VšĮ “Actio Catholica Patria”
2018 metų veiklos ataskaita
 Patrioje dirbo vidutiniškai 14 darbuotojų.
 2018 organizacijoje priimti 5 savanoriai ir 2 praktikantai.
 Visus metus buvo palaikoma komandos kokybės struktūra: vadovės susitikimai su centrų koordinatorėmis,
koordinatorių susitikimai su darbuotojais, įvairių formatų darbuotojų ir komandų susirinkimai, atvejų analizės,
komandos susitikimai su supervizore Lies van Weezel iš Olandijos, metų planavimas, pusmečio ir metų
įsivertinimas ir pan.
 Visi darbuotojai dalyvavo mokymuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Tarptautiniai darbuotojų vizitai ir atstovavimas:
 Kovo 6-11 d. Ludwigshafen, Vokietija. Pažintinis vizitas su organizacija Internationaler Bauorden (Lina, Kristina,
Indrė, Justina)
 Kovo 16-19 d. Nikosija, Kipras. Partnerių susitikimas KA2 projekte “The Good, The Young and The Volunteer”
(Indrė)
 Kovo 27-30 Gaziantep, Turkija. Išankstinio planavimo vizitas “Volunteers Uniting Humanity” (Indrė)
 Rugsėjo 17-21 ekspertų darbo su jaunimu srityje susitikimas Vokietijoje dėl Europos jaunimo politikos strategijos
kūrimo (Betina)
 Spalio 16–20 d. skaitytas pranešimas 25-ojoje pasaulinėje savanorystės konferencijoje Vokietijoje Augsburge
(Betina).
 Lapkričio 5-9 d. Job Shadowing susitikimas Patrioje KA2 projekte “The Good, The Young and The Volunteer”
(Indrė)
 Gruodžio 2-5 d. Wroclaw, Lenkija. Partnerių susitikimas KA2 projekte “The Good, The Young and The Volunteer”
(Indrė)
Tarptautinė darbo stovykla:
 Liepos 22 d. - rugpjūčio 3 d. suorganizuota tarptautinė darbo stovykla Patrioje, kurios metu suremontuotas ir
atnaujintas organizacijos rūsys. Atvyko 6 savanoriai iš Vokietijos, Italijos, Nyderlandų, Prancūzijos. (Kristina, Indrė)
Tarptautiniai jaunimo mainai:
 Liepos 9-18 d. tarptautiniai jaunimo mainai Vokietijoje. Įsitraukė 12 jaunuolių iš AJC „Vartai“ ir „Kitaip“ (Inga,
Asta)
 Rugpjūčio 17-25 d. tarptautiniai jaunimo mainai Airijoje. Įsitraukė 5 jaunuoliai iš AJC „Vartai“ ir „Kitaip“. (Justina)
 Rugsėjo 8-20d. tarptautiniai jaunimo mainai Portugalijoje. Įsitraukė 4 jaunuoliai iš AC Patria savanorių centro.
(Birutė)
 Spalio 9–12d. tarptautiniai jaunimo mainai ,,Laisvės atspindžiai” Kaune. Įsitraukė 10 jaunuolių iš AJC „Vartai“ ir
„Kitaip“, 10 jaunuolių iš Vokietijos. (Justina, Rita)
 Lapkričio 22-30 d. tarptautiniai jaunimo mainai Rumunijoje „Dreams for Life“. Įsitraukė 6 jaunuoliai iš AC Patria
savanorių centro. (Indrė)
 Gruodžio 13-16 d. išankstinio planavimo vizitas planuojant tradicinį jaunimo vasaros festivalį Vokietijoje. Įtraukti 4
jaunuoliai iš AJC „Vartai“ ir “Kitaip”. (Inga)

Maistas gali daugiau!
Visus metus su jaunuoliais visuose centruose buvo gaminamas sveikas ir skanus maistas. VšĮ „Humana people to
people“ dėka turėjome galimybę įsigyti maisto produktų iš vietos ūkininkų ir gamintojų.

AC Patria Savanorių centras
Teiktos paslaugos:
 Savanorių paruošimas, lydėjimas individualiai ir grupėje, konsultavimas, informavimas, įsivertinimas (vietinė,
nacionalinė ir tarptautinė savanorystė)
 Organizacijų konsultavimas savanorystės klausimais (gyvai ir virtualiai), lydėjimas
 Savanorystės sklaida visuomenėje (dalinimasis gerąja patirtimi, projektų rezultatais, pristatymai mokyklose ir
universitetuose, renginių organizavimas)
 Mokymų savanorystės temomis rengimas ir įgyvendinimas
 Savanorius priimančių organizacijų akreditavimas
Vietinė savanoriškos veiklos programa Kaune „Jaunimo socialiniai metai 2018“:
 Su savanoriška veikla supažindinta 530 jaunuolių;
 Įvyko 61 konsultacija apie savanorišką veiklą Kaune;
 Į nuolatinę savanorišką veiklą Kaune įsitraukė 36 jaunuoliai;
 Suorganizuota 17 savanorių grupės susitikimų;
 Pravesti 2 išvykiminiai mokymai savanoriams.
Nacionalinė savanoruystė projekte „Atrask save“ skirta nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams:
 Į savanorišką veiklą įtraukta 110 jaunuolių skirtingose Lietuvos savivaldybėse (Kaune, skuode, Kėdainiuose,
Kaišiadoryse, Panevėžyje, Biržuose ir t.t.);
 Suorganizuoti 6 savanorių grupės susitikimai.
Tarptautinė savanorystė
 Konsultuoti 202 jaunuoliai, norintys išvykti savanoriauti į užsienį;
 Į užsienį savanoriauti išvyko 37 jaunuoliai;
 Įvyko 10 priešišvykiminių mokymų savanoriams;
 Lietuvoje (3 projektuose) priimti ir koordinuoti 55 tarptautiniai savanoriai;
 Įvyko 9 tarptautinių savanorių grupės susitikimai.
Darbas su savanorius priimančiomis organizacijomis:
 Dėl tarptautinių savanorių priėmimo konsultuota 11 naujų organizacijų;
 Reguliariai lankytos 22 savanorius priimančios organizacijos;
 3 organizacijose padaryti nuoseklūs savanorių priėmimo proceso įsivertinimai, įtraukiant organizacijų
administracijas;
 Surengėme 5 savanorius priimančių organizcaijų susitikimus (dalyvavo apie 120 žmonių iš skirtingų organizacijų
visoje Lietuvoje);
 Pravesta 20 mokymų savanorius priimančioms organizacijoms, savanoriams (Joniškyje, Gargžduose, Pakruojyje,
Kaišiadoryse, Kėdainiuose, Šilutėje);
 Akredituotos 56 savanorius priimančios organizacijos visoje Lietuvoje.
Savanoriškos veiklos sklaida:
 25-ojoje Pasaulinėje savanoriškos veiklos konferencijoje Vokietijoje Betina skaitė pranešimą „Challages and
opportunities of local volunteer center“
 Konferencijoje „Darbo su jaunimu aktualijos Lietuvoje“ Kalipėdoje Indrė skaitė pranešimą „Savanoriška veikla
aktualijos ir galimybės“.
 Įvykdyta 15 savanoriškos veiklos pristatymų mokyklose, 6 tarptautinės savanoriškos veiklos ir 5 vietinės
savanoriškos veiklos pristatymai Patrioje, 3 savanoriškos veiklos pristatymai Lietuvos darbo biržoje;
 Interviu su Kristina ir Betina apie savanorišką veiklą radijo XFM laidoje „Horizontai“;
 Interviu televizijos laidoje „Rytas su LNK“ apie tarptautinę savanorišką veiklą;
 Dalyvvaimas/organizavimas renginiuose: Europos dienos šventė, Laisvės piknikas, Padžiauk sofą, Laimės diena,
Kiemų šventė, We run Vilnius ir kt.
 Tęsiama informavimo platforma ,,Network of Role Models“ ir pasitelkus iš tarptautinės savanoriškos veiklos
grįžusius savanorius surengta apie 50 renginių, daugiau nei 20 Lietuvos miestų.
 Išleisti 8 naujienlaiškiai apie savanorystę bei parengti 53 straipsniai apie savanorišką veiklą, administruojamas
puslapis www.buksavanoriu.lt, savanorių blogas https://timetoevs.blogspot.com/

Savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“








Teiktos socialinės bei kitos paslaugos:
Apgyvendinimas lydimajame būste
Individualus palydėjimas/konsultavimas
Profesinis orientavimas
Įvairūs grupiniai užsiėmimai, neformaliojo ugdymo užsiėmimai
Savaitgalinės stovyklos
Mokslo stipendijos programa
Savarankiškumo įgūdžių ugdymas











Suteiktos paslaugos jaunuoliams:
Lydimajame būste gyveno 10 jaunuolių, palikusių globos namus;
Iš viso į centro veiklas įsitraukė 192 jaunuoliai, iš kurių 126 jaunuoliai augantys/augę globoje;
Individualiai konsultuoti 125 jaunuoliai (939 val.), iš kurių nuosekliai buvo lydima apie 50 jaunuolių;
Įvyko 97 atviri vakarai, kurių metu jaunuoliai gamino maistą, žaidė, bendravo, buvo kartu;
Įvyko 23 kultūrinės veiklos su jaunuoliais;
Surengtos 2 išvykstamosios stovyklos;
Suorganizuotos 2 nakvynės Patrioje su jaunuoliais;
Kartu surengtos šventės: Vasario 16 d. minėjimas, Velykos, Užgavėnės, Vėlinės, Helovynas, Kalėdos;
Įgyvendintos 5 jaunuolių iniciatyvos.

Atviras jaunimo centras „Vartai“















Teiktos socialinės ir saugaus užimtumo paslaugos:
Individualus darbas su atveju (psichosocialinė pagalba ir emocinis palaikymas)
Darbas su grupe
Informavimas ir konsultavimas
Saugios erdvės būti ir veikti užtikrinimas
Erdvės savirealizacijai suteikimas, iniciatyvų lydėjimas
Suetiktos paslaugos jaunuoliams:
Atvirame jaunimo centre „Vartai“ apsilankė 160 jaunuolių;
Apie 50 jaunuolių lydėti individualiai;
Suorganizuotos ir lydėtos 7 jaunuolių iniciatyvos;
Intensyviau komunikuota su jaunuolių tėvais;
Šventės, kuriose dalyvauta su jaunuoliais: Kiemų šventė, VDC šventė, Vartų gimtadienis, Vartų Kalėdos;
Įvyko išvyka į Anykščius su jaunuoliais;
Vyko Naktis Vartuose;
Suorganizuoti 3 išvyksytamieji savaitgaliai: merginų savaitgalis, Vertimų stovykla bei Kalėdinė stovykla
Rumšiškėse;
Įvyko 3 programos “Palydėta paauglystė” grupių ciklai po 10 susitikimų bei 3 išvykstamieji savaitgaliai. Į programą
įtraukti 36 jaunuoliai.

Dėkojame visiems mūsų pagrindiniams partneriams ir veiklą finansavusiems fondams:

Paramą bei draugystę pasiūliusiems:
 Mūsų bičiuliams ir partneriams "Kinderdörfer in Lithuania e.V.",, palaikantiems mūsų veiklą ir skiriantiems
kasmetinę paramą ne tik jaunuolių mokslo stipendijoms, bet ir organizacijai. 2018 metais skirta 10950 Eur
parama, kurią galėjome skirti darbuotojų darbo užmokesčiui padengti.
 Grauppa bendruomenei, kuri kaip ir kasmet Kalėdinių mišių metu surinko paramą mūsų organizacijai (686.2 Eur)
 UAB „FL Technics“ už galimybę jaunuoliams apsilankyti lėktuvų taisykloje ir susipažinti su šia sritimi bei skirtą
finansinę paramą (650 Eur).
 Fiziniams asmenims, skyrusiems savo 2 proc. GPM mūsų irganizacijai (867.15 Eur)
 Gerinorai.lt už užsimezgusią draugystę, sukurtą filmuką apie mus, verslo pusryčius bei kitokį palaikymą.

