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mūsų istorijos
Alternatyvaus mokymosi centre jauni-
mui gyvenantys vaikinai Sergejus ir
Aleksandras dalijasi broliško gyvenimo
įžvalgomis: „<...> dažnai noriu viską
pasiekti ir gauti „čia ir dabar“. Tačiau
per ilgą laiką supratau, kad norai taip
nesipildo. Būdamas „čia ir dabar“,
suprantu, jog dar turiu išlįsti iš skolų,
įvertinu, kad tam reikės nemažai laiko,
daug darbo, bet per tai atsiranda
nuoseklumas, pamažu su tuo
susigyvenu ir nurimstu..“ – sako
Aleksandras.
Istoriją skaitykite

pagalba 14 tūkst.
žmonių
Dalijamės su Jumis 2020 m. džiaugs-
mais ir išbandymais, veiklos skaičiais,
po kuriais slypi begalė susitikimų,
pokalbių, atjautos ir vilties ženklų, 14
tūkst. žmonių gyvenimo istorijos…
Dėkojame kiekvienam iš Jūsų, mieli
Vilniaus arkivyskupijos Carito ben-
druomenės nariai, bičiuliai ir rėmėjai,
už bendrakeleivystę, už pagarbų ir
jautrų žvilgsnį parklupusiam, nusivylu-
siam, kenčiančiam dėl silpnumo ar
žaizdų. Kviečiame išvysti 2020 m.
veiklos ataskaitą

Meldžiamės už Motinos ir vaiko namų bendruomenę

naujienlaiškis

caritas
Vilniaus arkivyskupija
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http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/188592-2021-01-19-20-07-ka-daryti.html
https://vilnius.caritas.lt/14-tukst-vilties-zenklu-vilniaus-arkivyskupijos-carite/
https://vilnius.caritas.lt/wp-content/uploads/2021/04/VA-Caritas-ataskaita-2020.pdf
https://vilnius.caritas.lt/palaikymas-stiprina/


ką daryti?

vadovas Donatas Nagumanovas,
psichologė Brigita Jankauskaitė-Muhri,
socialinė darbuotoja Rimvydė
Sugintaitė. 

Marijos radijo laidoje tema „Vienintelis
ir labai brangus žmogaus asmuo“
kalba Alternatyvaus mokymosi centro
jaunimui komanda: 

Kviečiame klausytis laidos ČIA

besiplečianti veikla

Įgyvendinant Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos finansuojamą pro-
jektą Nuteistųjų konsultavimo centro
komanda lankėsi Kaune. Dalijosi
žiniomis ir praktika apie socialinių ir
teisinių paslaugų teikimą iš pataisos
įstaigų paleidžiamiems asmenims  su
Kauno arkivyskupijos Carito bei
„Anykščių jausmų rato“ darbuotojais.
Kelias dienas trukęs susitikimas praėjo
sklandžiai ir šiltai. Kadangi susitikimo
dalyviai turi ilgametę patirtį, buvo
puiki proga dėmesingai gilintis ir
diskutuoti svetingoje aplinkoje, Kauno
širdyje „Villa Kaunensis“.

bendradarbiavimas
Padalinių ir programų vadovai tobulino
lyderystės įgūdžius antrojoje vado-
vams skirtoje mokymų sesijoje, kurią 
 vedė lektorė Lina Stankevičienė–
Pietarė, sertifikuota aukščiausio lygio
vadovų individua-laus bei komandų
ugdymo  ekspertė, psichologė.
Mokymuose vadovai ieškojo konkrečių
žingsnių bendradarbiavimo kultūrai
kurti ir palaikyti. Tikimės, kad atnaujin-
tas požiūris į komandinį darbą leis kurti
didesnę mūsų vykdomų veiklų vertę.

Kviečiame informaciją naujienlaiškiui siųsti el. paštu: komunikacija@vilnius.caritas.lt

Gegužė 2021 (11)

www.stankeviciene.com

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/194923-2021-04-20-20-07-ka-daryti.html
mailto:komunikacija@vilnius.caritas.lt
https://www.stankeviciene.com/


ieškome!

paaugliukų (11–14m.) ir / arba
paauglių (14–18 metų) 

Kviečiame išbandyti save Visų Šventų-
jų šeimos paramos centre, kur ieškome
socialinio darbuotojo. Vaikų grupės
vadovas būtų atsakingas už:

grupės vedimą vaikų dienos centre.
Prisijunkite prie draugiškos komandos
ir neškime gailestingumo žinią kartu!
Daugiau informacijos 

šventadienio mintys
Dar vis prisimename socialiniame
centre „Betanija“ vykusią šventę,
kurios metu velykinius maisto paketus
gavo daugiau nei 470  žmonių! Kartu
dalyvavo arkivyskupas Gintaras Gru-
šas: sveikino susirinkusius, palydėjo
malda ir savanoriavo dalinant maistą.       
Daugiau akimirkų išvysite

Laidoje „Šventadienio mintys“
apie išmaldą kalba mūsų kape-
lionas kun. Žydrūnas Vabuolas ir
„Betanijos“ vadovas Miroslavas Seniu-
tis. Galbūt atrasite padrąsinimą arba
įkvepiančias istorijas apie realius
būdus  padėti kitiems!
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svečiuose ignalinoje
Kaip gera gyvai susitikti, pamatyti ir
pajausti, kuo gyvena parapijų Caritas!
Aplankėme Ignalinos parapiją, Carito
vaikų dienos centrą, jo darbuotojus,
savanorius ir parapijos kleboną.
Aptarėme iššūkius ir džiaugsmus,
kuriuos patiria vaikų dienos centras.
Gera kartu kurti naujas idėjas, kurios
padėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp
kaimyninių parapijų vaikų dienos
centrų.
Dėkojame už šiltą ir svetingą priėmimą!

https://www.facebook.com/socialinis.centras.betanija/posts/1812756378892982
https://vilnius.caritas.lt/darbo-skelbimai/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000148389/sventadienio-mintys-kaip-turetume-elgtis-kai-matome-istiesta-pagalbos-prasansia-ranka?fbclid=IwAR3AiWwnmT9F3YWV3utX0rBS3mhVk0RrMVx4SOH25iGz-Slw1wkZ8Xd2XGI
mailto:komunikacija@vilnius.caritas.lt

