2015 METŲ „A.C.PATRIA“ VEIKLOS ATASKAITA
 Organizacijoje dirbo 14 žmonių. Per 2015 metus pasikeitė dalis komandos: 4 išėjo ir 6 prisijungė. Taip
pat organizacijoje buvo 4 tarptautiniai ilgalaikiai savanoriai iš Serbijos, Ispanijos, Italijos ir Ukrainos, 3
praktikantai, vietinių savanorių.
 Visus metus palaikoma komandos kokybės struktūra: vadovės susitikimai su centrų koordinatoiais,
koordinatorių susitikimai su darbuotojais, įvairių formatų darbuotojų ir komandų susirinkimai, atvejų
analizės, komandos susitikimai su supervizore Lies iš Olandijos, knygos apie socialinį darbą skaitymas
ir analizavimas, metų planavimas, pusmečio ir metų įsivertinimas ir pan.
 Vykdytas ir beveik baigtas mokymų projektas su „Šeimos santykių institutu“: vesta 14 mokymų visoje
Lietuvoje apie atvirą darbą su jaunimu, mokomasis vizitas Norvegijoje.
SAVARANKIŠKUMO UGDYMO CENTRAS „KITAIP“
 Centro veiklos nenutrūko nepaisant to, jog 2015 rugsėjo mėnesį baigėsi ES projektas ir nebebuvo
finansavimo. Išlaikytos visos pagrindinės paslaugos: lydimasis būstas; jaunuoliai atėjo konsultuotis,
kitos organizuots veiklos ir išvykos:
 Stovykla “Refreshink savo profilį” (su AJC “Vartai”).
 Patyriminė stovykla Džiuginėnuose,
 3 buriavimo užsiėmimai jaunuoliams (su partnere organizacija),
 2 laipiojimo užsiėmimai jaunuoliams (su partnerėmis organizacijomis),
 popietė Santakoje, maisto gaminimo grupė, 2 maisto gaminimo popietės su jaunuoliais iš
Marijampolės, Kalėdų šventimas, “Darom” akcija (su Savanorių centru) ir kt.
 2 jaunuoliai išsiųsti trumpalaikei savanorystei Olandijoje ir 1 jaunuolis Estijoje (su Savanorių
centru).
 Į „Kitaip“ veiklas įtraukta 90 jaunuolių:
 Lydimajame būste gyveno 8 jaunuoliai;
 29 dalyvavo tik veiklose;
 su 38 palaikomas nuolatinis santykis;
 su 23 dirbama su asmeniniu pokyčiu;
 17 jaunuolių sudalyvavo pameistrystės programoje: vaistinėje, autoremonto garaže, kelionių agentūroje,
renginių organizavimo įmonėje, grožio salone, fotografijos salone, veterinarijos klinikoje ir pan.
Jaučiame, pameistrystės programa pasiteisino, yra poreikis iš jaunuolių ir toliau ją tęsti nelaukiant
struktūrinių projektų.
 Per 2015 metus dar labiau sustiprėjo partnerystė su Vokietijos fondu „Kinderdorfer in Litauen“, su
kuriais išplėtota „Mokslo stipendijos“ programa, skirta besimokantiems jaunuoliams augantiems globos
namuose ir išėjusiems iš jų. Per 2015 metus į programą įtraukti 38 jaunuoliai.
 Per 2015 metus intensyviai bendradarbiauta su globos namais. Bendradarbiaujama ne tik su Kauno, bet
ir Kauno rajono globos namais, Marijampolėje įsikūrusiais „Vaiko tėviškės namais“.

ATVIRAS JAUNIMO CENTRAS „VARTAI“
 Pasikeitė beveik visa jaunimo centro komanda, taigi 2015 daug dėmesio buvo skiriama komandai:
atsakomybių pasiskirstymas, laikysenos, susitarimai, lūkesčių susidėliojimas.
 Per 2015 metus jaunimo centre apsilankė 274 nauji jaunuoliai, vidutinis amžius – 16 – 21 metai,
dauguma - vaikinai.
o Jaunimo centre lankosi ~80 nuolatinių lankytojų, centre apsilankančių bent kartą į savaitę.
o Intensyviai lydėta, susitinkant individualiai – 14 jaunuolių; ne taip intensyviai – 23 jaunuoliai.
o Į veiklas per metus įtraukta NEET ~15 jaunuolių
o Vienas jaunuolis išvyko į trumpalaikę savanorytsę Airijoje.
o Jaučiamas pagyvėjimas ir bendradarbiavimas su jaunuolių tėvais.
 Pagrindinės centro teikiamos paslaugos: Saugios erdvės užtikrinimas, individualus konsultavimas,
kokybiško laisvalaikio organizavimas – daryta nedaug, bet sąmoningai ir su tikslu, iniciatyvų skatinimas
(sapnų gaudyklės, stalo teniso turnyras, filmukas apie vartus, filmas lauke), išvykstamieji užsiėmimai:
patyriminis žygis, dviračių žygis, NVO mugė, Seminaras su Kitaip centru.
 Tapome JRD partneriais įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvas Kaune, dirbti su nedirbančiais,
nesimokančiais, darbo biržoje neregistruotais jaunuoliais ir padėti jiems sugrįžti į švietimo sistemą ar
darbo rinką. Taigi buvo nemažai iššūkių susidėlioti veiklos gaires, strategiją kaip pasiekti iš sistemos
iškritusius jaunus žmones. Daug dėmesio skirta susitikimams ir partnerysčių užmezgimams ar
stiprinimui: su policija, probacijos tarnyba, seniūnijų soc.darbutojais, VDC darbuotojais, bibliotekomis,
krikščioniškomis su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir pan.
SAVANORIŲ CENTRAS:
 EST siuntimas. Per 2015 m. į EST (Europos savnanorių tarnyba) bendrai išsiųsta 28 (iš kurių 18
trumpalaikei savanorystei (skirta MGT jaunuoliams), įtraukiant mažiau galimybių turinčius jaunuolius iš
Patrios kitų centrų, globos namų, kitų partnerių organizacijų). Mūsų jaunuoliai, su kuriais iki tol dirbta
intensyviai kituose centruose, lydėti tų pačių darbuotojų ir per atstumą.
 EST priėmimas. Per 2015 m. priimti 39 EST savanoriai. Savanorius priimti daugiausia socialines
paslaugas teikiančios organizacijos: globos namai, vaikų dienos centrai, socialinių paslaugų centrai, taip
pat regioninis parkas, sportinio laipiojimo įstaiga VšĮ „Miegantys drambliai“. Iš viso įtraukta 12
priimančių ir 15 siunčiančių organizacijų. Į savanorių lydėjimą įtraukta 10 mentorių.
 Jaunimo savanoriška tarnyba. 2015 į projektą įtraukti ir savanoriavo 82 NEET jaunuoliai, kurie
savanoršką veiklą vykdė 27 priimančiose organizacijose Kaune, Kauno r., Kaišiadoryse, Biržuose,
Skuode, Šilutėje, Jurbarke, Kazlų Rūdoje, Marijampolė, Kalvarijoje, Akmenėje.
 Vietinių savanorių grupė. Rugsėjį surinkta 59 jaunuolių grupė, iš kurių ~20 savanoriavo ir liko grupės
procese (grupės susitikimai 2 k./ mėn.). lapkričio mėnesį vyko savanorių grupės mokymai, kuriuose
dalyvavo 16 savanorių. Dalis savanorių lydėti individualiai (pvz. vyresni, kuriems grupės formatas
nelabai tiko), per metus įvyko 65 konsultacijos su 45 savanoriais.
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A.C. Patria išlaidos, 2015
Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2 % savo pajamų mokesčio už 2014 metus “Actio Catholica Patria”!
2015 metais į "A.C.Patria" buvo pervesta 701,31 Eur. Savarankiškumo ugdymo centro "Kitaip", dirbančio su
valstybės globoje augančiais/augusiais jaunuoliais, projektinis veiklų finansavimas baigėsi 2015 metų rugpjūčio
mėnesį, tačiau savo pradėtas veiklas ir paslaugas jaunuoliams tęsiame iš organizacijos lėšų bei surinktos
paramos. 2 procentų parama už 2014 metus padengė pusės mėnesio darbuotojų atlyginimų (su visais darbdavio
mokamais mokesčiais).

