PAL. JURGIO MATULAIČIO
SOCIALINIŲ IR
ŠEIMOS PASTORACINIŲ
VEIKLŲ ATASKAITA

Paslaugas gavo

1802 asmenys

(iš jų - 1190 asmenų paslaugas gavo reguliariai)

Paslaugas teikė

66 darbuotojai:

ŠPC: 43 darbuotojai (33.5 etato)
SC: 23 darbuotojai (17 etatų)
Mums padėjo

121 savanoris ir 15 praktikantų

Darbuotojai per metus mokėsi

3038 valandų
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ŠEIMŲ SRITIS
Darbuotojai, savanoriai, praktikantai:
14 socialinių darbuotojų
5 atvejo vadybininkės
7 psichologai
1 šeimų asistentė
1 priklausomybių konsultantė
1 šeimų konsultantė
2 praktikantės
19 savanorių
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Teikiama pagalba
•

Atvejo vadyba ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo

•

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo

•

Vasaros stovykla - 13 asmenų

ITIS
Ų SR

teikia kompleksines paslaugas sunkumus įvairiose gyvenimo srityse
patiriančioms šeimoms, gyvenančioms Pal. J. Matulaičio parapijos
teritorijoje (suaugusiems ir vaikams).

ŠEIM

ŠEIMŲ TARNYBA

ir (ar) atkūrimo paslaugos - 613 asmenų, 219 šeimų
paslaugos - 38 asmenims

Kas naujo per šiuos metus:
• Pradėjome teikti mediacijos paslaugą
• Visus metus vyko reguliarios kassavaitinės grupinės supervizijos
darbuotojams.

PAGALBA ŽMONĖMS,
IEŠKANTIEMS DARBO
44 asmenys - 352 val. individualių socialinių ir psichologinių konsultacijų.
10 asmenų - 3 dienų seminaras, skirtas stiprinti savarankiškumo įgūdžius.
12 asmenų - 10 susitikimų suaugusiųjų bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžių lavinimo grupė

9 asmenys - anglų kalbos grupė.
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BENDRUOMENINĖ ŠEIMŲ SRITIS
104 poros, 13 grupių – sužadėtinių rengimo santuokai grupės.
40 asmenų – nuotolinės šeimų rekolekcijos.
22 asmenys – dvi parapijos šeimų maldos grupės
130 asmenų – Parapijos šeimų vasaros stovykla.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Konsultuota 273 asmenys. Iš jų:

257 asmenys (suaugusieji, vaikai, paaugliai) – individualios konsultacijos.
16 šeimų – šeimų konsultacijos.
60 asmenų (6 grupės po 10 susitikimų) – tėvystės įgūdžių ugdymo grupės.
81 asmuo – dvi paskaitos tėvams.
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Darželį lankė

50 ikimokyklinio amžiaus vaikų iš 43 šeimų.

IKIMOKYKLINUKŲ
SRITIS
Darbuotojai, savanoriai:

Renginiai:

50 asmenų - priešmokyklinukų išleistuvės.
90 asmenų - rugsėjo pirmosios šventė
20 asmenų - paskaita tėvams apie vaikų adaptaciją darželyje.

Darželio komanda:
1 darželio koordinatorė - 0,8 etato.
10 auklėtojų (9 etatai)
5 Savanoriai
Kas naujo per šiuos metus
• Pavyko greitai ir profesionaliai reaguoti į kintančias sąlygas,
prisitaikant prie karantino reikalavimų. Išmokome kurti nuotolinius susitikimus namie esantiems vaikams
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VAIKŲ IR JAUNIMO
SRITIS

Vaikų dienos centre „Vaikai vaikams“ ir Šeškinės vaikų dienos centre

pagalba buvo teikiama 161 vaikui (7-11m.), iš jų - 54 vaikai gavo reguliarią,
kompleksinę, tęstinę pagalbą visus metus.

Programą „Tranzitas“

lankė 20 paauglių (12-14 metų). Grupiniai užsiėmimai vyko tris kartus per
savaitę. Grupėje paaugliai ne tik bendrauja, ruošia pamokas, linksmai leidžia
laiką, bet tuo pačiu ugdo socialinius, pozityvaus bendravimo, savarankiškumo,
buitinius įgūdžius.

Darbuotojai, savanoriai, praktikantai:
10 darbuotojų - 7,5 etato
40 savanorių
7 praktikantai

Programą „Tramplinas“

lankė 15 jaunuolių (14-18m.), kurie patiria socialinius ir psichologinius sunkumus mokykloje, šeimoje, tarp bendraamžių ar kitur. Vyko grupiniai užsiėmimai
2k/sav, individualios konsultacijos, darbas su atveju, patirtiniai žygiai.

Programoje „Mobilus kiemas“,
vykusioje šiltuoju metų laiku Šeškinės daugiabučių kiemuose, dalyvavo apie

150 vaikų. Naudodama specialią priemonę ant ratų – mobilią lentą su žai-

dimais ir edukacinėmis užduotimis - darbuotojų ir savanorių komanda keletą
kartų per savaitę kūrė vaikams ir paaugliams patrauklią ir saugią erdvę, kurioje
vaikai atrado savo stipriąsias savybes ir pomėgius, stiprino pasitikėjimą savimi,
mokėsi vieni iš kitų.

Atviroje jaunimo erdvėje
apsilankė 50 ir gatvėje sutikome 128 paauglius ir jaunuolius.
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12 stovyklų ir žygių (73 vaikai ir jaunuoliai)
22 išvykos, ekskursijos
9 šventės

UNIM

Renginiai:

Kas naujo per šiuos metus:
• Vedėme grupinius ir individualius užsiėmimus nuotoliniu būdu,
išmokome visokiausių veiklų, kurias galima veikti su vaikais ir
jaunuoliais virtualioje erdvėje.
• Įvykęs ir pavykęs vaikų dienos centro patalpų remontas
• Sukurta „Sofkės“ online platforma „Discord“ ir kt.
• Paauglių sukurtas elektroninės muzikos kūrinys
• Naujas Tranzito komunikavimo kanalas - privati FB grupė ir
grupės chat‘as
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ŽMONIŲ, TURINČIŲ
INTELEKTO SUTRIKIMŲ,
SRITIS
Darbuotojai, savanoriai:
7 darbuotojai (5,5 etato)
14 savanorių

23 žmonės su negalia reguliariai lankė dienos centrą,
14 tėvų buvo teikiama psichologinė, socialinė ar kita reikalinga pagalba
33 žmonės su negalia - 3 vasaros stovyklos.

Kas naujo per šiuos metus:
Įgyvendindami projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ pradėjome teikti socialinių dirbtuvių paslaugą:
• Gerinome savo gaminių (žvakių, ikonų, atviručių ir kt.) kokybę,
atlikome šių gaminių rinkos tyrimą
• Atsirado nauja veiklos viešinimo strategija, pradėjome naudoti
naujus viešinimo kanalus
• Turime rinkodaros specialistą
• Išaugo gaminių pardavimas
• Teikiame naują paslaugą: žmonės su negalia atlieka detalių pakavimo darbus
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SAVANORYSTĖS SRITIS
121 žmonės savanoriavo per metus
Reguliariai veiklose dalyvavo 28 savanoriai
Kas naujo per šiuos metus:
• Tarptautiniais trumpalaikės savanorysės projektais vasaros metu
• Didžiojo draugo programos vaikams atnaujinimas
• Užsienio kalbų (prancūzų ir anglų k.) pamokos bendruomenės
nariams, organizuojamomis tarptautinių savanorių
• Vyresnių moksleivių įgalinimas padėti jaunesniems mokytis
• Nauja tarptautinių savanorių atrankos sistema.

Veiklos mokyklose
(bendradarbiaujant su Asmens sveikatos klinika ir VšĮ „Kitokie projektai“)
Seminaruose, skirtuose mokinių klasėms, dalyvavo 949 asmenys:

4 vasaros stovyklos (62 vaikai ir paaugliai);

Patirtiniai mokymai Vilniaus apskrities mažesnių savivaldybių mokyklose (742 mokiniai);
Vienos dienos klasės sutelktumo mokymai parapijos teritorijos mokyklose

(5 renginiai, 118 mokinių);

5 tęstiniai patyčių ir savižudybių prevencijos susitikimai vienai klasei (27 mokiniai).
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Šeimų tarnybos ir Vaikų dienos centro
remontas
Remontai prasidėjo vasarą, o 2020 m. spalio 8 d. vaikų dienos centras atvėrė duris. Suremontuotos Vaikų dienos centro patalpos parapijos cokoliniame aukšte, taip pat įrengta nauja patalpa su penkiomis darbo vietomis socialiniams darbuotojams,
dirbantiems su šeimomis.

Dėkojame už paramą:
Förderverein Kinder in Litauen
(Lietuvos vaikų rėmimo draugija), Vokietija 2000,00 Eur
UAB Destata Profil 2000,00 Eur
UAB „Pro colore“ 451,00 Eur

PRIEŠ

PO

UADBB „Aon Baltic“ 2000,00 Eur
Aukok.lt 3431,27 Eur
La-fa sėdmaišių rojus (6 sėdmaišiai ir 2 minkšti pufai)
UAB TIKKURILA (dažai)
UAB Baldai1 (3 stalai)

PRIEŠ

PO
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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.
Parama maisto produktais - Maisto banko akcijos metu surinkome 2128 vnt. produktų,

kuriuos paaukojo 504 asmenys. Paramą maistu gavo apie 145 žmonės. Akcijoje dalyva-

vo 40 savanorių.

Šiemet dėl karantino reikalavimų negalėjome surengti Adventinės popietės senjorams,

tačiau kartu su savanoriais išvežiojome 42 šventines dovanas senjorams į namus.

Dviejų dienų Bendruomeninėje talkoje socialinių veiklų sodyboje Vindeikių kaime įvairius darbus dirbti padėjo virš

40 žmonių iš Musninkų, Pal J. Matulaičio bendruomenės

bei tarptautiniai savanoriai.

3 laikraščio „Matulaičio respublika“ numeriai, skirti vietos bendruomenei, apie socialines
veiklas ir temas šiemet buvo platinami elektroniniais kanalais.

Pajamos
17%

Valstybės lėšos

16%

1 294 796
EUR

Kitos

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

50%
Savivaldybės
lėšos

17%

ES lėšos

IŠLAIDOS

25%
Veikloms

(maitinimas, transportas, nakvynė,
kanc. prekės ir kt.)

1 208 433
EUR

5%
Administracinės
(buhalterinės programos, banko paslaugų
išlaidos ir kt.)

4%
Europos savanorių tarnybai
(kelionė, buto nuoma, kišenpinigiai,
maistpinigiai ir kt.)

66%
Darbo
užmokestis

