KAUNO ARKIVYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRO
2017 METŲ ATASKAITA
DARBUOTOJAI
Kun. Kęstutis Genys
Kapelionas

Agnė Grigaitytė, vadovė. 1 et.

Modesta Paklonskaitė,
Projektų koordinatorė, 0,75 et.

Rokas Balsys,
Projektų vadovas, 1 et. (nuo spalio mėn.)

Kristina Bajarūnaitė,
Programų koordinatorė, 1 et.

Miglė Pečiulytė,
Programų koordinatorė, 0,5 et.

Domas Antanas Raižys,
Jaunimo darbuotojas, 0,5 et.
(Iki rugsėjo mėn.)

Marija Šulcaitė,
Kauno I dekanato vadovė, 0,5 et.
(Iki rugpjūčio mėn.)

Linas Nazarenka,
Grafikos dizaineris

Jonė Rimavičiūtė,
Programų koordinatorė, 0,5 et.

SAVANORIAI
Vyskupijos Centre (ilgalaikiai)
Vyskupijos Centre (trumpalaikiai)
Dekanatų Centruose
Kauno miesto parapijose

Skaičius
20
60
20
30

1
2

2017 M. PAGRINDINĖS
VEIKLOS IR
PROJEKTAI

Veikla
(dalyvavimas,
organizavimas,
kt.)

Preliminarus
dalyvių
skaičius

Kartai/dažnumas

Šventosios Mišios
Išpažintys, rožinis

Organizavimas
Organizavimas

35-70 dalyvių
5-15 dalyvių

9 kartai
33 kartus
7 stovyklos organizavimo

Vasaros stovykla jaunimui
3

"Esi vertas daugiau" (90
dalyvių, 50 savanorių)

Organizavimas

90 dalyvių, 50
savanorių

susirinkimai, savanorių
pasiruošimo savaitgalis,
savaitės trukmės stovykla

Organizavimas

4 savanorių susitikimai /
mokymai; 5 LJD Fiestos
organizavimo susirinkimai, 1
LJD pristatymo pamokos
kūrimo susirinkimas, 1
susitikimas su kurčiųjų
organizacijos atstovais

LJD pristatymai

Organizavimas

3871 dalyvis, 20
savanorių

61 pristatymas mokyklose ir
1 pristatymas Kauno
arkivyskupijos kunigų
susirinkime

6

Lietuvos jaunimo dienos

Organizavimas
kartu su kitų
vyskupijų
jaunimo centrais

6000 dalyvių

Renginio trukmė - 3 dienos

7

Gilyn (paskaitų ciklas)

Organizavimas

378 dalyviai

3 val. trukmės 9 susitikimai

4

5

Pasiruošimas Lietuvos
jaunimo dienoms (LJD)

2 val. trukmės 5 susitikimai ir
8

Atsipūsk! Juk
penktadienis

Organizavimas,
dalyvavimas

116 dalyvių

1 gavėnios susitikimas Kauno
kunigų seminarijoje

9

Piligriminis žygis ir
Jaunimo diena Šiluvoje

Organizavimas

151 dalyvis, 40
savanorių

Du savanorių susitikimai,
jaunimo diena paros trukmės

44 dalyviai

Trys grupės susitikimai; 12
dienų piligriminė kelionė

2 grupių susitikimai bei 5 d.
kelionė į Budapeštą

Jaunimo festivalis
10

11

Grupės vežimas

"Welcome to Paradise"
Prancūzijoje

kartu su VDU
akademine
sielovada

Piligriminė kelionė
"Naujieji metai Budapešte
su Emanuelio
bendruomene"

Grupės vežimas
kartu su VDU
akademine
sielovada

33 dalyviai

12

Alfa kursas

Organizavimas

45 dalyviai, 12
savanorių

13
14

KAJC teminiai vakarai
Šlovinimo vakarai

Organizavimas
Organizavimas

30-200 dalyvių
70-110 dalyvių

2 komandos susitikimai, 10
užsiėmimų, 2 šventiniai
vakarai, Šv. Dvasios
savaitgalis
8 teminiai vakarai
4

2 planavimo susirinkimai, 2
15

Merginų rekolekcijos
"Kitoks laikas"

Organizavimas

43 dalyvės, 18
savanorių

16

Vaikinų rekolekcijos
"Kitoks laikas"

Organizavimas

22 dalyviai, 8
savanoriai

17

18

19

Seminarai / mokymai
dirbantiems su jaunimu

Evangelizacija Šviesa
naktyje
Padėkos šventė
arkivyskupijos jaunimo
sielovados
bendradarbiams

savaitgaliai trijų dienų
trukmės
3 planavimo susirinkimai, 1
savaitgalis trijų dienų trukmės

Organizavimas

20 - 42 dalyviai

Praktiniai mokymai jaunimo
vadovams, 8,5 val.; 2 jaunimo
darbuotojų seminarai;
seminaras sutvirtinimo
komandoms; 2 seminarai
kunigams ir katechetams (5
val.); 1 Jaunųjų misionierių
programos seminaras (4 val.)

Organizavimas

30-50 savanorių

2 mokymai ir savanorių
susitikimai; 2 evangelizacijos

Organizavimas

160 dalyvių

4 val.

Organizavimas

27 susitikimai;
dalyvavo 1153
moksleiviai

45-1,5 val. trukmės programa

20

Lytiškumo ugdymo
programa mokyklose "Esi
vertas daugiau"

21

Lytiškumo ugdymo
rekolekcijos
sutvirtinamiesiems

Organizavimas

22

Evangelizacinės misijos
mokyklose/parapijose ir
kt.

Organizavimas

Dalyvavo 21
parapija; 418
sutvirtinamųjų;

8 vienos dienos (7,5 val.)
trukmės rekolekcijos; 2 dviejų
dienų (16 val.) trukmės
rekolekcijos

Nuo 13 dalyvių

26 susitikimai

50 dalyvių

9 val. Trukmės

Vaikų ir jaunimo
programos dalies
vedimas

100 dalyvių

7 dienos

Kelionė į konferenciją
"Uprising" Anglijoje

Dalyvavimas

2 darbuotojai ir 2
savanoriai

5 dienų trukmės

Kataliko balso akademija
Kaune: lytiškumo etika

Dalyvavimas,
organizavimas
kartu su VšĮ
"Kataliko balsas"

30-38 dalyviai

2 teminiai seminarai po 3 val.

Dalyvavimas

KAJC komanda

9 susirinkimai

Dalyvavimas

KAJC vadovė

3

Organizavimas /
dalyvavimas

5-20 dalyvių

25

Organizavimas
23

Dekanatų/kitų vyskupijų
jaunimo dienos
Šeimų vasaros stovykla.

24 Vaikų ir jaunimo programos
vedimas

25

26

Lietuvos jaunimo
27
pastoracijos tarybos
posėdžiai/mokymai
28
Parapijų vizitacija
Susitikimai dekanatuose
(su jaunimo vadovais,
29
mokytojomis, katechetais,
kunigais)

bendradarbiaujant
su vietos centru

30

31
32

Kiti susitikimai
Kalėdinė šventė
arkivyskupijos
darbuotojams
Pasaulinė lyderystės
konferencija

Nacionalinis darbo su
33 jaunimu forumas "Ateik.
Išgirsk. Dalinkis"

Dalyvavimas

KAJC komanda

Šv. Mišios ir šventinė agapė

Dalyvavimas

KAJC komanda

2 dienos

Dalyvavimas

KAJC komanda

7 val.

Dalyvavimas

KAJC vadovė ir
savanorė

2 val.

Lytiškumo ugdymo

34 seminaras „Lytiškumo etika:
Katalikų Bažnyčios iššūkis
šiuolaikinei kultūrai

38 susitikimų su kunigais,
bendradarbiais, kitais
centrais, savanoriais

Organizavimas /
dalyvavimas

4 maldos ir ugdymo
35

KAJC savanorių
susitikimai

KAJC komandos
posėdžiai
KAJC komandos
37
rekolekcijos
KAJC komandos rožinio
38
malda Marijos radijuje
36

39

KAJC komandos
formavimo(si) susitikimai

Organizavimas /
dalyvavimas

15-25 savanoriai

Organizavimas

KAJC komanda

Dalyvavimas

KAJC komanda

Dalyvavimas

KAJC komanda

4 kartai

Organizavimas /
dalyvavimas

KAJC komanda

2

KAJC komandos
40

susitikimas su
misionieriais iš Anglijos

susitikimai (po 3 val.); 1
susitikimas pramogų parke
29 komandos susirinkimai iš
jų 1 išvažiuojamasis
2 dienų rekolekcijos
Paštuvoje

KAJC komanda
Organizavimas /
dalyvavimas

ir ilgalaikiai
savanoriai

3 dienos

2017 m. didžiausias dėmesys skirtas:
1. Lietuvos jaunimo dienų reklamai Kauno arkivyskupijoje, įvyko daug susitikimų su
moksleiviais tiek Kauno miestų, tiek kitų dekanatų mokyklose. Susitikimų turinys buvo ne tik
reklaminis, tačiau ir evangelizacinis, savanoriai liudydavo savo tikėjimą, krikščioniška žinia
perduota per gyvą asmenį.
2. Lietuvos jaunimo dienų organizavimui. Mūsų centras buvo atsakingas už „Fiestos“ programą ir
įgyvendinimą, tam prireikė ne mažo ilgalaikių savanorių būrio, dažnų planavimo susirinkimų,
idėjos vystymo ir daug valandų darbo, kad viskas būtų įgyvendinta. Tai kėlė iššūkį, nes tokios
programos dalies dar nėra buvę LJD istorijoje, tad viską turėjome kurti nuo 0.
3. Jaunimo darbuotojų (jaunimo vadovų, mokytojų bei katechetų) nuosekliam palydėjimui:
seminarai, padėkos šventė, rekolekcijos, asmeniniai susitikimai.
4. Pagalbai parapijų katechetams, kurie kreipiasi norėdami suorganizuoti Alfa savaitgalį
jaunimui. Mūsų darbuotojai ir savanoriai tokiuose savaitgaliuose veda mokymus, sako
liudijimus, moderuoja grupeles, šlovina, meldžiasi už jaunus žmones ir daro viską, kad
sutvirtinamiesiems toks savaitgalis patiktų.
5. Darbui su ilgalaikiais ir trumpalaikiais savanoriais.
6. Lytiškumo ugdymo programų įgyvendinimui (mokyklos ir sutvirtinamieji).

2017 m. išmoktos pamokos (ką manote, ką reikėtų keisti ar tobulinti):
1. Daugiau laiko ir jėgų skirti darbui su parapijomis. Dažnesni asmeniniai susitikimai su
vadovais, jų motyvavimas, palaikymas. Parapijų atgaivinimo planas.
2. Beveik nei viename dekanate nebevyksta dekanato jaunimo diena. Ieškoti atsakymų, kokios to
priežastys, rasti alternatyvių pasiūlymų, kad jaunimo sielovada dekanatuose būtų bent šiek tiek
gyvybinga. Apsvarstyti, kokia yra matoma bendra jaunimo sielovados vizija dekanatų
centruose, paruošti jaunimo sielovadininko ir jaunimo vadovo atsakomybių aprašus.
3. Užtikrinti didesnį bendradarbiavimą su Akademine sielovada.

Ką manote kokius pagrindinius dalykus (vidinius ar išorinius/veiklos sritis) reikėtų būtinai
išsaugoti kitais metais.
1. Reguliarūs renginiai jaunimo centre, kurie yra skirtingi savo turiniu (paskaitos apie
krikščionybę studentams ir norintiems tobulėti; „Atsipūsk“ vakarai jaunesniam, bažnyčioje
nesančiam jaunimui; Teminiai vakarai (muzikos, šokių, liudijimų) visiems kaip bažnyčios
jaunimo organizacijų vienybės ženklas.
2. Vasaros stovykla paaugliams, kuri sulaukia vis didesnio dėmesio ir yra puikus būdas augti ne
tik dalyviams, bet ir savanoriams.
3. Komandos vienybė ir bendradarbiavimas, komandos narių skaičius.
4. Toliau skatinti katechetų, tikybos mokytojų ir jaunimo vadovų tarpusavio bendradarbiavimą.
Organizuojant seminarus apie darbo komandoje būtinybę, kad parapijoje visi dirbantys su
jaunimu dirbtu išvien, atsirastų sinergija.
5. Skirti daugiau dėmesio ilgalaikiams savanoriams, organizuoti jiems išvykas, savaitgalius,
tinkamai atsidėkoti už jų nuoširdžią tarnystę.
6. Ir toliau bendrauti su privačiais rėmėjais dėl paramos jaunimo sielovadai.

Kokias organizacijos silpnybes pastebėjote 2017 m.?
1. Neatrandame būdo, kaip labiau atgaivinti jaunimo sielovadą parapijose ir dekanatuose.
2. Turime itin platų spektrą veiklų ir neretai sunku tinkamai susidėlioti prioritetus, atsirinkti,
kuriems kvietimams sakyti taip, kuriems ne, tam, kad galėtume kokybiškiau vykdyti savo
tiesiogines pareigas.
3. Nebuvo atnaujinta KAJC internetinė svetainė.
Kokias organizacijos stiprybes pastebėjote 2017 m.?
1. Draugiška, vieninga, motyvuota ir ne mažesnė negu pernai KAJC komanda. Džiaugsmas, kad
4 darbuotojai ištikimai išdirbo du metus ir toliau planuoja likti, tai užtikrina veiklų tęstinumą.
Pastebime, kad į mūsų komandą nėra sunku įsijungti naujiems darbuotojams, kurie net ir ne
ilgą laiką dirbdami, sugeba tapti labai naudingais komandos nariais.
2. Jaunimas vis dar taip pat gausiai lanko renginius, jei tik būna ilgesnis tarpas (vasaros ar žiemos
atostogos) klausinėja, kada vėl bus vienas ar kitas renginys. Esame svetinga ir patraukli
jaunimui vieta.
3. Atvirumas trumpalaikiams savanoriams: organizuodami didesnius renginius darydavome atvirą
savanorių registraciją, tai pritraukia jaunus ir dar bažnyčioje nesančius žmones, vėliau jie
įsijungia į Alfa kursą, parapijų grupeles. Tokiu būdu padedame jauniems žmonėms atskleisti
savo talentus, ugdytis gebėjimus.
4. Darbuotojai šiais metais lygiavertiškiau pasisiskirsto užduotimis ir atsakomybe už skirtingus
renginius.
5. Reguliarūs jaunimo vadovų susirinkimai. Pavyko užtikrinti jaunimo vadovų gausų ir
motyvuotą dalyvavimą kas du mėnesius vykstančiuose jaunimo vadovų posėdžiuose. Jų metu
kartu meldžiamės, aptariami veiklos planai, sudėliojami renginių prioritetai. Taip pat jaunimo
vadovai pastiprina vieni kitus pasidalindami savo džiaugsmais ir iššūkiais.
6. Apsibrėžėme Jaunimo centro lankymo ir nelankymo valandas.

Kokių galimybių dar neišnaudojote?
1. Daugiau bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis Kauno mieste ir dekanatuose.
Toks ryšių užmezgimas ir bendrų projektų/renginių vykdymas gali pritraukti daugiau jaunimo,
ypač mažesniuose miesteliuose.
2. Dažniau lankyti parapijų jaunimo grupeles ir sutvirtinamuosius.
3. Rasti daugiau privačių rėmėjų ir su jais palaikyti nuolatinį ryšį.
4. Internetinė evangelizacija (youtube, apps‘as ir kt. naujausios technologinės priemonės).
5. Lyderių ugdymas arkivyskupijoje.
Kokios didžiausios grėsmės tyko organizacijos?
1. Jaunimo centro vietos keitimas (grėsmė ir galimybė). Prireiks papildomų jėgų įsirengimo
projekto sukūrimui ir įgyvendinimui. Taip pat prireiks laiko savireklamai, kad žmonės, kurie
yra pamėgę jaunimo centrą ir toliau dalyvautų veiklose naujoje vietoje.
2. Dėl didelio darbuotojų apkrovimo, gali grėsti pervargimas, perdegimas. Pasirūpinti darbuotojų
darbo/poilsio rėžimu.

CENTRŲ DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS
Modesta
Kristina Miglė Rokas Linas
Jonė Agnė
Seminarai, mokymai
3
3
2
3
1
3
5
Rekolekcijos
3
1
1
3
2
4
3
Stovyklos
1
1
1
1
1
1
2
30 KAJC komandos + 9 LTJPC + 10 KASK + 2025 planavimas +
Posėdžiai
stovyklos ir kitų didesnių renginių posėdžiai.
Maldingos kelionės
5
3
1
1
1
3
2
Supervizijos, intervizijos
6
6
6
1
2
1
4
Konferencijos
2
4
2
3
1
3
6

Parengė Agnė Grigaitytė

