
PAL. J. MATULAIČIO ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO 

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

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 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. 



Tikslas – dalyvaujant visiems veikėjams (darbuotojams, vaikams, tėvams, 
savanoriams, praktikantams, svečiams) kurti bei palaikyti saugią ir skatinančią 
aplinką, kurioje vaikai galėtų patirti vaikystę, išmokti atsakomybės ir tobulėti. 

Šioje erdvėje yra galimybė sutikti krikščionybę išpažįstančių asmenų, kurie yra 
atviri liudyti savo tikėjimą. 

Užsiėmimai vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 13.00 iki 18.00. 

Per 2015 metus dienos centro veiklose dalyvavo 18 vaikų ir 6 paaugliai. Kasdien į 
dienos centrą ateina vidutiniškai apie 8-10 vaikų. Kartą per mėnesį skiriamas laikas 
veiklai su vietiniais paaugliais. Į susitikimus ateina 2–5 paaugliai. 

Šalia kasdienių veiklų buvo suorganizuotos keturios stovyklos (žiemos, pavasario, 
dvi vasaros), keturios šventės vaikams ir jų artimiesiems (Sezono uždarymo, 
Sezono atidarymo, kalėdinis “Gerų darbų loto”, Šventiniai pusryčiai su Kalėdų 
seneliu), septynios išvykos (Pūčkorių atodanga ir Belmonto apylinkės, 
Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis, Nacionalinis Muziejus LDK Valdovų 
rūmai, 3 spektakliai, šventė „Sodroje“). 

  

Rezultatai, atradimai ir sėkmės 

• Ugdomi grupės vaikų bendravimo, socialiniai įgūdžiai; 
  

• Rudenį prie dienos centro prisijungė 2 nauji vaikai; 
  

• Vienas vaikas sėkmingai perėjo į dienos grupę „Tranzitas“; 
• Vaikai sėkmingai užmezgė santykį su nauja darbuotoja; 

  
• Dienos centre aktyviai dalyvavo/dalyvauja savanoriai iš Lietuvos ir Ispanijos bei 

praktikantai iš Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetų; 
  

• Vaikai skatinami kryptingai leisti laisvalaikį (pvz., vietos vaikų ir jaunimo klube 
“Verdenė”, Sostinės krepšinio mokykloje); 
  

• Dienos centrą lankančių vaikų tėvai dalyvavo šventiniuose renginiuose; 
  

• Trijų šeimų mamos nusprendė dalyvauti Šeimos pagalbos centro organizuojamose 
tėvystės įgūdžių grupėse; 
  

• Pradėtas naujas Elektronikos–bandymų būrelis. 

Savanoriai ir praktikantai 



2015 metais prie dienos centro veiklos pagal Europos Sąjungos finansuojamą 
„Erasmus+“ programą prisijungė savanorė iš Ispanijos. 

Du savanoriai mūsų veikloje dalyvavo pagal projektą „Jaunimo savanoriška 
tarnyba“. 

Didelį indėlį įnešė 12 savanorių iš Lietuvos, kurie nedalyvavo jokioje programoje. 

Veikloje dalyvavo viena praktikantė iš Vilniaus universiteto (4 mėnesių trukmės 
praktika) ir vienas praktikantas iš Mykolo Riomerio universiteto. Galime 
pasidžiaugti, jog praktikantė ilgainiui liko kaip savanorė. 

Bendradarbiavimas 

• Dalyvavome kasmėnesiniuose Šeškinės mikrorajono tarpžinybiniuose 
susirinkimuose. Keistasi informacija su seniūnijoje dirbančiomis Vilniaus miesto 
socialinės paramos centro socialinėmis darbuotojomis, Šeškinės Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus vyriausiąja inspektore, mokyklų atstovais; 
  

• Palaikytas ryšys su Šeškinės mikrorajono seniūnu ir seniūnaite. Minėtu atstovų 
dėka gavome: finansavimą remontuoti vieną dienos centro patalpą, transportavimo 
paslaugas, kompiuterį bei spausdintuvą; 
  

• Jau antrus metus bendradarbiavome su VšĮ „Vaikų svajonės“. Šiais metais buvo 
išpildytos 8 vaikų kalėdinės svajonės; 
  

• Dalyvavome parapijos veiklų atidarymo šventėje; 
  

• Viešinome savo veiklą Facebook paskyroje. 

Iššūkiai, veiklos gairės kitiems metams 

• Užtikrinti pastovią ir nenutrūkstamą dienos centro veiklą; 
  

• Ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, atsakomybės jausmą; 
  

• Skatinti vaikų žingeidumą, organizuojant užimtumą dienos centre arba nukreipiant 
į kitas veiklas; 
  

• Gilinti bendradarbiavimą su mokyklomis (mokytojais, socialiniais darbuotojais, 
psichologais ir socialiniais pedagogais) ir seniūnijų soc. darbuotojais, dirbančiais 
su šeimomis; 
  

• Platinti informaciją apie dienos centro veiklą institucijoms ir asmenims, kurie 
galėtų nukreipti tikslinės grupės vaikus; 



  
• Viešinti informaciją apie dienos centrą virtualioje erdvėje; 

  
• Užmegzti ryšį su kitomis mokyklomis, su kuriomis dar nebuvo susitikta; 

  
• Kryptingai dirbti su esamais savanoriais ir praktikantais, pagal poreikį ieškoti 

naujų. 

 

ŠEIMOS CENTRAS 

(šeimų pastoracija, švietimas, psichosocialinė pagalba šeimoms ir vienišiems 
asmenims) 

• Šeimų pastoracinėse veiklose reguliariai dalyvavo 98 asmenys. 
  

• Psichosocialinė pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms ir pavieniams 
suaugusiems asmenims skirtingu intensyvumu buvo teikta 73 žmonėmis. 
  

• Įvyko 2 Santuokos konferencijos temomis „Ir du taps viena: per konfliktus į 
brandesnį ryšį“ ir „Tėvystė: kur gyvena pyktis ir kiti baubai?“, kuriose 
dalyvavo 87 asmenys; 
  

• Vasarą vyko parapijos Šeimų vasaros stovykla, kurioje buvo 288 dalyviai bei 
2 vasaros stovyklos sunkumus patiriančioms šeimoms, kuriose dalyvavo 38 
asmenys (tėvai ir vaikai). 
  

• Sezono uždarymo šventė sunkumus patiriančioms šeimoms – 19 žmonių. 
  

• 6 šeimų klubo „Darna“ grupes lankė 80 sutuoktinių; 
  

• Tėvystės įgūdžių lavinimo grupė – 11 asmenų; 
  

• Motyvavimo ir įgalinimo užsiėmimai darbo neturintiems asmenims – įvyko dvi 
grupės. 



  
• Sužadėtinių kursuose dalyvavo – 342 asmenys, kurių užsiėmimai vyko 20 –tyje 

grupių; 
  

• Organizuotos 2 išvažiuojamosios rekolekcijos šeimoms, kuriose dalyvavo – 35 
asmenys; 
  

• Parašyti 4 straipsniai apie šeimos tarpusavio santykių puoselėjimą ir projektų 
vykdomas programas; 
  

• Asmenybės pilietinio dvasinio – psichologinio ugdymo grupėje „Irkis į gilumą“ ir 
I. Lojolos grupių užsiėmimuose dalyvavo 18 asmenų; 
  

• Individualios ir sutuoktinių porų psichologinės, socialinės konsultacijos buvo 
teiktos 147 asmenims. 
  

• Įvyko būsimojo šeimų klubo „Darna“ vadovų ugdomasis seminaras, kuriame 
dalyvavo 13 asmenų. 

Rezultatai, atradimai ir sėkmės 

• Džiaugiamės, kad sužadėtiniai geriau pasiruošia santuokos Sakramentui. 
  

• Džiugu, kad šeimos, lankančios šeimų klubą „Darna“ įgyja daugiau bendravimo 
įgūdžių, susidraugauja, pasiryžta kokiai nors tarnystei bažnyčioje (dalyvauja 
Santuokos konferencijose kaip pranešėjai, padeda organizuoti šeimų vasaros 
stovyklas, veda sužadėtinių kursus, imasi vesti naujas šeimų klubo „Darna“ 
grupes) arba įsilieja į šeimų maldos grupeles ir tęsia kelionę Dievop. 
  

• Jaučiame, kad tradicinėje parapijos šeimų stovykloje „užsiauginome“ nemažai 
savanorių, todėl 2015 metų stovykloje didesnė savanorių grupės dalis turėjo 
mažesnę ar didesnę patirtį ankstesniais metais. Tai leidžia kiekvienoje vaikų 
amžiaus grupėje turėti bent po vieną stiprų savanorį. Tad net jei stovykloje 
turėjome mažiau savanorių nei buvome planavę, mums pavyko užtikrinti 
kokybišką darbą su vaikais. 
  

• Sėkmingai užbaigtas tris metus vykdytas Europos socialinio fondo Agentūros 
finansuotas projektas „Kompleksinės įdarbinimo paslaugos Vilniaus mieste“, 
kuriame 2012-2015m. dalyvavo 179 asm., iš jų 72 asmenys projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu grįžo į mokymosi sistemą arba integravosi darbo. Su dalimi projekto 
dalyvių darbas tęsiamas pasibaigus projekto veikloms. 
  

• Džiugu, kad psichosocialinę pagalbą gaunantys asmenys šiais metais buvo aktyvūs 
dalyviai organizuojant įvairias veiklas: įsitraukė į šeimų stovyklų planavimą, 



organizavimą ir įgyvendinimą, žygio planavimą, savanorystę Maisto banko 
akcijoje ir kt. 
  

• Buvo sukurtos apsaugotos darbo vietos, kuriose darbinius įgūdžius stiprino trys 
moterys, kurioms buvo teikta ilgalaikė pagalba. Dvi iš jų šiuo metu yra sėkmingai 
įsidarbinusios kitose darbovietėse. 
Savanoriai ir praktikantai 

Prie veiklų įgyvendinimo prisidėjo 11 lietuvių savanorių, kurie reguliariai 
savanoriavo šeimų klubuose. 26 savanoriai padėjo šeimų stovyklų metu (tiek 
parapijos šeimų stovykloje, tiek ir sunkumus patiriančių šeimų stovyklose). 

Praktiką atliko dvi 2 praktikantės iš VU, kurios studijavo socialinį darbą. Viena – 4 
mėn. trukmės trečio kurso studentės praktika ir viena – 2 mėn. trukmės 
magistrantės praktika. 

Bendradarbiavimas: 

• Bendradarbiauta su seniūnijose dirbančiais socialiniais darbuotojais bei VTAS 
specialistais. Bendradarbiavimas buvo periodiškas, priklausomai nuo poreikio ir 
situacijų šeimose kompleksiškumo. Susitikta maždaug kartą per ketvirtį, dažniau 
kontaktas palaikomas el. laiškais. 
  

• Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą tęstas 
bendradarbiavimas su Vilniaus miesto socialinės paramos centru. 
  

• Bendradarbiauta su kitomis parapijos veiklomis, dalyvavauta kitose parapijos 
srityse (liturgijoje, pastoracijoje) – stovyklos lektoriai buvo kauniečių sutuoktinių 
pora, kunigas buvo iš Molėtų parapijos, kitas- iš Onos bažnyčios. Dalis parapijos 
šeimų stovyklos savanorių buvo iš „ankstesnio / senesnio“ parapijos jaunimo. 
  

• Tęstas bendradarbiavimas su Šeimų sąjungos žmonėmis siekiant apmokėti šeimų 
skolas bei vaikų būrelius. Pradėta nauja iniciatyva su palapinėmis. 

Iššūkiai, veiklos gairės kitiems metams: 

• Bendras komandos iššūkis – išbūti neapibrėžtume pasibaigus projektams ir dar 
neturint aiškumo, kaip veikla bus tęsiama toliau, ar ir kaip perimsime darbą su 
socialinės rizikos šeimomis, iš ko susidės darbuotojų, dirbančių su šeimomis, 
komanda. 
  

• Norėtųsi paieškoti įvairesnių darbo formų. 

•  



 

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 41 šeimos. 

Rezultatai, atradimai ir sėkmės 

• Kaip ir kiekvienais metais darželyje kartą per savaitę vyko katechezės vaikų 
tikėjimui ugdyti. 2015 metų tema buvo „Metai su rožiniu”. 
  

• 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 dviejų dienų vasaros stovyklą.  

o Po vasaros atostogų naujus metus darželyje pradėjome Atidarymo švente. Spalio 
mėnesį džiaugėmės naminių augintinių diena; muzikos mokytoja pravedė 
Rudenėlio šventę; lapkritį visa bendruomenėlė dalinosi tikėjimo patirtimis vienos 
dienos rekolekcijose; vaikai tikėjimą liudijo nešini žibintais į bažnyčią per Žibintų 
šventę. 
  

o Vykome į teatro festivalį, , planetariumą, teatrą “Manų spaustuvėje”, Katedrą ir jos 
bokštą, žaidėme  “Discgolf’ą,  dalyvavome užsiėmime apie dantukus, kurį vedė 
viena darželio vaiko mama – dantiste. 
  

o Darbas darželio grupėse didžiąja dalimi vyksta darbo su grupe metodu. Kadangi 
turime savanorių,  dienos bėgyje tiek auklėtojos, tiek savanorės atranda laiko 
pabendrauti ir skirti individualaus dėmesio vaikams. 



  
o Ypatingai šiemet džiaugiamės nuo rudens atsiradusia trečiąja darželio grupe. 

Išimtinai  tėvelių aktyvumu ir iniciatyva buvo surastos ir išnuomotos patalpos 
Karoliniškėse, tėveliai patys įrengė naujas patalpas.  Naujoje grupėje pradėjo dirbti 
trys naujos darbuotojos, iš kurių dvi ir buvo darželio trečios grupės kūrimo 
iniciatorės. Trečioje grupėje dažnai savanoriškais pagrindais pagelbsti savanorė 
ikimokyklinio ugdymo studentė. Naują grupę kas dieną lanko 14 vaikų, sąraše yra 
16 vaikų. 
  

o Auklėtojos pastebi, kad per 2015 metus pilnai susiformavo grupių struktūra, visi 
vaikai yra įtraukiami į žaidimus, veiklas. Suformavome bendrų auklėtojų 
susirinkimų laikus ir ritmą. Didžiąja dalimi pavyksta turėti kassavaitinius grupių 
auklėtojų susirinkimus.  

§ Jau kelintus metus iš eilės metų pradžioje yra parenkama „vedančioji“ tema 
visiems metams ir kas pusmetį auklėtojos sudaro pusmečio kassavaitinį ugdymo 
planą. Plane numatoma katechezės tema, atrandamos su katechezės tema kokiu 
nors būdu susijusios pasaulio pažinimo, istorijos, tautiškumo, matematikos, etinės 
temos. Tokiu būdu, kai auklėtojoms ugdymo planas nėra tiesiog pateikiamas 
vykdymui, bet yra pačių apgalvotas ir sukurtas, jis labiau atitinka auklėtojų 
gebėjimus, pomėgius, yra mieliau įgyvendinamas. 
  

§ Nuo 2015 metų rudens pradėjome vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą. 
Turime priešmokyklinio ugdymo pedagogę Editą Platkevičiūtę, kuri kartą per 
savaitę veda užsiėmimus priešmokyklinukų grupei. Kartą per savaitę 
priešmokyklinukai turi “nemiegadienį”, kurių metu jiems vyksta papildomi 
užsiėmimai, išvykos. Taip pat į programą įeina ir kartą per savaitę vedama 
programa “Zipio draugai”, skirta ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, emocinį 
intelektą. 
  

§ Šiais metais toliau tobulino ir kūrėme, jaukinome darželio aplinką, tiek patalpose, 
tiek kieme-sodelyje. Dėka vienos darželio šeimos paramos ir savanoriškai pas mus 
dirbusio baldų meistro sukonstravome naujas patogias rūbinėles. Tėveliai įrengė 
turėklų apsaugas laiptinėje. Kieme iš paramos įsigijome naują smėlio dėžę, 
pasikabinome antras sūpynes. Buvo pastatyta patogi pavėsinė nuo lietaus ir saulės. 
Tėveliai savo iniciatyva sukonstravo užrakinamas lauko dėžes lauko žaislams 
laikyti. 
  

§ Visų trijų grupių tėveliai taip pat geranoriškai įsitraukia į Rekolekcijų, vasaros 
stovyklos organizavimą, įsipareigoja konkrečioms užduotims atlikti. Šiemet didelė 
parama darželio veiklai yra atkurta Tėvelių tarnystė, kuri tarpininkauja tarp tėvelių 
ir auklėtojų, inicijuoja ir organizuoja darželio išvykas, padeda organizuojant 
darželio šventes. 
  



§ 2015 mokslo metais buvo finansiškai paremta viena šeima; šiai paramai lėšos 
surinktos darželio tėvelių bendruomenės, įsipareigojant kas mėnesį pervesti 
papildomą pinigų sumą paramai. 
  

§ Šiemet beveik visų vaikų tėveliai turėjo asmeninius maždaug valandos pokalbius 
su savo grupės auklėtojomis apie savo vaiko buvimą darželyje. Tokiu būdu vyksta 
didesnis tėvelių ir auklėtojų bendradarbiavimas ugdant vaiką. 
  

§ Didelė parama darželio bendruomenei buvo skirta 100 eurų parama vaikui iš 
savivaldybės biudžeto. Dėl šios paramos darželio kaina ženkliai sumažėjo ir kai 
kuriems tėveliams tai atvėrė galimybę leisti vaikus į mūsų darželį, arba leisti juos 
pilnu etatu. 

Savanoriai 

Mūsų veiklose dalyvavo 4 Europos savanorių tarnybos savanorės – iš Rumunijos, 
Austrijos, Vokietijos, Turkijos. Nuo 2015 rudens III darželio grupėje savanoriauja 
2 lietuvės savanorės, lapkričio -gruodžio mėnesiais savanoriavo 2 trumpalaikės 
savanorės iš užsienio. 

Bendradarbiavimas 

Bendradarbiavome su Vilniaus Domininkonų ordino broliais – pakvietėme brolį 
domininkoną pravesti darželio bendruomenės rekolekcijų, taip pat 
bendradarbiaujame su iš Šv. Jono brolių ir apaštalinių seserų bendruomenėmis. 

Darželio atidarymo šventė vyko Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje. 

Kartu su Atvira bendruomene ir kun. Vytautu šventėme Šv. Martyno dieną- žibintų 
šventę. 

Iššūkiai, veiklos gairės kitiems metams 

• Nuo 2016 metų rugsėjo 1d. patvirtintas privalomas priešmokyklinis ugdymas, 
todėl reikės tėveliams užtikrinti, kad darželyje pasiliekantys šešiamečiai vaikai jį 
gaus. Turėsime įsivertinti 2015 metais jau vykdytus mūsų 
darželyje  priešmokyklinės programos užsiėmimus ir pasiruošti kitiems metams. 
  

• Toliau tobulinti bendradarbiavimą tarp trijų grupių auklėtojų siekiant geriausiai 
pasiskirstyti atsakomybėmis, rasti tinkamiausius laikus susirinkimams. 
  

• Skatinti auklėtojas kelti savo pedagoginę kvalifikaciją. 
	


