2018 m.

ATASKAITA

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje teikiame socialinę, psichologinę
pagalbą ir ugdymą vaikams ir jaunimui, šeimoms, proto negalią
turintiems žmonėms ir kitiems bendruomenės nariams.

ATA S K A I TA 2 0 1 8

MŪSŲ PAŠAUKIMAI:

• Jautrinti bendruomenę ir ugdyti socialinę atsakomybę
• Sudaryti sąlygas žmonėms įsitraukti į socialinę veiklą
• Tirti bendruomenės resursus ir atpažinti svarbiausius
socialinius poreikius
• Teikti pagalbą parapijos teritorijoje gyvenantiems ir
sunkumus patiriantiems žmonėms
• Remti ir palaikyti parapijiečių socialines iniciatyvas
• Susieti Bažnyčios liturginį gyvenimą su bendruomenės
socialine tikrove
• Ugdyti, stiprinti bendruomenės šeimas ir vystyti
pastoracinę šeimų veiklą
• Teikti ikimokyklinio amžiaus vaikams katalikišką
ugdymą
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RĖMĖJAI:
Valstybės, savivaldybių institucijos:
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
• Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos
• Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija
• Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas,
Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentas
• Vilniaus miesto socialinės paramos centras
• Širvintų rajono savivaldybė
• Jaunimo tarpautinio bendradarbiavimo agentūra (ES programa „Erasmus+“)
• Europos socialinio fondo agentūra
Kiti fondai ir programos:
• Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV)
• Immaculata fondas (JAV)
• Förderverein Kinder in Litauen (Lietuvos vaikų rėmimo draugija), Vokietija
• LPF Maisto bankas
Įmonės:
• VšĮ Iliuzijų muziejus
• Indrės Džiaugsmai
• UAB Euromonitor International - Eastern Europe
• Mobile School. Streetwize, Belgija
• UAB „Palink“
• Protų Lyga arba „Ko nežino Kazys?“
• UAB Smile Print, Apstu LT
• UAB „Skogran“
• VšĮ „Vaikų svajonės“
• Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija
• VšĮ Zoopark.lt
Geros valios žmonės
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PARTNERIAI:

AC Patria
VšĮ Betzatos bendruomenė
BO Gelbėkit vaikus
VA Caritas
Dienos centras „Šviesa“
VšĮ DUKU
„Evangelische Hochschule Dresden“ (Vokietija)
UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“
Kultūrinių, edukacinių projektų studija
VšĮ „Lobių dirbtuvės“
Medical aid committee“ in Zakarpattya (Ukraina)
Mobile School. Streetwize Belgija
Asociacija „Musninkų socialinės iniciatyvos
VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“
VšĮ Natrix Natrix
Neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „ Draugystė“
VšĮ Paramos vaikams centras
VšĮ Raganiukės teatras
VšĮ Socialinis veiksmas
VŠĮ SOS vaikų kaimas
VšĮ SOTAS
Neįgaliųjų nacionalinis „Spalvų muzikos“ orkestras
VšĮ Sudervės parapijiečių bendruomenė
Šeškinės, Viršuliškių ir Justiniškių seniūnijos
Švč. Mergelės Marijos Nekalto-jo Prasidėjimo vargdienių seserų Šv. Kryžiaus namai
Vaiko teisių apsaugos skyrius prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“
Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialiniai projektai“
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla ir daugiafunkcinis centras
Vilniaus miesto 5 PK ir 6 PK
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
Vilniaus statybininkų rengimo centras
VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“
Vilniaus m. atviri jaunimo centras „Mes“, „Bazė“, Žalianamis
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrai
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
Vietos bendruomenėje esančios mokyklos
VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai
VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras

Š E I M Ų S RI TI S

ŠEIMŲ SRITIS

Siekiame 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.

Veiklose dalyvavo 1207 asmenys
Pagalba sunkumus patiriančioms
šeimoms
198 šeimos, kuriose auga 320 vaikų
Psichologinės konsultacijos (suaugusiems, vaikams, paaugliams, poroms) – (192 asmenys)
Šeimų asistento pagalba (41 asmuo)
Dvi stovyklos (po 5 dienas) (31 asmuo)
Dvi grupės 9-11 metų vaikams (16
vaikų)
Keturiose tėvystės įgūdžių ugdymo
grupės (53 asmenys)
Partneriai iš Vokietijos „Lietuvos vaikų rėmimo draugija“ rėmė 3 šeimas,
apmokėjo vienos mergaitei aukštosios mokyklos studijas

Renginiai
„Blusturgis“ jau antrus metus iš eilės
žmones kvietėme atnešti geros kokybės drabužius, batus, galanterijos
prekes, papuošalus ir pan.. Norime
mažinti vartotojiškumą, skatinti
bendradarbiavimą, pagalbą mažiau
turintiems.

ŠEIMADIENIS - 15 METŲ
PAL. J. MATULAIČIO
ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO
GIMTADIENIS

ŠEIMŲ SRITIS

Bendruomeninė pagalba šeimoms ir ugdymas
Sužadėtinių kursai (240 asmenų)
7 Šeimų klubo „Darna“ grupės (94 asmenys)
Adventinės ir Gavėnios rekolekcijos (146 asmenys)
6 dienų parapijos šeimų stovykla (182 asmenys)
Maldos grupėse „Irkis į gilumą“ (20 asmenų)
Veikloje darbavosi:
19 darbuotojų
35 savanoriai

ATSILIEPIMAI:
„Kaip gera, kad yra jūsų organizacija, visada žinau, kad galiu kreiptis ir man nebus atsisakyta
pagalbos“ (pagalbą gaunanti mama).
„Siūlote tiek veiklų ir vaikams ir jų tėvams, Matulaityje kiekviena gali atrasti kažką sau“
(pagalbą gaunanti mama).
„Padovanotas laikas. Bendrystė. Savaitė išsitęsė į poilsio mėnesį. Paprastumas. Laimės
suvokimas. Jei tokie santykiai persikeltų į darbą, tai nebūtų emigruojančių. Gėris yra
užkrečiamas. Atpažinau savo godumą. Jausmas - pilnatvės, nes visko apsčiai: gyvenimo,
džiaugsmo, maldos, triukšmo. Atvažiavau neviltyje, išvykau pripildytas vilties. Kunigas buvo
visą savaitę stovykloje ir atliko stovyklos “dvasinę ekologiją” - klausė išpažinčių, kviesdavo
dvasiniam pokalbiui. Ryto mankšta.” (Parapijos šeimų stovyklos dalyvis).
„Džiaugiamės, kad buvome pakviesti į stovyklą. Buvo taip gera, kad galėjome ir patys
prisidėti prie jos kūrimo, programos organizavimo. Stovyklaudami visi tapome stipria
komanda. Norėtųsi ir ateityje palaikyti ryšį, peržiūrėti drauge įamžintas akimirkas, prisiminti
patirtus išgyvenimus“ (Šeimų stovyklos dalyviai).

K ATA L I K I Š K A S VA I K Ų DA R Ž E L I S

KATA L I K I Š KAS VAI KŲ DARŽ ELI S
Skirtas 2 – 6 metų vaikams, kurių tėvams svarbus katalikiškas ugdymas.
Veikimo principai
Katalikiškumas
Bendruomeniškumas
Tautiškumas ir pilietiškumas
Kūrybiškumas
Savigarba ir orumas

Šventėme:
Trijų karalių šventę
Kaziuko mugę
Mamyčių šventę
Tėvelių dieną
Darželio 10- mečio šventę

Išvykome 20 kartų į įvairias vietas:
Litexpo parodų rūmuose “Vaikų šalį” ir “Knygų mugę”
Zoologijos muziejų
LR seimą
Darbavosi:
Vilniaus universiteto medicinos fakultetą ir kt.
10 darbuotojų
8 savanoriai

ŠIŲ METŲ KATECHEZĖS PROGRAMA
“JĖZAUS PALYGINIMAI”

ATSILIEPIMAI:
Labai džiaugiamės, kad mūsų vaikai turi galimybę lankyti šį darželį.
Kad mes visi viduje čia tuo džiaugiamės, tai jokia paslaptis, bet kai aš
iš aplinkinių, niekaip nesusijusių su darželiu, žmonių girdžiu liaupses
jam, tai dar labiau glosto širdį. O visų geriausias šio darželio dalykas auklėtojos. Jomis pasitikiu labiau nei savimi. (mama Liuda)
Myliu šį darželį ir nuostabias mūsų grupės auklėtojas, kurias mūsų
dukrytė vadina savo draugėmis. Jaučiuosi visiškai saugus ir ramus,
čia palikdamas savo vaiką. Žinau, kad jai bus ne tik saugu, bet ir
nenuobodu, linksma, ji prasmingai leis laiką, jausis mylima ir gerbiama,
jai bus nesvetimas Dievas, gamta, įvairiomis kalbomis kalbantys vaikai,
tėvai ir savanoriai. Puiku, kad vaikai daug laiko leidžia gryname ore,
išmoksta vertinti paprastumą, draugystę ir bendrystę. (tėtis Vadim)

Maketą kūrė dizainerė Gitana Čeponienė
https://gitanaceponiene.crevado.com/

