KAUNO ARKIVYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRO
2019 METŲ ATASKAITA
DARBUOTOJŲ
vardas, pavardė

Krūvis

Kun. Liutauras Vilėniškis

Pareigybės

Pastabos

Kapelionas

1
2
3

Agnė Grigaitytė
Jonė Rimavičiūtė
Andrius Kilius

1 et.
1 et.
1 et.

4
5
6

Monika Žydeliūnaitė
Tomas Jakštas
Dominykas Simanavičius

1 et.
1 et.

7

Kristina Bajarūnaitė

Vadovė
Programų koordinatorė
Programų koordinatorius
Programų koordinatorė ir
KID vadovė
Programų koordinatorius
Programų koordinatorius
Programų koordinatorė ir
KID vadovė

Nuo gegužės mėn.
Nuo liepos mėn.
Nuo rugpjūčio mėn.
Iš darbo išėjo liepos mėn.
Iš darbo išėjo sausio mėn.

Skaičius
15
30
20
30

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

2019 M.
PAGRINDINĖS
VEIKLOS IR
PROJEKTAI

Veikla
(dalyvavimas,
organizavima
s, kt.)

Preliminarus dalyvių
skaičius

Alfa kursas

Organizavimas

40 dalyvių

Alfa savaitgaliai

Organizavimas

30 - 40 dalyvių. Viso 104

Evangelizacinės misijos
parapijose/mokyklose

Organizavimas

20-100 dalyvių. Viso 300

Organizavimas

150 dalyvių

Organizavimas

400 dalyvių

14 organizavimo susitikimų; 1
savanorių mokymai.

Organizavimas

45 dalyviai

1

Organizavimas

KAJC komanda

43 susirinkimai

Jaunimo diena Šiluvoje
Jaunimo susitikimų
diena "Perkeičia
vandenį"
Kairos rekolekcijos
jaunimui
KAJC komandos
posėdžiai

Kartai/dažnumas
10 susitikimų, 2 šventiniai
susitikimai, 1 trijų dienų savaitgalis
1 savaitgalis Ukmergės dekanato
sutvirtinamiesiems; 1 savaitgalis
Dotnuvos sutvirtinamiesiems; 1
šeštadienis Pauliuose. Viso 3
savaitgaliai.
1 popietė "Vyturio" mokykloje su
ateitininkais; Misija Pumpėnų
jaunimo dienose; Susitikimas su
Vilijampolės sutvirtinamaisiais;
Susitikimas su Gerojo Ganytojo
parapijos sutvirtinamaisiais;
"Nemuno" mokyklos adventinė
popietė. Viso 5 misijos.
1

Organizavimas

150-250 dalyvių

5

Organizavimas

5-20 dalyvių

17

Organizavimas

560 moksleivių

10 - 1,5 val. trukmės pamokų
mokyklose

Organizavimas

50 dalyvių

2 dienų rekolekcijos Jono Pauliaus II
gimnazistams

Organizavimas

150 - 300 dalyvių. Viso
810

4 visos dienos šeštadieniai. 1 Jonavos dekanatas, 2 - Kauno I
dekanatas, 3 - Kauno II dekanatas,
Kėdainių ir Ukmergės dekanatai, 4 Raseinių ir Jurbarko dekanatai. 4
savanorių mokymai.

Organizavimas

30-70 dalyvių

6

Organizavimas

250

3 val.

Organizavimas

700 dalyvių

5 organizaciniai susitikimai; 1
savanorių mokymai

Organizavimas

12 dalyvių

1

Organizavimas

25 dalyviai

3 dienų savaitgalis jaunimui

Šventosios Mišios

Organizavimas

30-80 dalyvių

10

Vasaros stovykla "Esi
vertas daugiau"

Organizavimas

150 dalyvių

10 stovyklos organizavimo
susitikimų; 4 savanorių mokymai; 1
savanorių mokymų savaitgalis.

Jaunimo sielovados
forumas

Organizavimas
kartu su LJPC ir
kitais jaunimo
centrais

300 dalyvių

Trukmė: 14 valandų

Lietuvos jaunimo dienų
susitikimai

Organizavimas/
bendradarbiavi
mas

Lytiškumo ugdymo
programos pristatymas
Kauno visuomenės
sveikatos specialistais

Organizavimas/
bendradarbiavi
mas

80 dalyvių

2 val. seminaras kartu su Kauno
miesto visuomenės sveikatos biuru

Misijų mėnesio
renginiai jaunimui

Organizavimas/
bendradarbiavi
mas

240 dalyvių

Du 2 val. susitikimai su moksleiviais,
jaunimo vakaras, kartu su Kauno
kurija

Organizavimas/
bendradarbiavi
mas

350 dalyvių

2 renginiai kartu su Pašaukimų
sielovada

KAJC teminiai vakarai
KAJC trečiadieniai
(išpažintys, pokalbiai,
Šv. Rašto grupelė,
susitikimai su svečiu,
teologu, malda)
Lytiškumo ugdymo
programa mokyklose
"Esi vertas daugiau"
Lytiškumo ugdymo
rekolekcijos
moksleiviams
Lytiškumo ugdymo
rekolekcijos
sutvirtinamiesiems
"Užtvirtink"
Maldos su giesme
(šlovinimo) vakarai
Padėkos šventė
sielovados
bendradarbiams
Pasaulio jaunimo dienų
renginys Raudondvaryje
Piligriminis žygis
baidarėmis
Savaitgalis jaunimui
"Esi vertas daugiau"

Pašaukimų savaitės
renginiai "Sugedo
vartai" bei "Šviesa
naktyje"
Susitikimai dekanatuose
(su jaunimo vadovais,
dekanais, katechetais,
kunigais)

Organizavimas/
bendradarbiavi
mas

40 susitikimų su savo atsakomybių
komandomis; video filmavimai;
misijų pasiruošimai; pristatymai
mokytojams.

14 susitikimų

4 neformalūs susitikimai, 1
komandos išvyka ir rekolekcijos,
kelionė į Baltarusiją su LJPT.

KAJC komandos
neformalūs susitikimai
ir šventės

Organizavimas/
dalyvavimas

Kiti susitikimai

Organizavimas/
dalyvavimas

72 susitikimai/posėdžiai/susirinkimai
su bendradarbiais, kunigais, kitais
centrais, institucijomis,
organizacijomis, savanoriais ir kt.

LJPT susitikimai dėl
Lietuvos jaunimo dienų

Organizavimas/
dalyvavimas

9 Lietuvos jaunimo pastoracinės
tarybos posėdžiai, 3 išvažiuojamieji
visos LJD organizacinės komandos 3
dienų posėdžiai.

Dalyvavimas kitų
institucijų ir asmenų
sventėse, renginiuose
Gyvųjų akmenų
konferencija apie
mesijinius žydus
KAJC komandos
dvasinis ir profesinis
ugdymasis (Lietuvoje ir
užsienyje)
Kauno arkivyskupijos
sielovados komandos
susirinkimai

KAJC komanda

Dalyvavimas/pa
galba

KAJC komanda

7 (šventimai, gimtadieniai, pamaldos
ir kt.)

Dalyvavimas/pa
galba

KAJC komanda

3 dienų savanorystė renginyje

Dalyvavimas

KAJC komanda

2 konferencijos užsienyje, 2
rekolekcijos, 7 seminarai

Dalyvavimas

8 susirinkimai

2019 m. didžiausias dėmesys skirtas:
1. Lietuvos jaunimo dienų organizavimui. Darbuotojai yra pagrindiniai šių atsakomybių kuratoriai:
renginio viešinimas ir komunikacija (Monika), infrastruktūra (Andrius), pasiruošimo programa
ir misijų komanda (Jonė), darbas su grupių vadovais (Tomas).
2. Suorganizuotas didžiausias KAJC metinis renginys – jaunimo susitikimų diena ir jaunimo centro
25-as gimtadienis. Į renginį atvyko jaunimas iš visos Lietuvos, buvo įtraukta 300 dalyvių, 60
savanorių, apie 80 svečių ir organizatorių.
3. Didelio indėlio pareikalavo Jaunimo sielovados forumo organizavimas Kaune. Taip pat sausio
mėnesį kartu su Vilniaus ir Panevėžio jaunimo centrais organizavimo Pasaulio jaunimo dienų
minėjimą Lietuvoje, dalyvavo 600 jaunų žmonių.
4. Pagalbai parapijų katechetams, kurie kreipiasi norėdami suorganizuoti Alfa savaitgalį jaunimui
ar tiesiog pasikviečia į susitikimą su sutvirtinamaisiais.
5. Jaunimo centro vidaus patalpų ir kiemelio remontui, jis užtruko apie pusę metų.
6. Darbui su ilgalaikiais ir trumpalaikiais savanoriais, esame akredituota savanorius priimanti
organizacija, todėl savanoriai čia gali atlieka Jaunimo savanoriškos tarnybos programą.
7. Bendradarbiavimui su Kauno miesto savivaldybe, esame darbo grupėje, kuri kuria savanorystės
platformą Kauno miestui.
8. Lytiškumo ugdymo programų įgyvendinimui (mokyklos ir sutvirtinamieji).
2019 m. išmoktos pamokos (ką manote, ką reikėtų keisti ar tobulinti):

1. Praėjus didiesiems renginiams, vėl skirti laiko važiavimui į dekanatus, Alfa ir kitokių savaitgalių
vedimui.
2. Skirti daugiau dėmesio kunigams, įsiklausyti į jų lūkesčius jaunimo sielovados atžvilgiu.
3. Rasti laiko neformaliems susitikimams su parapijų jaunimo vadovais, jų motyvavimui,
įkvėpimui.
4. Sukurti kokybišką formatą sutvirtinamųjų susitikimams (patobulinti Užtvirtink).
5. Atsinaujinti KAJC savanorių komandą, nes juntamas kartų pasikeitimas. Reikalingas naujų
savanorių ugdymas, kad ir toliau galėtume sėkmingai vystyti centro veiklą.
Ką manote kokius pagrindinius dalykus (vidinius ar išorinius/veiklos sritis) reikėtų būtinai
išsaugoti kitais metais.
1. Komandos vienybė ir bendradarbiavimas, komandos narių skaičius.
2. Jaunimo centro vietą: Vilniaus g. 7
3. Toliau skatinti katechetų, tikybos mokytojų ir jaunimo vadovų tarpusavio bendradarbiavimą.
Dėti pastangas į ryšio su jaunimo sielovados bendradarbiais išsaugojimą.
4. Bendradarbiauti su kurija ir kitais sielovados centrais kartu kuriant strateginį planą bei pavienius
renginius.
5. Ir toliau bendrauti su privačiais rėmėjais dėl paramos jaunimo sielovadai.
6. Domėjimąsi jaunimo politika už bažnyčios ribų bei katalikiško jaunimo interesų atstovavimą.
Kokias organizacijos stiprybes pastebėjote 2019 m.?
1. Darni vidinė organizacijos kultūra.
2. Stipri penkių pilno etato darbuotojų komanda.
3. Aktyvus jaunimo centro kapeliono įsitraukimas į jaunimo centro veiklą, komandos dvasinis
palydėjimas ir ugdymas.
4. Artimas bendradarbiavimas su kitomis bendruomenėmis (Piligrimų centru, Gailestingumo
versme, Gyvaisiais akmenimis ir kt.). Jie padeda įgyvendinti tam tikras jaunimo centro veiklas:
Alfa kursą; maldos vakarus, Šv. Mišias.
5. Didelis jaunimo centro indėlis organizuojant Jaunimo sielovados forumą ir Lietuvos jaunimo
dienas 2020.
6. Erdvios, šiltos, sutvarkytos jaunimo centro patalpos.
7. Atviri trečiadieniai jaunimo centre su kviestiniais svečiais ir kalbėtojais.
8. Trumpalaikių ir ilgalaikių jaunimo centro savanorių atsidavimas.
9. Užmegztas bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybe ir Jaunimo reikalų departamentu.
10. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas dalyvaujant įvairiuose seminaruose bei konferencijose.
Kokias organizacijos silpnybes pastebėjote 2019 m.?
1. Asmeninio dėmesio stoka parapijų jaunimo vadovams ir jų jaunimui.

2. Nėra siūloma pakankamai renginių tinkamų jaunesniam (13 – 15 metų) jaunimui.
3. Darbuotojų kaita pirmą metų pusmetį, pristabdžiusi galimybes įgyvendinti daugiau veiklų.
4. Neatsiradęs jaunimo vadovas Ukmergės dekanate.
Kokių galimybių dar neišnaudojote?
1. Jaunimo žinių apie maldą ir liturgiją ugdymas per maldos vakarus.
2. Jaunimo centro salių nuoma įvairioms iniciatyvoms ir grupėms.
3. Paauglių įtraukimas į jaunimo centro veiklas ir savanorystes.
4. Aktyvesnis darbas su Kauno arkivyskupijos dekanatais.
5. Išsiaiškinti kas populiaru jaunimo tarpe, kaip juos sudominti krikščioniškomis veiklomis.
6. Dekanatus kuruoja aktyvus vietinis jaunimas.
7. Didesnis dėmesys karitatyvinėms veikloms.
8. Daugiau dėmesio su jaunimu dirbantiems kunigams.
Kokios didžiausios grėsmės tyko organizacijos?
1. Didelis darbų tempas.
2. Kiekvienas iš darbuotojų turi po svarbią atsakomybę Lietuvos jaunimo dienose, tai sudaro
nemažą papildomą krūvį, dėl kurio kenčia jaunimo centro įprastinė veikla.
3. Pasiliekama prie įprastų, visiems jau žinomo formato renginių.
4. Į jaunimo centro renginius ateina ir savanoriauja vyresnė auditorija, su kuria yra lengva dirbti,
bet taip nepasiekiama tikslinė grupė – paaugliai.
5. Fondų nykimas mažina finansavimo galimybes.
6. Jaunimo centro vadovė nuo šių metų turi papildomas atsakomybes – dirba Lietuvos jaunimo
pastoracijos centre.
7. Didelis krūvis dėl Lietuvos jaunimo dienų paskatino atsisakyti kai kurių renginių. Vienas jų yra
„Užtvirtink“ renginys, kuris yra skirtas sutvirtinamiesiems. Dėl to gali būti prarandamas santykis
su šių metų sutvirtinamaisiais.
8. Grupių vadovų ir kai kurių katechetų nebendradarbiavimas.
CENTRŲ DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS
temos
Dalyvių skaičius
Kurija: seminaras apie perdegimą;
2
LJPC: seminaras apie vaikų
4
seksualumą ir seksualinę prievartą prieš
vaikus;
KAJC: stovyklos savanorių mokymai
4
su specialistais
Seminarai, mokymai
Kretinga: Šlovinimo seminaras
1
Kurija: Gavėnios rekolekcijos
2
Rekolekcijos
KAJC: Advento rekolekcijos
6
Stovyklos
Esi vertas daugiau
5

Posėdžiai
Maldingos kelionės
Supervizijos,
intervizijos
Konferencijos

43 KAJC komandos + 12 LTJPC + 72
įvairiausi kiti posėdžiai/susirinkimai
LJPC: Piligrimystė į Baltarusiją
KAJC: Piligrimystė į Romą

6
3
6

CCEE Romoje: jaunimo sielovada
Caritas: darbas su savanoriais

1
3

CENTRŲ DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS
Agnė
Jonė
Monika
Andrius
Tomas
Seminarai,
3
4
1
4
mokymai
4
Rekolekcijos
3
4
1
3
3
Stovyklos
1
2
1
1
1
43 KAJC komandos + 12 LTJPC + 72 įvairiausi kiti
Posėdžiai
posėdžiai/susirinkimai.
Maldingos kelionės
2
3
1
3
2
Supervizijos,
0
0
0
0
intervizijos
1
Konferencijos
1
7
0
0
1

Parengė: Agnė Grigaitytė

