
VŠĮ "ACTIO CATHOLICA PATRIA"

2019 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA 



MŪSŲ TIKSLAS IR SIEKIAMYBĖ 

„Savarankiškam
gyvenimui
pasiruošęs jaunas 
žmogus“. 



koordinuoja ir
įgyvendina įvairias
savanoriškos veiklos

programas 

AC PATRIA
SAVANORIŲ
CENTRAS 

teikia mokymų ir
konsultavimo
paslaugas 

darbo su jaunimu,

savanoriškos veiklos
temomis

AC PATRIA
METODINIS
CENTRAS 

teikia
socialines ir saugaus

užimtumo
paslaugas jaunimui
suo 14 iki 29 metų

AC PATRIA
ATVIRAS JAUNIMO
CENTRAS "VARTAI" 

teikia paslaugas
jaunuoliams,
palikusiems ir

bepaliekantiems
globos sistemą

AC PATRIA
SAVARANKIŠKUMO
UGDYMO CENTRAS

"KITAIP"



KOMANDA - 14 darbuotojų, 

- 4 tarptautiniai ESC savanoriai,
- 4 praktikantai, 
- 4 ilgalaikiai vietiniai savanoriai.

ORGANIZACIJOS KOMANDĄ 2019 METAIS SUDARĖ

pasikeitė apie 30 proc. darbuotojų komandos. Tačiau veiklos ir
paslaugos vyko nuosekliai ir pagal planą, pavyko nuosekliai
perduoti atsakomybes ir įtraukti naujus komandos narius.

KAITA 

- reguliarūs vadovės susitikimai su centrų koordinatorėmis 
- reguliarūs koordinatorių susitikimai su darbuotojais 
-  reguliarūs komandų susirinkimai ir atvejų analizės 
- komandos supervizijos su socialinio darbo eksperte,

supervizore Lies van Weezel iš Olandijos 
- individualios supervizijos pagal poreikį 
- kasdienių veiklų, metų planavimas ir
įsivertinimas komandose ir pan.

PALAIKYMO STRUKTŪRA 



AC PATRIA
SAVANORIŲ
CENTRAS 
 

Savanorių informavimas,
konsultavimas ir lydėjimas

Savanorius priimančių
organizacijų konsultavimas

Savanorystės sklaida
visuomenėje

Įvairūs mokymai
savanorystės temomis

Savanorius priimančių
organizacijų akreditavimas



SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROGRAMOS 

-     Įgyvendinti 2 projektai: 2018/2019
“Hands on” (21 savanoris) ir 2019/2020

solidarumo projektas #glocal (23

savanoriai). 
-   savanorišką veiklą nutraukė  1
savanoris 
-   savanorių atrankos procese įvyko 53
skype pokalbiai į 23 vietas
-   įvyko 4 mentorių susitikimai,
priimančių organizacijų susitikimas
-      rasti 6 nauji partneriai, norintys
priimti savanorius savo organizacijose,

padėta
pasiruošti akreditacijos procesui. 
-  įvyko 8 savanorių grupės susitikimai,
išvyka su savanoriais Skuode, taip pat
savanorių 2 dienų išvyka į Kačerginę.

SAVANORIŲ PRIĖMIMAS
LIETUVOJE (KAUNE, SKUODE,

ARIJAMPOLĖJE,
KAIŠIADORYSE) -    Dėl savanoriškos veiklos užsienyje

konsultuoti 105 asmenys   (85 pirmą
kartą ir 20 pakartotinai) 
- į savanoriškos veiklos projektus išvyko
32 savanoriai, iš kurių 4 pasiliko
užsienyje (Suomijoje, Prancūzijoje,

Rumunijoje, Ispanijoje), kiti grįžo į
Lietuvą. 

-      Įvyko 30 priešišvykiminių susitikimų
– mokymų su savanoriais ir 10
įsivertinimo
susitikimų, grįžus po savanorystės. 
-   Dėl savanorių siuntimo į užsienį 
 bendradarbiauta su 20 savanorišką
veiklą koordinuojančių užsienio
partnerių.

SAVANORIŲ SIUNTIMAS Į
UŽSIENĮ

- įvyko 4 savanorius priimančių
organizacijų įgūdžių stiprinimo
mokymai, kuriuose sudalyvavo 46
dalyviai, (bent 5 dalyvauja tęstinai)
- į 6 mėnesius trunkančią Jaunimo
savanorišką tarnybą (JST) įtraukti 75
savanoriai (iš jų tarnybą baigė 60). Į
Jaunimo socialinių metų (JSM) vietinę
savanorystės programą įtraukta 12
savanorių. 

- įvyko 2 kelių dienų išvykstamieji
savanorių mokymai 
- surengtos 2 vietinių savanorių
iniciatyvos 
-  įvyko 81 informacinis susitikimas apie
savanorišką veiklą

VIETINĖS SAVANORYSTĖ
JAUNIMO SAVANORIŠKA

TARNYBA (JST) IR JAUNIMO
SOCIALINIAI METAI (JSM):





- Per 2019 metus įvyko 9 vizitai į
mokyklas, moksleivius supažindinant
su savanoriška veikla 

-  Kaune su savanoriška veikla
supažindinti 579 jaunuoliai
informacinių ir kitokių renginių metu
bei daugiau nei 500 jaunuolių už
Kauno ribų (Šakiuose, Vilkaviškyje,

Pilviškiuose ir pan). 

- dalyvauta įvairiuose renginiuse,

skleidžiant informaciją apie savanoršką
veiklą: Europos diena, Gyvybės diena,

Laimės diena, Kiemų šventė, Laisvės
piknikas, Jaunimo susitikimų diena,

“Claim your future”

SAVANORIŠKOS VEIKLOS
SKLAIDA:

- Vykdyti užsakomieji mokymai
organizacijoms bei savanoriams
(Kretingoje, Pakruojyje, Kelmėje,

Panevėžyje, Kaune, Karmėlavoje,

Joniškyje, Marijampolėje ir pan.)  

- Akredituota 40 priimančių
organizacijų (JST programai) 
- Sudalyvauta 6 tarptautiniuose
mokymuose   (Merselyje, Zagrebe,

Insbruke, Kazdangoj, Palerme,

Tearassoj) 
- Savanorių grupelė dalyvavo jaunimo
mainuose Švedijoje (pasiruošimas ir
lydėjimas po to). Tie patys jaunuoliai
pateikė vietinės iniciatyvos projektą. 

- Aktyviai įsitraukta į Kauno miesto
savanoriškos veiklos modelio kūrimo
darbo grupę bei Jaunimo savanoriškos
tarnybos komisiją prie JRD.

MOKYMAI, ATSTOVAVIMAS IR
KITA



AC PATRIA
ATVIRAS
JAUNIMO
CENTRAS
"VARTAI"  
 

Individualus konsultavimas,
psichosocialinė pagalba ir
emocinis palaikymas

Informavimas
ir konsultavimas

Darbas su grupe

Saugi erdvė būti ir veikti

Erdvė savirealizacijai



Jaunimo centre per 2019 metus apsilankė apie
150 unikalių jaunuolių (per dieną vidutiniškai 16

jaunuolių). Įsitraukė 95 nauji jaunuoliai. 
 

Palaikytas artimesnis kontaktas su jaunuolių
tėvais, jie konsultuoti tiek telefonu, tiek gyvai. 

 

Su 40 proc. t.y. apie 60 jaunuolių buvo dirbama
individualiai (konusltuojami esant sudėtingai

situacijai, lydimos iniciatyvos ir pan.)

 

Įgyvendintos 7 jaunuolių iniciatyvos. Į
išvykstamųjų veiklų organizavimą įtraukti 3

jaunuoliai su daugiau atsakomybių (stovyklose)





Išvykstamosios ir kt. ugdančios veiklos 

 TARPTAUTINĖS
VEIKLOS:

 IŠVYKSTAMOSIOS
VEIKLOS

AJC "VARTAI"
BENDRUOMENĖS

ŠVENTĖS

SOLIDARUMĄ
SKATINANČIOS

VEIKLOS- Jaunimo mainai
Vokietijoje

(trumpametražų
filmų kūrimas) 
-  Tarptautiniai

dvišaliai jaunimo
mainai Lietuvoje 

-  Youth rope
festivalis

Vokietijoje

- Merginų savaitgalis
Rumšiškėse

- Kalėdinė stovykla 

-  Patrios stovykla 

- Patyriminis žygis
Verimuose 

- Žygis baidarėmis
Nemunu 

-  Žygis Neries
regioniniame parke

-   Dviračių žygis
Kačerginėje

- Vartų 

 gimtadienis
- Velykos 
-   Kalėdos

-   Helovynas 
-  Naktis Vartuose 

- Kiemų šventė

-  Žemės valanda
-  Skirtingų

kojinių diena 

- Vaikų gyvnimo
dienos šventė 

-  Diskusija LGBT
tema



AC PATRIA
SAVARANKIŠKUMO
UGDYMO CENTRAS
'KITAIP"
 

Apgyvendinimas lydimajame
būste

Savarankiškumo įgūdžių
ugdymas

Individualus
plydėjimas/konsultavimas

Profesinis orientavimas

Socialinis darbas su grupe 



Individualus palydėjimas ir
savarankiškumo įgūdžių ugdymas 

INDIVIDUALUS
KONSULTAVIMAS 

Individualiai konsultuoti 85
jaunuoliai (iš jų 21 kosultuoti tik

kartą, kiti - tęstnai). 
Jaunuoliai individualiai
konsultuoti  1259 val.

APGYVENDINIMAS
LYDIMAJAME BŪSTE 

 

Lydimajame būste 2019
metais gyveno 7 jaunuoliai

MOSKLO STIPENDIJOS
PROGRAMA 

Mokslo stipendijos programoje
sudalyvavo  69 jaunuoliai (28

naujai įsitraukę), kuriems
išmokėta stipendijų už daugiau

nei  19 tūkst.  Eur



 

- Su jaunuoliais apsilankyta
daugiau nei 10 įvairių

kultūrinių renginių (teatrai,
kinas, sostinės lankymas,
įvairios šventės ir pan.) 

 

- Palydėtos ir įgyvendintos
6 jaunuolių iniciatyvos

 

-  Įvyko 7 išvykstamosios
ugdančios kelių dienų

veiklos 
 

- Surengtos 2 nakvynės
Patrioje  (įtraukti 52

jaunuoliai)
 

- Su 10 jaunuolių dirbta ties
dalyvavimu pameistrystėje.



Partneriai ir finansuojantys fondai:



Dėkojame už paramą ir draugystę
2019 metais  

FONDUI
"KINDERDÖRFER

IN LITHUANIA E.V."

GRAUPPA
BENDRUOMENEI

DREZDENE

UAB
„FL TECHNICS“

SKYRUSIEMS
SAVO 2 PROC.

GPM

palaikantiems
mūsų veiklą ir
skiriantiems

kasmetinę paramą
ne tik jaunuolių

mokslo
stipendijoms, bet ir

organizacijai 
 

kuri kaip ir
kasmet

Kalėdinių mišių
metu surinko
paramą mūsų
organizacijai
(569,26 Eur)

už nuolatinį
palaikymą ir

skirtą
finansinę paramą

(1195Eur)

fiziniai asmenys
skirdami 2 proc.

savo GPM
parėmė

organizaciją
(1414,26 Eur)







VŠĮ "ACTIO CATHOLICA PATRIA" 
WWW.PATRIA.LT          
WWW.BUKSAVANORIU.LT 

Smalininkų g. 9, 44295, Kaunas 

ADRESAS:

+370 600 19550

TELEFONAS 

info@patria.lt 

EL. PAŠTAS 


