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“NETURIU DIDESNIO DŽIAUGSMO, KAIP GIRDĖTI, JOG MANO VAIKAI GYVENA
TIESOJE.” ( 3 JN 1,4 )

Mielieji,
Norime pristatyti mūsų 2020-aisiais metais nueitą kelią, kuris buvo pilnas gyvenimo, nors
gal ne visuomet tokio, kokio tikėjomės, bet ne mažiau nuostabus. Mokėmės priimti
pandemijos iššūkius, saugojome vieni kitus, šiek tiek keliavome, tvarkėmės ir
remontavomės, sodinome ir auginome, draugavome ir šiek tiek pykomės. Bet visa darėme
su meile.

MŪSŲ ŠEIMA
2020 pas mus gyveno 26 vaikai. 4 jaunuoliai, sulaukę pilnametystės bei įgiję profesijas,
pasirinkosavarankiško gyvenimo kelią (su 2 iš jų palaikomas glaudus ryšys ir toliau, kiti
apsigyveno savo giminaičių namuose, kur turi geras sąlygas ir artimuosius šalia,
padedančius toliau stiprėti bei savarankiškėti).

Gyvena mūsų sodybose (21)

Sulaukę pilnamatystės (4)

Reikalinga pagalba gyvenant savarankiškai (2)
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"PARODYK VAIKUI KELIĄ, KURIUO JIS TURI EITI, TAI IR PASENĘS JIS
NENUKRYPS NUO JO." (PAT,22,6)
Tiesiogiai dirbantys specialistai:
Socialiniai pedagogai -

Socialiniai darbuotojai Socialinio darbuotojo
padėjėjai Psichologas -

MŪSŲ NAMAI
Mūsų namai - 3 sodybos Trakų raj, Gojaus, Apatiškių ir Jalovės kaimuose. Ketvirtuosius
namus Jogelonyse remontuojame - tikimės, jog jie jau bus pilni klegesio dar šiais, 2021
metais.
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"KAS GI JUMS PAKENKS, JEI DARYSITE GERA?" (1 PT3,13)

MŪSŲ GYVENIMAS
Mūsų vaikai lankė Rūdiškių ir Paluknio gimnazijas, keletas didesniųjų profesijos mokėsi
Elektrėnuose, Varėnoje, Rūdiškėse ir Vilniuje. Organizavome įvairius susitikimus,
edukacines programas, vaikai lankė keramikos, teatro meistriškumo, anglų k. pamokas,
futbolo treniruotes.

Praėjusiais metais mes plaukėme baidarėmis Merkiu, visi važiavome keletui dienų prie jūros.
Vyresnieji vaikai su darbuotojais vyko į seniai lauktą ir planuotą išvyką į Tatrų kalnus bei
aplankė Lenkiją ir Slovakiją. Vasaros metu vaikai vyko į įvairias stovyklas, kur užmezgė
daugiau “išorinių” ryšių. Dalyvavo mažųjų skautų, oro skautų, kino stovyklose, šešėlių teatro,
amatų stovykloje, Vilniaus arkivyskupijos Caritas organizuotos stovyklos Liškiavoje ir
Guopste, futbolo stovykloje, anglų k. stovykloje prie jūros...
Pirmą kartą dalyvavome bendroje darbo ir poilsio stovykloje kartu su Betzatos
bendruomenėje gyvenančiais negalę turinčiais žmonėmis, su kuriais ne tik dirbome,
pramogavome, dainavome, bet kartu ir dėkojome Dievui už šią bendrystės patirtį. Tęsiame
šią draugystę ir tikimės dar nekartą susitikti.
Norime, kad vaikai patirtų kuo įvairesnių įspūdžių, nes tikime, kad patirtis yra tarsi plytos, iš
kurios ne tik kyla ateities vizijos, bet ji sutvirtina kasdienybės pamatą...
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"VISKAM YRA LAIKAS, METAS KIEKVIENAM ĮVYKIUI PO DANGUMI."
(KOH 3,1)

MŪSŲ FINANSAI
2020 m. VšĮ “Šv. Jono vaikai” pajamos buvo 492 015 Eur.
Mūsų draugų parama ir aukos
3%
Juridinių asmenų parama ir projektai
22%

Trakų raj. , Vilniaus m. ir Kauno raj. sav. už paslaugas
75%

Mūsų išlaidas sudarė:
Sodybų remontai
14%
Komunalinės paslaugos ir kt.
6%

Kasdienio vaikų gyvenimo organizavimas
17%

Atlyginimai
63%
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