centro pristatymams. 

2016 m. lapkričio mėnes  Sofkės komanda savo darbą pristatė JRD gyvendinamo projekto 

„Atrask save“ koordinatoriams. 

 2016 m. balandžio mėnes  vyko tarptautiniai mokymo kursai policijos pareigūnams apie darbą 

su jaunimu, bendradarbiaujant su Vilniaus policijos komisariatu (VPK). 

 Vyko intensyvus bendradarbiavimas keliais lygmenimis su Vilniaus miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų skyriumi.   

 Su VA Caritas Amatų centro darbuotojais vyko keli patirties apsikeitimo susitikimai ir yra 

nuolat palaikomas ryšys. 

 Bendradarbiaujant su VšĮ Sveikatingumo idėjos buvo dalyvauta darbo su jaunimu forume.  

 Bendradarbiauta su Marijampolės moksleivių kūrybos centro atviru jaunimo centru – jo 

darbuotojai buvo atvykę  pažintin  vizitą mūsų centre, keitėmės darbo patirtimi, ieškojome 

tolimesnių bendradarbiavimo galimybių. 

 

Srities atstovavimas 

Apskrito stalo diskusija „Darbo gatvėje su jaunimu plėtra Vilniaus mieste – iššūkiai ir perspektyvos“. 

Jos metu kartu su vairių organizacijų atstovais ir ekspertais pasidalinome per 4 metus Vilniaus mieste 

pasiektais darbo gatvėje rezultatais, kylančiais iššūkiais ir kėlėme dileminius klausimus.  

Metinis jaunimo darbuotojų asociacijos susitikimas. Darbas gatvėje pristatytas jaunimo darbuotojų 

asociacijos metiniame susitikime Daugirdiškėse, diskutuota apie galimybes didinti gatvės darbuotojų 

skaičių. 

Darbo su jaunimu forumas Marijampolėje. Bendradarbiaujant su VšĮ Sveikatingumo idėjos, dalyvauta 

darbo su jaunimu forume Marijampolės mieste, kurio metu buvo pristatytos atviro darbo su jaunimu 

formos (mobilus darbas, darbas gatvėje), kalbėta apie galimybes Marijampolės rajone vykdyti mobilų 

darbą. 

Susitikimas su Vokietijos Kiolno universiteto bendruomene. Apie darbą gatvėje kalbėta ir diskutuota 

su universiteto dėstytojais ir studentais. Pristatyta darbo gatvėje praktika Lietuvoje. 
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Kokie iššūkiai, veiklos gair s kitiems metams 

 Nauja komanda: Sofkės komanda yra naujai suformuota, todėl santyk  su jaunuoliais, su kuriais 

bendravo ankstesnė komanda, tenka kurti iš naujo, kas šiek tiek stabdo procesą. Taip pat 

darbuotojams reikia patirties ir gūdžių, tikėtina, kad jaunuoliams jų bendravimo būdas taip pat 

yra naujas, taigi yra nemažai pokyčių, užtruks, kol komanda pradės pilnavertiškai funkcionuoti, 

praeis žangin  periodą. 

 Naujų Sofkės jaunuolių paieška. Šiuo metu jaučiama „kartų kaita“ atviroje erdvėje. Todėl 

vienas iš  šio sezono tikslų yra ieškoti jaunuolių, kuriems būtų poreikis ir noras lankyti Sofkę, 

plėsti susidomėjimą. 

 Nėra kam perduoti darbo. Dėl darbo specifikos ir santykio kokybės jeigu vienas darbuotojų 

serga arba negali eiti  gatvę, darbas nevyksta, nes perimti nėra kam. 

 Plėsti gatvės kontaktų tinklą. Tiek vairių organizacijų, staigų lygmenyje, tiek su jaunuoliais. 

 Toliau bendradarbiauti su VšĮ Vilnius social club gatvės darbuotojų komanda – ieškoti 

galimybių turėti bendras supervizijas. 

 Apmąstyti galimybes pradėti gatvės darbą Šeškinėje. Šeškinės vaikų dienos centro darbuotojai 

ir kiti specialistai jau keli metai iš eilės mini, kad didelis poreikis darbui gatvėje yra Šeškinės 

mikrorajone.  

 

Trampline ir Sofk je dirba 

Iki 2016 m. rugsėjo mėn. – 2 socialiniai darbuotojai (2 etatai), o nuo 2016 m. rugsėjo mėn. socialinė 

darbuotoja  ir psichologas (2 eatai). 
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ATVIRA BENDRUOMEN  

(sutrumpintai – AB) 

Atvira bendruomenė – tai integracinė socialinė pagalba žmonėms su proto ir kompleksine negalia bei 

jų šeimoms. Čia susitinka žmonės, kurie kartu dirbdami, padėdami vieni kitiems ir draugaudami, kuria 

kasdienybę,  padarydami ją labiau prieinamą, patogią, priimančią ir atvirą. 

Atviroje bendruomenėje veikia: 

- dvi suaugusių asmenų, turinčių proto negalią, dienos darbinio užimtumo grupės; 

- laisvalaikio klubas „Kelias“, skirtas vaikams ir jaunimui su proto ir kompleksine negalia. 

2016 metais  grupes priėmėme du naujus žmones. Iki rudens vidurio darbinio užimtumo grupes lankė 

21 žmogus. pusėjus rudeniui vienas žmogus išėjo, o kitas lanko labai retai (vos keletą dienų per 

mėnes ). Keli žmonės su negalia mūsų centrą lanko pusę savaitės. Kitą pusę keliauja padirbėti  kitą 

organizaciją, su kuria bendradarbiaujame,  Lobių dirbtuves Mozūriškėse.  

 savaitgaliais reguliariai (1 kartą per mėnes ) vykstant  laisvalaikio klubą susirenka apie 19 vaikų ir 

jaunuolių  su negalia. Kiekvieną kartą mielai prisijungia jų šeimos nariai: broliai, seserys, mamos ir 

tėčiai. Tęsiama naudinga tradicija - kartą per mėnes  organizuojama mergaičių grupelė, kurią lanko 6 

merginos su negalia. Kelios merginos atkrito, bet jų vietą užėmė kitos. 

 

Rezultatai, atradimai ir s km s 

 Kaip ir kiekvienais metais tradiciškai šventėme (patys organizavome arba prisidėjome) visas 

katalikiškas kalendorines šventes: Trijų Karalių šventę, Pelenų trečiadien , Šv. Velykas, 

Sekmines, Šv. Kalėdas. Žiemą ir pavasar  kartą per mėnes  dalyvavome Šv. Mišiose pas 

Assumption seseris. Nuo rudens kartą per mėnes  dalyvaujame savo parapijos Šv. Mišiose. 

Sausio 13 d. prisiminėme už mūsų šalies nepriklausomybę kovojusius ir žuvusius – prie 

televizijos bokšto uždegėme žvakutes. Su Betzatos bendruomene Čekoniškių kaime šventėme 

Užgavėnes. 

 Gavėnios ir Advento pradžias paminėjome savaitės trukmės rekolekcijose (Senuosiuose 

Trakuose pas seseris bei Baltriškėse pas Tiberiados bendruomenės brolius).  

 Darbiniu sezonu (rugsėjo – birželio mėnesiais) kartą per mėnes  organizavome skirtingas 

išvykas  muziejus, parkus, vairias organizacijas, kurios irgi dirba su negalią turinčiais 

žmonėmis. Mielai lankėmės pas mūsų draugus Betzatos bendruomenėje bei Lobių dirbtuvėse. 

Keletą kartų lankėmės kine, teatre, koncertuose.  
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 Kiekvieną mėnes  organizuodavome teminius tą mėnes  gimusių žmonių gimtadienių 

šventimus.  

 Vasaros metu suorganizavome dvi aktyvaus poilsio stovyklas: birželio mėnes  – stovyklą  

Antalieptėje (10 žmonių su negalia), kurioje susipažinome su vietos bendruomene bei Gražutės 

parko domybėmis; liepos mėnes  – stovyklą Karklėje (10 žmonių su negalia), kurioje 

mėgavomės saule ir jūra. 

 Liepos mėnes  organizavome vairias išvykas. Viena iš jų buvo  Kauną, kurios metu 

susipažinome su Kauno senamiesčiu bei pasivaikščiojome Nemuno saloje. Kitą savaitę 

keliavome  „Valstybės pažinimo centrą“ Prezidentūroje: sužinojome naujų faktų apie savo šal , 

prezidentus, pinigus, regionus ir pan., taip pat galėjome išbandyti naująsias technologijas, 

atrasti savo namus „google maps“ programoje, parašyti atsiliepimą apie muziejų. Paminėdami 

Gailestingumo metus aplankėme Faustinos namel , susipažinome su šios vienuolės gyvenimu 

bei Jėzaus paveikslo atsiradimo istorija. Dar dalyvavome Burbuliatoriuje. Išvykose sudalyvavo 

14 žmonių su negalia.  

 2016 metais tęsėme darbą dviejose darbinio užimtumo grupėse. Buvo tęsiami tie patys 

darbiniai užsiėmimai: ikonų ir popieriaus gamyba, keramika, duonos kepimas, kuris pamažu 

tapo tiesiog kulinarijos užsiėmimu. Taip pat buvo pratęsti ir sėkmingai tęsiami iki šiol 

ugdomieji užsiėmimai (sportas, socialinių gūdžių ugdymas). Socialinių gūdžių užsiėmimo 

metu mūsų žmonės iš savanorio Mauricio galėjo pasimokyti gestų kalbos. Atsirado tradicija 

antradieniais po pietų turėti Moterų ir Vyrų klubus. 2016 m. iki vasaros kas antrą trečiadien  

mūsų savanorė Danutė vesdavo vilnos užsiėmimus, kurie mūsų žmonėms labai patiko (dėl savo 

užimtumo savanorė nebegalėjo tęsti minėtos veiklos). Supratome, kad daliai mūsų žmonių yra 

svarbi galimybė ugdyti savo meninius gebėjimus, ypač gebėjimą piešti, tad 2016 m. pirmą 

pusmet  meno užsiėmimus vedė vadovė Jolanta, o nuo 2016 m. rudens piešti kartu su mūsų 

žmonėmis panoro mūsų savanorė Erika. Ketvirtadieniais džiaugėmės mūsų nuolatiniais 

svečiais – seminaristais (kiekvienais metais su mumis draugauja parengiamo kurso studentai iš 

seminarijos, kurie ne tik noriai bendrauja su mūsų žmonėmis, bet ir parengia susitikimus jiems 

aktualiais bei rūpimais klausimais apie tikėjimą, tradicijas, kitas religijas). Su 2016 m. ruden  

pradėjusiais studijuoti seminaristais atradome jų pašaukimo istorijas ir kartu giedojome 

žinomas giesmes bei mokėmės naujų. Penktadieniais išliko tradicija patiems tvarkytis savo 

grupes, o po bendrų pietų (kai kartu susirenka abiejų grupių žmonės) smagiai leisti laisvalaik  

(bandome šio laisvalaikio organizavimą perduoti EST savanoriams).  

 2016 m. ruden  vėl sugrąžinome žvakių gamybą, visų anksčiau pamėgtą kompiuterių 

užsiėmimą (laukėme, kol bus rengta nauja kompiuterių klasė). Atsirado nauji užsiėmimai: 

pirmadieniais po pietų, kol vienai grupei vykdavo socialinių gūdžių užsiėmimas, kita grupė 
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eidavo  maldos grupę (ir taip keisdavosi kas savaitę), trečiadieniais po pietų vyko skaitymo 

užsiėmimas, kur buvo garsiai skaitoma ištrauka iš pasirinktos knygos ir visų aptariama (ta pati 

grupė žmonių kartą per mėnes  toliau lankėsi Karoliniškių bibliotekoje).  

 2016 m. pirmą pusmet  mūsų žmonės vykdavo  muzikos užsiėmimus pas mokytoją Snieguolę, 

o nuo 2016 m. rudenio turime naują muzikos mokytoją Indrę, kuri atvyksta pas mus.  

 Kaip visada stengiamės atsižvelgti  individualius žmonių su negalia poreikius, norus ir 

gebėjimus. Žmonės patys renkasi, kokiose veiklose dalyvaus, kviečiame išsakyti savo 

poreikius, ką nori daryti, ypač laisvalaikiu, taip pat kokias išvykas ir šventes nori kartu 

organizuoti. Stengiamasi pritaikyti veiklą, organizuojamus užsiėmimus prie kiekvieno žmogaus 

poreikių.  

 Išlaikėme ir pratęsėme bendradarbiavimą su partneriais mūsų gaminių realizavimo srityje 

(prekyba ikonomis, žvakėmis, keramikos lipdiniais bei atvirutėmis katalikiškuose knygynuose 

Vilniuje bei Kaune), turėjome vieną kalėdinių atviručių (200 vnt.) ir 12 vnt. keramikos lėkščių 

užsakymus.  

 Sudalyvavome tradicinėse mugėse (Šv. Kazimiero pavasarinėje ir kalėdinėje mugėje Katedros 

aikštėje). Taip pat mažas muges suorganizavome parapijiečiams Sekminių (2016 m. gegužės 

15 d.) ir Šv. Kalėdų (2016 m. gruodžio 18 d.) proga.  

 Tęsėme ir atnaujinome darbą su individualiais atvejais.  

 Daug ir intensyviai dirbome su laikinosios globos paslaugą teikiančiais Valakampių socialinių 

paslaugų namais. Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis bei organizacijomis buvo 

sutvarkyti vienos merginos dokumentai, kurių dėka ji galės pagyventi ne namuose, o jos mama 

atsikvėpti.  

 Aktyviai ir reguliariai buvo bendradarbiaujama su ne galių žmonių šeimomis. Buvo 

suorganizuoti 2 tėvų susirinkimai pavasar  ir ruden . Tėvai žino, kad gali visada kreiptis  

darbuotojus su pasiūlymais ar klausimais. Darbuotojų ir tėvų santykiai pagr sti šiltu ir atviru 

bendravimu. Keletą kartų tėvai prisijungė prie mūsų kasdienėje veikloje, dalyvavo rengiamose 

šventėse.  

 Tėvų pageidavimu toliau leidome visos savaitės informacin  lapel , kuriame informuojame 

tėvus, globėjus, darbuotojus apie savaitės veiklas, planuojamas išvykas, šventes ir pan. Lapelis 

labai pasiteisino – patys žmonės laukia tokio lapelio, tėvai džiaugiasi, kad gali „matyti“ visą 

informaciją prieš akis.  

 Džiaugiamės pavykusiomis stažuotėmis. Atradome, kad tai puiki galimybė ne tik pamatyti, 

kaip veikia panašios organizacijos kitoje šalyje, bet naujai pažvelgti  savo pačių veiklas, 

išdr sti imtis naujovių savo veikloje. 
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Savanoriai ir praktikantai 

2016 m. pirmame pusmetyje veiklose su dienos darbinio užimtumo grupėmis dalyvavo 10 savanorių, 

iš jų 8 lietuviai ir 2 užsieniečiai, atvykę pas mus pagal Europos savanorių tarnybos „Erasmus +“ 

programą iš Gruzijos ir iš Italijos. Nuo 2016 m. turime 7 savanorius – 5 lietuvius ir 2 užsieniečius iš 

Ukrainos ir Italijos. 

Svaitgaliais vykstantys projektas Kelias yra paremtas savanorių pagalba. Drąsiai galime sakyti, kad 

jeigu ne savanoriai, būtų ne manoma teikti šių paslaugų tokiam dideliam kiekiui šeimų, auginančių 

vaikus su negalia. 2016 m. ruden  Kelyje savanoriavo 3 žmonės, metų pabaigoje veikloje jau dalyvavo 

8 savanoriai. 

Labai džiaugėmės kartu su Lobių dirbtuvėmis suorganizuotais bendrais mokymais visiems 

savanoriams (tiek lietuviams, tiek užsieniečiams) apie žmones su negalia. Mokymai vyko 2016 m. 

lapkričio 19 d. 

2016 metų pavasar  turėjome 2 ilgalaikes lietuves praktikantes (praktika ne trumpesnė kaip 3 mėnesiai) 

iš Vilniaus universiteto, kurios aktyviai sitraukė  mūsų kasdienines veiklas bei šventes ir su kuriomis 

iki šiol palaikome ryš .  

2016 metų ruden  vieną mėnes  pas mus praktiką atliko Mykolo Romerio universiteto studentė. 

Džiaugiamės išlikusiais ryšiais su buvusiais savanoriais ir praktikantais, kurie kartas nuo karto užsuka  

svečius. 

 

Bendradarbiavimas 

 Intensyviai bendradarbiaujame su bendrijos Viltis padaliniu Vilniaus viltis dėl bendrų renginių, 

naujų lankytojų.  

 Taip pat 2016 m. pirmą pusmet  buvo bendradarbiaujama su Lietuvos žmonių su negalia 

sąjunga dėl muzikos terapijos užsiėmimų. Buvo susitarta dėl kassavaitinių muzikos terapijos 

užsiėmimų, kuriuose dalyvauja 8 žmonės su negalia. Šie žmonės kartu su kitais menininkais 

birželio mėnes  vykusioje „Kultūros naktyje“ rodė savo spektakl  „Prabudimai“. 

 Aktyviai bendradarbiaujame su Betzatos bendruomene Čekoniškėse. Nuo pavasario ten 

apsigyveno dar vienas mūsų centro lankytojas. Šiuo metu mūsų darbinio dienos užimtumo 

grupes lanko keturi žmonės, kurie gyvena Betzatos bendruomenėje.  

 Intensyviai bendradarbiaujame su „Lobių dirbtuvėmis Mozūriškėse. Vasarą kartu 

organizavome šventę, taip pat turėjome dvi vienos dienos išvykas tuo metu, kai vyko darbinė 

stovykla (joje stovyklavo ir mūsų žmonės). 2016 m. pirmą pusmet  keletą kartų per savaitę ten 

važinėjo 2 mūsų lankytojai, nuo 2016 m. rudens prisijungė dar vienas žmogus, o du pabandė 

ten darbuotis lapkričio – gruodžio mėnesiais. 
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 Aktyviai bendradarbiaujame su parapijoje dirbančiais kunigais. Kartu buvo organizuojamos 

atidarymo ir uždarymo Šv. Mišios, išpažinčių klausymas. Keletą kartų kunigai buvo atėję 

tiesiog pasikalbėti kokiomis nors temomis su ne galiais žmonėmis. Kartu parapijiečiais buvo 

suorganizuota Sekminių šventė.  

 Tęsėme gražų bendradarbiavimą su sesutėmis iš Viešpaties apreiškimo vienuolyno 

Senuosiuose Trakuose. Ten turėjome Gavėnios rekolekcijas. Advento rekolekcijoms mus vėl 

draugiškai priėmė Tiberiados bendruomenės broliai Baltriškėse.  

 

Tartpautiniai renginiai 

2016 m. kovo 20 – 23 dienomis viena darbuotoja dalyvavo „Seminar on Short-Term EVS“ Maltoje, 

kur dalinosi patirtimi apie trumpalaikę savanorystę socialiniame centre. Taip pat susirado keletą 

partnerių būsimiems ateities projektams. 

2016 m. rugsėjo 25 d. – spalio 1 d. dvi AB darbuotojos vyko  stažuotę Ispanijoje, Katalonijos regione, 

Taregos mieste (kartu su dviem darbuotojomis iš Šviesos ir iš Vilniaus Vilties daugiafunkcinio centro). 

2016 m. lapkričio 6 – 12 d. keturios su ne galiaisiais dirbančios darbuotojos iš to paties Katalonijos 

regiono stažavosi Vilniuje ir turėjo galimybę susipažinti tiek su Pal. J. Matulaičio socialiniu ir šeimos 

pagalbos centrais, tiek su anksčiau minėtomis organizacijomis, taip pat Atgajos ir Versmės 

mokyklomis bei Betzatos bendruomene ir Lobių dirbtuvėmis.  

 

Iššūkiai, veiklos gair s kitiems metams 

 Kaip kiekvienais naujais metais tikimės ir toliau sėkmingai darbuotis kasdienybėje. Esame 

užsibrėžę dar stipriau atsižvelgti  kiekvieno asmeninius poreikius, norus ir gebėjimus, derinti 

savo darbo metodus prie žmogaus ir kartu siekti bendrų tikslų. Sieksime sudaryti naujus 

kiekvieno žmogaus individualius planus: pažiūrėsime, ką pavyko pasiekti anksčiau ir ko svarbu 

siekti 2017 metais. 

 Taip pat suprantame, kad svarbu stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais, globėjais 

ir darbuotojais, kurių organizacijose žmogus su negalia gyvena. Yra žmonių, kurie grupes 

lanko retai, todėl svarbu išsiaiškinti, kaip galima būtų bendromis pastangomis užtikrinti 

pastovų ir žmogui su negalia reikalingą grupių lankymą.  

 Vienas iš didžiausių iššūkių 2017 metais išlieka mūsų gaminamų gaminių reklama ir jų 

realizavimas.  

 Taip pat stengsimės dirbti ties tikėjimo stiprinimu bei jo išgyvenimu kasdienybėje, ypač 

Gavėnios bei Advento laikotarpiais.  
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 Norime toliau tęsti ir palaikyti 2016 m. ruden  sustiprėjusią Kelio veiklą.  

 Taip pat norime stiprinti darbą su savanoriais – jų pritraukimą, veiklos pasiūlymą, motyvavimą 

bei išlaikymą.  

 2017 metais planuojame stiprinti bendruomenės jausmą grupės viduje bei apsibrėžti ir stiprinti 

individualų darbą su žmogumi ir jo šeima. 

Atviroje bendruomenėje 2016 m. pradžioje dirbo psichologė (1 etatas), socialinė pedagogė (1 

etatas), 2 socialinės darbuotojos (1,6 etato), 1 vairuotojas (0,6 etato). Nuo 2016 m. rudens 

turėjome 1 psichologę (1 etatas), 2 socialines darbuotojas (2 etatus) ir 1 asistentą (1 etatas).  
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ŠEIMOS CENTRAS 

(šeimų pastoracija, švietimas, psichosocialinė pagalba šeimoms ir vienišiems asmenims) 

 Šeimų pastoracinėse veiklose reguliariai dalyvavo 96 asmenys.  

 Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iš Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos centro 

perimtas darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis mūsų parapijos teritorijoje. Per 2016 

metus buvo teikta pagalba 121 sunkumus patiriančiai šeimai. 

 Teikta pagalba 11 globėjų šeimų. 

 Vasarą vyko parapijos Šeimų vasaros stovykla prie Bebrusų ežero (Molėtų raj.), kurioje buvo 

200 dalyvių. 

 Sodyboje Vindeikių kaime (Širvintų raj.) vyko dvi nedidelės šeimų vasaros stovyklos 

sunkumus patiriančioms šeimoms, kuriose dalyvavo 28 asmenys. 

 Organizuota išvyka  Lietuvos nacionalin  operos ir baleto teatrą. Spektaklyje lankėsi 29 

asmenys.  

 Vyko šeimų kalėdinė šventė „Pusryčiai su Kalėdų seneliu“. 

 Advento laikotarpiu vyko kalėdinių dekoracijų dirbtuvės, dirbtuvėse dalyvavo 32 asmenys. 

 Metų pradžioje vyko šeimų klubo atidarymo šventė (apie 80 dalyvių) ir startavo 8 šeimų klubo 

Darna grupės, kuriose susitinka 96 sutuoktiniai. 

 vyko dvi dviejų dienų trukmės intervizijos šeimų klubo Darna vadovams, kuriose dalyvavo 14 

asmenų.  

 vyko 16 sužadėtinių grupių, kuriose dalyvavo 234 asmenys arba 117 porų. Jiems pravesta 256 

val. užsiėmimų. 

 Sužadėtinių grupių vadovams pravestos dvi intervizijų grupės (vienos ir trijų dienų), kuriose 

dalyvavo 11 žmonių. 

 Viena pora iš sužadėtinių grupės vadovų vedė mūsų parapijoje Kryžiaus kelio stotis Gavėnios 

laikotarpiu per šeimų vakarą. 

 Sužadėtinių grupių vadovai aktyviai prisidėjo prie šeimų stovyklos organizavimo, 

moderuodami šeimų grupes, siūlydami stovyklos dienotvarkę, organizuodami poilsio vakarus.  

 Vyko dvi šeimų dvasinio ugdymo grupės: „Ignaco Lojolos grupelė“ ir „Irkis  gilumą“. Jose 

dalyvavo 18 asmenų. Užsiėmimai vyko kartą per mėnes . Šios šeimos irgi aktyviai dalyvauja 

užsiėmimuose, padeda organizuoti stovyklą bei rekolekcijas, ieško savanorių vaikų priežiūrai. 

 Metų pabaigoje surengtos šeimų adventinės rekolekcijos Marijampolėje „Per Viešpaties 

gailestingumą artimo link“, kuriose dalyvavo 53 suaugusieji. 
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Rezultatai, atradimai ir s km s 

 Pradėjus teikti pagalbą 100 naujų šeimų, pirmiausia buvo užmegztas santykis su tėvais, atsirado 

daugiau pasitikėjimo vieni kitais. 

 Vyko reguliarios konsultacijos vaikų auginimo ir auklėjimo, biudžeto planavimo klausimais, 

tarpusavio santykių, konfliktų valdymo ir kitomis temomis pas mus centre ir žmonių namuose. 

 vyko trys tėvystės gūdžių ugdymo grupės. 

 Trys priklausomybės ligomis sergantys žmonės išvyko  reabilitaciją. 

 Dviem šeimoms pagerintos buitinės sąlygos, pvz., pakeistas klozetas, statytas kranas ir pan. 

 Vyksta reguliarūs atvejų aptarimai, kurie leidžia giliau pažvelgti  šeimų sunkumus, atrasti naujus 

darbo būdus.  

 Kartu su dienos centro darbuotojais organizuoti saugumo mokymai vaikų dienos centre Vaikai – 

vaikams. 

 Keturios šeimos gavo asistuojančių darbuotojų pagalbą (psichologės arba socialinės darbuotojos): 

dvi šeimos gavo pagalbą stiprinant tėvų ir vaikų tarpusavio santyk , dvi šeimos – stiprinant 

buitinius, savitvarkos, maisto gaminimo gūdžius ir pan. 

 Keli asmenys pripažino alkoholio vartojimo problemą, pradėjo daryti žingsnius, kad ją spręstų. 

 Kartu su dienos centrais suorganizuota kalėdinė šventė „Pusryčiai su Kalėdų seneliu“,  kurią atėjo 

ne tik vaikai, bet ir jų tėvai. 

 Šiais metais startavo 8 naujos šeimų klubo Darna grupės, tad džiaugiamės susidraugavusiomis, 

sibėgėjusiomis grupėmis. Šeimų klubo vadovai gavo žinių apie grupės raidą, sukūrė pirmųjų metų 

užsiėmimų planą, per kasketvirtinius aptarimus sprendžia konkrečias grupėje iškilusias problemas. 

 Kalbantis su šeimomis gauname gr žtamąj  ryš , kad pas mus yra daug maloniau ateiti negu  

valstybines institucijas, kad čia jos jaučiasi laukiamos ir patiria laikyseną, kad  asmen  čia 

„žiūrima, kaip  žmogų“. 

Savanoriai ir praktikantai 

 Šeimų stovyklose dalyvavo 22 savanoriai. 

 Tėvų grupių metu savanorė prižiūrėdavo mažamečius vaikus, kol tėvai mokydavosi. 

 Šeimų klubą Darna veda 8 sutuoktinių poros, sipareigojusios vesti trejų metų programą. 

 

Bendradarbiavimas 

 Nuosekliai ir pastoviai bendradarbiaujame su  ugdymo staigomis (mokyklomis ir darželiais), 

Vilniaus apygardos probacijos tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, policija, reabilitacijų centrais, Vilniaus priklausomybių ligų centru, 

poliklinikomis. 
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 Kai mūsų parapijos šeimos atsiduria krizinėse situacijose, namuose smurtaujama, 

bendradarbiaujame su Vilniaus miesto krizių centru, kur šeimos gali ir apsigyventi. 

 Pastoviai bendradarbiaujame su kitomis organizacijomis, dirbančiomis su sunkumus patiriančiomis 

šeimomis Vilniaus mieste (VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas Socialinių paslaugų šeimai padaliniu, 

VO Gelbėkit vaikus, BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centru).  

 Bendradarbiaujame su teisininkais. 

 Bendraujame ir esame užmezgę kontaktą su dienos centrais vaikams ir jaunimui: Svajonių laivas, 

Vaikai-vaikams, Tranzitas, Vilniaus policijos klubu, Vilniaus maltiečių vaikų dienos centru.  

 Ilgamečiai mūsų partneriai iš Vokietijos ir toliau remia dvi šeimas, padeda joms išmokėti skolas ir / 

arba komunalinius mokesčius šildymo sezono metu. Jų paramos dėka mažėja šeimų skolos, stiprėja 

šeimų narių savivertė, atsiranda galimybė oriau gyventi, dėl šios paramos viena šeima nebeturi 

skolų, gali po truput  gerinti buit . 

 Džiaugiamės, kad bendradarbiaujant su VšĮ Vaikų svajonės šiais metais vaikai vėl gavo norimas 

kalėdines dovanas.  

 

Srities atstovavimas 

 Buvo dalyvaujama susitikimuose su Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus miesto socialinės 

paramos centro, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, VO Gelbėkit vaikus, VšĮ Vilniaus SOS vaikų 

kaimas Socialinių paslaugų šeimai padalinio, Vilniaus priklausomybės ligų centro atstovais, 

siekiant kurti bendrą darbo su sunkumus patiriančiomis šeimomis sistemą Vilniaus mieste, panašų 

požiūr   darbą su šeimomis ir siekiant kartu spręsti kylančius sunkumus. 

 Mokymuose „Kompleksinės pagalbos, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, 

užtikrinimas: globalūs kontekstai lokalūs sprendimai“ pristatyti mūsų centrai ir jų veiklos. 

Iššūkiai, veiklos gair s kitiems metams 

 Kadangi nuo 2016 m. balandžio 1 d. stipriai išaugo komanda, dirbanti su sunkumus patiriančiomis 

šeimomis, tai šiais metais vienas didžiausių iššūkių buvo susipažinti, „susidirbti“ su darbuotojais, 

susitaikyti su „nepastovumu“ ir nuolatine kaita. 

 Iššūkiu taip pat tapo greitai ir stipriai padidėjęs šeimų, su kuriomis dirbame, skaičius, padidėjusi 

komanda – reikėjo išmokti su tuo būti, dirbti, atrasti būdus bendradarbiauti, perprasti  darbo 

sistemą ir pan. 

 Bus stengiamasi esant galimybei kviesti šeimas  vasaros stovyklas, dar labiau „jaukintis“ ir siekti 

pokyčių per santyk . 
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 Labiau traukti šeimas, o ypač vaikus  parapijos veiklas – renginius, vaikų dienos centrus, 

Tranzito dienos grupę, skatinti ir vairinti jų popamokin  užimtumą. 

 Pradėti vesti grupinius užsiėmimus vaikams, augantiems priklausomų tėvų šeimose (pvz., Lino 

programą). 

 Šiais metais didelis iššūkis buvo tai, kad Viršuliškių, Pašilaičių ir Justiniškių mikrorajonuose ilgą 

laiką arba visą laiką nebuvo Vaiko teisių apsaugos skyriaus inspektorių – tas labai apsunkino 

darbą, kėlė tampą, mikrorajonuose nebuvo komandos, su kuria kartu būtų galima dirbti. 

Džiaugiamės, kad nuo 2017 m.sausio mėn. visi mūsų parapijos mikrorajonai turi savo inspektores 

ir šių metų tikslas – užmegzti produktyvų bendradarbiavimą kartu sprendžiant kylančius 

sunkumus darbe su šeimomis.  

  parapijos šeimų stovyklą norėtume pakviesti kuo daugiau šeimų, kurių vaikai ruošiasi  pirmajai 

komunijai, taip pat tuos, kurie lanko Alfa kursus. 

 Ieškoti  finansų, kad būtų galima paremti parapijos šeimas, vykstančias  parapijos šeimų stovyklą, 

kurios pačios negali sumokėti viso stovyklos mokesčio. 

 Peržiūrėti šeimų klubo Darna programą, ją atnaujinant. 

 

Iki 2016 m. balandžio dirbo – socialinė darbuotoja (0,5 etato), psichologė (0,5 etato), šeimų 

konsultantė (0,5 etato),  koordinatorė (1 etatas). 

Nuo 2016 m. balandžio – socialiniai darbuotojai / socialiniai pedagogai (6 etatai), psichologė (0,5 

etato), šeimų konsultantė (0,5 etato), koordinatorė (1 etatas). 
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KATALIKIŠKAS VAIKŲ DARŽELIS 

Skirtas 2 – 6 metų vaikams, kurių tėvams svarbus katalikiškas ugdymas, pirmenybę teikiant Pal. J. 

Matulaičio parapiją lankančioms šeimoms. 

Šiuo metu veikia trys darželio grupės, kurias lanko 52 ikimokyklinio amžiaus vaikai iš 42 šeimų. 

 

Rezultatai, atradimai ir s km s 

• Kaip ir kelerius paskutinius metus, buvo sukurta „vedančioji“ tema visiems metams, pagal 

kurią auklėtojos sukūrė ugdymo planą. Su pagrindine tema yra susiejamos pasaulio pažinimo, 

istorijos, tautiškumo, matematikos, etinės temos. Tokiu būdu, kai auklėtojoms ugdymo planą 

nėra tiesiog pateikiamas vykdymui, bet yra pačių apgalvotas ir sukurtas, jis labiau atitinka 

auklėtojų gebėjimus, pomėgius, yra mieliau gyvendinamas. 2016 metų tema buvo skirta Jėzaus 

asmeniui pažinti. Kad nuosekliau būtų kuruojama darželyje ugdymo sritis, buvo suformuota 

atsakingosios už ugdymą pareigybė. Atsakingąja už ugdymą tapo auklėtoja Edita Platkevičiūtė. 

• Kartą per mėnes  vaikai su auklėtojomis dalyvavo Šv. Mišiose mūsų bažnyčioje, kuriose buvo 

meldžiamasi už mūsų centrų darbuotojus ir veiklas. Vaikučiai gieda kelias jau su auklėtojomis 

išmoktas giesmeles, atneša iš anksto paruoštas atnašas. 

• Kalėdin  laiką atšventėme su Trijų Karalių švente. Perkėlėme kalėdin  šventimą iš Adventinio 

laikotarpio prieš Kūčias  kalėdin  laiką, nes šis laikas labiau atitinka liturgin  kalendorių ir yra 

šiek tiek laisvesnis tėveliams ir auklėtojoms, nei prieškalėdinis laikas. Šventę organizavo 

trečioji grupė atskirai. Dalyvavo beveik visa darželio bendruomenė – apie 80 žmonių. 

• Džiaugsmingai atšventę parapijos sodelyje Užgavėnes, pasitikome Gavėnią Pelenų diena. 

• 2016 metais ypatingai ruošėmės pavasariui – organizavome Kaziuko mugės „dirbtuvėles“. 

Vaikai kartu tėveliais, padedant Lobių dirbtuvėms, sukalė ir išdažė apie 20 inkilų paukšteliams. 

Juos šeimos galėjo pasiimti ir pasikabinti prie savo namų ar sodyboje.  velykin  džiaugsmą 

palydėjo jau tradiciniu tapęs Didžiojo ketvirtadienio kojų mazgojimas ir Paskutinės vakarienės 

šventė darželio bendruomenėlėje. Gegužės mėnes  vaikučiai pradžiugino mamytes Mamyčių 

dienos švente, o biržel  bendruomenės tėveliai kartu su vaikais žaisdami futbolą atšventė 

Tėvelių dieną. Darželio metus užbaigėme liepos pradžioje susirinkę  dviejų dienų vasaros 

stovyklą, kur mažiausieji susipažino su Viduramžių rūbais ir turėjo progą pašaudyti iš tikrų 

lankų, o darželio išleistuvininkai su tėveliais išplaukė baidarėmis  kelių valandų kelionę. 

Stovykloje dalyvavo apie 100 bendruomenės žmonių.  

• Po vasaros atostogų naujus metus darželyje pradėjome Atidarymo švente. Spalio mėnes  

džiaugėmės naminių augintinių diena ir pirmą kartą organizavome šeimadien  – rekolekcijas 

mūsų parapijos patalpose. Salėje tėvai klausėsi kun. dr. Vladimiro Solovej paskaitos apie 
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religin  vaikų ugdymą ir aktyviai mažose grupelėse dalinosi savo šeimų patirtimi. Vaikams 

programą organizavo ir vedė kitų mūsų centrų socialinių veiklų darbuotojai. Visa bendruomenė 

džiaugsmingai šventė Šv. Mišias, po to muzikos mokytoja Dalia visus pakvietė smagiai 

pasišokti ir pažaisti liaudiškų ratelių. Dalyvavo 60 žmonių. 

• Lapkričio mėnes  vaikai tikėjimą liudijo nešini žibintais  bažnyčią per Šv. Martyno šventę.  

• Advento rimt  ir dvasią padėjo išgyventi naujoji muzikos mokytoja Dalia. Ji gruodžio mėn. 

darželio bendruomenę sukvietė  adventinę vakaronę, kur buvo sekama senolės pasaka, 

dainuojama, vaikai traukiami  liaudišką vaidinimą ir šokius. Trečiai grupei vakaronė buvo 

organizuota atskirai. Iš viso dalyvavo apie 70 žmonių. 

• Visus metus stengėmės keliauti ir pamatyti kažką domaus: žiūrėjome spektaklius „Kitoks“, 

„Gandro dovanos“, lipome  Gedimino pil  ir ėjome apžiūrėti Arkikatedros požemių. Pavasar  

aplankėme Knygų mugę, susipažinome su pas mus svečiavusiais ropliais, daug visko 

sužinojome Pinigų ir Technikos muziejuose, Kasiulio edukacinėje parodoje, dalyvavome 

susitikime su muitininkais kinologais ir jų šunimis.  

• 2016 vasarą išleidome 8 vaikus  pirmąją klasę.  

• Kadangi mūsų darželyje grupes lanko mišraus amžiaus vaikai, yra svarbu ugdymo procesą 

organizuoti ir pagal vaikų amžių. Jau kelintus metus iš eilės 5 – 7 metų vaikams darželyje 

vedama „Zipio“ programa, skirta ugdyti vaikų bendravimo gūdžius, emocin  intelektą. Šią 

programą 2016 m. praėjo 11 vaikų. Jaunesni vaikučiai turi savo pogrupius: „Miegaliukais“ 

pasivadino 4 m. pogrupis, „Žmonėmis“ – 2 – 3 m. vaikai. Su savo amžiaus pogrupiu vaikai 

eina muzikuoti, sportuoti.  

• Darbas darželio grupėse didžiąja dalimi vyksta darbo su grupe metodu. Kadangi turime 

savanorių,  dienos bėgyje tiek auklėtojos, tiek savanorės atranda laiko pabendrauti ir skirti 

individualų dėmes  vaikams. 

• Šiemet ir toliau kartą per savaitę buvo vedama priešmokyklinio ugdymo programa, kurią veda 

pedagogė Edita Platkevičiūtė. Kartą per savaitę priešmokyklinukai turi „nemiegadien “, kurių 

metu jiems vyksta papildomi užsiėmimai, išvykos.  

• Džiaugiamės, kad visų trijų grupių tėveliai geranoriškai sitraukia  šeimadienio – rekolekcijų, 

vasaros stovyklos organizavimą, sipareigoja konkrečioms užduotims atlikti. Šiemet didelė 

parama darželio veiklai yra atkurta Tėvelių tarnystė, kuri tarpininkauja tarp tėvelių ir auklėtojų, 

inicijuoja ir organizuoja darželio išvykas, padeda organizuojant darželio šventes. 

• Šiemet beveik visų vaikų tėveliai turėjo asmeninius maždaug valandos pokalbius su savo 

grupės auklėtojomis apie savo vaiko buvimą darželyje. Tokiu būdu vyksta didesnis tėvelių ir 

auklėtojų bendradarbiavimas ugdant vaiką. 



30 

 

• 2016 m. pavasar  turėjome 6 intervizijas auklėtojų komandai, kurios padėjo pasidalinti 

patirtimi, atrasti daugiau galimybių spręsti individualius atvejus, suvienodinti požiūr   tam 

tikras situacijas, apsikeista kompetencijomis, davė platesn  požiūr   problemas ir pagerino 

santykius tarp kolegių. 

• Kadangi per 2016 metus vyko auklėtojų kaita, labai džiaugiamės, kad metų pabaigoje pavyko 

suformuoti stabilią komandą ir naujos auklėtojos atnešė daugiau entuziazmo, kūrybos  darželio 

veiklą. 

• Didelis atradimas yra naujoji muzikos mokytoja Dalia, kuri atsinešė naują liaudiškų dainų ir 

žaidimų repertuarą bei liaudiškais šokiais ir dainomis papildo bendruomeniškas šventes. 

• Suformavome bendrų auklėtojų susirinkimų laikus ir ritmą. Didžiąja dalimi pavyksta turėti 

kassavaitinius grupių auklėtojų susirinkimus.  

• Džiaugiamės, kad trečioji darželio grupė ir toliau sėkmingai veikia ir toliau atliepiamas 15 

šeimų poreikis leisti savo vaikus  katalikišką daržel . 

• Ir toliau didelė parama darželio bendruomenei skiriama 100 eurų parama vaikui iš savivaldybės 

biudžeto. Dėl šios paramos darželio kaina išliko stabili. 

 

Savanoriai  

Mūsų veiklose dalyvavo 4 tarptautinės savanorės (iš Austrijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos)  pagal 

„Erasmus+“ programą. 2016 m. ruden  darželyje Pal. J. Matulaičio grupėje praktiką atliko 

ikimokyklinio ugdymo studentė. 

 

Bendradarbiavimas 

 Darželis bendradarbiavo su VšĮ Lobių dirbtuvės ruošiant ir vedant Kaziuko dirbtuvėlių rengin . 

 Darželio atidarymo šventė ir šeimadienis vyko Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje. 

 Vaikai kas mėnes  dalyvauja mūsų centrų inicijuotose Šv. Mišiose parapijoje. 

 Kun. dr. Vadimir Solovej dėstė paskaitas tėvams ir šventė Mišias darželio šeimadienyje. 

 Per senelių šventę parapijoje vaikai parodė nedidelę programėlę. 

 

Iššūkiai, veiklos gair s kitiems metams 

 Nuspręsta per 4 metus bendromis pastangomis paruošti temin  ugdymo planą su 4 metams 

numatytomis skirtingomis katechezės temomis. 

 Paruošti ir patvirtinti auklėtojų pavadavimo sistemą ligų ir atostogų atvejais.  

 Toliau tobulinti bendradarbiavimą tarp trijų grupių auklėtojų siekiant geriausiai pasiskirstyti 

atsakomybėmis, rasti tinkamiausius laikus susirinkimams.  

 Skatinti auklėtojas kelti savo pedagoginę kvalifikaciją.  
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Darželyje dirbo 

Iki 2016 m. rugsėjo mėn. – auklėtojos (4,5 etatai), koordinatorė (0,8 etato). 

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. – 8 auklėtojos (7 etatai),  koordinatorė (0,8 etato). 

 

 


