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

2018 M.
PAGRINDINĖS
VEIKLOS IR
PROJEKTAI

Pastabos

Preliminaru
s dalyvių
skaičius

Kartai/dažnumas

50 dalyvių,
12 savanorių

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

Organizavimas

205 dalyviai

1-3 dienų trukmės Alfa
savaitgaliai Kauno
arkivyskupijos ir Telšių
vyskupijos sutvirtinamiesiems

Organizavimas

145 dalyviai

2-3 val. trukmės 5 susitikimai

Organizavimas

263 dalyviai

7 susitikimai

Organizavimas

1050
dalyvių, 70
savanorių

11 susirinkimų, 1 savanorių
mokymai, 1 padėkos šventė
savanoriams, 1 laida "Marijos
radijuje"

Veikla (dalyvavimas,
organizavimas, kt.)

Organizavimas

6
7

8

KAJC komandos
posėdžiai
KAJC teminiai
vakarai
KAJC trečiadieniai
(išpažintys,
dvasiniai pokalbiai,
rožinis, arbata etc)

Organizavimas
Organizavimas

Organizavimas

9

Lytiškumo ugdymo
programa
mokyklose "Esi
vertas daugiau"

Organizavimas

10

Lytiškumo ugdymo
rekolekcijos
sutvirtinamiesiems

Organizavimas

11

12

Padėkos šventė
arkivyskupijos
jaunimo sielovados
bendradarbiams
Popiežiaus vizito
pristatymai
mokyklose

45
susitikimai;
dalyvavo
1794
moksleiviai
Dalyvavo
Kauno
arkivyskupijo
s, Vilkaviškio
ir Telšių
vyskupijų
sutvirtinamiej
i; viso: 776

762
moksleiviai

Šlovinimo vakarai

Organizavimas

15

Šventosios Mišios

Organizavimas

16

Vasaros stovykla
jaunimui "Esi
vertas daugiau". I
pamaina: 60
dalyvių, 45
savanoriai; II
pamaina: 50
dalyvių, 40
savanorių

17

Popiežiaus vizitas:
Šventosios Mišios
Kaune ir kiti
renginiai

19

14 kartų

Organizavimas

14

Jaunimo sielovados
forumas
Susitikimai
dekanatuose (su
jaunimo vadovais,
mokytojomis,
katechetais,
kunigais)

2-9 dalyviai

160 dalyvių

Organizavimas

18

29 komandos susirinkimai iš
jų 2 išvažiuojamieji

Organizavimas

Seminaras "Kaip
garsinti bažnyčioje
ir jos renginiuose?"

13

KAJC
komanda
65-170
dalyvių

7 teminiai vakarai

45-1,5 val. trukmės programa

10 vienos dienos rekolekcijų;
2 dviejų dienų rekolekcijos

3 val.

18 dalyvių

Trukmė: 14 valandų

60-100
dalyvių
35-90
dalyvių

8 šlovinimo vakarai
8 kartai

110 dalyvių

10 stovyklos organizavimo
susirinkimų; savanorių
pasiruošimo savaitgalis, 2
savanorių mokymai; Dviejų
pamainų stovyklos trukmė - 2
savaitės

Organizavimas kartu su
kitomis Bažnyčios
institucijomis

100 000
dalyvių

33 susirinkimai; info palapinė
"Hanza dienose" ir renginyje
"Padžiauk sofą"; savanorių
mokymai; dalyvavimas 2
padėkos šventėse; Popiežiaus
išlydėjimas

Organizavimas/
bendradarbiavimas

300 dalyvių

Trukmė: 10 valandų

Organizavimas

Organizavimas /
bendradarbiavimas

15 susirinkimų, 2 pastoracinių
tarybų mokymai, 1 seminaras
jaunimo darbuotojams

20

21

22

23

24

25

26

Taize pamaldos
prie Kryžiaus
parapijose
Adventinės
rekolekcijos su br.
Jean Marie jaunimo
vadovams ir
lyderiams
Tikybos mokytojų
sezono atidarymo
šventė
II dekanato
jaunimo diena
Jaunimo festivalis
"Welcome to
Paradise"
Prancūzijoje
KAJC komandos
neformalūs
susitikimai ir
šventės
Kataliko balso
akademija Kaune:
lytiškumo etika

Organizavimas /
bendradarbiavimas

50 dalyvių

2 pamaldos; bendradarbiaujant
su parapija ir Piligrimų centru

45 dalyviai

Trukmė: 2 dienos

Organizavimas/
bendradarbiavimas
Organizavimas/
bendradarbiavimas
Organizavimas
bendradarbiaujant su vietos
centru

Trukmė: 4 valandos
67
140 dalyvių

5 val.

Organizavimas/bendradarbiavi
mas

48 dalyviai

Skype konferencija, 2 grupės
susitikimai; 12 dienų
piligriminė kelionė

Organizavimas/dalyvavimas

KAJC
komanda

4 neformalūs susitikimai; 1
kelionė į Švediją su LTJPT

Organizavimas/dalyvavimas
kartu su VšĮ "Kataliko balsas"

25 dalyviai

2 teminiai seminarai po 3,5
val.

27

Kiti susitikimai

Organizavimas / dalyvavimas

79
susitikimai/posėdžiai/susirinki
mai su bendradarbiais,
kunigais, kitais centrais,
institucijomis,
organizacijomis, savanoriais ir
kt.

28

Kiti susitikimai

Organizavimas / dalyvavimas

10 susitikimų su kunigais,
bendradarbiais, kitais centrais

29

30

31

32

33
34

Susitikimai
dekanatuose (su
jaunimo vadovais,
mokytojomis,
katechetais)
Kalėdinė šventė
arkivyskupijos
darbuotojams
Dalyvavimas kitų
institucijų ir
asmenų šventėse,
renginiuose
Lietuvos jaunimo
pastoracijos
tarybos posėdžiai
Lietuvos jaunimo
pastoracijos
tarybos
posėdžiai/mokymai
Parapijų vizitacija

Organizavimas / dalyvavimas

5-20 dalyvių

13

Dalyvavimas / pagalba

KAJC
komanda

Šv. Mišios ir šventinė agapė

Dalyvavimas / pagalba

KAJC
komanda

9 (šventimai, gimtadieniai,
pamaldos ir kita)

Dalyvavimas

KAJC
komanda

12 susirinkimų (1 Skype
konferencija)

Dalyvavimas

KAJC
komanda

9 susirinkimai iš jų 2
išvažiuojamieji

Dalyvavimas

12

35

36

KAJC komandos
dvasinis ir
profesinis
ugdymasis
(Lietuvoje ir
užsienyje)
Kauno
arkivyskupijos
simpoziumas

Dalyvavimas

KAJC
komanda

2 rekolekcijos, Kryžiaus
kelias, supervizija, 3
konferencijos, 1 forumas, 1
mokymai, 1 seminaras

Dalyvavimas

3 darbuotojai

8 val. trukmės

2018 m. didžiausias dėmesys skirtas:
1. Popiežiaus vizito Lietuvoje organizavimui. Darbuotojai pasiskirstę skirtingas atsakomybės
aktyviai įsijungė į organizacinius darbus. Ilgalaikiai savanoriai aplankė nemažai mūsų
vyskupijos mokyklų ir pravedė pamokas kviečiančias jaunimą į susitikimą su Popiežiumi.
2. Suorganizuotas didžiausias KAJC metinis renginys – jaunimo susitikimų diena. Į renginį atvyko
jaunimas iš visos Lietuvos, buvo įtraukta 900 dalyvių, 80 savanorių, apie 100 svečių ir
organizatorių.
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
ar tiesiog pasikviečia į susitikimą su sutvirtinamaisiais.
5. Darbui su ilgalaikiais ir trumpalaikiais savanoriais.
6. Lytiškumo ugdymo programų įgyvendinimui (mokyklos ir sutvirtinamieji).
7. Vilniaus 7 pastato ateities perspektyvų planavimui.
8. Jaunimo centras tapo akredituota savanorius priimančia organizacija. Nuo šiol mūsų centre
savanoriaujantys asmenys gali pasirašyti sutartį ir gauti papildomų balų stojant į universitetą ar
kur nors darbinantis.
2018 m. išmoktos pamokos (ką manote, ką reikėtų keisti ar tobulinti):
1. Atnaujinti darbo su dekanatais strategiją. Įgalinti Kaune gyvenančius ir veiklos ieškančius, idėjų
ir motyvacijos turinčius jaunuolius savanoriauti ir prisidėti prie evangelizacijos dekanatų
centruose, rajonų parapijose.
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. Atnaujinti Kauno mieste veikiančių ir jaunimo sielovadą vykdančių grupių bendradarbiavimą.
Kartu ieškoti būdų, kaip patraukti daugiau nuo bažnyčios nutolusių jaunuolių.
5. Siekti didesnio bendradarbiavimo 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. Kartą per metus didesnio
masto renginys ir kartą per metus vasaros stovykla. Tokie didesni įvykiai pritraukia naujų
savanorių, kurie auginami ir vėliau tampa aktyviais parapijų, bendruomenių nariais.
2. Komandos vienybė ir bendradarbiavimas, komandos narių skaičius.
3. Toliau skatinti katechetų, tikybos mokytojų ir jaunimo vadovų tarpusavio bendradarbiavimą.
Dėti pastangas į ryšio su jaunimo sielovados bendradarbiais išsaugojimą.
4. Ir toliau bendrauti su privačiais rėmėjais dėl paramos jaunimo sielovadai.
5. Domėjimąsi jaunimo politika už bažnyčios ribų bei katalikiško jaunimo interesų atstovavimą.
Kokias organizacijos silpnybes pastebėjote 2018 m.?
1. Darbuotojų kaita, o tiksliau atsisveikinimas su ilgai dirbusiais Jaunimo centro darbuotojais.
Naujų darbuotojų paieškos nėra lengvas ir greitas procesas.
2. Dviejuose dekanatuose nepavyksta atrasti jaunimo vadovų ir atgaivinti dekanato jaunimo
sielovadinę veiklą.
3. Popiežiaus vizitas rudens semestre padarė didelį poveikį įprastinei Jaunimo centro dinamikai,
nepavyko laiku susiplanuoti ir pradėti naujo sezono. Žinoma, tam įtakos turėjo ir komandos
sumažėjimas.
Kokias organizacijos stiprybes pastebėjote 2018 m.?
1. Draugiški tarpusavio santykiai tarp darbuotojų ir kitų kurijos bendradarbių.
2. Nemažėjantys dalyvių skaičiai įvairiuose renginiuose.
3. Jaunimo centro darbuotojai kviečiami dalintis gerąją darbo su jaunimu patirtimi seminaruose,
kitų vyskupijų renginiuose.
4. Atvirumas trumpalaikiams savanoriams.
5. Reguliarūs jaunimo vadovų susirinkimai. Pavyko užtikrinti jaunimo vadovų gausų ir motyvuotą
dalyvavimą kas du mėnesius vykstančiuose jaunimo vadovų posėdžiuose.
6. Sukurta nauja Jaunimo centro internetinė svetainė.
7. Jaunimo centro darbuotojų pajėgus ir naudingas įsijungimas į Popiežiaus vizito organizacinius
darbus.
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. Dideli pokyčiai komandoje. Tai tuo pačiu ir galimybė atsinaujinti, ir papildomas darbo krūvis
įvedant, apmokant naujus darbuotojus.
2. Artėjančios Lietuvos jaunimo dienos 2020, nemaža atsakomybė kris ant mūsų Jaunimo centro
darbuotojų ir savanorių pečių.
CENTRŲ DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS
Kristina
Jonė
Agnė
Seminarai, mokymai
1
3
3
Rekolekcijos
2
9
3
Stovyklos
2
0
2
29 KAJC komandos + 12 LTJPC + 89
Posėdžiai
įvairiausi kiti posėdžiai/susirinkimai.
Maldingos kelionės
3
7
2
Supervizijos, intervizijos
1
1
11
Konferencijos
1
4
3

