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SANTRAUKA 
 
Projekto tikslas – skleisti savanorystės idėją ir griaunant mitą, kad savanorystė skirta tik 
vyresnių klasių moksleiviams ar studentams, kurti erdves, kuriose įvairaus amžiaus žmonės turėtų 
galimybę padėti kitiems, įtraukti skirtingo amžiaus žmones į savanorišką veiklą įvairiose Vilniaus 
Pal. Jurgio Matulaičio parapijos socialinėse ir švietimo veiklose: vaikų dienos centre „Vaikai-
vaikams“ ir Šeškinės vaikų dienos centre, paauglių programoje „Tramplinas“, vaikų darželyje, 
suaugusių proto negalią turinčių žmonių dienos centre.  
 
Projekto rezultatai:  

• Projekto metu savanoriškoje veikloje sudalyvavo 61 žmogus. 
• Į savanorystės veiklas įsitraukė tiek vyresnių klasių moksleiviai ir studentai, tiek dirbantys 

žmonės, šeimos. 
• 14 sutuoktinių įsipareigojo ilgalaikei trijų metų savanorystei šeimų klubuose „Darna“. 
• 17 žmonių pradėję savanoriauti, savanorystę tęsia jau dabar. 
• Įvyko trys neformalaus ugdymo seminarai. Seminarų metu  didelis dėmesys skirtas 

pasiruošimui savanorystei, veiklos planavimui ir refleksijai, geresniam savęs pažinimui bei 
komandinio darbo stiprinimui. 

• Savanoriai įsitraukė į skirtingas veiklas: darbą su vaikais dienos centruose ir darželyje, 
veiklas su neįgaliaisiais, stovyklų ir renginių organizavimą, pagalbą prižiūrint kompiuterius, 
šeimų klubų vedimą ir kt. 
 

Keletas projekto akimirkų 
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ 
 

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija nuo pat įsikūrimo, kai 1991 metais buvo pastatyti 
parapijos namai, pasižymėjo aktyvia bendruomene, ypatingai gausia jaunimo veikla. Jau 1996 
metais buvo pradėta vykdyti socialinė veikla. 2000 metais buvo įkurta viešoji įstaiga Pal. J. 
Matulaičio socialinis centras, kuriame veikė vaikų, paauglių, neįgaliųjų dienos centrai, teikta 
parama maistu, drabužiais ir t.t. Supratome, kad norisi stiprinti šeimas ir 2003  m. lapkričio 10 d. 
buvo įkūrtas VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras.  

Pagrindindinės keturios centro veiklos kryptys yra: Šeškinės vaikų dienos centras (pagalba 
6 – 12 metų sunkumus patiriantiems vaikams), Šeimos tarnyba, teikianti psichosocialinę pagalbą 
sunkumus patiriančioms šeimoms, darbo neturintiems asmenims, bei bendruomeninė šeimų 
veikla, kuri apima trejų metų programą poroms – šeimų klubą „Darna“ , sužadėtinių rengimą 
santuokai, įvairies šviečiamąsias grupes poroms, seminarus šeimoms ir aktyvių mamų iniciatyvos 
dėka 2010 metais veiklą pradėjo katalikiškas vaikų darželis. 

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro tikslas – kurti socialinių paslaugų šeimai tinklą ir 
teikti socialines bei psichologines paslaugas Šeškinės, Pašilaičių, Justiniškių ir Viršuliškių 
mikrorajonuose gyvenančioms ir sunkumus patiriančioms šeimoms. Prioritetą teikiame šeimos 
įgalinimui, skatindami savipagalbą ir remdami asmens, grupių ir bendruomenės iniciatyvas. 
 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
 

Projektas prasidėjo 2015 metų rudenį. Tiek 2015m., tiek ir 2016 m. rudenį informacija apie 
savanorystę ir savanoriškos veiklos erdves buvo viešinama Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio 
parapijos stenduose, lankantis grupelių veiklose, mokyklose, universitetuose, platinama 
organizacijos Facebook paskyroje ir internetinėje svetainėje.  

Spalio mėnesiais buvo organizuojamos šventės bendruomenei, kurių metu jau 
savanoriaujantys žmonės dalinosi savo patirtimi, kvietė kitus prisijungti prie savanoriškos veiklos. 
Kadangi šventė skirta visiems bendruomenės nariams, apie savanorystę sužinojo ir su ja 
susipažino skirtino amžiaus žmonės: nuo moksleivių iki pensiinio amžiaus žmonių.  

Įgyvendinant projektą, kiekvienais metais buvo surengti naujų savanorių mokymai, po kurių 
pradėjo savanorystę veiklose. Kiekvieną mėnesį buvo organizuojami savanorių susirinkimai, kur 
žmonės galėjo dalintis ir reflektuoti savo patirtį, įsivardinti dalykus, ką jie duoda kitiems 
savanoriaudami ir kaip savanorystė augina juos pačius.  

Gruodžio mėnesį, kada yra minima tarptautinė savanorių diena, žmonėms, dalyvaujantiems 
projekte, buvo suorganizuoti padėkos vakarai. 
Savanoriai įsitraukė tiek į kasdienes veiklas dienos centruose vaikams, iš sunkumus patiriančių 
šeimų, darželio grupėse, dienos grupėse žmonėms su proto negalia, taip pat – buvo didelė 
pagalba organizuojant renginius, vasaros stovyklas, išvykas. Atsirado IT specialistų, kurie pradėjo 
savanoriauti ne tik veikloje su žmonėmis, bet taip pat – padėjo prižiūrėti organizacijos kompiuterinę 
įrangą. 

Prieš vasaros stovyklas buvo suorganizuoti trys išvykstamieji dviejų dienų neformalaus 
ugdymo seminarai, kuriuose sudalyvavo 39 žmonės. Seminarų metu didelis dėmesys buvo skirtas 
asmens savęs pažinimui, komandinio darbo įgūdžių stiprinimui, stovyklų programų kūrimui, 
refleksijai, neformaliam pabuvimui.  

Projekto veiklos vyko skirtingose vietose. Kasdienės veiklos buvo organizuojamos Vilniuje, 
stovyklos ir seminarai – Molėtų ir Širvintų rajonuose.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuolat vyko savanorystės idėjos sklaida ir mitų griovimas, 
kad savanorystė – tik jaunimui skirta veikla. Apie savanorišką veiklą sužinojo platus spektras 
žmonių tiek Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos bendruomenėje, tiek plačiau. Informacinių 
skelbimų ir filmukų, kviečiančių savanoriauti, peržiūros internete siekė 500 -700. 

Iš viso per projekto laikotarpį į savanorišką veiklą įsitraukė 61 žmogus, 17 iš jų įsipareigojo 
tęstinei savanorystei ne vieneriems metams ir veiklą tęsia iki šiol. 
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PROJEKTO BIUDŽETAS 

 
 Planuota 

išleisti, € Išleista, € Išlaidas įrodantys dokumentai 

I. Personalo kaštai 1600 0  
Projekto koodrinatoriaus darbo 
užmokestis 12 mėn. x 125 eur  900 0  

Lektorių darbo užmokestis 
savanorių mokymuose (3 
paskaitos įvadiniuose 
mokymuosei -100 eur ir 4 
dienos seminaruose po 150 
Eur) 700 0 

 

II. Materialių daiktų įsigijimas 530 156,17  
Priemonės mokymams 
(rašikliai, popierius, žirklės, 
lipni juosta ir t.t.) 200 156,17 

UAB "Eurobiuras", sąskaita faktūra Nr. 
EDU-0511494, 2016.09.28, banko 

pavedimas 2017-01-18, Nr. MN3976 
Priemonės savanorių 
iniciatyvoms savanorystės 
vietoje 50 savanorių po 10 eur 
(savanorystės vietoje 
savanoriai gali inicijuoti kokius 
nors užsiėmimus) 330 0   
III. Organizacinės išlaidos  2520 898,49  

Savanorių savaitgalio seminarų 
vietos nuoma 3 seminarai po 20 
žm. po 11 eur x 2 nakvynės 

1040 
 

378 

UAB "Imrida", Sąskaita faktūra Nr. 
MA0709, 2016.08.22, banko pavedimas Nr. 

MN3815, 2016-08-23 

165 

UAB "Imrida", Sąskaita faktūra Nr. 
MA0817, 2017.07.14, banko išrašas Nr. 

MN5114, 2017-07-14 

Savanorių maitinimo išlaidos  
seminarų metu 3 seminarai x 20 

žm. x 10 eur x 2,5 d.  

1480 226,5 

UAB "Vizba", sąskaita faktūra Nr. 
VIZ2016-028, 2016-08-23, banko 

pavedimas Nr. MN 3814, 2016-08-23 

128,99 

UAB "Vizba", sąskaita faktūra Nr. 
VIZ2017-069, 2017-07-24, banko 

pavedimas Nr. MN 5103, 2017-07-13 
IV. Kitos išlaidos   0  
    
V. Paramos rinkimo 
administravimo mokestis 7 proc. 79,38  

Iš viso: 5000 1134,04  
 
Kadangi buvo gauta mažiau lėšų nei buvo planuota, tad ir išlesta buvo mažiau nei planuota. 
Skiriasi savanorių skaičius seminarų metu nei planuota: 2016 m. seminare buvo 21 dalyvis, 2017 
m. seminare 15 savanorių. 
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PROJEKTO REZULTATAI 

 
Įgyvendinant projetką, į savanorišką veiklą įsitraukė 61 asmuo. Žmonės, prisidėję prie 

savanorystės buvo skirtingo amžiaus ir statuso: moksleiviai, studentai, sutuoktinių poros, dirbantys 
suaugę asmenys, pensiinio amžiaus žmonės. Tad buvo pasiektas pagrindinis projekto tikslas – 
skleisti savanorystės idėją, griauti stereotipus, kad savanorystė skirta tik jauniems žmonėms ir kurti 
erdves, kuriose savanoriauti galėtų skirtingo amžiaus žmonės.  

Savanorystės metu, savanoriai geriau save pažino, stiprėjo jų bendrosios kompetencijos: 
bendravimo, organizaciniai, refleksijos ir savirefleksijos, darbo komandoje įgūždiai ir kt. Projekto 
metu buvo sudaryta galimybė geriau viens kitą pažinti ir naujai atrasti ir šeimos nariams. Projekto 
metu veiklose pradėjo savanoriauti septynios sutuoktinių poros, tėvas ir sūnus, du broliai ir pan. 
Buvo suorganizuoti trys dviejų dienų neformalaus ugdymo seminarai. 

Savanorystė padėjo žmonėms atrasti savo stipriąsias puses, atsiskleisti, pažinti save 
įvairiose situacijose, keitė nuostatas, griovė stereotipus ir išankstinius nusistatymus, savanorystės 
metu buvo skatinamas kartų dialogas.  
 

Savanorių atsiliepimai apie savanorystės patirtį:  
 
„Savanorystė atvėrė man naujas duris, labai greitai ir lengvai įsiliejau į bendruomenės 

veiklą. Kiekvieną kartą atėjus į susitikimą su „Atviros bendruomenės“ nariais aš pasisėmiu gerų 
emocijų, visada išeinu su šypsena veide. Savanorystės dėka skirtingose situacijose aš randu ir 
pamatau save vis kitokią. Aš visuomet stengiuosi iš gyvenimo imti viską, ką jis duoda, ir galiu 
drąsiai pasakyti, kad savanorystė man yra vienas iš geriausių patyrimų.“ 

  
„Nuo šių metų rudens savanoriauju „Atviroje bendruomenėje“ su protinę negalią turinčiais 

žmonėmis. Nors savanoriauju dar ne ilgą laiką, tačiau spėjau pajausti savanorystės džiaugsmą. 
Savanoriauti man patinka, nes tai tarsi išbandymas, nauja patirtis. Susipažinau su kitokiais 
žmonėmis, išmokau gerumo, nuoširdumo, atviro bendravimo, supratau, jog reikia tiek nedaug, kad 
padarytum gera kitam žmogui. Man labai patinka savanoriauti, nes tai praturtina mane nauju 
požiūriu, keičia mano nuostatas.“  

 
 „Pirmoji mano patirtis Pal. J. Matulaičio socialiniame centre - atlikta praktika jaunimo 

padalinio grupėse "Tranzite" ir "Trampline". Jau tada pajutau ir supratau, kiek daug gali duoti šis 
centras, jame dirbantys nuoširdūs darbuotojai ir ta gera atmosfera, vyraujanti šiame centre. Nuo 
rudens grįžau į "Tranzitą" kaip savanorė. Šioje paauglių grupėje būna nelengva, dar kaip tik 
nesenai vienas vaikinas, sužinojęs, kad pas juos ateinu savo noru, manęs paklausė: "O mes tavęs 
neužknisame?". Labai nuoširdus ir tiesus klausimas. Tikrai taip, visko būna - ir susipykstame, ir 
suerziname vieni kitus, tačiau ir kartu juokiamės, leidžiame smagiai laisvalaikį. Dėka įvairiausių 
situacijų galime kartu iš jų mokytis ir augti, geriau pažinti ne tik kitus, bet ir pačius save.“ 

 
Buvo suorganizuoti trys dviejų dienų neformalaus ugdymo seminarai prieš vasarų stoyklas. 

Juose sudalyvavo 39 žmonės. Po neformalaus ugdymo seminarų patirties žmonės įgavo daugiau 
drąsos siūlyti savo idėjas, imtis iniciatyvos, tapti ne tik veiklų įgyvendintojais ir vykdytojais, bet taip 
pat iniciatoriais bei organizatoriais. 

Dėka savanorių, darbas su skirtingų tikslinių grupių žmonėmis ir jiems teikiama pagalba 
tapo efektyvesnė ir asmeniškesnė. Savanoriai turėjo galimybę su vaikais, sunkumus patiriančiomis 
šeimomis ir negalią turinčiais žmonėmis megsti kitokį, mažiau formalumo turintį santykį, nei su 
situacijomis dirbantys darbuotojai. Taip pat buvo skatinamas bendruomeniškumas ir žmonių 
jautrumas šalia esančiam žmogui, pagarba ir atjauta, mažėjo stereotipai ir didėjo vienas kito 
priėmimas nesmerkiant, o tiesiog būnant šalia žmogaus. 
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PATVIRTINIMAS 

 
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose 
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.  
 
 
Organizacijos vadovas    Rimantė Eidukevičiūtė _____________ A.V. 


