
 

 

DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRO 2018 M. 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, dr. Donatas Lengvinas, Vytautas Rašinskas. 

2018 metais DPJC dirbo 8 etatiniai darbuotojai: 3 socialiniai pedagogai, 1 socialinė darbuotoja, psichologė, 

buhalterė, vadovė, valytoja. Keturios psichologės ir viena užimtumo specialistė dirba papildomai projekte 

„Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ (projekto trukmė 2017-2020 m.).  
Minėtu laikotarpiu, DPJC savanoriavo 76 visų programų savanoriai, kurie skyrė 12194 val. savanoriškai 

veiklai.  
 

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), „Už laimingą šeimų rytojų“ (Klaipėdos miesto 

savivaldybės Socialinės paramos skyrius) „Vaikų dienos centras – antrieji namai“ (Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija), „Startas savanorystei – jaunų žmonių įtrauktis į savanorišką veiklą“ (Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracija), “Esam vienas kitam reikalingi“ (Lietuvių katalikų religinė šalpa), „Pilnos 

rieškutės žemuogių 7“ (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija), „Vaikų dienos centro virtuvė 2“ (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 socialinės pedagogės, 1 socialinė darbuotoja ir 5 savanoriai, paskyrę 

savanoriškai veiklai 783 val. Nuolatinė VDC veikla skirta 20 krizę išgyvenančių šeimų vaikams ir rizikos 

vaikams. Iš viso per 2018 m. paslaugos buvo suteiktos 33 vaikams. VDC veiklos organizuotos vykdant šiuos 

projektus: “Dienos socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centro socialinės rizikos ir socialinės rizikos 

šeimų vaikams“, „Už laimingą šeimų rytojų“, „Vaikų dienos centras – antrieji namai“, „Pilnos rieškutės 

žemuogių 7“, „Vaikų dienos centro virtuvė 2“.  

2018 m. daug dėmesio buvo skirta vaikų socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymui, sveikos gyvensenos 

gebėjimų plėtojimui. Buvo vedami įvairūs būreliai: floristikos, dailės – rankdarbių, kulinarijos, sporto, 

kompiuterinio raštingumo. Nuolat vyko psichologės individualūs ir grupiniai užsiėmimai, socialinės 

pedagogės grupelės, kurių metu ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo, savisaugos įgūdžiai, suteikiama 

žinių apie supantį pasaulį, savęs pažinimo skatinimas. VDC vaikai ir paaugliai dalyvavo kalendorinių 

švenčių minėjime, pramogavo kino teatre, ledo čiuožykloje, boulinge, batutų parke „SKY“, laipynių parke 

„KAR KAR“, batutų parke Palangoje, Klaipėdos dramos teatre, lėlių teatre. Vaikai taip pat dalyvavo  

P. Domšaičio galerijos edukaciniuose užsiėmimuose, bibliotekos „Ruoniukas“ organizuotame Lietuvos 

šimtmečio renginyje, užsiėmimuose „Mano kinas“, Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų organizuotame 

protų mūšyje „Lietuvos 100-metis“, pažintinėje išvykoje Klaipėdos policijos komisariate, trijų Klaipėdos 

VDC organizuotame kalėdiniame protų mūšyje. Balandžio-gegužės, spalio-lapkričio mėnesiais dalyvavo 

hipoterapijos užsiėmimuose (Šiuparių žirgynas, Klaipėdos r.). Vaikai vyko į pažintinį susitikimą Brunono 

Kverfurtiečio parapijoje, sausio – gegužės mėn. dalyvavo Klaipėdos „Vaivorykštės tako“ mokyklos mokinės  

Žymantės organizuotose pamokėlėse religijos temomis. Ėjo į žygį iki Kretingos vienuolyno (Kėkštai-

Kretinga), kur vyko susitikimas su vienuoliais ir pažintinė ekskursija po vienuolyno patalpas. 

 



 

 

Vasarą VDC vaikai leido Melnragėje, sodyboje Vaivos g. 23, kur kasdien galėjo eiti maudytis prie jūros, 

važinėtis dviračiais, džiaugtis aktyvia veikla ir grynu oru. Liepos mėn. vaikai tradiciškai dalyvavo VDC 

vykdomoje vasaros stovykloje (Jaunimo sodyboje, Kretingos r.). Stovykloje svečiavosi savanorė iš ekologų 

klubo “Žalioji žemė” ir vedė užsiėmimą apie paukščius ir jų stebėjimą. 

VDC siekiama palaikyti glaudžius santykius su DPJC lankančių vaikų šeimomis, organizuoti įvairūs 

renginiai: vaikai su tėvais dalyvavo Klaipėdos dramos teatro spektaklyje, tradiciniame baidarių žygyje 

Minijos upe, lankėsi indėnų kaime Vinetu, vyko į vieną įsimintiniausių ekskursijų Rygoje, kur aplankė 

automobilių muziejų, zoologijos parką, senamiestį, šv. Povilo bažnyčios bokštą. Džiugu, jog tėvai prisideda 

prie DPJC organizuojamų pavasarinių ir rudeninių švaros talkų. 

VDC paaugliai su savanoriais pirmą sykį dalyvavo Klaipėdos universiteto (toliau – KU) mokslinėje mokinių 

konferencijoje, kur skaitė pranešimą  „Vaikai – savo teisių ir pareigų kūrėjai: VDC patirtis“. Taip pat vaikai 

dalyvavo susitikime su Prelatu Edmundu Putrimu ir svečiais iš Argentinos, pristatė VDC, Klaipėdą, sužinojo 

apie Argentinos kultūrą, tradicijas. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Klaipėdos vaikų dienos centrais („Dienvidis“ ir  

BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centro vaikų dienos centru). Bendradarbiaujama ir su kitomis NVO, 

švietimo ir ugdymo įstaigomis (BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centras, Vaikų teisių apsaugos 

skyrius, Klaipėdos mokyklos), šv. Brunono Kv. parapijos broliais pranciškonais. DPJC VDC programoje 

2018 m. praktiką atliko KU, Klaipėdos valstybinės kolegijos studentai. Vyko bendradarbiavimas su 

Klaipėdos darbo birža, vykdant projektą „Atrask save“ darbo ieškantiems jaunuoliams, organizuoti 

šviečiamieji susitikimai, suteikta praktikos bazė. 

VDC darbuotojai nuolat stiprina savo kompetencijas įvairiuose mokymuose ir seminaruose. 2018 m. 

darbuotojai tobulinosi darbo su jaunimu mokymuose, savanorystės ir mentorystės seminaruose, šeimos 

konferencijos mokymuose ir kt. VDC darbuotojai vedė socialinių įgūdžių užsiėmimus Mosėdžio mokiniams 

(Skuodo r.); komandinio darbo įgūdžius padėjo stiprinti Klaipėdos Gedminų progimnazijos pedagogams. 

DPJC savanorišką veiklą viešino „Danės“ socialinių paslaugų centre, Klaipėdos Gedminų progimnazijoje, 

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje. 

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, ekskursijas, aktyvūs bendruose DPJC komandos mokymuose, atsakingi už šv. 

Mišias, skirtas DPJC intencijoms. 4 savanoriai šiai veiklai skyrė 286 valandas. 

3. Sniego gniūžtė (toliau – SG). SG 39 savanoriai paskyrė savanoriškai veiklai 8963 valandas. 2018 m. 

suorganizuotos 2 savaitgalinės prevencinio pobūdžio stovyklos (Klaipėdos technologijų mokymo centras, 

Klaipėdos Gedminų progimnazija). Stovyklose dalyvavo 212 dalyvių (Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių, Telšių, 

Kėdainių, Viduklės, Darbėnų, Kretingos, Gargždų mokyklų mokiniai), 29 savanoriai vadovai. Pravestos 38 

klasės valandėlės moksleiviams Klaipėdoje, Gargžduose, Telšiuose. Juose dalyvavo apie 750 mokinių. 

Klasės valandėlių metu kalbėta apie žalingus įpročius, DPJC, Sniego gniūžtės veiklą, savanorystės idėjas. 

Organizuota „Snaigės“ stovykla 13-18 m. vaikams Šilalės r. SG aktyviai plėtojo savo veiklą reguliarių 

susitikimų metu (80), vykdytos dvi savanorių atrankos (14 naujokų). 2018 m. du kartus susitikta su  

Jack Irwin‘u iš JAV, aptarta SG veika Lietuvoje. Dalyvauta LKJSB „Žingsnis“ ir visų „Sniego gniūžtės“ 

skyrių visuotiniame suvažiavime. Daug dėmesio skirta savanorių kompetencijų tobulinimui: dalyvauta 

„Žingsnio“ mokymuose Klaipėdoje ir Kaune; pravesti 5 mokymai stovyklų savanoriams vadovams; 

gebėjimai stiprinti dalyvaujant kitų miestų SG organizuojamose stovyklose (Jurbarke, Kėdainiuose, Kaune). 

Taip pat SG savanoriai suorganizavo alkoholio politikos diskusiją Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekoje 

su Žingsnio Erasmus + projektu. Dalyvauta Klaipėdos miesto renginiuose „Ateik po šimtmečio skėčiu“, 

„Gerumo uostas“ ir kt. SG savanoriai aktyviai atstovavo DPJC organizaciją ,„Maisto banko“, „Darom 2018 “ 

akcijose, „Kryžiaus kelyje“, noriai įsiliejo į DPJC veiklas – motyvacinė išvyka į Nidą, „Savanorystės dienos“ 

renginiai ir pan. 



 

 

4. Big Brothers Big Sisters (toliau – BBBS). BBBS programoje dirba koordinatorė, psichologė (dirbo iki 

rugsėjo 23 d.) ir 28 savanoriai, šiam darbui paskyrę 2062 valandas. Organizuoti informaciniai renginiai, 

vykdytos savanorių atrankos. Atrinkti savanoriai mokėsi pagal „Big Brothers Big Sisters“ programos 

metodiką grupėje ir individualiai, suteikiant aktyvaus klausymo pagrindus ir žinias, kaip tinkamai padėti 

vaikams ir paaugliams, išgyvenantiems svarbius jų gyvenimuose vykstančius įvykius ir pasikeitimus. 

Siekiant užtikrinti kokybišką mentorių darbą su vaikais ir efektyviau atsiliepti į vaikų poreikius, mentoriai 

reguliariai lankė atvejų analizės grupes, konsultavosi su psichologu, teikė ataskaitas.  

Vykdytas tęstinis projektas “Bendravimo sunkumų turinčių vaikų (7-17m.) psichikos sveikatos stiprinimo 

paslaugos pagal programos BBBS metodiką“, „Startas savanorystei – jaunų žmonių įtrauktis į savanorišką 

veiklą“. Abu projektus rėmė Klaipėdos miesto savivaldybė. Vykdyti neformalūs renginiai programos 

dalyviams: stovykla ir baidarių žygis (18 dalyvių); išvyka į Šiaulių fotografijos muziejų (12 dalyvių).  

Rugsėjo 3 d. buvo surengtas programos viešinimo renginys kavinėje „Ateik Ateik“. Jo metu buvo filmuoti 

savanorių pasidalinimai apie savanorystės reikšmę jų gyvenime. Filmuota medžiaga paviešinta soc. 

tinkluose. Dalyvauta Big Brothers Big Sisters Lietuvos asociacijos veikloje, programos koordinatorių 

susirinkimuose gegužės 12 d. ir spalio 13 d. Programos BBBS savanoriai taip pat dalyvavo tradiciniuose 

DPJC renginiuose – DPJC gimtadienyje, motyvacinėje išvykoje Nidoje, Tarptautinės savanorių dienos 

renginiuose ir susitikime su svečiais iš Argentinos. 

DPJC bendruomenės stiprinimas. 2018 m. vykdyti renginiai, stiprinantys DPJC bendruomenę (savanoriai, 

darbuotojai, valdyba): DPJC gimtadienis, motyvacinė išvyka į Nidą, dalyvavimas susitikime su popiežiumi 

Vilniuje, valdybos, savanorių ir darbuotojų susitikimas, Tarptautinės savanorių dienos minėjimas su svečiais 

iš Argentinos, dalyvavimas filmo „Mulai“ premjeroje. 

2018 m. projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“ DPJC suteiktomis įvairiomis 

nemokamomis paslaugomis pasinaudojo 1100 Klaipėdos regiono gyventojų. 342 tėvų ir vaikų dalyvavo 

organizuojamose dieninėse ir išvykstamosiose stovyklose, 317 asmenų dalyvavo tėvystės įgūdžių ugdymo 

seminaruose, 130 asmenys lankė psichologų organizuojamas grupes, 58 paaugliai ir vaikai dalyvavo vaikų ir 

paauglių klubuose, 57 asmenys dalyvavo organizuotose šeimų šventėse, psichologinės individualios 

konsultacijos suteiktos 196 Klaipėdos gyventojams.  

2018 metais DPJC rėmė: 

- Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

- Klaipėdos miesto savivaldybė 

- Lietuvos katalikų religinė šalpa 

- VšĮ Humana People to People Baltic (HPPB) 

- Balticum 

- AB Sostena Klaipėdos skyrius 

- Toronto Prisikėlimo parapija 

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

 

 


