
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS JAUNIMO CENTRO  

2020 METŲ ATASKAITA 

 

DARBUOTOJŲ  

vardas, pavardė 
Krūvis Pareigybės Pastabos 

 Kun. Liutauras Vilėniškis  Kapelionas  

1 Agnė Grigaitytė 1 et. Vadovė  

2 Andrius Kilius 1 et. Programų koordinatorius  

3 Monika Žydeliūnaitė 1 et. 

Programų koordinatorė ir 

KID vadovė  

4 Tomas Jakštas 1 et. Programų koordinatorius Iš darbo išėjo spalio mėn. 

5 Agnė Baltulionytė 0,5 et. Programų koordinatorė Iš darbo išėjo rugsėjo mėn. 

6 Jonė Rimavičiūtė 1 et. Programų koordinatorė Iš darbo išėjo gegužės mėn. 

 

  SAVANORIAI    Skaičius 

  Vyskupijos Centre  (ilgalaikiai) 15 

 Vyskupijos Centre (trumpalaikiai) 30 

  Dekanatų Centruose 10 

  Kauno miesto parapijose 20 

 

2020 M. PAGRINDINĖS 

VEIKLOS IR 

PROJEKTAI 

Veikla (dalyvavimas, 

organizavimas, kt.) 

Preliminarus 

dalyvių skaičius 
Kartai/dažnumas 

Alfa kursas Organizavimas 50 dalyvių 

10 susitikimų, 2 šventiniai 

susitikimai (iš jų 9 nuotoliniai 

susitikimai) 

Jaunimo ir vadovų diena 

Šiluvoje "SPA" 
Organizavimas 100 dalyvių 2 (1 nuotolinis) 

Jaunimo vadovų ugdymas 

„Christus Vivit“ skaitymai 
Organizavimas 5-10 dalyvių 4 kartai (nuotoliu) 

Gyvoji piligrimystė: žygis 

jaunimui 
Organizavimas 80 dalyvių 

4 organizavimo susitikimai; 1 

savanorių mokymai, savanorių 

aptarimas 

KAJC komandos 

posėdžiai 
Organizavimas KAJC komanda 48 susirinkimai 

Šventosios Mišios Organizavimas 20-80 dalyvių 7 

Maldos su giesme 

(šlovinimo) vakarai 
Organizavimas 100 dalyvių 2 

KAJC trečiadieniai 

(išpažintys, pokalbiai, Šv. 

Rašto grupelė, susitikimai 

su svečiu, teologu, malda) 

Organizavimas 5-65 dalyvių 
14 (12 jų buvo transliuojami per 

zoom) 

Padėkos vakarienė Organizavimas 8 1 

Vasaros stovykla "Esi 

vertas daugiau" 
Organizavimas 120 dalyvių 

11 stovyklos organizavimo 

susitikimų; 2 savanorių mokymai; 

1 savanorių mokymų savaitgalis. 

Evangelizacinės misijos 

parapijose/mokyklose 
Organizavimas 65 

Vilijampolės, Garliavos 

sutvirtinamieji 



Lytiškumo ugdymo 

programa mokyklose "Esi 

vertas daugiau" 

Organizavimas 324 moksleivių 8 

Lytiškumo ugdymo 

programa 

sutvirtinamiesiems "Esi 

vertas daugiau" 

Organizavimas 
194 

sutvirtinamieji 
6 

"Esi vertas daugiau" 

renginių ciklas "Gilyn" 
Organizavimas 100 dalyvių 1 

KAJC teminiai vakarai Organizavimas 783 dalyvių 

8 (1 nuotolinis) (Užgavėnės, 

kūrybos vakaras, JPII gimtadienis, 

stovyklos dalyvių susitikimas, 

KAJC savanorių vakaras) 

Advento Kalendorius Organizavimas 200 25 dienos 

Ilgoji petrauka Organizavimas 25 4 kartai (nuotoliu) 

Lietuvos jaunimo dienų 

susitikimai 

Organizavimas/bendradar

biavimas 
  

26 susitikimų su savo 

atsakomybių komandomis; video 

filmavimai; misijų pasiruošimai; 

pristatymai mokytojams, 

kunigams. 

Susitikimai dekanatuose 

(su jaunimo vadovais, 

dekanais, katechetais, 

kunigais) 

Organizavimas/bendradar

biavimas 
  7 susitikimų 

KAJC nuotolinės pamokos 
Organizavimas/dalyvavi

mas 
650 49 nuotolio pamokos 

KAJC komandos 

neformalūs susitikimai ir 

šventės 

Organizavimas/dalyvavi

mas 
KAJC komanda 

6 neformalūs susitikimai, 1 

komandos išvyka , 1 lyderystės 

konferencija. 

Kiti susitikimai 
Organizavimas/dalyvavi

mas 
  

119 

susitikimai/posėdžiai/susirinkimai 

su bendradarbiais, kunigais, kitais 

centrais, institucijomis, 

organizacijomis, savanoriais ir kt. 

LJPT susitikimai dėl 

Lietuvos jaunimo dienų 

Organizavimas/dalyvavi

mas 
  

9 Lietuvos jaunimo pastoracinės 

tarybos posėdžiai. 

Vyskupo ingresas 
Organizavimas/dalyvavi

mas 
  1 

Lietuvos jaunimo dienų 

džemperių kelionė 

Organizavimas/dalyvavi

mas 
  7 paros 

Dalyvavimas kitų 

institucijų ir asmenų 

šventėse, renginiuose 

Dalyvavimas/pagalba KAJC komanda 
3 (šventimai, gimtadieniai, 

pamaldos ir kt.) 

KAJC komandos dvasinis 

ir profesinis ugdymasis 

(Lietuvoje ir užsienyje) 

Dalyvavimas KAJC komanda 2 seminarai, 2 rekolekcijos  

Kauno arkivyskupijos 

sielovados komandos 

susirinkimai 

Dalyvavimas   8 susirinkimai 

 

2020 m. didžiausias dėmesys skirtas: 

1. Pirmus tris metų mėnesius intensyvus darbas ruošiantis Lietuvos jaunimo dienoms, jas nukėlus 

centro darbuotojai išliko atsakingi už informacinių laiškų spaudai rengimą, socialinius tinklus, 

giesmės klipą, atributikos platinimą. 



2. Nuotoliniams sielovados įrankiams – jų kūrimui, įgyvendinimui. Suorganizuota pagalba 

mokytojams – vedėme nuotolines tikybos pamokas ir sutvirtinimo katechezes. KAJC 

trečiadieniai, Kūrybos vakaras, Ilgosios pertraukos, Didžiosios savaitės filmukai, Advento 

kalendorius – idėjos, kurios gimė karantino laike. 

3. Kartų pasikeitimui Jaunimo centre, atsigręžta į jaunesnius jaunuolius, kuriems pasiūlyta 

savanorių ugdymo programa, Alfa kursas. Siekiame auginti naują savanorių kartą, kuri ateityje 

padės renginiuose ir misijose. 

4. Bendradarbiavimui su Carito organizacija, atsiliepimas į karantino metu kilusį pagalbos poreikį. 

2020 m. išmoktos pamokos (ką manote, ką reikėtų keisti ar tobulinti): 

1. Pasiruošti darbo su dekanatais strategiją. 

2. Skirti daugiau dėmesio kunigams, įsiklausyti į jų lūkesčius jaunimo sielovados atžvilgiu. 

3. Rasti laiko neformaliems susitikimams su parapijų jaunimo vadovais, jų motyvavimui, 

įkvėpimui. 

Ką manote kokius pagrindinius dalykus (vidinius ar išorinius/veiklos sritis) reikėtų būtinai 

išsaugoti kitais metais. 

1. Komandos lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti prie esamų aplinkybių.  

2. Toliau skatinti katechetų, tikybos mokytojų ir jaunimo vadovų tarpusavio bendradarbiavimą. 

Dėti pastangas į ryšio su jaunimo sielovados bendradarbiais išsaugojimą. 

3. Bendradarbiauti su kurija ir kitais sielovados centrais kartu kuriant strateginį planą bei pavienius 

renginius. 

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 stiprybes pastebėjote 2020 m.? 

1. Sklandus ir kūrybiškas perėjimas į nuotolines veiklas, greitas reagavimas ir prisitaikymas su 

pasiūlymais karantinui. 

2. Kokybiškai sutvarkyti socialiniai tinklai, didelis jaunuolių įsitraukimas, centro matomumas 

internete. 

3. Jaunimo centro kiemelio įveiklinimas (renginiai kieme dar nepasibaigus karantinui, kalėdinis 

papuošimas, Advento kalendoriaus idėja). 

4. Reguliarūs visos komandos susitikimai su arkivyskupu ir bendras krypties ieškojimas. 

5. Jaunimo centro reikšmingas indėlis į Lietuvos jaunimo dienų komunikacijos sritį. 

6. Aukotojų ir privačių rėmėjų pavykusi paieška, surasti trūkstami finansai vasaros stovyklai. 

7. Po vasaros stovyklos angažuotiems jaunuoliams pasiūlėme tęstinumą, stovykla tapo ne 

vienkartiniu įvykiu. 

8. 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. 



9. Erdvios, šiltos, sutvarkytos jaunimo centro patalpos. 

10. Naujos savanorių kartos ugdymas, esamų trumpalaikių ir ilgalaikių jaunimo centro savanorių 

atsidavimas. 

11. Bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybe ir Jaunimo reikalų departamentu. 

Kokias organizacijos silpnybes pastebėjote 2020 m.? 

1. Darbuotojų komandos svarus mažėjimas (3 iš 6). 

2. Kebli jaunimo vadovų situacija: motyvacijos stoka, kai kur pandemija visai sustabdė sielovadinį 

veikimą, finansų trūkumas.  

3. Asmeninio dėmesio stoka parapijų jaunimo vadovams ir jų jaunimui. 

4. Nepalaikomas santykis su kunigais. 

Kokių galimybių dar neišnaudojote? 

1. Strateginis jaunimo sielovados vyskupijoje planavimas: bendri susitikimai ir pasitarimai, ką daro 

akademinė, pašaukimų sielovada, piligrimų centras, jaunimo centras. 

2. Jaunimo centro salių nuoma įvairioms iniciatyvoms ir grupėms. 

3. Aktyvesnis darbas su Kauno arkivyskupijos dekanatais. 

4. Išsiaiškinti kas populiaru jaunimo tarpe, kaip juos sudominti krikščioniškomis veiklomis. 

5. Daugiau dėmesio su jaunimu dirbantiems kunigams. 

Kokios didžiausios grėsmės tyko organizacijos? 

1. Nepersiorientavimas su darbų apimtimis sumažėjus komandai. 

2. Įtampa ir neaiškumas dėl Lietuvos jaunimo dienų. 

3. Jaunimo centro kapelionas gavo papildomas pareigas, jo įsitraukimo į jaunimo centro veiklas 

sumažėjimas. 

4. Į jaunimo centro renginius ateina ir savanoriauja vyresnė auditorija, su kuria yra lengva dirbti, 

bet taip nepasiekiama tikslinė grupė – paaugliai. 

5. Laiko neskyrimas naujų fondų paieškoms ir naujų projektų rašymui.  

6. Prarastas santykis su katechetais, jaunimo vadovais. 

 

 

 

Parengė: Agnė Grigaitytė 


