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Mieli Kolegos, Bičiuliai ir Bendraminčiai, 

   

kad žinotumėte, kas vyksta su konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje. 

Birželio 11 d. 15 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko susitikimas dėl Europos 

Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje ratifikavimo.  

Nežiūrint to, kad rašėme prašymus neskubėti pasirašyti šios konvencijos, bet aptarti 

ją su žmonėmis, ši konvencija prieš dvi dienas iki minėto susitikimo jau buvo 

pasirašyta. Nesijautėme labai gerbiami. Panašiau, kad buvome ignoruojami. 

Ministro pavaduotojas Bitinas bandė padėtį sušvelninti sakydamas, jog tai, kad 

konvencija pasirašyta, dar nieko nereiškia. Kvietė sudaryti darbo grupę ir diskutuoti 

apie tai, ar turime Seimui patarti ją ratifikuoti, ar kovoti prieš jos ratifikavimą. Man 

vis dėlto neatrodė, kad visi ministerijų atstovai būtų buvę suinteresuoti konvencijos 

ratifikavimu, nors tai gali būti melagingas apsimetinėjimas.  

Turėjau parengusi pora klausimų, tačiau tėvų forumo atstovas pirmiau kai ko paklausė. Pasirodė, kad 

niekas nežino arba net neturi teisės aiškinti konvencijos apibrėžimų. Juos aiškins tik konvencijai 

įsigaliojus sudarytas GREVIO komitetas. Nežinau, ar tai demokratiška pasirašyti po dokumentu, kurio 

pats nesupranti ar bent jau negali kitiems paaiškinti? Žodžiu, niekas nežino kiek ir kokios Lietuvoje yra 

„socialinės lytys“ (daugelyje šalių jų yra skirtingas skaičius), kokius papročius ar stereotipus reikės 

naikinti, kokių „daugiau teisių“ bus suteikta Lietuvos moterims (nebent negimdyti). Kadangi į šiuos 

klausimus niekas atsakyti negalėjo, tai, sakyčiau, keistas tapo mūsų susitikimas. 

   -dl- 

Tėvų forumo atstovo R. Jančiausko pranešimas žiniasklaidai 

Vakar baigiantis darbo dienai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavo susitikimą su kelių 

ministerijų, kai kurių visuomeninių organizacijų, vyskupų konferencijos atstovais. Susitikimo tema - 

aptarti pastaruoju metu daug aistrų keliančios konvencijos, neva turinčios apginti vaikus ir moteris nuo 

smurto šeimoje, perspektyvas.  

 "Mes vakar išgirdome pribloškiantį dalyką - tik tuomet, kai konvencija įsigalios, bus sudaryta darbo 

grupė iš skirtingų šalių atstovų ir tik tada bus sprendžiama, kaip suvokti socialinę lytį, lyties tapatybę ir 

kitas sąvokas, ką daryti su šalių tradicijomis ir papročiais, kurie gali "nepatikti" konvencijai. Bet juk tai 

reiškia, kad kiekviena šalis prieš pasirašydama konvenciją turi labai išsamiai nuspręsti, kokios pozicijos 

laikysis. O kas šiandien vyksta? Konvencija brukama buldozeriu, Vyriausybė ją priėmė užsimerkusi. Tai 

pasibaisėtina. Mūsų rinkti valdžios atstovai tokius rimtus dokumentus laimina jų net nesuvokdami",- 

stebėjosi R. Jančiauskas. Jis teigia, vakar ministerijoje neišgirdęs atsakymų, ar nagrinėta, kaip 

konvencijos kūrėjai įsivaizduoja stereotipinius moters ir vyro vaidmenis, kokios tradicijos kenkia ir kokie 

papročiai pateks po konvencijos presu.  Negirdėjau, kad kuri nors ministerija būtų nagrinėjusi konvenciją 

minėtais aspektais. O juk tai bent keturių sričių - švietimo, kultūros, teisingumo ir socmino - daržas. 

Tačiau valdininkai tyli ir tylomis laimina konvenciją",- darbo metodais stebisi R. Jančiauskas. Dar 

daugiau - susitikime dalyvavę ministerijų atstovai pripažino negalintys paaiškinti konvencijos sąvokų.  
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Tai, ką R. Jančiauskas išgirdo susitikime jis vadina nusikalstamu pasityčiojimu iš tautos.  

"Gal užteks tyčiotis iš tautos. Mes taip pat prieš smurtą. Tačiau gal pirma priimkime visus reikalingus 

nacionalinius įstatymus dėl smurto prieš moteris ir vaikus, galime net žiūrėti, kaip jie koreliuoja  su 

konvencija. Ir laukime, kaip konvencija bus nagrinėjama kitose šalyse, kokios vyks diskusijos Europos 

mastu. Kam nuogiems lėkti į dilgėles? Mūsų tautosakoje socialinės lyties nėra. Esi arba vyras, arba 

moteris, ir šventėse atlieki arba vyro, arba moters rolę. Kokių žaidimų, dainų, šokių bei tradicijų mes 

nebegalėsime mokyti savo vaikų? Kokių pasakų nebegalėsime skaityti, nes kitos kultūros atstovui tai 

atrodys kaip stereotipinių moterims ar vyrams priskiriamų vaidmenų stiprinimas? Tai gali nutikti, nes 

kaip šalys turės vykdyti konvenciją, joms bus aiškinama tik po pasirašymo",-  sakė tėvų forumo atstovas. 

 R.  Jančiauskas teigė, kad valstybės tarnautojai ir tautos išrinktieji pirma turėtų atlikti normalius tyrimus, 

organizuotų pilnavertes diskusijas, pamodeliuotų kaip konvencija palies konkrečias sritis, ir tik tada 

pradėtų kalbėti apie konvencijos palaiminimą. Pakaks, kad Lietuva nesiderėdama viena pirmųjų 

palaimino Lisabonos sutartį. Airiai ir čekai sugebėjo išderėti sau naudos. Gal pakaks Lietuvą kaip avį 

vedžioti po ganyklos patvorius?  

"Būtų gerai, kad ministrai prisimintų, kam jie davė priesaiką tarnauti. Kam jie prisiekė - savo tautai ar 

ES? Manau, kad LR piliečiai yra išprusę, kompetentingi ir lygiaverčiai",- susirūpinimą išsakė psichologė 

Giedrė Širvinskienė. 

  Jaunimo rengimas šeimai  
 

DĖMESIO! 

Rubrika „KLAUSK“, tai galimybė anonimiškai užduoti rūpimus klausimus, susijusius su 

rengimusi šeimai, meile, lytiškumu. Į klausimus atsakinėja „Pažink save“ savanoriai ir 

koordinatoriai. Išbandyk! http://ask.fm/pazinksave .  
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 
 

Kaip ir kiekvienais metais, gegužė ir birželio dalis buvo gausi susitikimų su moksleiviais. Susitikimai 

vyko mokyklose, gimnazijose, Šeimos centre, įvairiuose renginiuose. Kartais tikrai nelengva užmegzti 

ryšį su jaunimu, bet atvirumas, draugiškumas, liudijimas atneša vaisių.  

Džiaugiamės savanorių pasiekimais: trys savanoriai baigė vidurinę mokyklą, keturi gaus bakalauro 

diplomus, du magistro. Labai sveikiname!   

Straipsnį apie jaunimo rengimo šeimai programą „Pažink save“ ir savanorių liudijimą rasite: 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-16-pazink-save-arba-kam-reikia-rengtis-seimai/100770  

 

Savanoriai vis labiau ruošiasi artėjančioms Lietuvos jaunimo dienoms 2013 m. birželio 28-30 d. Kaune, 

kurių tema „Jus aš draugais vadinu“.  

Kauno šeimos centro savanoriai 

kartu su Lietuvos šeimos centru ves 

du teminius užsiėmimus jaunimo 

dienų dalyviams.  

Daugiau apie jaunimo dienas galite rasti: http://www.jaunimodienos.lt/ljd2013/turinys/ljd-2013-info/  

Įkvepiantis jaunimo dienų himnas: http://www.jaunimodienos.lt/ljd2013/turinys/himnas/  

 

-jd- 

http://ask.fm/pazinksave
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-16-pazink-save-arba-kam-reikia-rengtis-seimai/100770
http://www.jaunimodienos.lt/ljd2013/turinys/ljd-2013-info/
http://www.jaunimodienos.lt/ljd2013/turinys/himnas/
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Š. m. gegužės 13-19 d. Vilniaus Energetikos ir Technikos muziejuje vyko socialinis projektas ir kūrybinės 

dirbtuvės, pavadinimu “Man ne vis vien”. Projekto metu apie dvidešimt 14-19 metų jaunų žmonių 

diskutavo apie jaunimo problemas, atliko įvairias vaidybines užduotis, vyko filmų peržiūros, kūrybinės 

fotografijos dirbtuvės. Šeimos centro atstovė Dalia dvi dienas vedė seminarus iš “Pažink save” ciklo apie 

žmogaus savivertę, savigarbą, laiko planavimą bei ateitį.  

Keletas atsiliepimų:  

“Šioje paskaitoje supratau, kad jei gerbsiu pats save, mane gerbs ir 

kiti. Paskaita įkvėpė dar labiau pasitikėti savo jėgomis ir tuo ką 

darau, nes kiekvienas esame labai individualūs ir pasaulį matome 

kitaip”.  

“Šis užsiėmimas labai patiko, nes pati domiuosi psichologija. Buvo 

pateikta daug gyvenimiškų pavyzdžių, o paskaitoje keliamos 

problemos privertė susimąstyti apie savo asmeninę patirtį 

santykiuose su šeima, draugais, savo vaikinu”.  

-as- 

Sužadėtinių rengimas 
 

Kauno arkivyskupijos šeimos centras 

 

Gegužės 27 d. Kaune vyko supervizija savanoriams 

rengiantiems sužadėtinius Santuokai Kauno Šeimos centre. 

Superviziją vedė Telšių krizių centro vadovė psichologė 

Vanda Benaitienė. Psichologė pirmiausiai pakvietė 

pasidalyti už ką šiandien dalyviai yra dėkingi, kokius 

lūkesčius turi. Tada mažose grupelėse susirinkusieji aptarė 

sunkumus, kurie kyla vedant pasirengimo Santuokai 

susitikimus. Vienos dažniausių – tai sužadėtinių 

motyvacijos, laiko stoka, skirtingas išsilavinimas, silpnas 

tikėjimas.  

V. Benaitienė pristatė supervizijos sąvoką, sąlygas ir 

pakvietė grupelėse suteikti superviziją vienas kitam. 

Dalyviai labai aktyviai ir atvirai diskutavo, dalijosi savo jausmais, patirtimi ir išgyvenimais. Po to visiems 

pristatė savo pastebėjimus ir suvaidino pasirinktą situaciją. Po trumpos pertraukėlės buvo toliau 

nagrinėjamos konkrečios problemos, kylančios vedant grupes sužadėtiniams. Psichologė pateikė daug 

pavyzdžių ir įžvalgų. Tikimasi, kad jos padės savanoriams ”augti ir šventėti”. Susitikimas baigėsi bendra 

malda. 

Plačiau: http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=1517&pg=1  

-ga- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Naujovė. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijoje išskirtinai toje parapijoje besituokiantiems 

sužadėtiniams suteikiamas sužadėtuvių palaiminimas šv. Mišių metu. 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=1517&pg=1
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„Saugokite šias savo meilės pareiškimo dovanas, kad šios dienos pasižadėjimas ateityje nuvestų jus prie 

altoriaus, kur Viešpats jūsų meilę apvainikuotų savo dovanomis ir patvirtintų savo anspaudu“ - pasak 

sužadėtinių, šis dekano kun. Viliaus Viktoravičiaus suteiktas palaiminimas aktualizuoja jų rengimosi 

sakramentinei santuokai išskirtinumą, įneša begalinio jaudulio ir bendrumo jausmą ne tik tarpusavio 

santykiuose, bet ir bendrumo jausmą su parapija. 

 

-ag- 

Šeimų ugdymas ir palaikymas 
 

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

 

Jaunavedžių susitikimai. Šeimos centre veikia 5 jaunavedžių 

grupės. Tai tęstinės grupės sužadėtiniams lankiusiems Atnaujintą 

sužadėtinių rengimo Santuokai programą. Paprastai susitikimai 

vyksta kartą per mėnesį – neretai kurios nors poros namuose. 

Naudojame programą „Viskas apie meilę“, bet temas pasiūlo ir 

patys sužadėtiniai. Nagrinėjamos aktualios šeimos gyvenimo 

situacijos, dalijamasi asmenine patirtimi, kuri dažnai pasitarnauja 

kaip puiki pagalba kitiems.  

Pirmoji jaunavedžių grupė susitikimus pradėjo 2010m. Gegužės 

mėnesį susitikimas vyko jaunos šeimos namuose. “Grupiokai“ 

atvyko pasveikinti jaunų tėvelių, sulaukusių pirmojo 

kūdikio. Sutuoktiniai pasakojo apie tėvystės 

džiaugsmus, pirmuosius vaikelio mėnesius, teikė 

„rekomendacijas“ kitoms poroms, apie tai, ką 

svarbu žinoti laukiant ir pasitinkant naują gyvybę. 

Visi praleido ramų ir viltingą vakarą 

Gegužės 21 d. jaunos šeimos ir jų atžalos iš kitos 

jaunavedžių grupės rinkosi į Tabariškių Kristaus 

Karaliaus bažnyčią, dalyvavo Šv. Mišiose, o vėliau 

susitikimą tęsė grupės vadovės Vilijos ir Artūro 

Šlopšnių jaukiuose namuose. Į jaunavedžių 

susitikimą po šv. Mišių atvyko ir kun. R. Baltrušaitis, kuris poras pažinojo dar sužadėtinių vaidmenyje 
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(prieš 2,5 metų kunigas vedė Santuokos Sakramento temą). Šiltą gegužės vakarą dalyviai vaišinosi 

šeimininkų paruošta gardžia vakariene, drauge su kunigu aptarė sužadėtinių programą, taip pat natūralaus 

šeimos planavimo mokymus, svarstė, kaip padėti NŠP mokymus baigusiems mokytojams aktyviau 

įsitraukti į šią svarbią veiklą.  

 

Aistės ir Dariaus liudijimas: 

„Apie mūsų jaunavedžių grupelę rašėme jau ne kartą, tad šįkart 

be ilgų įžangų norisi pasidalinti keletu minčių, kuo šie metai skyrėsi nuo 

ankstesnių. Pirmiausia, tai mums tikrai nebetinka jaunavedžių statusas, 

nes kai kurios poros šiais metais švęs jau trečiąsias vestuvių metines. 

Susitikę juokaujame, jog esame senavedžių grupelė. Arba tiesiog - šeimų 

-  nes pastaruoju metu mūsų gretos pasipildė (ir vis dar pildosi) naujais 

nariais. O tie naujieji nariai gerokai keičia mūsų susitikimų formatą: 

juose mažiau tylos, daugiau kūdikiško čiauškėjimo, lakstymo paskui 

rėpliojančias atžalas.. "Kai išsirita jaunikliai, lizde prasideda linksmas 

gyvenimas". Iš tiesų! Daugiau pastangų tenka įdėti ištempiant ausis ir 

bandant sukoncentruoti dėmesį. Taigi, mūsų grupelė yra tikrai GYVA 

grupelė :) Kadangi pirmą pusmetį dėl jauniklių atėjimo į pasaulį 

rinkdavomės rečiau, po švenčių "pasitaisėme" ir pradėjome susitikinėti 

kas 3 savaites. Šiais metais rimtai kibom į santuokos studijas -  

pradėjome Denis Sonet "3 metų mokyklą", pirmuosius metus, skirtus 

bendravimo temai. Džiaugiamės, kad poros aktyviai dalyvauja diskusijose, atvirai dalijasi ne tik 

džiaugsmingomis patirtimis, bet ir sunkumais. Begaliniai įdomu stebėti kaip keičiasi porų, kurias 

lydėjome į santuoką, gyvenimas. Kaip jos stengiasi realiai pritaikyti teoriškai įgytas žinias. Kaip smagu, 

kai poros, atėję į santuoką "su tvirtais pamatais", neišsigąsta iššūkių, kurie neišvengiamai užklumpa 

pagausėjus šeimai. Jos ieško, renkasi, bendrauja ir neužsidaro savo mažose namų tvirtovėse. Taip pat 

mielai atveria  duris ir kitiems. Pavasarį pradėjome rinktis lauke, vaišių stalą pakeitė "piknikai" ant 

žolės. Vieną susitikimą surengėme Botanikos sode, kur tądien vyko Žavėjimosi augalais diena. Ir kaip tik 

tą vakarą atsitiktinai sutikome į pasimatymą atėjusią jaunavedžių porą iš "konkurencinės", kitos grupelės 

:) Visi nudžiugome, kad ir jie akivaizdžiai įsisavino sužadėtinių kursų medžiagą ir sąžiningai vaikšto į 

pasimatymus. Smagu sutikti "savus". Kai kurios mūsiškės poros replikavo, kad dabar tokia prabanga - 

pasimatymai dviese - nebe taip dažnai pasitaiko. Jaunikliai saugiai stebi aplinką iš tėvelių nešynių arba 

saldžiai miega vežimėliuose. Pasimatymai pasikeitė, bet mes į juos vaikštome, net jei laiką reikia atkovoti 

iš kitų veiklų. Atėjus vasarai staiga paaiškėjo, kad sezono uždarymo niekas nelaukia. Kas gi sakė, kad jį 

reikia uždaryti? Vieno pora svarstė: "Santuokoje nebūna atostogų, tad kam tos atostogos nuo grupelės?" 

:)  

 

Tarptautinę Šeimos dieną -Gegužės 15-ąją – Kauno arkivyskupijos 

Šeimos centras pakvietė šeimas paminėti be didelių iškilmių ir 

konferencijų. Paminėti kitaip – tiesiog pabūti visiems kartu, pažaisti su 

vaikais, pasimokyti tapybos ant vandens (Ebru) meno. Pavakaroti į 

Šeimos centro kiemelį buvo pakviestos jaunos šeimos, vienu ar kitu 

būdu prisidedančios prie Šeimos centro veiklos. Kai kurios jau ne vienus 

metus savanoriauja Šeimos centre, kitos globoja ar yra įsivaikinusios 

vaikus, dar kitos – tiesiog liudija šeimos vertybes savo gyvenimu. 

Keletas šeimų „užklydo“ pamačiusios renginį kiemelyje, kuris buvo 

„okupuotas“ kūdikių ir jau ūgtelėjusių vaikų. 

Meno terapijos ir socializacijos instituto „Vyta“ specialistas Donatas Končius pristatė Ebru (tapybos ant 

vandens) meno istoriją ir techniką. Ebru išvertus iš turkų kalbos reiškia „debesuotas“, nes sukurti darbai 

atrodo tarsi maži debesėliai. Lietuvoje šis menas pavadintas VYTA – „Veidas yra tavo atspindys“. Vaikai 

ir tėveliai su dideliu susidomėjimu klausėsi, kaip galima sukurti nuostabaus grožio paveikslėlius vos per 
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keletą minučių. Po to visi išbandė savo sugebėjimus praktiškai. Šio unikalaus metodo dėka nereikia jokių 

meninių gabumų, todėl kiekvienas galėjo akimirksniu tapti kūrėju ir pasidžiaugti savo kūrybos rezultatais. 

Ne tik pasidžiaugti, bet ir parsinešti namo savo sukurtus paveikslus. O čia pat, ant pievelės, šeimos 

vaišinosi, ilsėjosi po darbo dienos, o mažieji nenuoramos savo energiją liejo bėgiodami po Šeimos centro 

kiemelį.  

Plačiau: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=1488&pg=1  

 

Pagalba šeimoms 

Nors sužadėtinių rengimo Santuokai ir jaunimo lytiškumo ugdymo programos Kauno Šeimos 

centre yra prioritetinės, teikiame pagalbą ir žmonėms išgyvenantiems įvairius sunkumus. Šiame darbe 

matome prasmę, o paskutiniu metu mus drąsina popiežiaus Pranciškaus žodžiai: „Brangus aliejus, 

patepantis Aarono galvą, skleidžia kvapą ne tik apie jo asmenį, bet ir pasiekia „pakraščius“. Viešpats tai 

pasakys aiškiai: jo patepimas yra vargšams, kaliniams, ligoniams, liūdniems ir vienišiems. Patepimas nėra 

tam, kad kvėpintumės patys, nei tuo labiau, kad aliejų saugotume ampulėje, nes jis gali pasenti... o širdis 

apkarsti”.  

Tokiais „pakraščiais“ Šeimos centre galime pavadinti 

išsiskyrusiųjų sielovados grupę. Gegužės mėnesį baigėsi šios 

grupės susitikimų ciklas. Grupė rinkosi kas antrą savaitę, joje 

talkino 5-ių savanorių komanda: du žmonės jau įveikę skyrybų 

krizę, psichologė ir kunigas Severinas Holocher OFM. 

Užsiėmimų ciklas  baigėsi dviejų dienų rekolekcijomis. 

Santuokos griūtis ir pats skyrybų procesas paliečia visą 

žmogų, visą jo esmę: santykį su Dievu, su savimi ir aplinkiniais. 

Išgyvenama dvasinė krizė, todėl daugeliui žmonių reikalinga 

pagalba padedanti išgyventi šį laikotarpį. Teminių susitikimų 

metu kalbama apie savivertę, jausmus, „akligatvius“, santykį su vaikais, su Dievu, paliečiamos vienatvės, 

atleidimo ir kt. temos. Grupėje siekiama, kad dalyviai atstatytų savo dvasinę pusiausvyrą, mokytųsi 

gyventi pilnavertį gyvenimą. Pasibaigus susitikimams žmonės skatinami bendrauti toliau bei įsijungti į 

įvairias bendruomenes. 

Liudijimas: 

<...>Noriu padėkoti už viltį, meilę ir tikėjimą, kurį mums dovanojot visus metus, už bendrystę ir 

dalinimąsi ir tuo, kas džiugu ir tuo, kas skausminga. Ačiū už dar vieną žingsnelį Dievo link. Pagarba ir 

kito žmogaus išklausymas yra didelė vertybė dabartiniame gyvenimo triukšme ir skuboje. Nėra mano ar 

tavo tiesos ir santykiuose nėra pralaimėtojo ir nugalėtojo – jei santykiai nutrūksta pralaimi visos pusės: 

vyras ir žmona, vaikai, bendruomenė. <...>Apie aštuonis metus nešiojausi naštą: protu buvau atleidus už 

nuoskaudas sau, kitiems, Dievui, širdimi ne. Šiandien išmokau atpažinti emocijas, jausmus ir jiems dėkoti 

už apsaugą, mokausi priimti ir reikšti jausmus. Įvardinus pyktį atidaviau savo nuoskaudas Dievui, nuo 

širdies nuriedėjo akmuo, atleidau. Supratau, kad dėl savo ramybės ir glaudesnio buvimo su Dievo 

bendruomene artimiausiu metu kreipsiuosi dėl santuokos negaliojimo pagrindų peržiūrėjimo. Nereikia, 

kad viskas būtų tobula arba geriau nei yra, daug svarbiau bendrystė, dalinimasis, vienas kito priėmimas 

ir pagarba <...>Ačiū už visus šiuos stebuklus Dievui, o ypač už tai, kad rekolekcijų rytą supratau, kad 

galiu atsisakyti raminančių vaistų.<...> Tęskite šiuos darbus ir su Dievo pagalba atgaivinkite 

pasiklydusių žmonių širdis ir sielas.  

 

Birželio 7 d. Šeimos centre apsilankė autoturo ,,AA-XXV per Lietuvą“ dalyviai, tarp jų –svečiai iš 

JAV ir Kanados. Susitikime dalyvavo Kauno miesto Savivaldybės administracijos, Socialinės rūpybos 

skyriaus, VDU Socialinių mokslų fakulteto atstovai, įvairių institucijų socialiniai darbuotojai, ilgamečiai 

AA draugijos nariai bei jų artimieji. Šiemet sukanka 25 metai, kai AA (Anoniminių alkoholikų) draugija 

gyvuoja Lietuvoje. Kaune AA grupė susikūrė 1991 m. Tuometinė Šeimos centro direktorė Nijolė 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=1488&pg=1
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Liobikienė pastebėjo, kad vos ne kas antros moters, 

besikreipiančio pagalbos į Šeimos centrą, artimasis (vyras, 

tėvas, vaikai) turi problemų dėl gėrimo. Nebuvo kur jų 

nukreipti. Todėl netrukus Šeimos centro patalpose (tuo metu 

Panerių g.) pradėjo rinktis pirmoji AA grupė Kauno mieste. 

Vėliau ji persikėlė į Vilniaus g. 29, kur Šeimos centras įsikūręs 

šiuo metu. 

AA nariai pristatė savo veiklą ir principus. Svečias iš JAV 

Linas, kurio blaivybės stažas siekia 29 metus, pasidalijo savo 

patirtimi. Kita viešnia Marta prisistatė kaip šimtaprocentinė 

lietuvė ir šimtaprocentinė alkoholikė. Jos blaivybės „stažas“ – 

37 metai. „Dažnai vartojant alkoholį atsiranda tolerancija: žmogui reikia vis mažiau išgerti, kad jis 

pasiektų apsvaigimą. Alkoholikas nėra kaltas dėl ligos, bet atsakingas už savo sveikimą. Alkoholizmas 

yra šeimos liga, todėl į sveikimo programas būtina įtraukti ir šeimos narius“, – savo patirtimi dalijosi 

Marta. AA draugiją su jubiliejumi pasveikino Kauno miesto vicemeras Stanislovas Buškevičius. Doc. dr. 

Nijolė Liobikienė kalbėjo apie tai, kad iš anoniminių alkoholikų daug ko išmoko, pirmiausia – vilties, kad 

žmogus gali pakilti iš didžiausio dugno. Jau 22 metus Kauno Šeimos centre renkasi Al-Anon (Alkoholikų 

artimųjų grupė), šiuo metu kartą per savaitę vyksta ir SAV (Suaugę alkoholikų vaikai) susirinkimai.  

Plačiau apie renginį galite skaityti: 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=1535  

-jl- 

Telšių vyskupijos šeimos centras 

Klaipėdos dekanato šeimos centras 

Maldos pusryčiai su meru. Gegužės 25 d. TVŠC ekscelencija, Klaipėdos dekanas su parapijos kunigais 

bei Šeimos centro vadove dalyvavo Klaipėdoje mero Vytauto Grubliausko surengtuose miesto 

bendruomenės maldos pusryčiuose.  Verslo, kultūros, religinių konfesijų atstovai įvairiais aspektais aptarė 

dvasinę krikšto reikšmę, jo sąsajas su ekonomika, socialiniu gyvenimu. Kalbėdami apie tai, kas yra 

svarbiausia žmogaus sielai, ir prisimindami įvairius krikščionybės raidos etapus, pranešėjai nepamiršo ir 

Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus. Tai, kas įvyko, pasak J. Borutos, „buvo tik pradžios ženklas, 

savotiškas atspirties taškas, tam tikras įpareigojimas ir atsakomybė suvokti gilesnę, dvasinę šio įvykio 

reikšmę prasmingam ir darniam gyvenimui krikščioniškųjų vertybių šviesoje“.  

Plačiau galite skaityti http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/klaipedieciai-prie-bendro-maldos-

pusryciu-stalo-pasijuto-lyg-viena-seima.htm 

 

Telšių dekanato šeimos centras 

ŠEIMOS VERTYBĖS ĮPRASMINTOS VAIKŲ KŪRYBOJE. Artinantis 

Tarptautinei šeimos dienai, gegužės 12-ąją, sekmadienį, į Telšių Šv. Antano 

Paduviečio Katedrą kiek neįprastai gausiai rinkosi jaunos šeimos su 

vaikučiais. Jos buvo pakviestos į  visą balandžio mėnesį vykusio piešinių 

,,Šeima – gyvybės šventovė“ (pagal Pal. Joną Paulių II) konkurso 

apibendrinimą. Už visus, kūryboje apmąsčiusius šeimos vertybes, taip pat 

mokytojus ir tėvelius, kartu su visa į Katedrą susirinkusia  tikinčiųjų 

bendruomene aukotos Šeštinių Šv. Mišios. Po jų Katedros administratoriaus 

Domo Gatauto ir Telšių dekanato šeimos centro vadovo Arūno Daubario 

pasveiko konkurso laureatus, prizininkus. O visų jame dalyvavusiųjų kartu su 

šeimos nariais ir pedagogais laukė agapė. Joje šeimos dalinosi daugumai 

neįprasto sekmadienio išgyvenimais,  džiaugėsi galėdamos jį švęsti kartu 

bendruomenėje ir jau ne kūryboje, o realybėje paliudijo, koks džiaugsmas 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=1535
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/klaipedieciai-prie-bendro-maldos-pusryciu-stalo-pasijuto-lyg-viena-seima.htm
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/klaipedieciai-prie-bendro-maldos-pusryciu-stalo-pasijuto-lyg-viena-seima.htm
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gyventi šeimoje – tikroje gyvybės šventovėje.   

Konkursui pateikti darbai visą gegužės mėnesį eksponuoti Telšių Šv. 

Antano Paduviečio katedroje veikusioje parodoje, kuri buvo gausiai 

lankoma ir aptariama.  

Vaikučių kūrybą galima pamatyti ir Telšių dekanato šeimos centro 

internetinėje svetainėje: www.telsiuseinoscentras.eu.  

Sklaida apie renginį: 

http://telsietis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/seimos-vertybes-

iprasmintos-vaiku-kuryboje-4158/ 

-id- 

Nuotraukos Arūno Daubario 

 

Didžiausia tėvo ir sūnaus dovana vienas kitam – bendrystė. Šiuo intensyviu, dinamišku laikmečiu 

neretai pristinga laiko „vyriškai“ pabendrauti, ypač kartu susirinkusiems bendraminčiams žaidžiant 

įvairius žaidimus, žiūrint filmus. Artėjant Tėvo dienai, gegužės 31-osios vakarą, į Telšių dekanato šeimos 

centro suorganizuotą bendrystės vakarą ,,Nuotykis su tėčiu“ rinkosi tėčiai su sūnumis nuo septynerių 

metų. Renginio idėja –   tėvo ir sūnaus laikas kartu, bendrystė, nuotykis žaidžiant žaidimus ir gyvai  

bendraujant (kas pastaruoju metu jau tampa mažiau įprasta nei virtualus bendravimas) su kitais tėčiais su 

sūnumis.  

Į ,,Nuotykį su tėčiu“ susirinkome 5 tėčiai su 

sūnumis (kaip pirmam kartui, tai jau sveikintina). Pradžioje 

susėdę į ratelį susipažinome, aptarėme vakaro lūkesčius. 

Renginio vadovas apžvelgė susitikimą, pasidžiaugė juo bei 

išreiškė viltį, kad tai taptų tradicija ir toliau būtų galima 

tęsti panašius susitikimus, skirtus šeimoms ar atskiriems jų 

nariams. Po susipažinimo išsirinkome žaidimus ir kibome į 

veiklą. Viena grupė žaidė strateginį žaidimą „Risk“, kita – 

šaškėmis, šachmatais. Vėliau kartu statėme kaladėlių 

bokštą, kurį nugriovęs žaidėjas turėjo padaryti 15 

pritūpimų. Taigi daugelis dar ir puikiai „pasportavo“. 

Pertraukėlės metu vaišinomės gaiviaisiais gėrimai, užkandžiavome. Renginyje dalyvavo ir viena 

užsieniečių pora, kuriai iš pradžių buvo kiek sudėtingiau adaptuotis lietuviškoje žaidimų aplinkoje, tačiau 

vakaro eigoje apsiprasta ir viskas ėjosi sklandžiai. Išbandėme ir kūrybinę veiklą: tėvai ir sūnūs porose 

piešė piešinius pasitelkę pasakojamąjį metodą, kai vienas jų pasakoja, ką ir kaip piešti, nerodydamas 

originalaus piešinio, o kitas turi jį nupiešti. Tai buvo išties smagios, juoko kupinos akimirkos.   

Po bendros vakarienės vėl tęsėsi strateginiai stalo žaidimai, kur laimėtojų ar pralaimėtojų nebuvo; 

dėl laiko limito paskelbtos paliaubos, nes pagal išankstinį susitarimą ,,pirmasis nuotykis“ galėjo trukti tik 

iki vidurnakčio. Išsiskirstėme pasikartoję ypatingai svarbią tiesą, kad realus, nepadalintas ,,gyvo“ 

bendravimo laikas, taip skalsus intensyviai virtualėjančiame laikmetyje, – pati didžiausia ir brangiausia 

vienas kitam dovana.   

Sklaida apie renginį:  

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-28-telsiu-teciai-su-sunumis-kvieciami-i-bendrystes-

vakara/101742 

-ad- 

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras  

 

Besilaukiančių šeimų mokyklėlė. Besilaukiančių šeimų mokyklėlėje dalyvavo 19 porų, kurios sėmėsi žinių 

apie vaiko vystymąsi, praktinį ir psichologinį pasirengimą didžiajam gyvenimo  įvykiui – vaiko gimimui, 

kaip rūpintis vaiku pirmosiomis jo gyvenimo savaitėmis.  

http://www.telsiuseinoscentras.eu/
http://telsietis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/seimos-vertybes-iprasmintos-vaiku-kuryboje-4158/
http://telsietis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/seimos-vertybes-iprasmintos-vaiku-kuryboje-4158/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-28-telsiu-teciai-su-sunumis-kvieciami-i-bendrystes-vakara/101742
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-05-28-telsiu-teciai-su-sunumis-kvieciami-i-bendrystes-vakara/101742
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Taip pat 11 besilaukiančių mamų lankė žindymo kursus, kuriuose turėjo 

galimybę daug sužinoti apie žindymo privalumus ir pasiruošti iššūkiams, 

su kuriais gali tekti susidurti žindymo metu.  

Mamų klubas. Gegužės mėnesį mamos rišo baleriniškus sijonus ir 

gamino puošnias juosteles mergytėms, aktyviai dalyvavo ir diskutavo 

tęstinėje psichologės paskaitoje “Ikimokyklinio amžiaus vaiko ypatumai: 

poreikiai, elgesys, kylantys sunkumai, miegas, baimės”, kartu su 

odontologe sėmėsi teorinių ir praktinių žinių apie ikimokyklinukų dantų 

priežiūrą. Jau tapo tradicija, kad mamų klubo sezono uždarymas 

vyksta Vilniaus Universiteto Botanikos sode, Kairėnuose, kur 

mamos, tėčiai kartu su vaikučiais ir gide keliavo po žydintį sodą, 

žavėdamiesi rododendrais, alyvomis, irisais ir kitais augalais. O po 

ekskursijos visi kartu džiaugėsi bendravimu ir suneštinėmis 

vaišėmis.  

Taip pat gegužės mėnesį baigėsi: 

Pavargusių mamų savitarpio pagalbos 

grupės susitikimai, kurioje mamos dalijosi 

savo sunkumais, kartu su psichologe 

bandė geriau suprasti save ir savo 

poelgius, santykius su šeimos nariais, savo patirtimis ir pasidalinimais 

pastiprino ir kitas grupėje esančias mamas: 

“Man labai patiko lankyti pavargusių mamų savitarpio pagalbos grupę. Gaila, 

kad taip greit visi susitikimai prabėgo.. Norėtųsi dar lankyti. Mes taip lengvai 

susibendravome. Labai miela psichologė”.  

“Vertinu kiekvieną susitikimą, kai dalinomės išgyvenimais, problemomis, kai 

pasijunti išgirsta ir suprasta. Ačiū”.  

“Labai patiko, leidau skirti laiko sau kažkiek atsipalaiduoti, pasidalinom su kitom mamom rūpesčiais ir 

džiaugsmais. Supratau vieną, kad nesu aš viena tokia pavargusi mama ir mano vaikai yra normalūs. Ačiū 

labai!”.  

Folkloro užsiėmimai mamoms su 1-4 metų vaikais, kuriose mamos ir vaikai mokėsi žaidimų, dainelių, 

ratelių, nuotaikingų smulkiosios tautosakos pavyzdžių, ypatingą dėmesį skiriant užgavėnių tradicijoms, 

prieš velykiniam laikotarpiui, Velykų tradicijoms ir giesmėms.  

“Folkloro užsiėmimai patiko tiek man, tiek mano dukrytei. Ji noriai dainuoja beveik visas daineles, 

traukia nuolatos: besirengiant, keičiant kelnes, sėdint ant puodo, valgant, važiuojant. Labai ačiū folkloro 

mokytojai, kuri buvo labai šilta, bendraujanti ir išsamiai papasakodavo ne tik apie daineles, bet ir 

papročius, užsiėmimus su vaikais ir gyvenimą apskritai”.  

STEP tėvystės įgūdžių grupė tėvams, auginantiems 6-10 metų vaikus. Joje tėvai visus 10 susitikimų 

dalinosi, diskutavo, sprendė įvairias užduotis, susijusias su įvairiomis gyvenimiškomis situacijomis, tokiu 

būdu tobulindami tėvystės įgūdžius: 

„Programa man pasirodė labai naudinga, medžiaga sukoncentruota, suprantama ir aiški, pateikti 

patarimai buvo konkretūs. Taip pat buvo kilusi mintis, kad galima būtų programą papildyti kitomis 

temomis, tokiomis kaip, pvz. vaiko bendravimas su seneliais ir iš to kylančios problemos tėvams. 

Seminarų metu kartais jautėsi šioks toks laiko trūkumas, dėl kurio teko apsiriboti tekstinės medžiagos 

aptarinėjimu, nelabai liko laiko pasigilinti į kitus taip pat dominančius klausimus už programos ribų. 

Tačiau, kaip minėjau, programa likau labai patenkinta ir nedvejodama ją rekomenduočiau ir kitiems 

tėveliams“.  

„Dėkui už suteiktą galimybę dalyvauti seminarų cikle apie vaikų auklėjimo įgūdžių lavinimą. Puiki 

grupės vadovė, sistematizuota informacija ir galimybė pabūti tarp panašiais rūpesčiais kamuojamų 

tėvų“.  

-as-  

 



Lietuvos šeimos centro Aplinkraštis Nr. 74                                                    2013 06 20 

 

www.lietuvosseimoscentras.lt                                  

  

 10 

Darbuotojų ugdymas 
 

Birželio 7-9 dienomis Lietuvos šeimos centrų Taryba 

buvo susirinkusi rekolekcijoms į Birštoną. 

Rekolekcijas vedė Apaštališkasis nuncijus 

Arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jo Ekscelencija 

rekolekcijas pradėjo primindamas, kad šie metai yra 

Tikėjimo metai, kad šios rekolekcijos yra mums 

Tikėjimo metų dovana. Štai kelios Nuncijaus mintys 

iš šių rekolekcijų. 

„Kuo labiau myliu savo sutuoktinį, tuo labiau 

susitapatinu su juo. Tai ne vien pareiga tapti tuo, kurį 

myliu, bet ir atlygis. Tai – meilės iššūkis.  

Norint mylėti, reikia suvokti, kad pirmasis veiksmas – atiduoti save Dievui su visais savo netobulumais. 

Tobulumas – leisti, kad būtume išgelbėti, leisti Dievui mus mylėti. Pripažindami visus savo trūkumus 

leidžiame Dievui mus mylėti be ribų – taip atsiveriame begalinei Dievo meilei, o  taip pat tampame vis 

labiau suprantančiais ir užjaučiančiais kitus žmones.  

Šeimos grožį parodo savitarpio meilė. Vaikai – tarsi veidrodis, kuriame atsispindi tėvų meilė. Veidrodis 

atspindi tai, kas yra tikrovėje. Vaikai tą aiškiai parodo. Vaikams reikia ne juos mylinčių tėvų, bet vienas 

kitą mylinčių tėvų. Nuo abipusės tėvų meilės priklauso ne tik vaikų, bet ir visuomenės meilė“.  

Šeimos centrai įvairiose Lietuvos vietose organizuos savo savanoriams ir darbuotojams stovyklas. 

Įspūdžius iš jų skaitykite rudeniniame aplinkraštyje!  

-dl- 

 

Renginiai visuomenei 
 

Informuojame apie pagrindinius atlaidus vasaros laikotarpiu:  

 

 

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai  

2013 m. liepos 1–12 d. 

Daugiau informacijos: http://www.zemaiciukalvarija.lt/?id=101 

 

Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO atlaidai   

2013 m. liepos 6–14 d. 
Daugiau informacijos: http://www.marijampolesbazilika.lt/?id=6  

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose  

2013 m. rugpjūčio 14–22 d. 

Daugiau informacijos:  http://pivasiunai.lt/pamaldumas/atlaidai/zoline/ 

 
 

 

http://www.zemaiciukalvarija.lt/?id=101
http://www.marijampolesbazilika.lt/?id=6
http://pivasiunai.lt/pamaldumas/atlaidai/zoline/
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Telšių vyskupijos šeimos centras 
 

Klaipėdos dekanato ir Kretingos parapijos šeimos centras 

Gegužės 18 d. Kretingos ir Klaipėdos šeimos centrų atstovai 

dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės 

vienybės šventėje. 
Tikslas - prezentuoti Lietuvos šeimos centrų veiklą. Šiemet 

pirmą kartą ši didžiausia Lietuvos kariuomenės šventė vyko 

Klaipėdoje. Nuolatiniai šios šventės dalyviai ir svečiai kasmet 

būna ir nevyriausybinės organizacijos: skautai, ateitininkai, 

birutietės bei Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, kurie įsirengę 

kariškių pastatytose palapinėse prisistato visuomenei.  

Malonus "siurprizas“ – į šventę atvyko Jo ekscelencija 

arkivyskupas Gintaras Grušas, trumpam stabtelėjęs ir prie mūsų 

palapinės  

Šventės išskirtinumas - terminale įvairi ginkluotės paroda, 

bendravimui nusiteikę karininkai. Nuostabi galimybė 

įvairiapusiškai apžiūrėti Karinių jūrų pajėgų laivus, šaudyti į 

taikinius, pereiti minų lauką dalyvaujant karių stovykloje "Tapk 

kariu dienai", stebėti kariūnų rikiuotes, priesaikas, o ypač 

specialias parodomąsias programas: Lietuvos kariuomenės 

Specialiųjų operacijų pajėgų kovinius šturmo veiksmus 

sausumoje bei vandenyje - uosto kanale buvo demonstruojamas 

užgrobto laivo šturmas ir išvadavimas. Daug  muzikos, kariūnų 

pučiamųjų orkestrai bei labai skani kareiviška košė. 

Buvome sužavėti puikiu kariūnų bendravimu su visuomene, daug sužinojome bei patyrėme  

Nuoširdžiai raginame kitąmet visus šioje šventėje sudalyvauti, nes ji vyksta vis kitoje Lietuvos 

vietoje. 

-ag- 

 

 Draugiškiausia šeimai iniciatyva. Telšių dekanato šeimos centro iniciatyva, bendradarbiaujant su Telšių 

rajono savivaldybe, 2013 metų gegužės 15-ąją – TARPTAUTINĘ ŠEIMOS DIENĄ – paskelbti šeimai 

skirtų naujų iniciatyvų rinkimai ,,Draugiškiausia šeimai iniciatyva“, kurie truks iki 2014 metų gegužės 1-

os dienos. 
Telšių rajono bendruomenė  kviečiama nuoširdžiai  apsidairyti aplink save ir į artimiausią aplinką 

pažvelgti per šeimos prizmę, paklausti savęs, kiek ji artima, funkcionali, draugiška šeimai, ypač patiems 

mažiausiems jos nariams. Iniciatoriai tikisi, kad taip pažvelgus, kils gražių šeimai skirtų iniciatyvų ir bent 

dalelę jų pavyks įgyvendinti (pavyzdžiui, bus įrengtos žaidimų  aikštelės, vaikų kampeliai kavinėse, 

parduotuvėse, taikomos nuolaidos šeimoms į kultūrinius renginius, akcijos ir pan.). 

Iniciatyvas įgyvendinti kviečiami Telšių rajono verslininkai, seniūnijos, bendruomenės, kultūros, 

švietimo, kitų sričių įstaigos ir organizacijos, nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos, parapijos, 

individualūs asmenys... Ypač skatintinos ilgalaikės iniciatyvos!     

Apie Draugiškiausias šeimai iniciatyvas prašoma pranešti  el. paštu telsiuseimoscentras@gmail.com . Tai 

padaryti gali patys iniciatoriai arba bendruomenės nariai (pranešant prašoma trumpai apibūdinti 

įgyvendintą iniciatyvą, nurodyti  jos autorių, kontaktus). 

2014 metų gegužės 15 dieną, švenčiant Tarptautinę šeimos dieną, bus apdovanoti pačių draugiškiausių 

iniciatyvų autoriai. Sklaida: www.telsiuseimoscentras.eu  

-lv- 
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Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras 

 

Gerojo Ganytojo šventė. gegužės 12d., sekmadienį, kaitriai šviečiant 

saulutei Vilniaus r. Nemėžio miestelyje vyko Gerojo Ganytojo šventė, 

skirta miestelio žmonėms. Koncertavo Nemėžio miestelio mokiniai, 

prisistatė įvairios organizacijos, taip pat ir Vilniaus arkivyskupijos 

šeimos centras, kurio atstovė supažindino miestelio žmones su šeimos 

centru, jo veiklomis, pakvietė dalyvius į šeimos centro organizuojamus 

užsiėmimus bei šventes.  

-as- 

 

Šeimos politika 
 

Noriu Jums papasakoti ne anekdotą, o tikrą atsitikimą. 

Seimo tarpduryje susitinka Aplinkos apsaugos ministerijos darbuotojas ir jo pažįstamas Seimo narys  A. 

Sysas.  

- Klausyk, aš jau kuris laikas jaučiuosi moterimi. Ar mokėsit man pensiją? Kaip besijaučianti moteriškė 

aš jau pensijinio amžiaus. 

- Nemokėsim, - atsako A. Sysas. 

- Tai kur čia tos tavo lygios galimybės? Nebijok, kai sueis vyriškas pensijinis amžius aš vėl jausiuosi 

vyru. 

-dl- 

Geros Jums vasaros, saulėtų atostogų, šiltų įspūdžių, geros patirties! 

 


