
Už 2014 metus pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Pal. J. 
Matulaičio šeimos pagalbos centras gavo 4875 litų ( EUR) paramą iš gyventojų 
pajamų mokesčio dviejų procentų dalies. 

Šie pinigai buvo panaudoti Šeškinės vaikų dienos centro stovyklos apgyvendinimo 
išlaidoms 2800 Lt (811 EUR)), žaislų, knygų, kanceliarinių, ūkinių priemonių 
įsigijimui (1175 Lt), darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui – supervizijoms 900 Lt 
(260 EUR). 

PAL. J. MATULAIČIO ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO 

VEIKLA 2014 METAIS 

  

Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras įsteigta 2003 metais. 
Savo veikla siekiame teikti specializuotą, arčiau kliento namų esančią įvairią 
psichologinę ir socialinę pagalbą visai šeimai. Organizacijoje veikia Šeškinės 
vaikų dienos centras, Šeimos centras bei  katalikiškas vaikų dienos priežiūros 
centras. 

Toliau trumpai pristatysime mūsų vykdytas ir vykdomas  veiklas: 

ŠEŠKINĖS VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

 

Skirtas vaikams, kurie patiria sunkumų šeimoje ar turi mokymosi, mokyklos 
nelankymo, elgesio ar emocinių sunkumų. 

Dvylikos vaikų grupė renkasi keturis kartus per savaitę, kur jiems siūloma: 

• Pagalba pamokų ruošoje; 

• Maitinimas; 



• Laisvalaikio užimtumas (keramikos, sporto, rankdarbių ir kitokie būreliai); 

• Socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas; 

• Elgesio korekcija ir individualus darbas. 

Didelė pagalba dienos centre – jauna ir entuziastinga savanorių komanda. 

2014 METŲ VEIKLA 

- Per metus dienos centro veiklose dalyvavo 40 vaikų, 31 šeima. 

- Vaikams buvo suteikta pagalba mokantis, ruošiant namų darbus, organizuotas 
kokybiškas laisvalaikio užimtumas. 

- Taikant elgesio terapijos metodus vaikai mokėsi kontroliuoti savo emocijas bei 
netinkamą elgesį, ugdė socialinius įgūdžius. 

- Per metus nemažai dėmesio skirta prevencijai: saugaus elgesio internete, patyčių, 
žalingų įpročių ir kt. temoms. 

- Vykdyta „Didžiojo draugo“ programa. Joje dalyvavo mergaitė ir jos didžioji 
draugė. Programoje dalyvauja vaikai, kuriems ypatingai reikalingas teigiamas 
suaugusiojo pavyzdys. 

- 2014 m. tęstas bendradarbiavimas su seniūnijoje dirbančiomis Vilniaus miesto 
socialinės paramos centro socialinėmis darbuotojomis, Šeškinės Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus vyriausiąja inspektore, vietos mokyklų atstovais (soc. 
darbuotojais, soc. pedagogais, psichologais). Kartą per mėnesį seniūnijoje 
organizuotų tarpžinybinių susirinkimų metu keistasi aktualiausia informacija apie 
mikrorajone gyvenančias sunkumus patiriančias šeimas ir jose augančius vaikus, 
derinti pagalbos planai bei veiksmai. 

- Siekiant stiprinti santykius su šeimomis, skatinti jas kuo labiau įsitraukti į dienos 
centro siūlomą veiklą bei pagalbos vaikams teikimą, buvo lankomasi jų namuose, 
periodiškai susitinkama su tėvais, aptariami vaikų pasiekti rezultatai, pokyčiai ir 
pan. 

- Siekiant padėti tėvams įsitraukti į darbo rinką, kai kurie dienos centrą lankančių 
vaikų tėvai buvo konsultuojami įdarbinimo klausimais, suteikta pagalba rašant CV 
bei motyvacinį laišką, padedama pasirengti pokalbiui su darbdaviu ir pan. 

- Dienos centre praktiką atliko 4 socialinio darbo praktikantai. 

- Dienos centro veikloje dalyvavo ir padėjo 30 savanorių. 



- Vyko savanorių atranka, parengiamieji mokymai, mokomasis teorinis – praktinis 
seminaras dienos centre dirbantiems savanoriams. 

- 5 šeimoms skirta materialinė pagalba („Maisto Banko“ maisto produktais, 
drabužiais). 

Vaikų laisvalaikio užimtumas: 

-          Buvo suorganizuotos keturios stovyklos vaikams: žiemos bei pavasario 
atostogų metu ir dvi – vasaros atostogų metu. Taip pat suorganizuota viena 
stovykla, kurioje dalyvavo vaikai kartu su tėvais (joje dalyvavo 7 šeimos). 

  

-          Suorganizuotos išvykos į kino teatrą, boulingą, čiuožyklą ant ledo, 
muziejus, parkus ir kt.; 

-          Buvo organizuojamos šventės ir renginiai: dienos centro atidarymo šventė, 
Motinos dienos minėjimas, dienos centro mokslo metų sezono uždarymo renginys, 
Šv. Kalėdų šventė ir kt. 

-           Dalyvauta bendruomenės renginiuose: Pagalbos artimui dienoje, Sekminių 
ir derliaus šventėse. 

-          Bendradarbiauta su Erfurto „Lietuvos vaikų rėmimo draugija“, kuri 
apmokėjo dviejų vaikų sporto būrelius. 

  

ŠEIMŲ TARNYBA 

 

Šeimos centre teikiama įvairi pagalba visai šeimai ar atskiriems jos nariams. 

Sužadėtinių pasiruošimo santuokai kursai: 



Šiuo metu sužadėtinių pasirengimas santuokai vyksta pagal naują Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos patvirtintą programą. Sužadėtiniams paskaitos 
neskaitomos, bet organizuojami grupiniai užsiėmimai. 2014 m. suorganizuoti 320 
val. grupinių užsiėmimų šiomis temomis: „Meilė – Santuokos duona ir vynas“, 
„Bendravimas ir bendrystė“, „Kartu per permainas“, „Atleisti ir švęsti“, 
„Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“, „Gyvybės vertė“, „Natūralus šeimos 
planavimas“, „Dievas ir Bažnyčia“,  „Priesaika“. Užsiėmimų metu pateikiama 
teorinė medžiaga, vyksta diskusijos, sužadėtinių poros gauna užduotis ir grupėje, ir 
namuose, vyksta pasidalijimas grupelėse. 2014 m. užsiėmimuose dalyvavo 366 
sužadėtiniai. 

SANTYKIŲ UGDYMAS ŠEIMOJE 

Šeimų klubas „Darna“ 

Tai trejų metų programa, kurios metu poros kartą per mėnesį susitinka ir nagrinėja 
įvairias sutuoktinių tarpusavio santykių, vaikų ugdymo bei šeimos vertybių 
puoselėjimo temas. 2011 m. lapkričio mėn. pradėjome naują šeimų klubo laidą. 
Praėjusiais metais dalyvavo 36 sutuoktinių poros, kurios susitikinėdavo 6 grupėse. 
Šioms grupėms vadovauja 5 sutuoktinių poros ir šeimų konsultantė. Buvo surengti 
62 ugdomieji užsiėmimai ir 9 neformalūs pramoginiai renginiai: svečiavomės 
šeimų sodybose Zarasų raj., Vilkaviškio raj., Baltriškėse, Švenčionyse. Rinkome 
uogas, grožėjomės gamta, žaidėme įvairiausius žaidimus. Viena grupė buvo 
pakviesta į Kauną, į Čiurlionio meno muziejų, o taip pat pas jėzuitus, kur turėjome 
susitikimą su šeimomis, kurios globoja vaikus iš vaikų namų. Neformaliuose 
susitikimuose dalyvavo apie 27 poras ir apie 50 vaikų. 2014 metai yra baigiamieji 
šios ketvirtosios laidos metai, todėl jau galvojame ir Šeimadienio LITEXPO 
parodų rūmuose metu kvietėme sutuoktinius į penktąją šeimų klubo „Darna“ laidą. 

Šeimų klubo vadovų intervizijos 

Kartą per ketvirtį susirenkame aptarti, kaip sekasi vadovauti šeimų klubo 
grupelėms, kokie sunkumai iškyla, nagrinėjame sunkesnes situacijas bei atvejus, 
ieškome sprendimų. 

Šeimų rekolekcijos 

Kovo mėnesį kartu su kunigu Moze organizavome savaitgalio gavėnios 
rekolekcijas  „Apie išėjimą iš Egipto“. Jose dalyvavo 20 asmenų. 

Gruodžio mėnesį vyko Adventinės savaitgalio rekolekcijos šeimoms „Padovanotas 
laikas“ Šv. Jono brolių vienuolyne. Rekolekcijas vedė kunigas Žydrūnas Vabuolas. 
Dalyvavo 28 asmenys. 

Šv. I. Lojolos dvasinės pratybos šeimoms 



Įvyko 6 užsiėmimai šeimoms, kuriuose dalyvavo 12 asmenų. Susitikimų tikslas – 
toliau gilintis į asmens santykius su Dievu, savo artimu, su tikrove, kurioje 
gyvename, tauta ir pasauliu, kurio dalimi esame. Užsiėmimai vyksta remiantis Šv. 
I. Lojolos dvasinėmis pratybomis.  Sutuoktiniai, besirenkantys į šiuos susitikimus, 
turi galimybę apmąstyti, kas sąlygoja vienus ar kitus jų gyvenimo pasirinkimus, 
keisti savo pasaulėvoką, atpažinti naujas gyvenimo prasmes. Šiais metais toliau 
gilinomės į temas, kurias mums pasiūlė Mark Link, SJ, savo programoje 
„Kvietimas“. Rudenį ši šeimų maldos grupelė pakeitė pavadinimą ir pasivadino 
grupe „Irkis į gilumą“. Šiuo metu susitikimuose praktikuojame Lectio Divina ir 
gilinamės į Kalno pamokslo palaiminimus. 

PAGALBA SUNKUMUS PATIRIANČIOMS ŠEIMOMS AR ATSKIRIEMS 
JŲ NARIAMS 

Įdarbinimo grupės 

Darbo neturintiems žmonėms 2014 m. buvo organizuotos trys motyvavimo ir 
įgalinimo darbo rinkai grupės, orientuotos į įvairių darbo rinkai reikalingų 
gebėjimų, įgūdžių stiprinimą, geresnį savęs, savo norų pažinimą, tikslų išsikėlimą 
ir jų siekimą. Susitikimus lankė 28 asmenys. 

Materialinė parama 

22 asmenys gavo materialinę paramą maistu iš Maisto banko. 

Bendradarbiaujant su Erfurto „Lietuvos vaikų rėmimo draugija“ 3 šeimos gavo 
materealinę pagalbą padengiant skolas už komunalines ir kt. paslaugas. 

Tėvystės įgūdžių lavinimo grupė 

Joje dalyvavo 7 mamos, pravesta 12 susitikimų. Grupės pabaigoje, dalyvės kalbėjo 
apie poreikį tęsti grupę. Moterys akcentavo, kad grupė buvo erdvė, kur jos turėjo 
galimybę atvirai dalinti savo išgyvenimais su kitomis grupės dalyvėmis, išgirsti 
naudingos informacijos ir bandyti ją pritaikyti praktiškai. 

Šeimų vasaros stovyklos: 

• „Šeima – tikėjimo ir gyvenimo vartai“ . Stovykla vyko liepos 28 – rugpjūčio 3 
dienomis prie Bebrusų ežero, Molėtų raj. Stovyklautojų šiemet buvo rekordinis 
skaičius – 297, tarp jų 140 vaikų ir 22 juos prižiūrintys savanoriai. Stovyklos metu 
vykusiose konferencijose, dėka filosofijos mokslų daktaro Nerijaus Čepulio, 
stovyklos dalyviai prakeliavo itin įdomią kelionę per žmonijos istoriją. Lektorius 
meistriškai parodė, kuo iš tikrųjų būtų tapęs žmogus, jeigu ne Dievo malonė. 
Antroji konferencijų dalis buvo skirta vaikų ugdymui. Paskaitą apie emocinius 
ryšius šeimoje skaitė mūsų bendruomenės narė psichologė Gintarė Jonutienė. 



Individualiosios psichologijos instituto lektorė Silvestra Markuckienė skaitė 
paskaitas apie pagyrimų naudą ir žalą, apie bausmes ir pasekmes bei seminarą apie 
brolių ir seserų karus ir taiką. Po konferencijų būdavo laikas pokalbiui poroje, o 
vakarop pasidalijimas grupelėse. Po pietų vykdavo seminarai su Šeimų universiteto 
lektoriais. Savaitės bėgyje vyko judesio terapijos užsiėmimai. Vakarais šokome, 
dainavome, klausėmės poezijos, vyko šeimų sporto varžytuvės, kino filmų 
peržiūros, talentų vakarai. Vaikams savanoriai parengė atskiras programas. Ši 
stovykla buvo nuostabi dovana visiems, galimybė labai plačiai ir giliai pažvelgti į 
šeimos gyvenimo tikrovę,  atsigręžti į savo sutuoktinį, savo vaikus, o taip pat erdvė 
bendruomeniniam santykiui kurti. 
  

• Vindeikių k. (Širvintų raj.) vasaros šeimų stovykla darbo neturintiems žmonėms 
su šeimomis. Dalyvavo 20 asmenų. Stovykloje talkino 4 savanoriai. 
  

• Dagnužio sodyboje (širvintų raj.) vyko vaikų dienos centrų šeimų stovykla, 
kurioje dalyvavo 30 asmenų. Stovyklą sukurti ir įgyvendinti padėjo 5 savanoriai. 

  

Individualus socialinis ir psichologinis konsultavimas: 

Konsultuojamos sutuoktinių poros, atskiri šeimų nariai, vaikai. Socialiniai 
darbuotojai konsultuoja apie socialinės paramos galimybes, atstovauja šeimos 
narių interesus darbovietėje, policijoje, medicinos įstaigose, padeda tvarkant 
dokumentus bei integruojantis į darbo rinką. Praėjusiais metais konsultuoti 133 
asmenys. 

Psichologo konsultacijų suaugusiems metu sprendžiamos tarpasmeninės ir šeimos 
problemos dėl bendravimo su partneriu ar vaikais sunkumų; vaikų elgesio 
sutrikimų, problemų susirandant darbą, analizuojami konfliktai bei prisitaikymo 
sunkumai darbe; vienišumo, skyrybų ar atsiskyrimų problemos. 

Vaikų konsultacijų metu vaikams padedame išgyventi ir įveikti skyrybų, netekties 
krizes, drovumo, vienišumo, nepritapimo klasėje ir kitus sunkumus. 

Bendruomenės šventės, išvykos, renginiai: 

Kovo mėnesį organizavome jau tradicine tapusia mūsų bendruomenės Pagalbos 
artimui dieną. Keletą savaičių iki jos raginome visus parapijiečius apsidairyti 
aplinkui ir atrasti žmonių, kuriems galbūt reikalinga pagalba. Kita vertus, 
kreipėmės į visus, kurie norėtų ką nors veikti kitų labui, kad ateitų pas mus. 

Spalio mėnesį vykusios Derliaus šventės metu dėkojome už gerą derlių, dalijomės 
tuo, ką mūsų šeimos užaugino, klausėmės koncerto ir patys linksminomės. 



Išvykos prie Pučkorių atodangos, keliavome Dūkštų pažintiniu taku, kartu su Pal. 
J. Matulaičio parapijos bendruomene dalyvavome Žibintų šventėje prieš Adventinę 
Adoraciją 

  

KATALIKIŠKAS VAIKŲ DARŽELIS  

Ugdo 2 – 6 metų vaikučius, kurių tėvams svarbus katalikiškas ugdymas pirmenybę 
teikiant Pal. J. Matulaičio parapiją lankančioms šeimoms. 

Kad kiekvienas mažylis gautų jam taip reikiamą ir svarbų dėmesį bei šilumą, 
jaukią bei ramią namų atmosferą, darželyje sudarytos dvi nedidelės vaikų grupės. 
Darželio ugdymo programa sudaryta vadovaujantis „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
kūrybiškumo ugdymo“ programa, katechezes vedame pagal prancūzės Noelle Le 
Duc metodiką. Džiaugiamės suburta profesionalia, kompetentinga, trokštančia 
perteikti vaikams tikėjimą ugdytojų komanda. Su mažaisiais dirba be galo vaikus 
mylinčios, daug optimizmo turinčios bei geras idėjas puoselėjančios ikimokyklinio 
ugdymo auklėtojos, nuolat keliančios savo kompetenciją ugdymo srityje. 

2014 metų veikla 

Reikšmingiausias, daugiausiai pastangų bet ir džiaugsmo suteikęs įvykis buvo 
persikraustymas 2014 m lapkričio mėnesį į naujas darželio patalpas Parapijos 
namų naujajame trečiajame aukšte. Darželio tėvelių pagalba įsikūrėme labai greitai 
ir labai jaukiai. Naujosios patalpos labai gerai pritaikytos darželio veiklai tad labai 
greitai pasijutome kaip namieJ 

Kaip ir kiekvienais metais darželyje kartą per savaitę vyko katechezės vaikų 
tikėjimui ugdyti. 2014 metų tema buvo „Jėzaus palyginimai“, kurią nuo rugsėjo 
pakeitė temos apie Rožinio slėpinius. 

Darželio kasdienybę paįvairino Kaziuko mugės šventė, Užgavėnių džiaugsmingas 
žiemos palydėjimas. Į Velykinį džiaugsmą palydėjo jau tradiciniu tapęs Didžiojo 
ketvirtadienio kojų mazgojimas darželio bendruomenėlėje. Gegužės mėnesį 
vaikučiai pradžiugino mamytes Mamyčių dienos švente, o birželį bendruomenės 
tėveliai kartu su vaikais žaisdami futbolą atšventė Tėvelių dieną. Darželio metus 
užbaigėme birželio pabaigoje susirinkę į trijų dienų vasaros stovyklą. 

Po vasaros atostogų naujus metus darželyje pradėjome Atidarymo švente. Spalio 
mėnesį džiaugėmės Šv. Pranciškaus švente – suorganizavome naminių augintinių 
dieną; lapkritį visa bendruomenėlė dalinosi tikėjimo patirtimis vienos dienos 
rekolekcijose; vaikai tikėjimą liudijo nešini žibintais į bažnyčią per Žibintų šventę. 
Tradiciškai didžiausia darželio šventė yra Kalėdų rytmetis, kai visa bendruomenėle 
susirenka kartu, vaikai parodo tėveliams paruoštą vaidinimą, tėveliai vaikučius 



pakviečia prie gausaus vaišių stalo ir visus nustebina ir pradžiugina apsilankęs 
Šventasis Mikalojus su dovanomis. 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

2014 metais mūsų centrą rėmė: 

Europos socialinio fondo agentūra 

Centrinė projektų valdymo agentūra 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Vilniaus miesto savivaldybė 

Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius 

VšĮ Humana People to People Baltic socialinės partnerystės programa 

Erfurto „Lietuvos vaikų rėmimo draugija“ 

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV) 

2 procentų parama nuo gyventojų pajamų mokesčio 

Dosnūs  žmonės J 

  

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro pajamos ir išlaidos 2014 metais 

  

PAJAMŲ ŠALTINIAI PAJAMOS, LT 
Subsidijos (valstybės ministerijos, savivaldybės) 304470 
Fondų parama 348705.82 
Verslo įmonių parama 9126 
Paslaugų pardavimas 170349 
Kitos pajamos (2 proc. nuo gyventojų pajamų 
mokesčio, fizinių asmenų aukos) 

6665 

Iš viso 839315.82 

  

  



  

IŠLAIDŲ KATEGORIJOS IŠLAIDOS, LT 
Atlyginimams ir honorarams 394310.03 
Materialaus turto įsigijimui 1041 
Paslaugoms (telefonas, patalpų nuoma, transportas) 404171.48 
Viešinimo veiklai 2000 
Kitoms išlaidoms (įvairios prekės, kuras, medžiagos 
remontui ) 

38536.98 

Iš viso 840059.49 
	


