
LABDAROS IR PARAMOS FONDAS DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRAS 

2019 m.  DARBO IR VEIKLOS ATASKAITA 

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras (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: prel. E. Putrimas - pirmininkas, prof. dr. Ilona Klanienė, Inga Kurlavičienė,  

Violeta Jokubynaitė, Vita Kilišauskaitė. 

Patariamosios valdybos nariai: Danguolė Misiukonienė, dr.Donatas Lengvinas, Vytautas Rašinskas,  

 

66 visų programų savanoriai kitų labui paaukojo 11892 savanoriško darbo valandas. 

Vykdyti projektai: Dienos socialinės priežiūros paslaugos VDC socialinės rizikos vaikams ir rizikos 

šeimų vaikams, Kompleksinė pagalba šeimai Klaipėdos mieste, Saugi vaikystė VDC, Šeimų laikas 

kartu – neįkainojama vertybė, BBBS- mokomės kurti draugystę, Tėvų ir paauglių  tarpusavio santykių 

stiprinimas, Savanorių tinklo stiprinimas: savanorių motymavimas ilgalaikei savanorystei, Vaikų 

dienos centro virtuvė 3, Pilnos rieškutės žemuogių 8, DPJC bendrystės uostas, Bendravimo 

(emocinių) sunkumų turinčių vaikų (7- 17 metų) psichinės sveikatos stiprinimo paslaugos pagal 

programos VD metodiką.  

Programos VDC pagalba suteikta 42 krizę patiriančių šeimų vaikams Pasiteisino interaktyvūs 

užsiėmimai ir veiklos, ugdant socialinius ir gyvenimo įgūdžius, stiprinant sveiką gyvenseną. 

Organizuotos pramogos boulinge, laipiojimai Scala dream, parke Kar Kar, vesti renginiai su 

mažaisiais draugais iš mokyklos-darželio „Versmė“. Išvykos prie jūros su darbuotojais, spektaklių ir 

kino filmų lankymas kartu su tėvais, švęstos šv. Velykos ir Kalėdos bei valstybinės šventės. Vykdant 

projektą „Sveika VDC virtuvė“ vaikai mokėsi gaminti sveiką maistą, kartu su vadovais iš ūkininkų 

mokėsi pirkti uogas, vaisius ir kitus produktus, ruošti atsargas žiemai. Psichologės darbas – 

individualus ir grupėje – padėjo lavinti jų bendravimo įgūdžius, gludino auklėjimo spragas. Vaikai 

lankė hipoterapijos užsiėmimus Šiūparių žirgyne. Vaikai ilsėjosi vasaros stovykloje “Pilnos rieškutės 

žemuogių 8“, kuri vyko kun. H. Šulco sodyboje, ten viena diena skirta krikščioniškam susikaupimui. 

Stovykla organizuota Klaipėdos m. savivaldybės ir LKRŠ lėšomis. Vasaros mėnesius vaikai leido 

prie jūros Melnragėje, Vaivos g. 23 aktyviai pramogaudami. Vaikai lankė kompiuterinio raštingumo 

būrelį, kartą per savaitę eidavo sportuoti į Laivininkų mokyklos sporto salę. Bibliotekoje „Ruoniukas“ 

buvo eksponuota VDC vaikų piešinių paroda jūros tematika. Vaikai dalyvavo bendrose šventėse su 

kitais VDC, Robotikos akademijos užsiėmimuose, kartu su tėvais lankėsi Lėlių ir Dramos teatro 

spektakliuose, muziejuose, plaukė baidarėmis Minijos upe, keliavo į Druskininkus. 5 savanoriai VDC 

paskyrė 1053 savanoriško darbo valandas. VDC bendradarbiauja su kitais Klaipėdos VDC, kitomis 

NVO, švietimo ir ugdymo įstaigomis, šv. Brunono Kv. parapijos broliais pranciškonais. VDC 

socialiniai pedagogai kėlė kvalifikaciją, dalyvaudami mokymuose, seminaruose, patys vesdami 

mokymus ir klasės valandėles. VDC veiklos organizuotos vykdant projektus, kuriuos finansavo 

Klaipėdos m. savivaldybė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VšĮ Humana People to People 

Baltic“, Lietuvių katalikų religinė šalpa, EES. 

Programos UVAV 4 savanoriai per neformalaus pedagoginio švietimo valandėles, skirtas VDC 

tėvams, geriau pažino VDC lankančių vaikų tėvus, džiugino pokalbiai su jais apie drausmę, santykius 

šeimoje, tikėjimo svarbą šeimos gyvenime. Programos savanoriai įsijungia į VDC: šeimų pedagoginis 

švietimas, šeimų įtraukimas į pavasario ir rudens patalpų tvarkymo talkas, maisto paketų ruošimas ir 

kt. Programa UVAV atsakinga už pasirengimą šv. Mišioms, projektų rašymą, dalyvaujama ‘‘Maisto 

banko“ akcijose ir bendrose šventėse. Daug pastangų UVAV deda ruošiantis DPJC 25-čiui. 

Savanoriai darbui paskyrė 289 valandas. 



Programos BBBS 29 savanoriai savanoriškai veiklai skyrė 2278 valandas. Paslaugos suteiktos 36 

vaikams. 2019 metais buvo vykdomi projektai, skirti vaikų užimtumo organizavimui, psichinės 

sveikatos stiprinimui, savanorių motyvacijos didinimui ir kvalifikacijos kėlimui. Savanoriams 

suteiktos žinios, kaip dirbti grupėje ir individualiai, aktyvaus klausymo pagrindai, tinkama pagalba 

vaikams, išgyvenantiems sunkumus. Vyksta nuolatinis individualus savanorio ir vaiko bendravimas. 

Rugpjūčio mėnesį kartu su Kauno ir Vilniaus savanoriais pristatyta BBBS programa Laisvės piknike. 

Tą mėnesį vyko programos dalyvių stovykla ir baidarių žygis Dubysa, aplankyta Šiluva. Spalio 26 d. 

vyko savanorių kvalifikacijos kėlimo seminaras, lapkričio 20 d. - programos dalyvių vakaras „Pasakų 

herojai“. Mentoriai reguliariai lankė atvejų analizės grupes, konsultavosi su psichologais, teikė 

ataskaitas. BBBS pristatė DPJC ir savanorystę įvairiose Klaipėdos švietimo įstaigose. Jie įsijungia į 

bendras DPJC veiklas: šventes, susirinkimus, nebijodami atsakomybių. 

Programoje SG dalyvavo 28 savanoriai, šiai veiklai paskyrę 6301 valandas. Organizuotos ir 

pravestos 3 prevencinės psichotropinių medžiagų stovyklos Klaipėdos mokyklose. 334 dalyviai ir 76 

vadovai savanoriai - stovyklų atsakingieji. Klaipėdos ir regiono mokyklose pravesta 40 klasės 

valandėlių supažindinti su SG programa, savanoryste, DPJC, jaunimas skatintas laisvalaikiui be 

svaigalų. Keturis kartus susitikta su stovyklų dalyviais, tuo norėta parodyti pavyzdį, koks aktyvus SG 

laisvalaikis: žaidimai, vakaronės, žygiai ir kt. Suorganizuota viena SNAIGĖ DPJC VDC vaikams. 

Dalyvauta 4 KLAS‘o susirinkimuose. Rugsėjį susitikta su SG įkūrėju Jack Irwin. Teikta pagalba 

Jurbarko, Alytaus, Kėdainių, Kauno SG stovyklose, susipažinta su kitų skyrių savanoriais, jų darbo 

metodika. Aktyvus bendradarbiavimas su organizacija LJS „Žingsnis“. SG įkurti trys komitetai: 

Ryšiams su visuomene, Žmogiškųjų išteklių, Projektų ir finansų, kad kiekvienas savanoris pasirinktų 

jam patinkančią veiklos sferą. Patobulinta savanorių atranka. Organizuotas vakaras kartu su tėvais. 

Vyresnysis koordinatorius – Valerijus Jaunius, jaunesnysis – Deividas Pupšys. SG įsijungė į DPJC 

bendras šventes, renginius, akcijas. Programos savanoriai daug bendrauja neformaliai su SG stovyklų 

dalyviais. 

DPJC darbuotojai ir savanoriai dalyvavo mokymuose apie išteklių valdymą, komunikaciją ir 

permainas. 

2019 metais DPJC rėmė: 

- Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

- Klaipėdos miesto savivaldybė 

- Lietuvos katalikų religinė šalpa 

- AB “Maisto bankas” 

- Balticum TV 

- Viešoji įstaiga „Humana People to People Baltic” 

   UAB Sostena 

  - Sporto klubas “Pas Aretą 

  Toronto Prisikėlimo parapija 

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

 

Ataskaitą parengė  

  

Vadovė   Danguolė Leonora Misiukonienė 
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