
VšĮ „Actio Catholica Patria“  

2016 metų ataskaita 

 

• Patrioje dirbo 14 darbuotojų. Komandoje lieka iššūkis išlaikyti stabilumą, ir vyksta darbuotojų kaita. 

Kuo galima džiaugtis, kad ilgiau dirbę darbuotojai išeina gimdyti vaikų, pereina dirbti į ministeriją ar 

vadovauti kitos NVO padaliniui, tačiau tai neduoda stabilumo AC Patria komandai ir didina krūvį 

liekantiems žmonėms. Darbuotojų apkrovos ir krūvis didėja, dar ir dėl to, jog yra sudėtinga rasti ir įvesti 

naujus darbuotojus, nes organizacija turi nemažų lūkesčių naujai ateinančiam žmogui: norėti mokytis, 

gebėti reflektuoti savo patirtis bei gerbti ir tikėti jaunais žmonėmis. Nepaisant didelio poreikio 

„papildomų rankų“, per 2016 m. su net 4 žmonėmis atsisveikinta net nebaigus bandomojo laikotarpio, 

kadangi išsiskyrė matymai, laikysenos ar lūkesčiai į darbo vietą. Ypač sudėtinga rasti žmones į 

socialinių darbuotojų pozicijas. Iš anksto planuojamas ilgamečių savanorių centro darbuotojų išėjimas iš 

organizacijos 2017 metais, kuriam ruošiamasi iš anksto (rasti ir įvedami nauji žmonės).  

• Ne tiesiogiai komandoje, tačiau šalia orgnaizcijos yra papildomų „rankų“ -  „Patrios mamos“, kurios 

augindamos vaikus taip pat yra tarptautinių savanorių mentorės (Rita ir Betina), taip pat Rita – padeda 

komunikuojant su „Kinderdorfer in Litauen“ fondu.  

• Visus metus palaikoma komandos kokybės struktūra: vadovės susitikimai su centrų koordinatorėmis, 

koordinatorių susitikimai su darbuotojais, įvairių formatų darbuotojų ir komandų susirinkimai, atvejų 

analizės, komandos susitikimai su supervizore Lies van Weezel iš Olandijos, knygos apie socialinį darbą 

skaitymas ir analizavimas, metų planavimas, pusmečio ir metų įsivertinimas ir pan.  

• Pradėtas organizacijos strateginis planavimo procesas, kurį planuojama užbaigti iki 2017 vasaros.  

• Atlaisvintos patalpos, kurios naudotos kaip „sandėlys“, esančios Sladkevičiaus g., viską persikraustant į 

biuro palėpę, darbuotojų garažus ir pan. Atiduota nebereikalinga įranga ir daiktai. Taip pat šiek tiek 

atnaujinta org.technika (printeriai, keli kompiuteriai), biure persiorganizuota labiau pagal komandos 

poreikius, įrengtos dvi darbo vietos savanoriams ar praktikantams. Tiesa, vis dar lieka skaudus vietos ir 

erdvės trūkumo klausimas, nes fiziškai komandoje esama labai „per arti“, trūksta erdvės konsultacijoms.  

• 2016 metais organizacija šventė 25 metų jubiliejų su šūkiu „Jau 25 metus su jaunimu!“. Taigi, buvo 

surengta 3 dienų jubiliejaus šventė rugsėjo 22-24 d.:  

• Tarptautinė konferencija „Savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“ Kauno miesto 

savivaldybėje, skirtas kolegoms, dirbantiems su jaunimu.  

• Atviro jaunimo centro „Vartai“ dešimties metų jubiliejus, šventės dalis skirta jaunuoliams.  

• Šventinis vakaras AC Patria draugams, bičiuliams, dalininkams bei buvusiems darbuotojams.  

 



 Kauno „Jaunimo apdovanojimuose 2016“  AC Patria gavo „Metų su jaunimu dirbančios organizacijos“ 

nominaciją Kaune bei specialią miesto mero padėką už darbą su jaunimu Kauno mieste.  

 

• AC Patria 2016 buvo nominuota "Gyvybės apdovanojimus 2016". vienam iš apdovanojimų "Už jaunimo 

ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę”.  

• 2016-06-14 d. Vidaus reikalų ministerijoje „Nusikaltimų prieš vaikus ir pagyvenusius žmones prevencinės 

iniciatyvos“ apdovanojimų renginyje, laimėtoja paskelbta VšĮ „Actio Catholica Patria“ su projektu 

„Savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“. Projekto rengėjai taip pat įteikė 1740 Eur premiją.  

 

 Vėlyvą rudenį visa komanda pasiėmė atostogų ir išvyko į savaitgalio išvyką kalnuose Lenkijoje 

(Zakopanėje).  

 

  



AC Patria savanorių centras 

 
 Per 2016 metus į nacionalinę savanorystę, t.y. į „Jaunimo savanorišką tarnybą“, kuri įgyvendinama 

projekto „Atrask save“ rėmuose, įtraukta daugiau nei 100 (NEET) nedirbančių, nesimokančių jaunuolių 

iš Kauno, Biržų, Jonavos, Jurbarko , Marijampolės, Akmenės, Kėdainių, Skuodo, Šilutės ir kt. rajonų.  

 58 jaunuolių įsitraukė į vietinės savanorystės programą, iš kurių ~ 15 nuolat savanoriavo Kauno miesto 

organizacijose, taip pat 20 Vyturio gimnazijos moksleivių, buvo renkama vasaros savanorių grupė. 35 

jauni žmonės konsultuoti savanorystės klausimais. Į savanorystę Kauno organizacijose įtraukti ir nuolat 

konsultuoti 4 Kaune pagal Erasmus ar kitą programą studijuojantys užsieniečiai (idėja ir poreikis kilo iš 

savanorius priimančios partnerės organizacijos).  

 35 jaunuoliai išsiųsti savanoriauti į užsienį (iš kurių 18 įsitraukė į trumpalaikę savanorystę, skirtą mažiau 

galimybių turintiems jaunuoliams). Iš viso tarptautinės savanorystės klausimais konsultuoti 129 jauni 

žmonės.  

 Lietuvoje priimti ir koordinuoti 46 savanoriai iš užsienio (4 projektai) įvairiose Kauno nevyriausybinėse 

bei biudžetinėse organizacijose, taip pat Marijampolėje bei Kaišiadoryse. Savanorius palaikė ir jų 

mokymąsi reflektuoti padėjo 9 mentoriai – AC Patria darbuotojai.  

 Taip pat organizacijos iniciatyva suorganizuoti 2 mokymai savanorius priimančioms organizacijoms 

(įsitraukė ~20 organizacijų). Atsižvelgiant į organizacijų išsakytą poreikį, šie mokymai yra tęstiniai ir 

vyksta vis kitoje savanorius priimančioje organizacijoje, taip ne tik gilinant žinias apie savanorystę, bet 

ir labiau pažįstant kitas organizacijas. Šią iniciatyvą AC Patria planuoja tęsti ir ateinančiais metais.  

 Dirbta ties www.buksavanoriu.lt atnaujinimu ir duomenų bazės perkėlimų į patogesnę platformą. 

Galutinai darbai turėtų būti baigti 2017 metų pirmojoje pusėje. Vedamas atvykstančių EST savanorių 

Blog‘as http://timetoevs.blogspot.lt/.  

 Su AC Patria savanorių centru sudalyvauta įvairiuose renginiuose, kur pristatyta savanorystė: 

„Egzaminai – nesinervuok“, Baltic Checkpoint, VDU karjeros dienos, įvadinė savaitė, savanorystės 

pristatymas oratorių mokyklos klientams, KTU konferencija, Kėdainių švietio pagalbos centras, 

aplankytos bent 6 mokyklos, kuriose kalsėms pristatyta savanorystė. Dalyvauta EST koordinuojančių 

organizacijų susitikime Anykščiuose, Youthpass sklaidos konferencijoje Latvijoje. Kartu su EST 

savanoriais blynai kepti Užgavėnių šventėje Rumšiškėse, Vietinių savanorių grupė lankė senelių 

namuose esančius senjorus, praktikantė Viktorija kartu su EST savanoriais lankėsi Radviliškio 

gimnazijoje, kur vedė įvairius užsiėmimus vaikams.  Organizuoti tradiciniai AC Patria savanorių centro 

renginiai: Europos dienos šventė Nemuno saloje, bei Tarptautinės savanorių dienos paminėjimas. AC 

Patria Savanorių centro komanda JTBA prašymu organizavo EST20 jubiliejinį renginį Kaune bei 

dalyvavo EST 20 ambasadorių renginyje. Ir tai tik dalis renginių, pristatymų, kuriuose dalyvavo AC 

Patria savanorių centro komandos nariai.  

http://www.buksavanoriu.lt/
http://timetoevs.blogspot.lt/


Atviras jaunimo centras „Vartai“ 

 

 Atvirame jaunimo centre „Vartai“ per 2016 m. apsilankė 189 nauji jaunuoliai, centre yra ~ 80 nuolatinių 

lankytojų (lankosi bent kartą į 2 savaites). 45 jaunuoliai buvo konsultuojami individualiai (mokyklos 

lankymas, santykiai su tėvais, draugais ir mokytojais, žema savivertė, savęs žalojimas, paauglystės 

išššūkiai, narkotikai ir pan. temomis). Užmegztas ir palaikytas kontaktas su 6 jaunuolių tėvais 

(globėjais).  

 Projekto „Atrask save“ rėmuose pasiekti 56 niekur nedirbantys, nesimokantys, darbo biržoje 

neregistruoti jaunuoliai, kuriems teiktos paslaugos, siekiant juos grąžinti į švietimo sistemą ar darbo 

rinką.  

 Pradėti rengti Atviri vakarai Berželio bibliotekoje (10) įsitraukia nuo 2 iki 13 jaunuolių per vakarą. 

Atviri vakarai vyksta kas 2 savaites. Tariamasis su kitomis bibliotekomis, kuriose lankosi jaunuoliai, dėl 

atvirų vakarų organizavimo jose. Surengtos trys dienos vasaros stovyklėlės vaikams ir paaugliams 

skirtinguose Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos padaliniuose.  

 AJC „Vartai“ komanda ir Kauno apygardos probacijos tarnyba ėmė bendradarbiauti ir kartu rengti 

stovyklą jaunimo centre „Vartai“, skirtą nepilnamečiams jaunuoliams, patekusiems į probacijos tarnybos 

apskaitą. Keletą mėnesių įgyvendinta veikla buvo pristatyta bei įvertinta Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro J.Bernatonio rugsėjo 26 d. renginyje Šiauliuose. Sustiprinus santykį bei pasitikėjimą 

su probacijos tarnyba, planuojamas tolimesnis įstaigų bendardarbiavimas įtraukiant daugiau jaunuolių į 

AJC „Vartų“ veiklas.  

 Užmegztas ar sustiprintas bendaradrbiavimas su Kolpingo kolegija, Viešąja biblioteka ir skirtingais 

padaliniais, policija, probacijos tarnyba, Kauno miesto socailinių paslaugų skyriumi ir seniūnijomis, 

Profesinėmiss mokyklomiss (Maisto ir pramonės, KITM, Karaliaus Mindaugo), Dainavos jaunimo 

centru, LDB, parapijomis, pradėtas megzti kontaktas su socialiai atsakingomis firmomis (Archyvita, 

Prezo, Juoda raidė (su negalia).  

 Nors didelis dėmesys 2016 metais skirtas individualiam jaunuolių lydėjimui, tačiau vyko ir nemažai 

veiklų: įgyvendintos ir lydėtos 8 jaunuolių iniciatyvos (įvairūs turnyrai, teminia filmų vakarai ar pan., 

suorganizuoti 2 žygiai: kelių dienų patyriminis žygis Vertimuose (Jurbarko raj.) ir vienos dienos žygis 

Kauno marių regioniniame parke. Taip pat kelatą mėnesių vyko Merginų grupė, kuri baigėsi 

išvykstamuoju merginų savaitgaliu Kulautuvoje. Rugpjūtį kartu su AC Patria savarankiškumo ugdymo 

centro „Kitaip“ jaunuoliais dalyvauta jaunimo mainuose Vokietijoje. Vyko kitos iniciatyvos ir veiklos: 

kiemo tvarkymas, Luca fotografijos pamokos, užsienio kalbų pamokos, virtuvės projektas, profesinio 

orientavimo užsiėmimai, grindų šveitimas, burbulai kieme. Kartu su tarptautine savanore Nastia 

atnaujinta knygų lentyna, jaunuoliai labiau ėmė domėtis ir skaityti. „Vartuose“ kas mėnesį buvo 

švenčiami jaunuolių gimtadieniai. Taip pat jaunuoliai nuolat tvarkėsi, gamino maistą, muzikavo, žaidė 



stalo žaidimus, aktyviai leido laiką lauke, dalyvavo įvairiose rengiamose kūrybinėse dirbtuvėse, kino 

klubo vakaruose, mokėsi rusų kalbos, mokėsi fotografuoti ir kt.  

 Surengtas „Vartadienis“ – Vartų gimtadienis, kurio metu vyko kūrybinės stiklo, molio, vilnos vėlimo, ar 

kitos dirbtuvės, aktyvios veiklos: sportinis laipiojimas ir „milžinų“ stalo futbolas, galima buvo mokytis 

rišti įvairius mazgus, stebėti  ugnies žonglierių triukus, pasidaryti laikinas tatuiruotes, pūsti milžiniškus 

muilo burbulus ar  žaisti senus patikrintus kompiuterinius žaidimus, susipažinti su policijos veikla ar 

pan. Renginio metu taip pat surengtas MC Mesijaus koncertas.  

 
 

KĄ TAU SUTEIKIA LANKYMASIS VARTUOSE? KO IŠMOKSTI ČIA BŪDAMAS? 

• Erdvę būti kartu arba būti vienam, būti išklausytu.  

• Čia išmokstu bendruomeniškumo, buvimo kartu; 

• Moko bendrauti su įvairiais žmonėm, juos priimti;  

• Supratimo ir klaidų mokymosi; sutarti su skirtingais žmonėmis; 

• Išsipasakoti problemas, praleisti smagiai laiką;  

• Socialinių įgūdžių, pykčio valdymo;  

• Išbūti savimi bei pralinksmėti; 

• Jaukumo, ypač kai nori pabūt kažkur geriau nei lauke, gali pabendrauti, ramiai pabūti;  

“Vartų” jaunuoliai  

 

Savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“ 

 

• Savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“ teikiantis paslaugas globos namuose augusiems jaunuoliams, 

per 2016 metus į veiklas įtraukė 125 jaunuolius iš globos namų, šeimynų (arba išėjusius), iš kurių: 60 

dalyvavo įvairiose veiklose (atviruose vakaruose, stovyklose, maisto gaminimo popietėse ar pan.), su 37 

palaikomas nuolatinis santykis (konsultuojama kai yra poreikis), 28 jaunuoliai konsultuojami 

individualiai (1-2 kartus per mėnesį).  

• 62 jaunuoliai dalyvavo Mokslo stipendijos programoje, kurios tikslas – skatinti jaunuolius įgyti 

išsilavinimą, suteikiant jiems finansinį palaikymą. Stipendija skiriama ir planuojama kartą per mėnesį, 



susitikus su "Kitaip" centro darbuotoju. Kitą kartą susitikus aptariama kaip sekėsi išleisti pinigus, 

laikytis kartu padarytų sutarimų. Tokiu būdu jaunuoliai skatinami mokytis planuoti savo finansus, bei 

suteikti galimybę įsigyti jiems reikiamų daiktų ar paslaugų, lankyti norimus užsiėmimus, susitaupyti 

pinigų didesniam pirkiniui, padengti mokslo ar kitas išlaidas. Stipendijos planavimo susitikimų metu 

užsimezgus kontaktui su jaunuoliais taip pat siūloma kitokia parama ir reikiamas palydėjimas 

• 11 jaunuolių, išėjusių iš globos namų, gyveno organizacijos Lydimajame būste (laikotarpis svyruoja nuo 

1 mėnesio iki 1 metų).  

• 2016 m. vyko net 7 savarankiškumo ugdymo centro „Kitaip“ ir jo veiklos pristatymai įvairiuose globos 

namuose. Nuolat komunikuojama ir palaikomas artimas ryšys su globos namų darbuotojais ir 

administracija, jog nukreiptų iš globos įstaigų beišeinančius jaunuolius. Naujai užmegztas 

bendaradrbiavimas su Kauno vaikų gerovės centru „Pastogė“, Kėdainių globos namais „Saulutė“, 

Marijampolės specialiaisiais socialinės globos namais, atnaujintas ir sustiprintas bendardarbiavimas su 

Jiezno globos namais, taip pat tęstinai komunikuojama su Vaikų globos namais „Atžalynas“, Kauno m. 

savivaldybės globos namais, Marijampolės vaiko tėviškės namais, Jonavos bei Pagynės vaikų globos 

įstaigomis.  

• Suorganizuotos 2 išvykstamosios veiklos: 3 dienų vasaros stovykla bei žiemos savaitgalio stovykla 

"Kalėdų stebuklo belaukiant". Kartu su AJC „Vartai“ jaunuoliais dalyvauta jaunimo mainuose 

Vokietjoje.  

• Suorganizuotas "Mokslo stipendijos" programos dalyvių ir vokiečių fondo „Kinderdörfer in Litauen 

e.V.“ bendras susitikimas, kuriame jaunuoliai ir šeši svečiai iš Vokietijos kartu gamino maistą, kalbėjosi 

apie dabartį ir ateities perspektyvas, bandė labiau pažinti vieni kitus.  

• Bendradarbiaujant su savanorių centru į trumplalaikę savanorystę išsiųsti 3 centre besilankantys 

jaunuoliai ir vienas į ilgalaikę savanorystę Olandijoje, skirtą ilgalaikiems bedarbiams.  

• 2016 metais atgijo „Kitaip“ cenro organizuojami atviri vakarai, į kuriuos pirmadieniais ir antradieniais 

Patrioje susitikimuose dalyvauja nuo 5 iki 15 jaunuolių. Surengtos teminės atviros popietės: moliūgų 

šventė, Kalėdos, velykų šventė.  

 

Metodinis centras 

    
 2016 rugsėjo 22 d. organizuota konferencija „Savarankiškam gyvenimui pasiruošęs jaunas žmogus“, 

skirta organizacijos 25 metų jubiliejui pažymėti. Konferencijos pranešėjai:  

- Ramunė Jurkuvienė (Socialinių mokslų daktarė, dėstytoja) - „Savarankiškas jaunas žmogus išlikimo 

vertybių visuomenėje“ 

- Lies Gualthérie van Weezel (Socialinio darbo ekspertė, supervizorė iš Nyderlandų) – „Helping to 

become a person“; 

- Kristina Mačiulytė (VšĮ „Actio Catholica Patria”) – „Atviro jaunimo centro svarba jauno žmogaus 

gyvenime“; 

- Almanė Pakrijauskaitė (VšĮ „Actio Catholica Patria“, Savanorių centras) – „Savanorystė šių dienų 

akimis: nauda ir ateitis” 

- Inga Rusinaitė-Vaitkuvienė (VšĮ „Actio Catholica Patria“, Savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip”) –

 „Jaunuolių, augusių globoje, savarankiškumo ugdymas lydimajame būste”. 

http://patria.lt/media/dynamic/files/98/savarankikasjaunasmogusilikimovisuomenje.pdf
http://patria.lt/media/dynamic/files/98/savarankikasjaunasmogusilikimovisuomenje.pdf
http://patria.lt/media/dynamic/files/96/atvirojaunimocentrosvarbajaunomogausgyvenime.pdf
http://patria.lt/media/dynamic/files/96/atvirojaunimocentrosvarbajaunomogausgyvenime.pdf
http://patria.lt/media/dynamic/files/95/savanorystidienakimisii-.pdf
http://patria.lt/media/dynamic/files/95/savanorystidienakimisii-.pdf
http://patria.lt/media/dynamic/files/97/2016_09_22_savarankikumougdymaslydimajamebste.pdf


 Edukacinis užsiėmimas apie savanorystę, užsakovas: VšĮ “Oratorių mokykla” , trukmė  4 val., 2016 

liepos 19 d. Mokymus vedė savanorių centro mentorės.  

 Mokymai apie savanorystę bendruomenėje, užsakovas: Dupulčių kaimo bendruomenė "Dupulčiai , 

trukmė  8 val., 2016 birželio 11 d. Mokymus vedė savanorių mentorė Almanė Pakrijauskaitė. 

 Mokymai apie savnorystę, užsakovas: Baublių kaimo bendruomenės centras, trukmė  8 val., 2016 

birželio 10 d. Mokymus vedė savanorių mentorė Almanė Pakrijauskaitė. 

 Pranešimas “Jaunuolių savarankiškumo ugdymas lydimajame būste”. Institucinės globos 

pertvarkos klasterio kūrimo Kauno regione apskrito stalo diskusija, 2016 birželio 7 d. pranešimą skaitė 

Kristina Mačiulytė   

 Mokymai „Savanorystė: kas ir kaip?", užsakovas: Gargždų socialinių paslaugų centras, trukmė 

12val., mokymų programa (savanorystė, savanorystė su vaikais: savanoris ir patirtis, įgūdžių ir 

kompetencijų įsivertinimas ir pripažinimas, savanorio tikslai ir galimybės, savanorio motyvacija, 

lydėjimas ir palaikymas organizacijoje, kuratoriaus ir mentoriaus vaidmuo, savanorystės organziacijoje 

vizija), 2016m. birželio 6-7d. Mokymus vedė savanorių mentorė Birutė Taraskevičiūtė. 

 Mokymai „Savanorystė: kelias į visuomenę ir karjeros link", užsakovas: Kalvarijos vietos veiklos 

grupė, trukmė 4val., mokymų programa (savanorystės galimybės, procesas, savanorystė - neformalus 

mokymasis, savanorystė ir karjera, savanorio tikslai), 2016 birželio 3d. Mokymus vedė savanorių 

mentorė Birutė Taraskevičiūtė.  

 Pranešimas “Plėtra ir tęstinumas: kaip pasirengti darbui su jaunuoliais?”. VšĮ “Šeimos savntykių 

institutas” organizuota baigiamoji projekto praktinė konferencija „Darbas su vaikais ir jaunimu: saugus 

ir lygiavertis santykis įgalina“, 2016 balandžio 21 d. pranešimą skaitė Kristina Mačiulytė   

 

Finansinė ataskaita  
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 Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2 % savo pajamų mokesčio už 2015 metus “Actio Catholica 

Patria”! 2016 metais į "A.C.Patria" buvo pervesta 947,22 Eur. Ši suma dengia vieno mėnesio biuro, 

jaunimo centro bei Lydimojo būsto nuomos bei komunalines išlaidas. Mums tai labai aktualu metų 

pradžioje, kuomet laukiame naujo projektinio finansavimo, iš kurio ir dengiame organizacijos patiriams 

išlaidas.  

Taip pat išskirtinį ačiū sakome: 

 “Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijai“, kuri organizaciją parėmė 1500 Eur, ir mūsų veiklas remia 

kasmet.  

 Graupa bendruomenei Vokietijoje (Dresdene), kurie per kiekvienas šv.Kalėdų mišias renka paramą AC 

Patria. 2016 metais surinkta 558,16 Eur. 

 Mūsų bičiuliams ir partneriams, palaikantiems mūsų veiklą ir skiriantiems kasmetinę paramą ne tik 

jaunuolių mokslo stipensijos programai, bet ir organizacijai  "Kinderdörfer in Lithuania e.V.", 

parėmusiai mūsų organizaciją 6360 Eur.  

 Vidaus reiklalų ministerijai skyrusiai 1740 Eur premiją.  

"Mokslo stipendijos" 
išmokos jaunuoliams  

7% 

Biuro, jaunimo centro, 
lydimojo būsto nuoma 

ir komunaliniai  
5% 

Darbo užmokestis  
46% 

Kitos projektų 
įgyvendinimo išlaidos 

(paslaugos, įvairios 
prekės, savanorių 
apgyvendinimas, 

išlaidos 
išvykstamosioms 

veikloms, tranpsortas, 
kelionių bilietai, 
draudimas ir kt.) 

26% 

Maistpinigiai ir 
kišenpinigiai 
savanoriams 

16% 

A.C.Patria išlaidos 2016 

http://www.kinderdoerfer-in-litauen.de/

