
Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje teikiame socialinę, psichologinę 
pagalbą ir ugdymą vaikams ir jaunimui, šeimoms, proto negalią 
turintiems žmonėms ir kitiems bendruomenės nariams.
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MŪSŲ PAŠAUKIMAI:
• Jautrinti bendruomenę ir ugdyti socialinę atsakomybę
• Sudaryti sąlygas žmonėms įsitraukti į socialinę veiklą
• Tirti bendruomenės resursus ir atpažinti svarbiausius 
socialinius poreikius
• Teikti pagalbą parapijos teritorijoje gyvenantiems ir 
sunkumus patiriantiems žmonėms
• Remti ir palaikyti parapijiečių socialines iniciatyvas
• Susieti Bažnyčios liturginį gyvenimą su bendruomenės 
socialine tikrove
• Ugdyti, stiprinti bendruomenės šeimas ir vystyti 
pastoracinę šeimų veiklą
• Teikti ikimokyklinio amžiaus vaikams katalikišką 
ugdymą
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Valstybės, savivaldybių institucijos:
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
• Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos
• Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija
• Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas, 

Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentas
• Vilniaus miesto socialinės paramos centras
• Širvintų rajono savivaldybė 
• Jaunimo tarpautinio bendradarbiavimo agentūra (ES programa „Eras-

mus+“) 
• Europos socialinio fondo agentūra

Kiti fondai ir programos:
• Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa  (JAV)
• Immaculata fondas (JAV)
• Förderverein Kinder in Litauen (Lietuvos vaikų rėmimo draugija), Vokietija
• LPF Maisto bankas

Įmonės:
• VšĮ Iliuzijų muziejus
• Indrės Džiaugsmai
• UAB Euromonitor International - Eastern Europe
• Mobile School. Streetwize, Belgija 
• UAB „Palink“
• Protų Lyga arba „Ko nežino Kazys?“
• UAB Smile Print, Apstu LT
• UAB „Skogran“
• VšĮ „Vaikų svajonės“
• Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija
• VšĮ Zoopark.lt

RĖMĖJAI:

Geros valios žmonės
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PARTNERIAI:
AC Patria
VšĮ Betzatos bendruomenė
BO Gelbėkit vaikus
VA Caritas
Dienos centras „Šviesa“
VšĮ DUKU
„Evangelische Hochschule Dresden“ (Vokietija)
UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ 
Kultūrinių, edukacinių projektų studija
VšĮ „Lobių dirbtuvės“
Medical aid committee“ in Zakarpattya (Ukraina)
Mobile School. Streetwize Belgija
Asociacija „Musninkų socialinės iniciatyvos
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“
VšĮ Natrix Natrix
Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „ Draugystė“ 
VšĮ Paramos vaikams centras
VšĮ Raganiukės teatras
VšĮ Socialinis veiksmas
VŠĮ SOS vaikų kaimas
VšĮ SOTAS
Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras
VšĮ Sudervės parapijiečių bendruomenė 
Šeškinės, Viršuliškių ir Justiniškių seniūnijos
Švč. Mergelės Marijos Nekalto-jo Prasidėjimo vargdienių seserų Šv. Kryžiaus namai 
Vaiko teisių apsaugos skyrius prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“
Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialiniai projektai“
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla ir daugiafunkcinis centras
Vilniaus miesto 5 PK ir 6 PK
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
Vilniaus statybininkų rengimo centras
VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“
Vilniaus m. atviri jaunimo centras „Mes“, „Bazė“, Žalianamis
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrai 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
Vietos bendruomenėje esančios mokyklos
VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai
VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras
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ATVIRA BENDRUOMENĖ

DIENOS DARBINIS UŽIMTUMAS

Darbiniai užsiėmimai:
žvakių liejimas
popieriaus gamyba
darbas su medžiu
keramikos užsiėmimai
kalėdinių atvirukų gamyba

Gaminome pagal užsakymus:
100 vnt žvakių
70 ikonų
450 atvirukų
45 keramikos dirbiniai

Ugdomieji bei lavinamieji užsiėmimai: 
muzikos 
šokių 
teatro
meno 
Kompiuterinio raštingumo
skaitymo būrelis
maldos grupelė
Interaktyvios penktadienio popietės 
(pvz., šokių ar dainų popietė, žaidimų 
popietė, išvyka į Kačių kavinę ir pan.)
Kačių kavinę ir pan.).
3 stovyklos (18 asm.)
Bendradarbiaujame su tėvais ir globėjais

• Dvi grupės  
• 21 suaugęs proto negalią turintys žmogus

Veiklas įgyvendino:
5 darbuotojai 
8 savanoriai
3 praktikantai



Šventės: 
Atidarymo šventė
Advento rekolekcijos
Kalėdiniai pietūs + mugė
Užgavėnės 
Gavėnios rekolekcijos
Velykiniai pietūs
Kaziuko mugė 
Mamyčių diena
Sekminės 
Uždarymo šventė

ATSILIEPIMAI:
Man labiausiai patiko važiuoti traukiniu prie jūros. Šiemet vėl norėsiu. (Alekas)
Man patinka draugai, čia ateina. Patinka piešti atvirutes ir gauti atlyginimą. (Andrius)
Man patinka muzika ir šokiai. Savanorių ateina, smagu su jais būna. Dar labai patiko boulingas ir 
gimtadienius švęsti. (Martynas)
Matulaityje dirba geri darbuotojai. Kiekvienais metai būna savanoriai ir praktikantai, kurie tampa 
mano draugais. (Remigijus)
Man tai šokiai labiausiai patinka. Kad galiu dainuoti ir rengti pasirodymus. (Ingrida)A
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LAISVALAIKIO UŽIMTUMO KLUBAS 
„KELIAS“:
• laisvalaikio veikla vaikams ir jaunimui, turintiems 
negalią;
• savaitgalį arba darbo dienos vakarą vieną kartą per 
mėnesį;
• 10 jaunuolių su negalia;
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Dirbdami su vaikais ir jaunimu intensyviai 
bendradarbiavome su:
9 mokyklomis
3 Vilniaus atvirais jaunimo centrais
7 socialinio darbo organizacijomis, teikian-
čiomis paslaugas vaikams ir jaunimui
4 kultūrinėmis organizacijomis
3 seniūnijomis

Teikiamos paslaugos vaikams, paaug-
liams ir jaunimui bei jų šeimų nariams

VAIKŲ IR JAUNIMO SRITIS 

Veiklas įgyvendino:
8 darbuotojai
11 savanorių iš Lietuvos
6 savanoriai iš užsienio (Ispanijos, 
Armėnijos ir Italijos)
7 praktikantai 



VAIKŲ DIENOS CENTRAI: 
VIRŠULIŠKĖSE IR ŠEŠKINĖJE
• Renkasi kasdien po pamokų nuo 14 iki 18 val.
• Pagalba mokantis
• Pietūs
• Ugdomieji ir laisvalaikio užsiėmimai:
 Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai
 Kulinarijos užsiėmimai
 Meno užsiėmimai
 Penktadieninės edukacinės, pažintinės išvykos
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Dienos centre vaikai: 
užmezga draugystę su bendraamžiais, 
savanoriais, darbuotojais

mokosi mokytis

mokosi bendrauti ir bendradarbiauti;

atranda savo stipriąsias puses, talen-
tus, pomėgius

stiprina socialinius, refleksijos, konflik-
tų sprendimo įgūdžius

patiria naujų dalykų – apsilanko nau-
jose vietose, gyvai susipažįsta su 
įvairiomis profesijomis, išbando naujų 
užsiėmimų ir pan.

turiningai leidžia atostogas 



Organizuodami pagalbą bendraujame su 
visa šeima bei vaiko socialine aplinka.

Kompleksinę kasdienę pagalbą dviejuose 
dienos centruose gavo 57 vaikai (7-11 m.). 
Iš jų – 19 mergaitės, 38 – berniukai

Reguliariai konsultuojami 14 vaikų tėvai/
globėjai

Suorganizavome 16 išvykų (Kinologai, žir-
gynas, boulingas, kino teatras, orientacinis 
žygis, „Iliuzijų muziejus“, zooparkas, kinas, 
teatras ir kt.)

3 stovyklos: 2 vasaros laikotarpiu, 1 per 
vaikų žiemos atostogas. Kuriose dalyvavo 
30 vaikų

Šventiniai renginiai:

Veiklos sezono atidarymo šventė 
rugsėjį

„Pusryčiai su Kalėdų seneliu“ (100 
žmonių) 

Šv. Velykų šventė

Mokslo metų pabaigos šventė
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Projekte 

„Vaikų 
svajonės“ 

išpildyta 
35 vaikų svajonės



V
A

IK
Ų

 I
R

 J
A

U
N

IM
O

 S
R

IT
IS

ATSILIEPIMAI:
,,Šiandien buvo geriausia mano diena.” (vaikas po dienos centro veiklos)
,,Sūnus grįžta laimingas, gavęs pagyrimų. Vadinasi, tai jam svarbu.” (vaiko mama)
„Labai ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą. Daug kur kreipiausi, tačiau tik Jūs neatsisakėte padėti. 
Mūsų bendravimo laikotarpiu daug naujo išmokau, atradau ne tik apie savo vaiką, bet ir apie 
save pačią. Ačiū, kad padedate pasiekti norimus teigiamus pokyčius.“ (dienos centrą lankančio 
berniuko mama)
,,Ar galiu lankyti dienos centrą kasdien?” (vaikas)
„Dienos centras man yra vienintelė vieta, kur esu išgirsta ir suprasta.“ (mergaitė) 

Mobili mokykla 

Šiltuoju sezonu užsiėmimai kiemuose/
žaidimų aikštelėse 

27 mobilūs užsiėmimai Šeškinės ir 
Viršuliškių kiemuose

56 vaikai

3 kartai per savaitę

3 mėnesius

Po 3-4 valandas

Vieno susitikimo metu užsiėmimuose 
dalyvauja  apie 10  mokyklinio amžiaus 
vaikų



PAAUGLIŲ GRUPĖ „TRANZITAS“
Paauglių dienos grupė „Tranzitas“ skirta 12–14 metų paaug-
liams, kurie susiduria su įvairiais sunkumais šeimoje, mokyk-
loje, bendraamžių tarpe. 
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Išvykos: 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Žirgynas
Kaziuko mugė
Orientacinis Vilniuje
Iliuzijų muziejus
Žaislų muziejus
Meninis užsiėmimas Šlapelių muziejuje
“Diena gatvėje”
Pučkorių atodanga ir Belmontas
Akropolio ledas
Vichy parkas
TV bokštas
Aikido pamoka

Reguliariai veiklose dalyvauja 14 paauglių
Užsiėmimai grupėje - tris kartus per savaitę
Merginų grupelė 1 kartą per mėnesį
Stovykla Antalieptėje
Žygis 30 km pėsčiomis
Projekte „Mano kinas“ sukurtas filmas, kuris buvo rodomas 
trumpametražių filmų festivalyje

Grupės tikslas – padėti lengviau išgyventi ankstyvosios 
paauglystės laikotarpiu kylančius sunkumus, ugdyti so-
cialinius, kasdienio gyvenimo ir mokymosi įgūdžius bei 
kurti saugią aplinką bendravimui su bendraamžiais.



ILGALAIKĖ PROGRAMA „TRAMPLINAS
Skirtas  14 – 18 m. jaunuoliams, kurie patiria socialinius ir psi-
chologinius sunkumus mokykloje, šeimoje, tarp bendraamžių. 
Programos tikslas yra padėti jaunam žmogui pažinti save bei 
stiprinti asmeninius gebėjimus ir veikti kasdienybėje.

ATVIRA ERDVĖ  „SOFKĖ“
• Jaunimo susitikimo erdvė
• Penktadieniais nuo 16 val. iki 19 val.
• Jaunų žmonių konsultavimas ir užimtumas 
• Vyksta filmų peržiūros, maisto gaminimo ir kiti užsiėmimai
• Reguliariai lanko apie 15 jaunuolių, viso per metus 36 jau-

nuoliai

DARBAS GATVĖJE:
• Du kartus per savaitę nuo 16val. iki 19 val.
• Viršuliškių mikrorajone
• Orentuojąmasi į  14 iki 20 metų jaunuolius
• Susitikta su 45 jaunuoliais
• Su 20 jaunuolių palaikomas reguliarus kontaktas
• 40 konsultuojamų jaunuolių internetinėje erdvėje
• 53 išėjimai į gatvę
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Reguliariose veiklose dalyvauja 10 jaunuolių:
Grupiniai susitikimai du kartus per savaitę
Individualios konsultacijos ir darbas su atveju
4 patirtiniai žygiai pėsčiomis ar baidarėmis
Tarptautiniai jaunimo mainai 

„Sofkės“ gimtadienio šventė – atviras renginys 
Viršuliškių kieme. 

PROGRAMOS JAUNIMUI



Maketą kūrė dizainerė Gitana Čeponienė 
https://gitanaceponiene.crevado.com/

 

Pal. J. Matulaičio socialinis centras 

    
  

 


