
Mūsų vykdomi projektai ir programos 
 
 

Programa vaikams (7-17 m.) 
 „Būkit geri, jeigu galit” 

 Nuo 2005 m. 
Šv. Antano dienos centras dirba su vaikais, paaugliais ir 
jaunuoliais iš socialinę atskirtį išgyvenančių šeimų. Dalyviai 
renkasi kasdien nuo pirmadienio iki ketvirtadienio mokslo 
metų laikotarpiu, išskyrus švenčių ir atostogų dienas. 
Penktadieniais, savaitgalių, švenčių ir atostogų metu 
rengiamos stovyklos, išvykos, ekskursijos, rekolekcijos, kiti 
būreliai. 
Programa apima visą dienos centro veiklą: ir šeimas, ir 
tėvus, ir vaikus, ir aplinką, ir darbuotojus, ir savanorius, visą 
kas bent kiek susiję su vaiko gerove, profesionalumu darbe 
ir pagalba gerumu vaikui. 

 
Kompleksinė pagalba krizes patiriančiai šeimai: 

 
Konsultacijos psichologo, socialinio darbuotojo ir 
dvasininko tėvams ir vaikams (bendradarbiavimo 

programa su keliais partneriais Lietuvoje) 
 Nuo 2012 m. 

Programa skirta socialinės rizikos ir krizes patiriantiems 
tėvams, bei priklausomybes nuo alkoholio išgyvenantiems. 
Po kartą savaitėje tėvai konsultuojami individualiu ir 
grupiniu būdu.   

 
Parama šeimai maistu ir apranga 

Nuo 2007m. 
Teikiama socialiai remtiniems žmonėms: mažas pajamas 
turintiems, benamiams, ilgalaikiams  ir trumpalaikiams 
bedarbiams, mažas pajamas turinčioms daugiavaikėms 
šeimoms ir kitiems. 

Dalinama surinkta bei paaukota labdara. 
 

Tėvystės įgūdžių programa (bendradarbiavimo 
programa su keliais partneriais Lietuvoje) 

Nuo 2012 m. 
Programa vyksta visus metus. 2 kartus per mėnesį ir šeimų 
stovykloje tėvai, kurių vaikai lanko dienos centrą, susitinka 
grupėje ir bendrauja aktualiais šeimai klausimais. Grupę 
veda atsakingas darbuotojas 

 
 

 
 
 

Skyrybų krizę, patiriančių šeimų, socialinės dvasinės 
pagalbos programa „Dievo rankose“  

Nuo 2013 m. 
Šeimos patyrusios skyrybų krizę, renkasi kiekvieną 

sekmadienį į grupę. Kur su patyrusiais skyrybų krizę ir 
tėvais, ir vaikais dirba dailės terapeutai, kartu grupėje 
dalyvauja dvasinis asistentas. Grupė renkama tęstiniu 

būdu. Mokymų ciklo pabaigoje visi dalyvauja rekolekcijose. 
Vasara grupės apsijungia į  bendrą stovyklą. 

 
Vaikų, patyrusių smurtą, konsultavimas 

(bendradarbiavimo programa su partneriu Kretinga) 
2008 ir 2016 metai 

Vaikams organizuojamos individualios ir grupinės 
konsultacijos. Su vaiku dirba socialiniai darbuotojai, 

psichologai. 
 

Gerojo Angelo dirbtuvėlė (bendradarbiavimo 
programa su keliais partneriais Lietuvoje) 

Nuo 2015 m. 
Projektas skirtas šeimų ir vaikų ugdymui per rankdarbius, 
įvarių technikų gaminius, kuriais puošiami bažnyčiose ir 
bendruomenėse liturginiai metai. Skirtas puoselėti kultūrinį 
paveldą, priminti šeimoms mūsų tautos papročius ir 
tradicijas. 
 

 
Pastato, skirto multifunkcinei Šv. Antano dienos 

centro veiklai, renovacija ir statybos darbai  
Nuo 2009 m. 

 
PPrroojjeekkttoo  ttiikkssllaass.. Kurti ir pritaikyti pastatą dienos centro 
darbui su vaikais ir šeima,  labdaringam švarinimuisi ir  
skalbyklėlei, valgyklai ir paramos veiklai, šeimos ugdymo 
centrui. 
 
UUžžddaavviinniiaaii.. Pastato renovacijos darbai; 
pastato įrengimas ir komunalinių įvadų prijungimas; 
pastato paruošimas veiklų vykdymui. 
 

 
 
 

 
 
 

Projektas „Dienos centruose besilankančių šeimų, 
patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo 
rinką“ (bendradarbiavimo programa su keliais 

partneriais Lietuvoje) 
Nuo 2012 iki 2015 m. 

 
Jungtinės veiklos projektas 6 Lietuvos dienos centruose, 
skirtas vaikų, lankančių dienos centrą, tėvų apmokymams, 
konsultavimui, perkvalifikavimui ir integravimui į darbą. 

 
Savanoriškos veiklos darbe su grupe ir individualiai 

organizavimas ir mokymai 
Nuo 2008 m. 

Jaunimą nuo 16 metų kviečiame savanoriauti įvairios 
akcijose arba programose. Asmenis nuo 18 metų, 
kviečiame savanoriauti dienos centre – darbe su vaikais. 
Specializavimuisi ir gerosios patirties įgijimui kviečiame 24 
ir vyresnius tobulinti savo žinias pritaikant jas praktiškai, 
bendraujant arba vykdant veiklas dienos centre su tėvais. 
Pagal patirtį ir išsilavinimo lygį organizuojame savanoriams 
atskirus mokymus. 

Darbuotojų ir savanorių saviugdos ir kvalifikacijos 
kėlimo mokymai, supervizijos, rekolekcijos. 

Nuo 2008 m. 
Organizuojami įvairūs mokymai darbuotojams, kviečiami 
supervizoriai - lektoriai iš VDU. Taip pat vykdomi gerosios 
patirties projektai. Organizuojamos išvykstamos 
rekolekcijos Lietuvoje ir užsienyje. Organizuojami įvairūs 
projektai susiję su stažuotėmis ir kvalifikacijos kėlimu.  

 
Rekolekcijų programos suaugusiems, tėvams, 

jaunimui (studentams, moksleiviams, paaugliams), 
vaikams 

Nuo 2008 m.  
 

Savaitgaliais arba atostogų metu organizuojamos 
rekolekcijos pagal įvairias programas „Kairos“ ir pan. Vienos 
dienos rekolekcijos lankant įvairias bažnyčias, 
bendruomenes. Organizuojami įvairiausi susitikimai su 
dvasinininkais – broliais pranciškonais arba sesėmis 
vienuolėmis, pasauliečiais tretininkais. 
 
 



  Šv. Antano dienos centras 
Nevyriausybinė Visuomeninė Organizacija 

 
Centro misija. Tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, padėti vaikams, 
paaugliams ir jaunimui, išgyvenantiems šeimoje įvairias 
krizes bei jų šeimoms pažinti Dievo meilę, įvairiais būdais 
parodyti jiems gėrio atspindžius, padėti atrasti ir dalintis 
gėriu jų pačių gyvenime. 
Tapatumo vizija. Siekti, kad vaikams paaugliams ir 
jaunimui, išgyvenantiems šeimoje įvairias krizes bei jų 
šeimoms būtų teikiamas teisingas ir doras gyvenimo 
pavyzdys ir pagalba šeimoms supažindinant su tikrosiomis 
gyvenimo vertybėmis bei jas priimant. Siekti, kad centro 
darbuotojai ir savanoriai būtų gyva bendruomenė – 
pasišventę tarnystei ir atsidavę vieni kitiems. 

 
Teikiamos nemokamos paslaugos, socialiai 

remtinoms – socialinę atskirtį išgyvenančioms 
šeimoms 

Kaip mes išsilaikome?  
Šv. Antano dienos centras yra ne pelno siekianti 

organizacija, turinti paramos gavėjo statusą ir išsilaikanti iš 
projektų paramos bei geradarių aukų. 

Paslaugos šeimai: sociokultūrinės, neformalaus 
ugdymo, dvasinės pagalbos; parama maistu, 

apranga, konsultavimas: psichologo, soc. 
Darbuotojo, dvasininko, užimtumo vadovo. 

Paslaugos vaikams.   Vaikai dalyvauja popamokinėje dienos 
centro veikloje: ruošia pamokas; mokosi įvairių socialinių, 
edukacinių bei kulinarinių įgūdžių. Atostogų metu vyksta į 
įvairias išvykas, ekskursijas, renginius. Kasdien dienos 
centre vaikai maitinami, atvykstantiems iš atokių Kretingos 
r. vietovių apmokamos kelionės išlaidos. 
Paslaugos šeimoms. Tėvams organizuojamos įvairios 
paskaitos, susitikimai, šeimos šventės, stovyklos, 
individualios ir grupinės konsultacijos. Teikiama parama: 
maistu ir apranga; organizuojami labdaros ir paramos 
renginiai. 

Kitos paslaugos 
 

Savanoriams ir darbuotojams.  
Mokymai, rekolekcijos, padėkos renginiai, išvykos. 

 

Pagrindiniai rėmėjai  
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 
parapija; Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas;  
Lietuvos MBO Šv.Kazimiero provincijos Pranciškonų Kurija; 
Litauenhilfe P. Leopold; Franc Hilfe (Austrija); Lietuvių 
Katalikų Religinė Šalpa (JAV); Kanados Prisikėlimo parapijos 
labdaros sekcija (Kanada); Lietuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija; Kretingos r. Savivaldybė; 
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“; Kanados 
lietuvių fondas (Kanada); Europos socialinis fondas ir 
Europos socialinio fondo agentūra; Lietuvos moksleivių 
neformalaus švietimo centras, bei kiti Lietuvos ir užsienio 
geradariai, fondai. 
 

Mūsų bendradarbiai 
Prienų bendruomenės vaikų užimtumo centras; Labdaros ir 
paramos fondas „Maisto bankas“; Dienos veiklos centras; 
Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinės gerovės fakultetas; 
Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimui centras; Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų Šv. Kryžiaus namai; 
Kretingos Pranciškonų gimnazija; Kretingos 
Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba; Kretingos Socialinių 
paslaugų centras; Lietuvos Caritas; Panevėžio vyskupijos 
Caritas; Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapija vaikų dienos 
centras; Ventos Švč. M.Marijos dangun ėmimo parapijos 
vaikų dienos centras; Senamiesčio vaikų dienos centras 
(Kaunas);  Kretingos r. Savivaldybė;  Moterų centras 
(Kretingos r.). 
 

Kontaktai ir rekvizitai 
Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras 

I. kodas – 164249830   
Vilniaus g. 3, Kretinga LT-97125 
tel./faksas: 8 (445) 58782 
el. paštas: sv.antanodc@gmail.com 
internetinė svetainė: www.svantanodc.lt 
Galite mus paremti 2 proc. Fizinių asmenų pajamų 
mokesčio; aukodami namelio remonto darbams 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.Marijai 
bažnyčios įmesdami auką į dėžutę, prie stendo, arba 
pervesti į sąskaitą:   
Bankas AB DNB bankas, kodas 40100, 
SWIFT AGBL LT 2X, 
atsisk. sąskaitos Nr. LT934010041800012285 

 
 

Lankstinukas paruoštas ir išleistas 2016 m. 

   

ŠŠŠvvv...   AAAnnntttaaannnooo   dddiiieeennnooosss   
ccceeennntttrrraaasss   
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