PAL. J. MATULAIČIO
SOCIALINIŲ IR ŠEIMOS PASTORACINIŲ

BENDRA INFORMACIJA

Per 2021 metus paslaugas gavo
3785 asmenys (iš jų - 832 paslaugas gavo reguliariai).
Veiklas organizavo
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darbuotojai:
ŠPC: 45 darbuotojai (34 etatai ir 7 valandininkai)
SC: 24 darbuotojai (17.5 etato ir 2 valandininkai)

130 savanorių
26 praktikantai
Darbuotojai per metus mokėsi
1792 valandų

VAIKŲ IR JAUNIMO SRITIS

10 darbuotojų (7.5 etato)
27 savanoriai
16 praktikantų
Per metus paslaugos teiktos
539 asmenims,
o 120 iš jų - reguliariai.

Vaikų dienos centras
vaikai vaikams ir
šeškinės vaikų dienos centras
Centruose pagalba buvo teikiama 64 vaikams
(7-11m.), iš jų - 49 vaikai gavo reguliarią, kompleksinę, tęstinę pagalbą.
Šalia kasdienės dienos centro veiklos:
• 18 vaikų buvo konsultuojami individualiai
(įvyko 215 individualių konsultacijų)
• įvyko 5 tiksliniai užsiėmimai lytiškumo, saugaus elgesio, emocijų pažinimo ir reiškimo, priklausomybių prevencijos temomis
(40 vaikų)
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VAIKŲ IR JAUNIMO SRITIS
Tranzitas

Tramplinas

SOFKĖ

Programą lankė 18 paauglių (12-14 metų). Grupiniai užsiėmimai vyko tris kartus per savaitę.
Grupėje paaugliai ne tik bendrauja, žaidžia ar
ruošia pamokas, bet tuo pačiu ugdo socialinius,
buitinius, pozityvaus bendravimo, savarankiškumo įgūdžius.

Programą lankė 18 jaunuolių (14-18m.), kurie
patiria socialinius ir psichologinius sunkumus
mokykloje, šeimoje, tarp bendraamžių ar ieškodami darbo. Vyko grupiniai užsiėmimai 2k./sav.,
individualios konsultacijos, darbas su atveju,
tarpininkavimas, patirtiniai žygiai.

Atviroje jaunimo erdvėje apsilankė 50 jaunų
žmonių, iš jų 17 lankė reguliariai visus metus; 10
iš jų konsultuojami individualiai.

8 paaugliai buvo konsultuojami individualiai.

16 jaunuolių buvo konsultuojami individualiai.

Įvyko po 3 temines grupes atskirai vaikinams ir
merginoms.

15 žmonių suteikta tarpininkavimo pagalba.
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Dirbdami su jaunimu gatvėje (Šeškinės, Pašilaičių,
Viršuliškių mikrorajuonuose) sutikome 389 paauglius ir jaunuolius, dažnesnį kontaktą turėjome su
56 iš jų, o tęstinę, individualią pagalbą teikėme
23. Taip pat dirbome su 3 jaunuolių chebromis.
Nuo balandžio iki spalio mėn. 3k./ sav. Šeškinės
mikrorajone vyko programos „MOBILUS kiemas”
užsiėmimai vaikams. Programoje sudalyvavo
151 vaikas.

VAIKŲ IR JAUNIMO SRITIS
Renginiai

Kas naujo?

Kas iš to?

11 stovyklų ir žygių, kuriuose dalyvavo
141 vaikai ir jaunuoliai.

2 jaunimo programos Tramplinas dalyviai reguliariai savanoriavo vaikų dienos centre.

2 filmų ir žaidimų pasibuvimai su nakvyne,
26 vaikai.

Kartu su jaunuoliais ir savanoriu sukurti vaizdo
klipai:

Vaikai tapo drąsesni bendraujant su kitais, labiau pasitiki savimi, geba savarankiškiau mokytis.

40 edukacinių, pramoginių išvykų,
142 vaikai ir jaunuoliai.

APIE SAVANORYSTĘ

10 šventinių renginių,
109 vaikai ir jaunuoliai.
2 mokymai su kviestiniais svečiais,
18 vaikų.
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MENINIS

Sustiprėjo įvairūs jaunuolių gebėjimai: pagarbaus bendravimo, savo emocijų atpažinimo
ir konstruktyvaus reiškimo, kito išklausymo ir
nuomonės priėmimo, bendrų susitarimų priėmimo, konfliktų sprendimo, savarankiškumo ir
asmeninės atsakomybės prisiėmimo.

„atvira bendruomenė“
ŽMONIŲ, TURINČIŲ INTELEKTO SUTRIKIMĄ, SRITIS
8 darbuotojai (6.5 etato)
9 savanoriai
3 praktikantai
Per metus paslaugos teiktos
38 asmenims,
o 21 iš jų - reguliariai.

Pagrindinės veiklos:
• dienos socialinė globa (11 dalyvių)
• socialinės dirbtuvės (10 dalyvių)

Šalia kasdienių veiklų vyko tiksliniai užsiėmimai:
• savęs atstovavimo mokymasis
1 k. per savaitę - 21 dalyvis
• katechezė 1 k. per savaitę - 10 dalyvių
• suteikta 400 individualių konsultacijų
(lankytojams/tėvams/globėjams)
• tarpininkavimas - 3 žmonės

6

„atvira bendruomenė“
ŽMONIŲ, TURINČIŲ INTELEKTO SUTRIKIMĄ, SRITIS
Renginiai

Kas naujo?

Kas iš to?

3 stovyklos (po 4 dienas, po 13 dalyvių).

Lengvai suprantama kalba parengti dokumentai apie duomenų apsaugą, informaciniai pranešimai ir pan.

Išaugo dalyvių savarankiškumo lygis, padedantis jiems kasdienėje veikloje (sustiprėjo savitvarkos įgūdžiai, gebėjimas pasigaminti maistą, pasiruošti darbinei veiklai, paprašyti pagalbos).

Bendradarbiaujant su kitomis trimis dirbtuvėmis
sukurtas ir į prekybą išleistas dovanų rinkinys.

Dalyviai geriau supranta savo teises bei atsakomybes.

1 rekolekcijos (4 dienos, 9 dalyviai).
1 Kalėdinė mugė Katedros aikštėje
(1 diena, prekiavo 2 Atviros bendruomenės
dalyviai, lydimi darbuotojos).
10 edukacinių/kultūrinių/pramoginių
užsiėmimų - 21 dalyvis.
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Tiek dalyviai, tiek jų artimieji turi daugiau informacijos apie jiems priklausančias paslaugas bei
pagalbos šaltinius vietos bendruomenėje (pvz.
psichologo, asmeninio asistento, atokvėpio,
savitarpio pagalbos grupės ir kt.) ir tai suteikia
jiems daugiau saugumo ir galios rinktis labiausiai tinkančias paslaugas pagal individualius
poreikius.

BENDRUOMENINĖ ŠEIMŲ SRITIS

8 darbuotojai

(1 koordinatorė (0.5 etato),
7 psichologai/ės)

• Individualios psichologinės
(442 asmenys)

12 savanorių

• Porų konsultacijos (28 asmenys)

3 praktikantai
Veiklose dalyvavo
648 asmenys,
120 iš jų - reguliariai.
Psichologines konsultacijas gavo
527 asmenys,
222 iš jų - reguliariai.

Kas iš to?

Pagrindinės veiklos:
konsultacijos

• Kompleksinės paslaugos šeimai krizinio nėštumo metu (11 asmenų)
• Darbuotojų konsultavimas sprendžiant krizines situacijas (5 asmenys)
• 3 paskaitos (151 asmuo)
• 4 pasirengimo santuokai grupės
(62 asmenys)
• 21 šeimų klubo „Darna” susitikimai
(90 asmenų įskaitant vaikus)
• 2 supervizijos šeimų klubo „Darna” vadovams
(10 asmenų)
• 1 vasaros stovykla šeimoms (140 asmenų)
• 1 rekolekcijos (40 asmenų)
• 4 tėvystės įgūdžių grupės (52 asmenys)
• 2 grupės netektį išgyvenantiems asmenims
(16 asmenų)
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Psichologinės konsultacijos sustiprino žmonių emocinį atsparumą, sumažino nerimą,
padėjo išspręsti kai kuriuos raidos ar amžiaus
tarpsnio uždavinius, perdirbti patirtas emocines traumas.
Grupės bei paskaitos padėjo įgyti reikiamų
emocinių ir socialinių įgūdžių/resursų ir įveikti,
išgyventi tėvystės, netekties ar kitas egzistencines duotybes.

ŠEIMŲ tarnyba

22 darbuotojai

(srities vadovė, 6 atvejo vadybininkės, 15 socialinių darbuotojų,
šeimų asistentė, priklausomybių
konsultantė)

• 284 šeimos gavo socialinių įgūdžių ugdymo,
palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, iš kurių
234 šeimoms buvo teikiama atvejo vadyba

9 savanoriai

• 35 žmonėms teiktos konsultacijos darbo paieškos klausimais

4 praktikantai

• 10 asmenų dalyvavo darbinių įgūdžių ugdymo
seminare

Tęstines socialinės priežiūros
paslaugas gavo
284 šeimos.
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Pagrindinės paslaugos:

• Anglų kalbos grupėje dalyvavo 7 asmenys

ŠEIMŲ tarnyba
Renginiai

Kas naujo?

Kas iš to?

Šeimų vasaros stovykla, 4 dienos, 21 asmuo.

Į veiklą įtraukti savanoriai, kurie nuotolinio
mokslo metu padėjo vaikams mokytis (ruošti
namų darbus).

Gavę kompleksinę pagalbą, įsidarbino 18 žmonių.

Edukacinė pramoginė išvyka – „Moterų grožio
renginys”, trukmė 4 val., 7 dalyviai.
Žmonių, turinčių skurdo patirtį, susitikimas
„Pokyčiu forumas“, 1 diena, 24 dalyviai.
Šeškinėje veikiančių organizacijų, dirbančių su
šeimomis, vaikais ir jaunimu susitikimas-seminaras.

10

„JCI Lietuva“ socialinis projektas „Spalvotas gyvenimas šeimoms“ tikslingai rėmė vieną šeimą:
suremontavo ir įrengė jaunuoliams kambarį
šeimos būste.

Po tėvystės grupių tėvai savarankiškai tęsia tarpusavio bendravimą, kur dalinasi tėvystės klausimais ir toliau stiprina tėvystės įgūdžius.
Stebimas palaipsniui stiprėjantis šeimų savarankiškumas, gebėjimas be papildomos pagalbos
užtikrinti ir palaikyti vaikų saugumą bei tinkamas gyvenimo sąlygas, atliepti vaikų poreikius.

IKIMOKYKLINUKŲ SRITIS

11 darbuotojų (9 etatai)
7 savanoriai
Darželį lankė
65 ikimokyklinio
amžiaus vaikai iš 54 šeimų.

• Ikimokyklinis ugdymas - 49 vaikai
• priešmokyklinis ugdymas - 16 vaikų
• individualūs pokalbiai su tėvais - 54 susitikimai

Renginiai

Kas iš to?

Šeimų stovykla: 2 dienos (70 dalyvių).

Per laisvą žaidimą, bendruomeniškumą, buvimą mišrioje pagal amžių grupėje vaikai mokėsi savo jausmų pažinimo ir reiškimo, konfliktų
sprendimo, pagalbos šalia esančiam, lavino
vaizduotę ir kūrybingumą.

10 švenčių (apie 50 darželinukų su šeimomis).
20 priešmokyklinukų edukacinių išvykų
(11 dalyvių).
1 rekolekcijos -„Šeimadienis“
darželinukų šeimoms (20 šeimų).
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Pagrindinės paslaugos:

Vaikai, baigę darželį, turi stiprias bendravimo,
nuomonės reiškimo, savo ir kitų ribų pažinimo,
buvimo grupėje kompetencijas.

KITI ĮVYKIAI
Įgyvendindami veiklas bendradarbiavome su kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų tinklais, policija, seniūnijomis, mokyklomis, įvairiais savivaldybės ir
valstybės institucijų skyriais, fondais, verslo atstovais,
universitetais, tarptautinėmis organizacijomis ir pan.
Dėl karantino reikalavimų negalėjome surengti tradicinės Adventinės popietės senjorams, tačiau darbuotojai kartu su savanoriais, paruošė dovanas bei
aplankė namuose 60 senjorų. Šventines atvirutes
prie dovanų paruošė vaikų darželis “Berželis”, o dovanų įsigijimui finansinę paramą skyrė fizinis asmuo.
Dviejų dienų tradicinėje talkoje socialinių veiklų sodyboje Vindeikių kaime įvairius stovyklavietės paruošimo vasaros sezonui darbus įveikti padėjo virš 30
žmonių: darbuotojai, vietiniai ir tarptautiniai savanoriai, jaunuoliai, žmonės iš Atviros bendruomenės, vaikai ir šeimos iš Musninkų bendruomenės.
Organizavome 5 bendruomenės renginius: Sekminių šventę, kino vakarą, du advento vainikų pynimo
vakarus, ikonų tapymo grupę.
Parama maisto produktais: Maisto banko akcijos metu
surinkome 3215 vnt. produktų, akcijoje dalyvavo 64
savanoriai, paramą maistu gavo 582 žmonės.
Veiklos parapijos teritorijos mokyklose: vienos dienos
klasės sutelktumo mokymai parapijos teritorijos mokyklose (2 renginiai, 52 mokiniai), 5 ciklai (po penkis
susitikimus kiekvienai klasei), skirti patyčių ir savižudybių prevencijai (131 mokinys).
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Per 2021 m. mūsų specialistai - jaunimo, socialiniai
darbuotojai, atvejo vadybininkai, psichologai - dalinosi su platesne auditorija savo įžvalgomis ir patirtimi:
• dalyvavo 6 LRT radijo ir televizijos laidose ir kalbėjo apie vaikų užimtumą vasaros metu, apie šventes vaikų gyvenime, dalinosi įžvalgomis, kokios
pagalbos tikisi jaunimas, taip pat buvo pristatytos
savanorystės galimybės mūsų centruose;
• dalyvavo konferencijoje seime;
• Vilniaus universitete studentams pasakojo apie
atvejo vadybos procesą;
• vedė 4 atviras nuotolines paskaitas apie socialinių tinklų poveikį jaunuoliams, darnų bendravimą
šeimoje, nesmurtinę komunikaciją ir apie patyčias;
• buvo publikuoti 2 straipsniai Bernardinai.lt, 4
straipsniai Delfi.lt, 3 kampanijos „Socialiniai darbuotojai keičia gyvenimus” straipsniai Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje ir taip pat
Delfi.lt;
• Bičiulis iš Atviros bendruomenės dalyvavo kampanijoje askaiptu.lt ir buvo sukurtas filmukas apie
jo pomėgius ir talentus.

Pajamos

IŠLAIDOS

13%

7%

Kitos

Administracinės

(Fizinių ir juridinių
asmenų parama, dalyvių
įnašai, 1,2 proc. pajamų
mokesčio ir kt.)

10%
Valstybės
lėšos

25%
ES lėšos

52%
1 329 204
EUR

Savivaldybės
lėšos

(komunalinės paslaugos,
buhalterinės programos, banko paslaugų išlaidos ir kt.)

21%
Veikloms

(maitinimas, transportas, nakvynė,
kanc. prekės ir kt.)

1 312 866
EUR

72%
Darbo
užmokestis

