
VšĮ „Actio Catholica Patria“ 2017 metų veiklos ataskaita 

 

• Organizacijoje 2017 metais dirbo nuo 14 iki 16 darbuotojų. Vyko nemažai pokyčių 

komandoje, labiausiai keitėsi AC Patria Savanorių centro komanda. Darbuotojų 

komandos kaitą lėmė tiek vidinės, tiek išorinės priežastys: dirbant Patrioje reikia daug 

įsitraukti, nors atlyginimas yra mokamas stabiliai, tačiau dėl projektinio finansavimo, 

stabilumo niekuomet nėra ir tai sukelia nesaugumą darbuotojams. Nemažai tam įtakos 

turėjo ir asmeninės priežastys bei pokyčio gyvenime ar profesinėje srityje siekimas: 

kuomet pasiekiamos tam tikros kompetencijų, mokymosi, veikimo „lubos“. Ir nors 

atlyginimų sąnaudos, lyginant su praeitais metais buvo didesnės 56 proc., tačiau  visgi vis 

dar jaučiama, jog darbas su jauniu bei socialinis darbas yra per mažai atpažįstamas bei 

vertinamas apskritai, už kurį turėtų būti mokamas adekvatus atlyginimas. Tai ir riboti 

resursai taip pat neretai tampa komandos pokyčių priežastimi.  

• 2017 metais ne tik tęstos paslaugos jaunuoliams, tačiau nemažai vykdyta ekspertinės 

veiklos: vesta mokymų, dalyvauta įvairiose diskusijose bei konferencijose, dalyvauta 

įvairiose darbo grupėse kuriant darbo su jaunimu aprašą, savanoriškos veiklos kokybės 

standartų aprašą ir pan. , įsitraukta į partnerių „SOS vaikų kaimas“ palydimosios globos 

tarptautinio projekto – priežiūros komitetą ir pan.  

• 2017 metų lapkričio mėnesį persikraustyta į erdvesnį, techniškai tvarkingesnį biurą, kurį 

reikėjo suremontuoti ir pritaikyti organizacijos poreikiams, tačiau šiame biure kiekviena 

komanda turi po savo kabinetą, konsultacinį kambarį, erdvesnę virtuvę. Taigi, turint 

daugiau erdvės tiek patys galime produktyviau dirbti, tiek kokybiškesnes paslaugas 

siūlyti jaunuoliams. Naujasiose patalpose, esančiose Smalininkų g. 9, LT-44295 Kaune 

surengėme įkurtuves.  

 

AC Patria Savanorių centro 2017 metais teiktos paslaugos: 

1. Savanorių paruošimas, lydėjimas individualiai ir grupėje, konsultavimas, informavimas, 

įsivertinimas (vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanorystė) 

2. Organizacijų konsultavimas savanorystės klausimais (gyvai ir virtualiai), lydėjimas 

3. Savanorystės sklaida visuomenėje (dalinimasis gerąja patirtimi, projektų rezultatais, 

pristatymai mokyklose ir universitetuose, renginių organizavimas) 

4. Mokymų savanorystės temomis rengimas. 

 

 Vietinės savanorystės programoje aktyviai įsitraukė ir savanoriavo 19 ilgalaikių 

savanorių. Vietinėje savanorystės programoje Kaune įsitraukė 30 tarptautinių Erasmus 

studentų bei užsieniečių, gyvenančių Kaune, iš kurių 6 aktyviai savanoriavo 

organizacijose.  

 Nacionalinės savanorystės projekte „Atrask save“ 2017 lydėti  245 niekur nedirbantys, 

nesimokantys jaunuoliai (109 nukreipti Lietuvos Drabo Biržos bei 136 nukreipti 



Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorių). Dar apie pie 50 jaunuolių buvo 

konsultuojami, bet neįsitraukė į projektą ir sdavanorystės veiklas.  

 Europos savanorių tarnybos 2016-2017 metų projekte koordinuota 30 atvykstančių EST 

savanorių.  2017 – 2018 metų dvejuose projektuose koordinuoti 33 tarptautiniai 

atvykstantys savanoriai (Kaune, Kaišiadoryse ir Skuode).  

 Dėl tarptautinės savanorystės užsienyje Europos savanorių tarnybos projektuose 

kreipėsi 230 jaunuolių, iš kurių123 buvo konsultuojami individualiai. Į trumpalaikius 

EST projektus išsiųsta 14 savanorių, iš kurių 7 mažiau galimybių turintys. Į ilgalaikius 

EST projektus išsiųsti 34 savanoriai, iš kurių 3 – mažiau galimybių turintys. Iš viso 

2017 metais į tarptautinius projektus išsiųsti 48 savanoriai.  

 Tai pat organizuoti išvykiminimiai mokymai AC Patria vietiniams savanoriams, 

priešišvykiminiai mokymai EST savanoriams.  

 Buvo stiprinamos savanorius priimančios organizacijos: surengti 3 savanorius 

priimančių organizacijų (PO) mokymai  Kaune, 6 PO susitikimai regionuose (2 

Šilutėje, 1 Skuode, 1 Biržuose, 1 Kėdainiuose, 1 Jurbarke), taip pat suorganizuoti  3 

EST savanorius priimančių organziacijų susitikimai  (Kaune ir Skuode).  

 Per 2017 metus AC Patria akreditavo 27 ir pakartotines akreditacijas suteikė 50 „Atrask 

save“ projekto savanorius priimančioms organizacijoms.  

 Savanorystės pristatymai vyko visoje Lietuvoje: Europos diena su EST savanoriais 

Kaune,  Lietuvos jaunimo dienos Vilniuje, "Padžiauk sofą" Kaune, LiJOT vasara 

Zalensuose,  Tarptautinė savanorių diena Kaune, KTU ir LSMU Karjeros dienų 

renginuose,  Europos jaunimo savaitė Kaune, Rugsėjo Centro bibliotekoje, Kaune, 

Savivaldos diena N. Akmėneje.  

 Taip pat įgyvendintas projektas „Positive role models“, skirtas dalintis savanorių gerąja 

patirtimi EST projekuose užsienyje, kurio metu surengti 37 savanorystės pristatymai 

visoje šalyje bei pasiekta apie 800 jaunų žmonių.  

 EST siuntimo koordinatorė su jaunuoliais sudalyvavo 2 išankstinio planavimo vizituose 

(Turkijoje ir Portugalijoje).  

 AC Patria savanorių centro specialistai įsitraukė į darbo grupę dėl savanorystės kokybės 

standartų kūrimo kartu su kitais ekspertais ir Jaunimo reikalų departamentu.  

 Skaityti pranešimai Europos komisijos atstovybėje apie savanorystės naudą MGT 

jaunuoliams bei apie savanorius priimančių organziacijų kokybišką darbą Nacionalinio 

darbo su jaunimu forumo „Ateik. Išgirsk. Dalinkis” metu.  

 Dalyvauta LITEXPO parodoje „Mokykla be sienų“, dalinantis patirtimi apie “Vyturio” 

gimnazijos savanorystės modelį mokykloje, kurį nuotoliniu būdu lydi AC Patria. . 

 Dalyvauta diskusijoje: "Savanorystės veiklų organizavimo ir tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo galimybės Šiaulių mieste ir rajone", kur buvome kviečiami kaip 

ekspertai.  



 AC Patria Savanorių centro komanda teikė ir mokymo paslaugas Kėdainių 

bendruomenės VDC, 5 mokymai jaunimui apie savanorystę Kėdainiuose, bei 

Šiauliuose, Kuršėnuose, Lietuvos jaunimo reikalų koordinatoriams.  

 

Atviro jaunimo centro „Vartai“ teiktos paslaugos 2017 metais: 

1. Individualus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka 

2. Socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymas  

3. Informavimas ir konsultavimas   

4. Saugus laisvalaikio užimtumo ir erdvės savirealizacijai užtikrinimas   

 

 Per 2017 metus į jaunimo centro veiklą įsitraukė apie 200 jaunuolių, per dieną 

vidutinišaki apsilankė ~6 jaunų žmonių.  

 Intensyvai individualiai lydėti 28 jaunuoliai, 39 suteikta mažiau intensyvi pagalba, 

iškilus tam tikrai situacijai ar iššūkiui.  

 Pradėta teikti minimalios priežiūros paslauga jaunuoliams  

 Lydėtos 13 jaunuolių iniciatyvų: Anime vakarai (I, II);  

Smiginio, UNO, kamuoliukų, golfkrepšio, st. teniso turnyrai, Vartų gimtadienis; Mainų 

patirtis (mokymai), Vartų kampai (I, II) 

 Lydėta ir įgyvendinta 1 pameistrystė 

  Įgyvendintos 6 išvykstamosios veiklos: Patyriminis žygis, Vertimų stovykla; Kalėdinė 

stovykla; merginų savaitgali, Vienos dienos žygis (Nemuno kilpomis); Kalėdinė 

Vilniaus mugė. Iš viso į veiklas įsitraukė į išvykstamąsias veiklas įsitraukė 72 jaunuoliai.  

 Vienkartinės bei tradicinės ugdomosios veiklos ir renginiai: Vaikinų sekmadienis 

(7),Velykos (12), Kalėdos (35), laipiojimas pas „Miegančius dramblusi“ (12), Merginų 

pokalbiai (4), Baidarių žygis (6), Vaikų dienos VDC šventė Palemone (6) 

Nieko nepirk diena (5); Kelionių workshopas (7)  

 Vyko kasdienės užimtumo veiklos: Tvarkymasis, Akytvi veikla Santakoje, Maisto 

klubas, Stalo žaidimų vakarai, meniniai užsiėmimai, Old school žaidimų vakarai.  

 Su jaunuoliais lankytasi Auros spektaklyje, taip pat klasikinės muzikos koncerte.  

 Maži projektai : Teatras (x4); Virtuvės projektas; Karaokė vakarai (x12); Kiemo talka; 

Medžio projektas (x3); Žalieji antradieniai;  Rūšiavimas (nuo 2017 rudens); 

Vartuomeninis (x2); Gitaros pamokos (x5); Vakarienės kieme (x2). 

 

 

Savarankiškumo ugdymo centro „Kitaip“ 2017 metais teiktos paslaugos: 

1. Apgyvendinimas lydimajame būste 

2. Individualus palydėjimas ir konsultavimas 

3. Profesinis orientavimas 

4. Neformalusis ugdymas  

5. “Mokslo stipendijos” programa  



 

 Per 2017 metus surengti 89 atviri vakarai AC Patria patalpose jaunuoliams iš globos 

įstaigų, kuriuose su dalyvavo ~90 jaunuolių.  

 Surengta 16 kutūrinių veiklų, į kurias įsitraukė 44 jaunuoliai  

 Suorganizuotos 2 išvykstamosios stovuyklos bei nakvynė Patrioje, į kurias įsitraukė 38 

jaunuoliai.  

 Į “Mokslo stipendijos” programą buvo įtraukti įsitraukė 84 jaunuoliai 

 Įvyko 17 susitikimų, centros veiklos pristatymų su vaikų globos įstaigomis bei kitomis 

institucijomis, ko pasekoje užmegztas ryšys su naujomis 9 partnerėmis organizacijomis, 

kurios į AC Patrią nukreipė 47 jaunuolius. 

 “Lydimajame būste” per 2017 metus gyveno 11 jaunuolių (nuo kelių savaičių iki 

vienerių metų).  


