
 

"ACTIO  CATHOLICA  PATRIA"

2018 metų ataskaita 



SAVARANKIŠKAM 

GYVENIMUI PASIRUOŠĘS 

JAUNAS ŽMOGUS!

YRA MŪSŲ KASDIENIO DARBO SIEKIAMYBĖ 



Sąmoninga ir 

besimokanti 
komanda - 

didžiausias 

organizacijos 

turtas

KOMANDA

AC Patria dirbo 14 darbuotojų

Priimti 5 savanoriai ir 2 praktikantai

KOKYBĖS PALAIKYMO 

STRUKTŪRA

- 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. 

MOKYMASIS

visi darbuotojai kryptingai dalyvauja 

mokymuose Lietuvoje ir užsienyje



TARPTAUTINIAI DARBUOTOJŲ VIZITAI 
IR ATSTOVAVIMAS

APSKRITOJO 

STALO 

DISKUSIJA 

 Lapkričio 15-16 d. 

tarptautinėje 

apskrito stalo 

diskusijoje "Prepare 

to leave care" apie 

palydimąją 

globą(Kristina)

KA2 

PROJEKTAS 

“THE GOOD, 

THE YOUNG 

AND THE 

VOLUNTEER”

- Kovo 16-19 d. partnerių 

susitikimas Nikosijoje, 

Kipre

- Lapkričio 5-9 d. Job 

Shadowing susitikimas 

Kaune (AC Patria)

- Gruodžio 2-5 d. 

partnerių susitikimas 

Wroclave, Lenkijoje 

(Indrė)

25-OJI 
PASAULINĖ 

SAVANORIŠKOS 

VEIKLOS 

KONFERENCIJA 

Spalio 16–20 d. 

 skaitytas 

pranešimas 25-

ojoje pasaulinėje 

savanorystės 

konferencijoje 

Vokietijoje 

 Augsburge 

(Betina)

EKSPERTŲ 

SUSITIKIMAS 

Rugsėjo 17-21 d. 

ekspertų darbo su 

jaunimu srityje 

susitikimas 

Vokietijoje dėl 

Europos jaunimo 

politikos strategijos 

kūrimo. 

(Betina)

PAŽINTINIS 

VIZITAS

Kovo 6-11 d. 

Ludwigshafen, 

Vokietija. Pažintinis 

vizitas su 

organizacija  

"Internationaler 

Bauorden"

(Lina, Kristina, 

Indrė, Justina)



Tarptautiniai jaunimo 

mainai
-  Liepos 9-18 d. Vokietijoje. Įsitraukė 12 jaunuolių iš AJC „Vartai“ ir 

„Kitaip“ (Inga, Asta)

-  Rugpjūčio 17-25 d. Airijoje. Įsitraukė 5 jaunuoliai iš AJC „Vartai“ ir 

„Kitaip“. (Justina)

-  Rugsėjo 8-20d. Portugalijoje. Įsitraukė 4 jaunuoliai iš AC Patria 

savanorių centro. (Birutė)

-  Spalio 9–12d. ,,Laisvės atspindžiai” Kaune. Įsitraukė 10 jaunuolių 

iš AJC „Vartai“ ir „Kitaip“,  (Justina, Rita)

-  Lapkričio 22-30 d. Rumunijoje „Dreams for Life“. Įsitraukė 6 

jaunuoliai iš AC Patria savanorių centro. (Indrė)

- Gruodžio 13-16 d. išankstinio planavimo vizitas planuojant 

tradicinį jaunimo vasaros festivalį Vokietijoje. Įtraukti 4 jaunuoliai  

iš AJC „Vartai“ ir “Kitaip”. (Inga)



AC Patria 

Savanorių centras 

- Savanorių  informavimas, konsultavimas ir lydėjimas 

- Savanorius priimančių organizacijų konsultavimas 

- Savanorystės sklaida visuomenėje 

- Įvairūs mokymai savanorystės temomis 

- Savanorius priimančių organizacijų akreditavimas



VIETINĖ 

SAVANORYSTĖ

- 36 jaunuoliai įsitraukė į 

nuolatinę savanorišką 

veiklą Kaune;

- 61 savanorių konsultacija; 

-  17 savanorių grupės 

susitikimų;

- 530 jaunuolių 

supažindinta su 

savanoriška veikla;

- 2 išvykiminiai mokymai 

savanoriams.

NACIONALINĖ 

SAVANORYSTĖ

- 110 nedirbančių, 

nesimokančių jaunuolių 

įtraukta į savanorišką 

veiklą skirtingose Lietuvos 

savivaldybėse (Kaune, 

Skuode, Kėdainiuose, 

Kaišiadoryse, Panevėžyje, 

Biržuose ir t.t.);

 -  6 savanorių grupės 

susitikimai.

 

TARPTAUTINĖ 

SAVANORYSTĖ

-  55 tarptautiniai 

savanoriai iš užsienio 

(Kaune ir Skuode);

- 9 tarptautinių savanorių 

grupės susitikimai;

- 37 jaunuoliai išsiųsti 

savanoriauti į užsienį; 

- 10 priešišvykiminių 

mokymų savanoriams;

- 202 konsultacijos dėl 

galimybės išvykti 

savanoriauti į užsienį.

 



DARBAS SU SAVANORIUS 

PRIIMANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS (PO)

PO  susitikimai
- Surengti 5 savanorius priimančių 

organizacijų susitikimai

- Įtraukta 120 žmonių iš skirtingų 

organizacijų visoje Lietuvoje

Mokamos  paslaugos
 

 

 

- Akredituotos 56 savanorius 

priimančios organizacijos Lietuvoje;

- Pravesta 20 mokymų savanorius 

priimančioms organizacijoms ir 

savanoriams visoje Lietuvoje.

 

Partnerių  PO  

konsultavimas
- Reguliariai lankytos 22 savanorius 

priimančios organizacijos partnerės;

-  3 organizacijose padaryti nuoseklūs 

savanorių priėmimo proceso 

įsivertinimai, įtraukiant įstaigų 

administracijas;

-  Dėl tarptautinių savanorių 

priėmimo konsultuota 11 naujų 

organizacijų;

-  Palaikomas nuolatinis kontaktas 

telefonu, el.paštu.  

 



AC Patria 

Atviras jaunimo 

centras "Vartai"  

-  Individualus palydėjimas (psichosocialinė pagalba ir 

emocinis palaikymas)

-  Darbas su grupe 

-  Informavimas ir konsultavimas

-  Saugios erdvės būti ir veikti užtikrinimas

-  Erdvės savirealizacijai suteikimas, iniciatyvų 

lydėjimas

- Programa paaugliams "Palydėta paauglystė"



JAUNIMO CENTRE 2018 METAIS 

LANKĖSI APIE  160 JAUNUOLIŲ 

 

INDIVIDUALUS 

PALYDĖJIMAS

- apie 50 jaunuolių lydėti 

individualiai

- intesyviau komunikuota su 

jaunuolių tėvais 

 

JAUNUOLIŲ 

INICIATYVOS IR 

ŠVENTĖS
- suorganizuotos ir lydėtos 7 

jaunuolių iniciatyvos

- su jaunuoliais dalyvauta 

Kiemų ir VDC šventėse, 

surengtos Kalėdos, Helovynas 

Vartų gimtadienis, naktis  AJC

IŠVYKSTAMOSIOS 

VEIKLOS
- Suorganizuoti 3 

išvyksytamieji savaitgaliai: 

merginų savaitgalis, Vertimų 

stovykla- žygis bei Kalėdinė 

stovykla Rumšiškėse; 

- Su jaunuoliais aplankyti 

Anykščiai. 



"PALYDĖTA  

PAAUGLYSTĖ"

Programa skirta 

paaugliams, susidedanti iš  

10 grupės susitikimų, 

išvykstamojo savaitgalio 

(žygio), bei individualių 

konsultacijų pagal poreikį .

 

 2018 m. įgyvendinti  3 

grupių ciklai. Į programą 

įtraukti 36 jaunuoliai.



AC Patria 

Savarankiškumo 

ugdymo centras 

"Kitaip"

-  Apgyvendinimas lydimajame būste

-  Individualus palydėjimas ir konsultavimas

-  Profesinis orientavimas

-  Grupiniai neformaliojo ugdymo užsiėmimai

-  Mokslo stipendijos programa

-  Savarankiškumo įgūdžių ugdymas



"Lydimasis būstas"

 10  jaunuolių  gavo  šią  

paslaugą  

Organizacijos nuomojame bute iki 

vienerių metų gali gyventi jaunuoliai 

palikę globos įstaigas. Siekdami užtikrinti 

sėkmingą socializaciją, kiekvienam iš jų 

sudaromas individualus pagalbos planas 

orientuotas į kiekvieno jaunuolio 

poreikius. Eiliniame gyvenamame rajone 

įsikūrusiame būste dirba socialiniai 

darbuotojai, padedantys jaunuoliams 

asmeniškai sudėtingose situacijose. 



Individuali pagalba 

Iš viso įsitraukė 192 

jaunuoliai, iš kurių 

126 augantys/augę 

globoje

125 jaunuoliai 

konsultuoti 

individualiai, iš kurių  

50 lydėti nuosekliai 

939 val. individualių 

konsultacijų ir 

242 val. atvirų 

vakarų



- 97 atviri vakarai, kurių 

metu jaunuoliai gamino 

maistą, žaidė, bendravo, 

buvo kartu;

- 23 kultūrinės veiklos;

- 2 išvykstamosios stovyklos;

- 2 nakvynės Patrioje;

- Kartu surengtos šventės: 

Vasario 16 d. minėjimas, 

Velykos, Užgavėnės, Vėlinės, 

Helovynas, Kalėdos;

- Įgyvendintos 5 jaunuolių 

iniciatyvos.



"Maistas gali daugiau 2018"
Partneris : VšĮ „Humana people to people“

Visus metus su jaunuoliais labai daug 

gaminome. Turėjome galimybę įsigyti maisto 

produktų iš vietos ūkininkų ir gamintojų. 



LABAI DĖKOJAME PARAMĄ BEI 
DRAUGYSTĘ PASIŪLIUSIEMS

FONDUI 
"KINDERDÖRFER 

IN LITHUANIA E.V."

palaikantiems 

mūsų veiklą ir 

skiriantiems 

kasmetinę paramą 

ne tik jaunuolių 

mokslo 

stipendijoms, bet ir 

organizacijai. 

GRAUPPA 

BENDRUOMENEI 
DREZDENE 

kuri kaip ir kasmet 

Kalėdinių mišių 

metu surinko 

paramą mūsų 

organizacijai 

 (686.2 Eur)

UAB
„FL TECHNICS“

už galimybę 

jaunuoliams 

apsilankyti lėktuvų 

taisykloje ir 

susipažinti su šia 

sritimi bei skirtą 

finansinę paramą 

(650 Eur)

SKYRUSIEMS 

SAVO 2 PROC. 

GPM

fiziniai asmenys 

skirdami 2 proc. 

savo GPM parėmė 

organizaciją  

(867.15 Eur)







PAGRINDINIAI PARTNERIAI IR VEIKLĄ 

FINANSAVĘ FONDAI



MUMS GALITE PADĖTI: 

Skirdami  2% GPM  

VšĮ "Actio Catholica Patria" 

E1 gavėjo tipas – 2

E2 - Kodas – 190777829

Skirdami  finansinę  

paramą  

Galite suteikti paramą 

Nr. LT757300010002246584

Atnaujinę  

organizacijos  

tinklapius  ir  logotipus
mums labai reikalinga pagalba 

atnaujinant jau visaip kaip pasenusius 

organizacijos tinklapius bei logotipus. 

Padėdami  mokytis  ir  

augti
Visada vertiname konstruktyvų 

atgalinį ryšį. Taigi, jei matote mūsų 

trūkumų ir galite padėti kažką su tuo 

daryti - būtume dėkingi už galimybę 

mokytis. 



ADRESAS

Smalininkų g. 9, LT-44295 Kaunas 

EL.PAŠTAS 

info@patria.lt 

TELEFONO NUMERIS 

+370 600 19550

Actio 

Catholica 

Patria 
www.patria.lt
www.buksavanoriu.lt  


