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ŠEIMŲ SRITIS

Darbuotojai, savanoriai,  praktikantai:

11 etatų - socialiniai darbuotojai
3,5 etato - atvejo vadybininkai
2,7 etato - psichologai
1,5 etato - asistentai
7  - teminių užsiėmimų vedantieji (valandininkai)
47 savanoriai
4  praktikantai

MokyMai

1 darbuotojas mokėsi  
vidutiniškai 57 val. per metus.
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ŠEIMŲ TARNYBA

Šeimų tarnyba teikia kompleksines paslaugas  sunku-
mus įvairiose gyvenimo srityse patiriančioms šeimoms 
(suaugusiems ir vaikams). 

PAGALBA ŽMONĖMS,  
IEŠKANTIEMS DARBO

52 žmonės - 438 val. individualių konsultacijų

16 žmonių - dvi anglų kalbos grupės 

10 žmonių  - 3 dienų seminaras, skirtas stiprinti savarankiškumo įgūdžius 
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370 asmenų buvo teikiama psichologinė pagalba, tarpi-

ninkavimas tarp asmens ir antstolių, įdarbinimo pagalba, 

materialinė pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms.

Šeimų stovykla – 5 šeimos, 20 asmenų, 5 dienos.
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BENDRUOMENINĖ ŠEIMŲ SRITIS

104 poros (208 asmenys), 13 grupių – sužadėtinių 

rengimo santuokai grupės   

116 asmenų –  šeimų rekolekcijos 

84 dalyviai  (6 grupės) – savipagalbos grupės šei-

mos tarpusavio santykių studijoms „Šeimų klubai“  

(rinkosi 1k / mėn.)

22 asmenys – 2 parapijos šeimų maldos grupės  

(rinkosi 1k/ mėn.)

128 asmenys – Šeimų stovykla (6 dienos)

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Konsultuota 340 asmenų. Iš jų: 251 asmuo – individualios konsultacijos (2216 val.) 

32 šeimos – šeimų konsultacijos (104 val.)

73 asmenys (6 grupės po 10 susitikimų) – tėvystės įgūdžių ugdymo grupės.  

13 vaikų (2 grupės po 12 susitikimų) – grupė vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų.

93 dalyviai – 4 paskaitos tėvams, auginantiems vaikus
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IKIMOKYKLINUKŲ  
SRITIS

Darželį lankė  

50 ikimokyklinio amžiaus vaikų iš 41 šeimos.

Renginiai:

Stovykla - 60 žmonių;

Rekolekcijos - 50 žmonių;

Šventės ir kiti renginiai - 8

Darbuotojai, savanoriai,  praktikantai:

Darželio komanda:   
11 žmonių - 8 etatai.
9 Savanoriai. 1 lietuvė ir 4 užsienietės.  
Iš viso savanoriavo apie 4000 val.

MokyMai

1 darbuotojas mokėsi metus laiko trukusiame 
projekte “Mokytojų rengimas darbui katalikiškoje 
įstaigoje”. Iš viso turėjo 29 val. paskaitų, 24 val. 
asmeninių konsultacijų. Projektą organizavo katali-
kiškas darželis “Mažutėliams”.
 
Kitos auklėtojos mokėsi apie 60 val./metus.

5



VAIKŲ IR JAUNIMO 
SRITIS

Darbuotojai, savanoriai,  praktikantai:

8 darbuotojai - 7 etatai
Savanoriai: 3 tarptautiniai ir 10 vietinių ilgalaikių 
bei 30 trumpalaikių.  
Iš viso savanoriavo apie 6133 val.

MokyMai

Vaikų ir jaunimo srities darbuotojai mokėsi  
225 valandas. 
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182 vaikai ir jaunuoliai dalyvavo srities veiklose.

15 vaikų, 15 paauglių, 7 jaunuoliai gavo reguliarią, komplek-

sinę, tęstinę pagalbą visus metus. 

Atviros jaunimo erdvės užsiėmimuose apsilankė ir gatvėje suti-

kome - 120 paauglių ir jaunuolių:

tęstinai dirbome su 62; 

įvyko 81 išėjimas į gatvę

gatvėje praleidome 314 valandų

vidutiniškai per vieną išėjimą sutikdavome po 4-6 jaunuolius.

Renginiai:

Įvyko 12 stovyklų ir žygių, iš viso 56 dienos, dalyvavo 108 

vaikai ir jaunuoliai.

Kalėdiniame renginyje „Pusryčiai su kalėdų seneliu“ dalyvavo  

70 vaikų ir jų šeimos nariai.

Plėtėme neinstitucinių paslaugų spektrą - keliavome į vaikų ir 
paauglių erdves, kuriose jie praleidžia daug laiko:

Su „Mobilaus kiemo“ priemone ir programa 5 mėn. po 3k. per 
savaitę leidome įvairų laiką su vaikais Šeškinės mikrorajone. „Mo-
bilaus kiemo“ užsiėmimuose dalyvavo vidutiniškai po 15 vaikų

Vedėme užsiėmimus, mokymus, renginius artimiausiose mokyklose: 
7 klasėse; dalyvavo 150 vaikų, 12 mokytojų.

kas naujo per šiuos Metus:



ŽMONIŲ,  
TURINČIŲ PROTO NEGALIĄ, 

SRITIS

23 žmonės su negalia reguliariai naudojosi dienos centro paslaugomis, 

8 tėvams buvo teikiama psichologinė, socialinė ar kita reikalinga pagalba

33 žmonės su negalia, iš jų 6 jaunuoliai dalyvavo laisvalaikio užimtumo 

veikloje 1k./mėn. 

Renginiai:

Stovyklos - 3 vasaros stovyklos - 48 žmonės;

Rekolekcijos - 27 žmonės;

Bendruomenės renginiai -  34 žmonės;

6 šventinės mugės verslo organizacijoje ir parapijoje.  

Mugėse dalyvavo 28 žmonės su negalia, pardavė 130 vienetų įvairių  

dirbinių (papuošalų, žvakių, ikonų ir pan.).  

2 organizacijoms pagal užsakymą pagaminome 300 vnt. Kalėdinių atvirukų. 

2-4 žmonės, turintys negalią, kartą per savaitę savanoriauja  

gyvūnų prieglaudoje „Lesė“.

Darbuotojai, savanoriai,  praktikantai:

6 darbuotojai 
8 savanoriai. 5 lietuviai ir 3 užsieniečiai.  
Iš viso savanoriavo 2058 val.
4 praktikantai. 2 ilgalaikiai ir 2 trumpalaikiai.

MokyMai

Apie 72 val. per metus kvalifikaciją kėlė 
supervizijoje, mokymuose ir konferencijose.
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BENDRUOMENINIAI įVYKIAI

Įgyvendindami veiklas bendradarbiavome su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
jų tinklais, policija, seniūnijomis, mokyklomis, įvairiais savivaldybės ir valstybės institucijų 
skyriais, fondais, verslo atstovais, universitetais, tarptautinėmis organizacijomis ir pan.

5 Kino ir diskusijų vakarai bendruomenėje

Parama maisto produktais -  Maisto banko akcijos metu surinkome 4045 vnt. produktų, 

kurių vertė - 4207 Eur. Paramą maistu gavo ~ 564 žmonės. Akcijoje dalyvavo 114 
savanorių.

Šventiniai renginiai senjorams: Advento popietė (~70 dalyvių) ir Atvelykio šventė senjo-

rams (~60 dalyvių) 

Adventinių vainikų pynimo vakaronė ~ 60 dalyvių

3 dienų Bendruomeninė talka socialinių veiklų sodyboje Vindeikių kaime  šias dienas 

įvairius darbus dirbti padėjo virš 40 žmonių iš Musninkų, Pal J. Matulaičio bendruome-

nės ir tarptautiniai savanoriai.

„Bendruomenės sodo“ iniciatyva – jaunimo grupė susitelkė skirtingas tikslines grupes (vai-

kų darželis, parapijiečiai, žmonės, turintys proto negalią, veiklų darbuotojai ir savanoriai) ir 

visus metus organizavo bendruomeninius įvykius ir rūpinosi parapijos sodo aplinka.

3 laikraščio „Matulaičio respublika“ numeriai, skirti vietos bendruomenei apie socialines 

veiklas ir temas – 400 egz. spausdintų ir pasiekia apie 2000 žmonių per socialinius 

tinklus.



PAJAMOS

IŠLAIDOS

Savivaldybės  
lėšos

Darbo 
užmokestis

Valstybės lėšos

Patalpų 
išlaikymas

ES lėšos

Kitos  
(Fizinių ir juridinių 
asmenų parama, 
dalyvių įnašai ir kt.)

Veikloms 
(maitinimas, trans-
portas, nakvynė, 
kanc. prekės ir kt.)

Europos 
savanorių 
tarnybai 
(kelionė, buto 
nuoma, kišenpi-
nigiai, maistpini-
giai ir kt.)

Administracinės 
(buhalterinės programos, 
banko paslaugų išlaidos ir kt.)

49%

74%

14%

14%

23%

16%

5%

1%

4%

953 803 
EUR

909 447 
EUR


