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KriKščionišKų socialinių iniciatyvų Forumo  
2022 metų atasKaita 

2022 metais vienijamos organizacijos:

Pavadinimas Įmonės kodas teisinė forma

1. Pal. J. Matulaičio socialinis centras 225014650 Viešoji įstaiga

2. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras 126366917 Viešoji įstaiga

3. Vilniaus Arkos bendruomenė 300076314 Viešoji įstaiga

4. Socialinis veiksmas 300078685 Viešoji įstaiga

5. Sotas (socialinės tarnystės savanoriai) 195746022 Viešoji įstaiga

6. Šv. Jono vaikai 302776728 Viešoji įstaiga

7. Amatų mokykla Sodžiaus meistrai 125876778 Viešoji įstaiga

8.  Kauno Arkos bendruomenė 302756939  Asociacija

9. Actio Catholica Patria 190777829 Viešoji įstaiga

10. ŠASC Bendrakeleiviai 300039593 Asociacija

11. Duku 302297941 Viešoji įstaiga

12.  Sudervės bendruomenės iniciatyvos 303047595 Viešoji įstaiga

Ksi Forumo biuro veiKlos: 

• Visuotinis narių susirinkimas 2022.03.24 d.
• Trys  eiliniai narių  susitikimai (2022.01.14 d. ir 2022.09. 22 d. ir 2022.12.01.).  
• Aštuoni tarybos susitikimai: 2022.01.06, 2022.03.03, 2022.04.07, 2022.05.19, 2022.08.29, 2022.12.01. 

2022.10.17., 2022.12.12).
• Taryba peržiūrėjo ir reflektavo apie strategines kryptis. Įvardinta, kad labiausiai stiprintina yra viešinimo sritis, 

nes kitose srityse vyksta intensyvios veiklos. Viešinimą apsunkina laukų, kuriuose veikia  KSI Forumo nariai,  
įvairovė. To pasekoje prie komandos prisijungia Vytautė Paškevičiūtė, kuri tampa atsakinga už žmonių su 
negalia srities atstovavimą.   

narystės Ksi Forume: 

• 2022 kovo 3 d. tarybos posėdžio metu ŠASC „Bendrakeleiviai“ tapo KSI Forumo nariais.  
• Pradėta priėmimo procedūra su VšĮ „Ne imti bet duoti“. 
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veiKlos pagal strategines Kryptis:

Krikščioniškos socialinės veiklos tapatumo palaikymas
• Vasario 4 d. vyko mokymai-diskusija apie vertybines dilemas veikloje. Diskusiją moderavo Linas Kukuraitis, 

mokymų turinį kūrė Elena Kosaitė-Čypienė.
• Kovo 26 d. Forumo rekolekcijos/susikaupimo diena. Rekolekcijas vedė kun. Eugenijus Puzynia.  
• Rugsėjo 30 d. įvyko įvadiniai mokymai organizacijų naujiems darbuotojams apie Bažnyčios socialinį mokymą. 

Mokymus vedė Linas Kukuraitis. 

Forumo organizacijose veikiančių žmonių kompetencijos kėlimas
• Įvyko 4 moderuoti tarpinstituciniai susitikimai su valstybinio sektoriaus atstovais. Juose aptartos  paslaugų 

jaunimui gatvėje, pagalbos šeimoms, socialinių dirbtuvių temos. 
• 5 organizacijos įsidiegė veiklų poveikio rodiklių matavimo įrankius. Ši priemonė yra numatyta Lietuvos res-

publikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Konsultacijas teikė dr. Ieva Adomaitytė- Subačienė. 
• Atlikti 4 Forumo narių metinių finansinių ataskaitų auditai.
• Vyko 2  grupės supervizijos procesai (įstaigų  vadovams ir specialistams, teikiantiems paslaugas jaunimui 

arba vaikams).
• Atliktas kokybinis tyrimas apie darbo su vaikais ir jaunimu kokybę. 
• 11 įvairių lygių vadovų iš 6 KSI Forumo organizacijų dalyvavo Praktiniame patirtiniame 5 dienų bendrųjų kom-

petencijų ugdymo seminare. Mokymus vedė VšĮ „Kitokie projektai“ konsultantai. 
• 3 mokymai vadovams, skirti specialiosioms vadovų kompetencijoms stiprinti. Juose dalyvavo 28 vadovai iš 

12 organizacijų. Vadovai gilinosi į tokias temas, kaip vadovo vaidmuo, funkcijos, įgūdžiai, situacinio vadovavi-
mo įrankiai, darbuotojų motyvacija ir motyvavimas, užduočių delegavimas ir komunikacija, grįžtamasis ryšys. 
Mokymus vedė Lina Stankevičienė-Pietarė, ICF Sertifikuota aukščiausio lygio vadovų bei komandų individu-
alaus ugdymo ekspertė, psichologė. 

• 6 organizacijose vyko strateginio planavimo sesijos. Kiekviena organizacija turėjo 16 ak. val. sesijas, didžiąją 
dalį sesijų vedė Ugnius Savickas organizacijų, vadovų bei vadovaujančių komandų konsultantas.  Organiza-
cijos peržvelgė strategines savo sritis, tokias kaip misija, strateginis planas bei tikslai, priemonių tinkamumą 
tiems tikslams siekti: nuo biudžeto planavimo iki personalo valdymo. 

• 12 specialistų iš 7 organizacijų dalyvavo Praktiniame patirtiniame 5 dienų bendrųjų kompetencijų ugdymo 
seminare. Mokymus vedė VšĮ „Kitokie projektai“ konsultantai.
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• 44 specialistai iš 10 KSI Forumo organizacijų dalyvavo 1 dienos Konfliktų supratimo ir valdymo mokymuose. 
Mokymus vedė psichologas Evaldas Karmaza. 

• Įvyko 1 dienos „Medijų ir informacinio raštingumo mokymai“, kuriuose dalyvavo 20 specialistų ir vadovų iš 
įvairių KSI organizacijų. Mokymai buvo skirti susipažinti su grafinio komunikavimo įrankiais bei  Webinarų 
organizavimu interakyviau, įtraukiant dalyvius, panaudojant tam tikrus įrankius. Mokymus vedė Laimonas 
Ragauskas. 

• 5 organizacijos turėjo konsultacijas apie išorinę komunikaciją su komunikacijos eksperte Jore Astrauskaite. 
• Vyko vadovų klubai, mentorystės susitikimai, mentorystės intervizijos grupės. Šiuos procesus moderavo eks-

pertai savanoriai. 

Kokybiškos krikščioniškos socialinės veiklos atstovavimas
• Parengta KSI Forumo metų Apžvalga už  2021 metus. 
• KSI Forumas vis dar „suteikė stogą“ Sienos grupės iniciatyvai, kuri 2022 metais įsteigė atskirą juridinį vienetą.  
• Nuo Forumo pateikti šie kokybišką turinį atstovaujantys raštai: 

Data rašto pavadinimas gavėjas trumpas turinys/  
komentarai

1 2022-01-25 Dėl migrantų vaikų situacijos Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija

Išreiškiamas susirūpinimas dėl 
migrantų vaikų, kurie gyvena 
ilgiau nei 6 mėnesius įkalinti 
migrantų sulaikymo centruose. 

2 2022-07-13 Dėl prieglobsčio prašytojų Philippe Lu-
kusa, Hans Agrien Ngatchou Ngassim ir 
Ngam Clifford  Nwah, suėmimo be teisinio 
pagrindo pratęsimo ir galimos klaidingos 
informacijos pateikimo

LR Seimo kontro-
lierei

Skundas  dėl neteisėto asmenų  
sulaikymo 

3 2022-12-01 Dėl nemokamo viešojo transporto sostinėje 
veikiančių biudžetinių socialinių paslaugų ir 
kultūros įstaigų darbuotojams 

Vilniaus miesto 
Savivaldybė

Prašymas suteikti nemokamą 
viešąjį transportą ir NVO sek-
toriaus darbuotojams, siekiant 
lygiaverčio paslaugų teikimo 
sąlygų užtikrinimo

4 2022-12-28 Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo Viniaus 
miesto savivaldybėje 2023-2025 strategijos

Vilniaus miesto 
Savivaldybė

Komentarai dėl jaunimo poli-
tikos strategijos kūrimo 

Forumo Finansai:

• Pateikta paraiška į „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finan-
savimo 2022 metais konkursą“, gautas 50740 Eu finansavimas. 

• Tęsiamos veiklos pagal Aktyvių piliečių fondo (APF) projektą, finansuojamą iš EEE ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų, 2022 metais KSI Forumo organizacijų mokymams ir veikloms  skirta 47315  Eu. Pateikta pro-
jekto tarpinė ataskaita.
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