PAL. J. MATULAIČIO ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PAGALBA ŠEIMOMS
Veiklos tikslas – sukurti socialinių paslaugų šeimai tinklą ir teikti socialines bei psichologines
paslaugas Šeškinės, Pašilaičių, Justiniškių ir Viršuliškių mikrorajonuose gyvenančioms ir sunkumus
patiriančioms šeimoms, telkti bei stiprinti bendruomenės šeimas, skatinti ir paremti žmogaus, grupių
ir bendruomenės iniciatyvas.
Trumpas aprašas:
Šeimų tarnybos darbuotojai teikia socialines paslaugas, reikalingas sunkumus patiriančiai šeimai,
auginančiai vaikus, kad ji ilgainiui ji galėtų išspręsti susidariusias problemas, o atsiradus naujoms –
savarankiškai tvarkytis. Paslaugos teikiamos klientų namuose arba jie ateina į mūsų centrą: tada
vertinam esamą kliento šeimos situaciją, nutariam, kokią problemą ir kokiais būdais spręsime,
pasirašomas Susitarimas dėl bendros veiklos siekiant pokyčių. Klientams siūlomos ir kitos socialinės
paslaugos: siūloma lankyti pozityvios tėvystės įgūdžių grupes, įvairias pagalbos grupes ar specialistus
esant žalingam kvaišalų naudojimui ir kt. Esant poreikiui šeima palydima į įvairias institucijas, pvz.:
Vilniaus priklausomybės ligų centrą, Vilniaus socialinį būstą, ugdymo bei sveikatos priežiūros įstaigas
ir kt. Taip pat socialiniai darbuotojai bendradarbiauja ir tarpininkauja bei atstovauja klientų poreikius
įvairiose institucijose.
Taip pat šeimos centre yra organizuojamos šeimų pastoracijos veiklos bei įvairios prevencinės ir
ugdomosios veiklos: organizuojami sužadėtinių kursai, šeimų klubas „Darna“, vasaros metu
organizuojama Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos šeimų stovykla, rengiamos paskaitos įvairiomis
temomis, kartą per metus organizuojamos šeimų rekolekcijos ir kt.
Trumpa statistika ir renginiai per 2017m:
• Per 2017m. skirtingu intensyvumu psichosocialinė pagalba buvo teikiama 137 sunkumus
patiriančioms šeimoms, gyvenančioms Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos teritorijoje (Viršuliškių,
Justiniškių, Pašilaičių ir Šeškinės mikrorajonai).
• Psichologinės konsultacijos buvo suteiktos 109 asmenims (vaikams, paaugliams ir suaugusiems).
• Individualios priklausomybių konsultanto konsultacijos suteiktos 16 asmenų.
• Suorganizuota grupelė įvairius sunkumus patiriantiems vaikams, augantiems konfliktiškose,
priklausomybių ligomis sergančių tėvų šeimose. Įvyko 12 grupės susitikimų, kuriuose dalyvavo 4
vaikai.
• Įvyko 2 tėvystės įgūdžių ugdymo grupės, kuriose dalyvavo 30 tėvų.
• 20 vaikų ir paauglių iš sunkumus patiriančių šeimų gavo intensyvią psichosocialinę pagalbą dienos
centruose ar paauglių grupėje.
• Vasaros metu vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų suorganizuotos dvi išvykos į žirgyną „Juodasis
gražuolis“. Užsiėmimuose žirgyne dalyvavo 6 vaikai.
• Suorganizuotas susitikimas moterims su psichologe Nijole Gyle, vedančia grupę „Mokausi mylėti“,
kurio metu kalbėta apie priklausomybės nuo santykių problemą.

• Sunkumus patiriančioms šeimoms buvo teikta parama maisto produktais, surinktais „Maisto banko“
akcijos metu. Paramą gavo 67 asmenys.
• Bendradarbiaujant su Vaikų ir jaunimo padaliniu buvo suorganizuotas kalėdinis rytmetys „Pusryčiai
su kalėdų seneliu“sunkumus patiriančioms šeimoms ir juose augantiems vaikams. Šventėje dalyvavo
60 asmenų.
• Kalėdų laikotarpiu 82 vaikai iš sunkumus patiriančių šeimų dalyvavo projekte „Vaikų svajonės“.
• Bendradarbiaujant su Maltiečiais, vasaros metu įvyko baidarių žygis, kuriame dalyvavo 7 vaikų.
• Įvyko sunkumus patiriančių šeimų stovykla Vindeikių km., Širvintų raj., kurioje dalyvavo 6 šeimos (8
suaugę ir 16 vaikų).
• Liepos 17-23d. Bebrusų stovyklavietėje įvyko parapijos šeimų stovykla, kurioje dalyvavo 35 šeimos
(138 asmenys).
• Šiuo metu parapijoje renkasi 7 šeimų klubo „Darna“ grupės, kuriuose dalyvauja apie 45 poros,
(užsiėmimų metu vaikus prižiūri auklės arba savanoriai).
• Siekiant stiprinti šeimų klubo „Darna“ savanorius, vedančius klubo susitikimus, suorganizuotos 4
vadovų intervizijos ir 1 susitikimas, skirtas vadovų komandos stiprinimui.
• Suorganizuota 15 sužadėtinių grupių, kuriose dalyvavo 230 asmenų arba 115 sužadėtinių porų.
Jiems pravesta 240 val. užsiėmimų. Siekiant užtikrinti grupių kokybę, buvo suorganizuotos 2
intervizijos grupės sužadėtinių grupių vedėjams.
• Metų pabaigoje organizuotos adventinės rekolekcijos šeimoms „Dievo tautos“ skirtingumas“. Jose
dalyvavo 108 asmenys. Rekolekcijas vedė kun. Mozė. Rekolekcijų metu šeimos dalyvavo Kryžiaus
kelyje ir 35 – ių kelio stočių apmąstymuose.
• Šeimų pastoracinėse veiklose reguliariai dalyvavo 20 žmonių. Tai - sutuoktiniai, kurie dalyvauja „Šv.
I. Lojolos“ ir „Irkis į gilumą“ grupių užsiėmimuose. Šiuo metu skaitome ir dalijamės dvasinių pratybų
programa pagal šv. I. Lojolą „Eik į savo kambarėlį“. Kita grupė skaito šv. Faustinos „Dienoraštį“. Šių
grupių dalyviai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose: Šv. Mišiose, šeimų stovyklose,
rekolekcijose, padeda jas organizuojant.
Atradimai ir sėkmės
• Per 2017 m. dėl teigiamų pokyčių šeimoje, 8 sunkumus patiriančios šeimos, gyvenančios parapijos
teritorijoje, buvo išbrauktos iš Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos
ar Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašo.
• Šeimų stovyklų metu buvo stiprinami šeimų tarpusavio santykiai, šeimos turėjo galimybę praleisti
turiningą laisvalaikį kartu.
• Per 2017 m. komandoje atsirado daugiau specialistų. Šeimos centre dirba socialiniai darbuotojai,
psichologai, psichoterapeutai, asmeniniai šeimos asistentai, priklausomybių specialistas. Dėl šios
priežasties galime teikti įvairesnę, skirtingus poreikius bei problematiką atliepiančią pagalbą
šeimoms ir jose augantiems vaikams.
• Komandoje pradėjus dirbti priklausomybių specialistui, daugiau asmenų, sergančių priklausomybės
ligomis, drįsta ieškoti pagalbos, lankytis individualiose konsultacijose, trys asmenys nevartoja
psichoaktyvių medžiagų daugiau negu pusę metų.
• Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis teikiant pagalbą šeimoms,
esančioms sunkumuose, dalyvavome bendruose mokymuose su Viršuliškių mikrorajone
dirbančiomis kitomis institucijų atstovais: Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialiste, policijos
atstovais, mokyklų atstovais. Susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo teikiant pagalbą Viršuliškių
mikrorajone gyvenančioms sunkumus patiriančioms šeimoms ir juose augantiems vaikams, aptarti
reguliarūs susitikimai.

• Šeimų tarnybos darbuotojai turėjo galimybę kelti profesinę kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, 5
darbuotojai dalyvavo stažuotėse Latvijoje ir Estijoje.
• Sėkmingai užbaigtas darbo su šeimomis sistemos perėmimas iš Vilniaus miesto socialinės paramos
centro, aiškesnis bendradarbiavimas su Vilniaus miesto administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriumi, Vilniaus miesto socialinės paramos centru, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis,
teikiančiomis pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms Vilniaus mieste.
• Vieniša mama, viena auginanti kelis vaikus ir išgyvenanti krizinį nėštumą, pasirinko išsaugoti kūdikį.
Bendradarbiavimas
• Teikiant pagalbą šeimoms bendradarbiauta su Vilniaus miesto vaito teisių apsaugos specialistais,
Vilniaus miesto krizių centru, Vilniaus miesto priklausomybės ligų centru, reabilitacijų centrais,
probacijos tarnyba, policija, mokyklų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistais, VA Caritas
Pagalbos nukentėjusiems nuo smurto asmenims projekto darbuotojais, Vilniaus miesto krizių
centru, Vilniaus miesto pedagogine psichologine tarnyba, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, VšĮ SOPA, VšĮ
„Vaikų svajonės“, Vilniaus Policijos klubas vaikams ir jaunimui, kitomis organizacijomis,
dirbančiomis su sunkumus patiriančiomis šeimomis Vilniaus mieste: BĮ Vilniaus miesto socialinės
paramos centru, VO „Gelbėkit vaikus“, VŠĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Socialinių paslaugų
šeimai padaliniu ir kt.
• Bendradarbiavimas su partneriais padeda susidaryti pilnesnį vaizdą apie situaciją šeimose, tėvų
pastangas spręsti problemas, užtikrina galimybę šeimai pasiūlyti tinkamą, labiausiai jų poreikius
atliepiančią specialistų pagalbą, aiškiai pasidalinti atsakomybėmis su kitais specialistais, teikiančiais
pagalbą toms pačioms šeimoms ar jose augantiems vaikams ir taupyti žmogiškuosius resursus.
• Užmegztas bendradarbiavimas su Trakų raj. Žydiškių km. esančiu žirgynu „Juodasis gražuolis“, tai
suteikė galimybę vaikams iš sunkumus patiriančių šeimų susipažinti su žirgais, vaikai galėjo:
pabalnoti, šukuoti žirgus, juos pavedžioti, jodinėti. Turėjome dvi išvykas į žirgyną, kuriose dalyvavo
6 vaikai.
• Tęstas bendradarbiavimas su Vokiečių šeimų fondu „Šeimų sąjunga“, siekiant apmokėti šeimų
skolas bei apmokant vaikų būrelius.
Savanoriai ir praktikantai
• Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos šeimų stovykloje dalyvavo 17 savanorių (vyresnių klasių
moksleiviai, studentai).
• Sunkumus patiriančių šeimų stovykloje veiklas suorganizuoti ir įgyvendinti padėjo 3 savanonriai.
• Šeimų klube „Darna“ reguliariai savanoriauja 7 sutuoktinių poros (14 asmenų). Susitikimų metus
vaikus prižiūrėti pradeda 3 savanoriai.
• 2 savanoriai (mama su dukra) savanoriavo organizuojant „Blusturgį“, vykusį vasarą.
• Kalėdinėje popietėje „Pusryčiai su Kalėdų seneliu“ savanoriavo policijos rėmėjas bei Vilniaus
kolegijos studentės.
• Šeimos įsitraukė į savanorystę Maisto banko akcijos metu.
• Vienas savanoris įsitraukė teikiant pagalbą vienos sunkumus patiriančios šeimos vaikams
organizuojant laisvalaikio užimtumą.
• 2 savanorės iš žirgyno „Juodasis gražuolis“ supažindino vaikus su žirgais, mokė juos joti.
• Šeimų rekolekcijų vaikus globojo ir užsiėmimus vedė 4 savanoriai ir 2 pagalbininkės iš
dalyvaujančių šeimų.
Kokie iššūkiai, veiklos gairės kitiems metams

• Surinkti ir vesti grupinės terapijos (psichosocialinio konsultavimo) grupę asmenims, turintiems
sunkumų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo.
• Neprisiimti atsakomybės už šeimos gyvenimą (jų sprendimus, poelgius ir kt.)
• Stiprinti bendradarbiavimą su skirtingų institucijų (priklausomybių ligų centro, policijos, Vaiko
teisių apsaugos skyriaus, psichikos sveikatos centrų, mokyklų ir kt.) specialistais teikiant pagalbą
parapijos teritorijoje gyvenančioms sunkumus patiriančioms šeimoms.
• Sudaryti daugiau tarnystės erdvių parapijos bendruomenės nariams, kuriose žmonės galėtų prisidėti
prie pagalbos šeimoms.
• Organizuoti erdves ir veiklas, kuriose galėtų susitikti bei burtis skirtingi parapijos žmonės: kino
vakarai, „Blusturgis“ ir kt.
• Į pagalbos sunkumus patiriančioms šeimoms procesą intensyviau įtraukti asmeninius šeimos
asistentus, kad pagalba šeimai būtų efektyvesnė ir labiau atliepianti šeimos poreikius.
• Vesti grupes įvairius sunkumus patiriantiems vaikams, augantiems konfliktiškose, priklausomybės
ligomis sergančių ir su kitais sunkumais susiduriančių tėvų šeimose.
• Tęsti įvairių neformalių veiklų organizavimą sunkumus patiriantiems vaikams ir šeimoms:
organizuoti šeimų stovyklas, baidarių plaukimą, dešrelių kepimo popietę, išvykas į žirgyną ir kt.
• Skatinti ir išlaikyti teigiamus pokyčius sunkumus patiriančių šeimų situacijose.
• Sunkumus patiriančių šeimų narius įtraukti į kitas parapijos veiklas, savanorystę.
• Tobulinti laiko planavimo, darbo organizavimo bei dokumentacijos tvarkymo įgūdžius.
• Kelti profesinę kompetenciją ir tobulinti atliekamą socialinį darbą teoriniu supratimu, įsisavinti
daugiau socialinio darbo metodų ir taikomų metodikų.
• Suorganizuoti mokymus šeimų klubo „Darna“ savanorių poroms ir paruošti atnaujintą metodinę
medžiagą.
• Organizuojant parapijos šeimų stovyklą į jos kūrimą bei įgyvendinimą įtraukti daugiau šeimų.
Šeimos centre 2017m. dirbo: socialinės darbuotojos - 9,5 etato, priklausomybių specialistas valandininkas , šeimų asistentės/ai – 0,75 etato, šeimų konsultantė - 0,5 etato; psichologės – 1,5 etato.

KATALIKIŠKAS VAIKŲ DARŽELIS
Skirtas 2 – 6 metų vaikams, kurių tėvams svarbus katalikiškas ugdymas, pirmenybę teikiant Pal. J.
Matulaičio parapiją lankančioms šeimoms.
Šiuo metu veikia trys darželio grupės, kurias lanko 52 ikimokyklinio amžiaus vaikai iš 42 šeimų.
Darželio grupės dirba nuo 7.00 iki 18.15 val.
Savanoriai ir praktikantai
• Mūsų veiklose dalyvavo 4 tarptautinės savanorės - iš Gruzijos, Italijos.
• Savanorė iš Italijos – Rita, įgyvendino „Meno“ projektą. Kas savaitę vaikams pristatydama skirtingus
architektūros stilius, meno rūšis. Šį projektą užbaigėme apsilankymų J.Stauskaitės meno galerijoje,
kurį taip pat organizavo savanorė.
• Kita savanorė iš Italijos turėjo du projektus, skirtus vaikams: Apie Italijos regionus (kas
jiems būdinga, kuo skiriasi nuo kitų miestų ir kt.); apie Don Bosko gyvenimą ir pašaukimą;
• Savanorė iš Gruzijos su vyriausiais vaikais mokėsi anglų kalbos. Turėjo trumpas pamokėles.

• Šiais metais mus aplankė ir praktiką atliko dvi Vilniaus universiteto studentės, kurios studijavo
psichologiją. Jos tapo ne tik vaikų draugės, bet ir pagalba auklėtojoms, nes aktyviai ėmėsi vaikų
užimtumo ir dalinosi savo žiniomis gautomis studijų metu.
• Ypač džiugu, kai mus aplanko prieš kelis metus pas mus buvę savanoriai iš kitų šalių.
Rezultatai, atradimai ir sėkmės
• Kalėdinį laiką atšventėme su Trijų Karalių švente. Perkėlėme Kalėdinį šventimą iš Adventinio
laikotarpio prieš Kūčias į Kalėdinį laiką, nes šis laikas labiau atitinka liturginį kalendorių ir yra šiek
tiek laisvesnis tėveliams ir auklėtojoms, nei prieškalėdinis laikas. Turėjome progą susitikti dviejų
grupių šeimos ir pasidalinti kalėdiniu džiaugsmu.
• 2017 m. sutapo Sausio 13- oji ir Užgavėnės, tad mūsų sodelyje kepėme blynus ir kūrenome laužą,
dainavome patriotines dainas.
• Šv. Kazimiero dieną minėjome kartu su "Lobių dirbtuvėmis", kurios padėjo vaikams prisiliesti prie
medžio gaminių. Vaikai galėjo patys išdeginti ant medžio norimą piešinį, dažyti ant medžio ar klijuoti
padėkliukus.
• Paskutinė vakarienė- tai šventė, kai susirenka visos šeimos ir kartu susėdame prie vieno stalo,
laužome duona, dalinamės vandeniu, skaitome istoriją iš Šv. Rašto ir bendraujame. Šeimos
tarpusavyje gali dalintis kaip auga jų tikėjimas.
• Mokslų metų gale turėjome stovyklą, kuri truko dvi dienas. Tai erdvė kai susirenka trijų grupių
šeimos su visais vaikais, dalinasi kaip praėjo mokslo metai, ką patyrė ir kas galėtų būti keistino.
Džiaugiamės kartu gamindami ir būdami veiklose (žygis, grupeles, teminiai užsiėmimai).
• Po vasaros atostogų nauji mokslo metai tradiciškai pradedami Atidarymo švente. Joje dalyvauja visų
trijų grupių šeimos. Tai bendrystės ir džiaugsmo laikas – smagu pamatyti po vasaros ūgtelėjusius ir
pasikeitusius vaikus, taip pat jų brolius ir seseris, kurie anksčiau lankė darželį. Tai proga susipažinti
ir užmegzti ryšį su šeimomis, kurios naujai prisijungė prie darželio bendruomenės. 2017-2018
mokslo metų tema – Jėzaus palyginimai.
• Rugsėjį paminėjome lygiai 10 metų nuo tos dienos kai buvo įkurtas darželis. Šventė prasidėjo šv.
Mišiomis, tada bendra „dešimtmečio nuotrauka“. Ir Agapė.
• Šiais metais darželio šeimų rekolekcijas – šeimadienį praleidome parapijos patalpose. Sujungėme šią
dieną su kita darželyje svarbia data – šv. Martyno švente. Šeimadienio tema –„Būti pasaulio šviesa“.
Temą tėveliams atskleidė kun. V. Solovej, vaikams – savanoriai. Šeimos buvo kviečiamos sukurti po
savo žibintą, su kuriuo vėliau keliavo į žygį. Po jo – šventė šv. Mišias. Nors dalyvavimas šioje
šventėje nėra būtinas, tačiau šeimos dovanoja savo laisvą dieną, kad galėtų dalintis bendryste,
patirtimi, pasisemti patirties iš kitų šeimų. Dalyvavo apie 70 žmonių.
• Adventą grupėse minime skirtingai, bet kiekvienais metais auklėtojos ieško būdų kaip įtraukti į tai ir
šeimas, ir vaikus, kad šis laikas iš tiesų taptų laukimo ženklu. Pal. J. Matulaičio grupėje šiemet tam
pasirinkome Jesės medį. Kiekvieną rytą vaikai sulaukdavo naujos istorijos apie Senojo Testamento
asmenybes, kurios padėdavo atskleisti kaip žydų tauta laukė ateinančio Mesijo. Šv. Jurgio grupėje
kiekviena šeima atnešė po sukurtą istoriją, kurioje turėjo būti lygiai 11 žodžių ir savo nuotraukų,
kurios susijungė į kalėdinį traukinuką.
• Pirmą kartą rudenį įvyko rekolekcijos tik auklėtojų ir jų koordinatorės komandai. Darbuotojos galėjo
išgyventi bendrystę kitaip, ne tik darbinėje erdvėje. Išgirsti mokymus apie maldos svarbą ir
sunkumus, kurie kyla ieškant laiko maldai.

• Kiekvienais metais stengiamės gilinti savo žinias. Auklėtojos turi galimybes dalyvauti įvairiuose
seminaruose ir mokymuose. Šiais metais visa auklėtojų komanda turėjo galimybę išgirsti mokymus
apie savanorystę, kuriuos vedė Neringa Kurapkaitienė.
• Taip pat gilinome žinias apie vaikų katalikiškumo ugdymą. Pavasarį įvyko susitikimas su s. Marie
Genevieve iš Asumpcion kongregacijos. Ji kalbėjo apie tai, kaip vaikus palydėti į tylą. Kaip mokyti
vaikus melstis tyloje. Vasaros pradžioje visos auklėtojos dalyvavo susitikime su katechetikos
mokytoja, kuri dalinosi gerąja patirtimi dirbant su vaikais pagal „Gerojo Ganytojo“ programą.
• Priešmokyklinio amžiaus vaikai reguliariai, kartą kas mėnesį dalyvauja išvykose. Per metus
aplankėme pinigų muziejų, Kasiulio muziejų, kur jau išbandėme fotografiją, mozaikos, grafikos
technikas. Taip pat apsilankėme ir Vilniaus gynybinėje sienoje, kur išgirdome istoriją apie jos svarbą
ir naudą mūsų miestui Vilniui. Vaikus sudominęs ir saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų
centras. Čia vaikai galėjo klausytis paukščių balsų, susipažinti su Lietuvos saugomomis teritorijomis
ir kt. Keliavome į Valdovų rūmus susipažinti su ekspozicija.
• Trečioji grupė įsikūrusi nuomojamose patalpose Karoliniškėse. Nors gyvename ne itin erdviai, bet
kūrybiškai ieškojome patogiausio daiktų ir baldų išdėliojimo-kad būtų patogu ir erdvu žaisti bei
kurti, ilsėtis ir tobulėti. Kai kurios idėjos dar laukia savo eilės.
Mūsų vaikų sėkmės ir pasiekimai:
• Kasdien mokomės pagarbos kitam, kito nuomonei, kūnui, daiktui ir erdvei, tad džiaugiamės įsigiję
kilimėlius Ryto ratui. Nuo šiol tai asmeninė vaiko erdvė, netikėtai padedanti susikaupti ar
atsipalaiduoti nepažeidžiant kito erdvės, išvengiant mažų nesusipratimų ir kai kada net lavinant
derybinius įgūdžius:) Mažieji jaučiasi itin orūs ir dideli, kai savarankiškai juos sulankstę, atiduoda
auklėtojos priežiūron.
• Mūsų patys mažiausieji per paskutinius mėnesius įvaldė kai kuriuos tikrai nelengvus įgūdžius:
įsipilti vandens jo neišliejus, nunešti nesudaužytą lėkštelę iki kriauklės (nors kelios pratybų metu
vis tik pateko į šiukšliadėžę-laukia naujų pirkimas:), be auklėtojos pagalbos apsimauti bent dalį
kombinezono ir net didesnę dienos dalį apsieiti be sauskelnių! O kur dar vis lavėjantis gebėjimas
tiksliau įvardinti savo poreikius ir būsenas-mes jais didžiuojamės.
Bendradarbiavimas
• Bendradarbiauta su psichologais iš tėvų bendruomenės ir šeimos pagalbos centro. Šie susitikimai
reikalingi sustoti ir suprasti, kaip padėti vaikams ir auklėtojoms augti drauge.
• Užsimezgė graži draugystė su kai kuriais Atviros bendruomenės nariais. Vieni iš jų pasiūlė savo
pagalbą kasdieninėje veikloje – klojant loveles, dalinant vaikams maistą. Su kitais gaminome
kalėdinius žaislus iš molio.
• Jau antrus metus tęsiame bendradarbiavimą su „Lobių dirbtuvėmis“. Drauge su jais švenčiame
Šv.Kazimierą. Drauge gaminame darbelius iš medienos, vaišinamės, klausomės istorijos apie
šventąjį.
• Įvyko susitikimas su parapijos klebonu Valdu Girdžiušu. Darželio bendruomenės tėvai galėjo atvirai
pasidalinti savo patirtimi ugdant vaikų religingumą ir paprašyti patarimų. Klebonas džiaugėsi, kad
tėvai turi tokią bendruomenę, kurioje gali ne tik augti tikėjime, bet ir dalintis sunkumais, nerimais.

• Rudenį trečioji grupė sulaukė Lietuvos Šaulių savanorių – jie noriai pasidalino savo kasdienybės
detalėmis, pademonstravo tarnybos ir poilsio įrankius, parodė kaip nakvoja po atviru dangum ar
priešo nepastebėti išsiverda karšto maisto. Ragavome – skanu:) Visi be išimties liko sužavėti tokia
kilnia profesija, net mergaitės panoro tapti šaulėmis.

Iššūkiai, veiklos gairės kitiems metams
• 2016 m. buvo nuspręsta per 4 metus bendrom su auklėtojomis pastangomis paruošti teminį
ugdymo planą su 4 metams numatytomis skirtingomis Katechezės temomis.Nors 2017 metais
kūrėm, dėjome pastangas pravestą veiklą sudėlioti į žodžius ir užrašyti, bet matome, kad tai yra
iššūkis mūsų komandai ir ateinančiais metais stengsimės rasti būdus, padedančius kurti ugdymo
planą.
• 2018 metais numatomas 10 metų nuo darželio įkūrimo minėjimas. Ši tema bus plėtojama įvairiais
aspektais – minint šią sukaktį per mažesnes kasmetines šventes, taip pat organizuojant didelį visų
trijų grupių renginį.

Darželyje dirbo:
Iki 2017 m. rugpjūčio mėn. - auklėtojos (viso 7 etatai )
Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. - auklėtojos (viso 7,7 etato)

