
 

 

2017 METŲ DARBO IR VEIKLOS ATASKAITA 

 

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (toliau – DPJC) – tai savanoriška, 

nepolitinė, nevyriausybinė organizacija įkurta 1994 m. Oficialiai pradėjo veiklą 1995 m. kovo 19 d. 
 

Misija. Vadovaujantis krikščioniškais principais ir savanorystės idėja, ugdyti jaunuomenės socialines 
kompetencijas, skatinti visuomeniškumą, pilietiškumą ir sąmoningumą kaip esmines asmenybės savybes.  

DPJC sudėtis. 

Dalininkai: prelatas Edmundas Putrimas, kun. Algis Baniulis SJ, Ričardas Liškauskas.  

Valdybos nariai: prelatas E. Putrimas – pirmininkas, prof. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė, Violeta 
Jokubynaitė, Vita Kilišauskaitė. 

Patariamosios valdybos nariai: Danguolė Misiukonienė, Vytautas Rašinskas. 

2017 metais DPJC dirbo 8 etatiniai darbuotojai: 2 socialiniai pedagogai, 1 socialinė darbuotoja, psichologė, 

buhalterė, vadovė, valytoja. Trys psichologės bei 1 socialinė darbuotoja dirba papildomai projekte 

„Kompleksinė pagalba šeimai Klaipėdos mieste“ (projekto trukmė 2017-2020 m.).  
 96 visų programų savanoriai kitų labui paaukojo 13455 savanoriško darbo valandas. 
 

Vykdyti 9 projektai: “Dienos socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centro socialinės rizikos ir 

socialinės rizikos šeimų vaikams“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Bendravimo sunkumų 

turinčių vaikų (7-17 m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal Vyresniojo draugo programos 

metodiką“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Big Brother Big Sister programos plėtra ir 

bendradarbiavimo tinklų kūrimas“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Vaikų dienos centras – 

antrieji namai“ (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), „Laiminga šeima – raktas į sėkmingą visuomenę“ 

(Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), “Mažais žingsneliais į bendrą gėrį“ (Lietuvių katalikų 

religinė šalpa), „Pilnos rieškutės žemuogių 6“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Vaikų dienos 

centro virtuvė“ (VšĮ „Humana People to People Baltic“), „Kompleksinė pagalba šeimai Klaipėdos mieste“ 

(2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa).  
 

Veikė 4 programos:  

1. Vaikų dienos centras „Sraigė“ (toliau – VDC). Su socialinės rizikos grupės VDC „Sraigė“ vaikais 

nuolat dirba DPJC psichologė, 2 socialiniai pedagogai, 1 socialinė darbuotoja ir 8 savanoriai, paskyrę 

savanoriškai veiklai 1907 val. Visos komandos sistemingai atliekamas socialinis pedagoginis darbas padėjo 

keisti 20 vaikų elgesį. Per 2017 metus paslaugos suteiktos 35 vaikams. Jiems ugdyti socialiniai ir gyvenimo 

įgūdžiai, vesti dailės – rankdarbių, stalo žaidimų, kulinarijos būreliai. Vaikai lankė Moksleivių saviraiškos 

centro kompiuterinio raštingumo būrelį. Kartą per savaitę – sportiniai žaidimai Svečių namų sporto salėje 

(Darželio g. 5). Įvairiam vaikų amžiui pritaikyti ir pravesti psichologės individualūs ir grupiniai užsiėmimai. 

Socialinės pedagogės suteikė žinių apie pasaulį, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, saugų elgesį 

internete. Vaikai ir paaugliai šventė valstybines ir religines šventes, pramogavo boulinge, Sky parke, lankėsi 

kino teatre, žiūrėjo Klaipėdos muzikinio, dramos ir lėlių teatrų spektaklius. Gavėnios metu vyko susitikimai 

su br. Jaroslavu Rekwardt OFMC, prieš šv. Velykas VDC šeimos dvi dienas stovyklavo Jaunimo sodyboje. 

Paaugliai kartu su DPJC darbuotojais dviračiais keliavo į Lietuvos jaunimo dienas Vilniuje. Vaikams teikta 

hipoterapija Šiuparių žirgyne (Klaipėdos r.). Vaikai birželio – rugpjūčio mėnesius praleido Melnragėje, 

sodyboje Vaivos g. 23. Jie daug pramogavo prie Baltijos jūros, žaidė, keliavo po apylinkes, važinėjo 

dviračiais. Liepą stovyklauta sodyboje GRIBŽĖ, rugpjūtį – jungtinėje Klaipėdos VD centrų stovykloje. 

Vaikai kartu su tėvais lankėsi Vilniuje ir džiūgavo Vichy vandens parke. Šeimos dalyvavo tradiciniame 

baidarių žygyje Minijos upe. Šeimoms projektas suteikė galimybę aplankyti Anykščius. Tėvai ir vaikai kartu 

švenčia Kalėdas, Velykas ir valstybines šventes, kurias parengia VDC darbuotojai, studentai praktikantai ir 

savanoriai. 2017 m. VDC buvo 2 savanoriai iš Argentinos ir vienas iš Portugalijos. Aktyviai bendradarbiauta 

su socialiniais partneriais, Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Šeimos ir vaiko gerovės centru, šv. Brunono 

Kverfurtiečio parapijos pranciškonais. Darbuotojai sėmėsi patirties seminaruose ir mokymuose. VDC 

praktiką atliko Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos ir Kauno kolegijos studentai. 



 

 

2. Už vaikus atsakingi visi (toliau – UVAV). UVAV savanoriai VDC tėvų grupei surengė 10 tėvystės 

mokymų, paremtų gyvenimiškomis situacijomis, nepagarbą sau ir kitam, žodžio galią, vaikų saugumo 

jausmo ugdymą, mokymą sukaupti dėmesį ir kt. Šios programos savanoriai dalyvauja konferencijose, rašo 

projektus, veda seminarus, bendradarbiauja su Probacijos tarnyba, atsakingi už šv. Mišias, skirtas DPJC 

intencijoms. 5 savanoriai šiai veiklai skyrė 241 valandą. 

3. Sniego gniūžtė (toliau – SG). SG 49 savanoriai paskyrė savanoriškai veiklai 8337 valandas. Trijose 

Klaipėdos gimnazijose organizavo 3 savaitgalines prevencines psichotropinių medžiagų stovyklas: 219 

dalyvių ir 68 savanoriai vadovai. Pravestos 22 klasės valandėlės Klaipėdos, Šilalės miestų moksleiviams ir 

mokytojams apie žalingus įpročius, DPJC veiklą, SG programą. Šilalės rajone organizuota stovykla „Snaigė“ 

vaikams iki 14 metų. Dalyvauta LKJSB „Žingsnis“ ir visų „Sniego gniūžtės“ skyrių visuotiniame 

suvažiavime. Klaipėdos SG antrą kartą tapo Metų skyriumi. Vyko reguliarūs SG susirinkimai (21), dvi naujų 

savanorių atrankos (17 naujokų). Susitikta su Jack Irwin‘u, aptarta SG veika Lietuvoje. SG savanoriai – 

aktyvūs bendrų DPJC renginių, akcijų, švenčių dalyviai ir pagalbininkai.  

4. Big Brothers Big Sisters (toliau – BBBS). BBBS programoje dirba koordinatorė, psichologė ir 34 

savanoriai, šiam darbui paskyrę 2970 valandų. Buvo 11 informacinių programos dienų, pravestos 4 

mokymų grupės naujiems savanoriams, 17 atvejų analizės grupių. Vykdytas tęstinis projektas “Bendravimo 

sunkumų turinčių vaikų (7-17m.) psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos pagal programos BBBS 

metodiką“ ir „Big Brother Big Sister programos plėtra ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas“. Abu projektus 

rėmė Klaipėdos savivaldybė. Varpo gimnazijoje skaitytas pranešimas apie BBBS programą ir veiklą. 

Netradicinėje vasaros stovykloje – baidarių žygyje, vaikai ir savanoriai mokėsi gyventi gamtoje, pasitikėjimo 

vienas kitu įveikiant kliūtis, baimes.  Savanoriai su vaikais lankė kultūrinius ir sporto renginius, keliavo po 

Plungės kraštą: aplankė Šaltojo karo muziejų, Oginskio rūmus ir kt. Savanoriai individualių susitikimų metu 

siūlė vaikams dar neišbandytas veiklas, tobulino socialinius įgūdžius, kūrė prasmingus santykius su kitais 

žmonėmis. Vaikų paieška vyko per mokyklų socialinius pedagogus, Vaikų teisių apsaugos skyrių, Šeimos ir 

vaiko gerovės centrą, skelbimus FB ir www.dpjc.lt. 

Programų koordinatoriai, kreipdami dėmesį į darbo kokybę rengiant savanorius, atnaujina kursų medžiagą. 

Periodiškai naujinama metodinė medžiaga darbui su vaikais. 

Darbuotojai ir programų koordinatoriai dalyvauja susirinkimuose, savanoriai kviečiami į akcijas, renginius, 

šventes. Kvalifikacijos kėlimui organizuojami mokymai, neformalūs komandų motyvavimo renginiai: filmų 

vakarai, kulinarinės popietės ir kt. 

2017 metais DPJC rėmė: 

- Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

- Klaipėdos miesto savivaldybė 

- Lietuvos katalikų religinė šalpa 

- Balticum 

- AB Sostena Klaipėdos skyrius 

- Toronto Prisikėlimo parapija 

- Privatūs asmenys, skyrę 2 proc. DPJC veiklai savo pajamų mokesčio. 

 

 

 

 

http://www.dpjc.lt/

