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BENDRA 2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 

 
Ateitininkų federacija – tai krikščioniškomis vertybėmis besiremianti organizacija, ugdanti jaunimą 
kritiškai mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios gerbia savo šeimos ir tautos 
tradicijas, aktyviai dalyvauja Katalikų Bažnyčios gyvenime kuriant visuomenę ir valstybę. Ateitininkas 
gyvenime bei veikloje remiasi katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo ir 
šeimiškumo principais. Ateitininkų šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje!“. Organizaciją sudaro keturios 
sąjungos – jaunųjų ateitininkų (toliau – JAS) (iki 14 metų), moksleivių ateitininkų (toliau – MAS) (nuo 
14 m. iki studijų universitete pradžios), studentų ateitininkų (toliau – SAS) bei ateitininkų sendraugių 
(toliau – ASS) (mokslus baigę organizacijos nariai). 

 
Ateitininkai – seniausia Lietuvoje, nenutrūkstamai nuo 1910 m. veikianti lietuviška jaunimo 
organizacija, vienijanti kelis tūkstančius narių Lietuvoje bei išeivijoje. 2017 metais Lietuvoje aktyviai 
veikė 61 įvairaus amžiaus moksleivių ir studentų vienetas (jaunųjų ateitininkų, moksleivių kuopos 
mokyklose ir parapijose, taip pat studentų korporacijos, klubai ar draugovės universitetuose). Iš viso 
Ateitininkų federacija Lietuvoje 2017 m. vienijo 3644 narius ir kandidatus. 

 
Ateitininkų federacija taip pat turi teritorinius padalinius, atsakingus už veiklos koordinavimą 
kraštuose. Šiuo metu aktyviai veikia Telšių, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio vietovių valdybos, veiklą 
stiprina Šiaulių ir Marijampolės kraštų ateitininkai. 
Išlaikydami panašią organizavimosi struktūrą ateitininkai veikia ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje (Hiutefelde) veikia M. Valančiaus moksleivių ateitininkų 
kuopa. 

 

ORGANIZACIJOS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
2016 m. buvo patvirtinta nauja Ateitininkų federacijos 2016-2020 m. veiklos strategija: 

 
Vizija: Gyvos dvasios katalikai susitelkę imtis būtiniausių darbų Lietuvai ir Bažnyčiai. 

 
Misija: Ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto katalikus, 
pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektinę bei pilietinę 
veiklą. 

 
Strateginė kryptis: Stiprinti moksleivių ateitininkų veiklą, kuri perteiktų gyvą katalikų tikėjimą ir 
Lietuvos meilę, polinkį tobulinti savo aplinką, gebėjimą įsipareigoti bendram tikslui ir atskleistų 
organizacijos naudą jų krikščioniškam gyvenimui. 
  
Uždaviniai: 

 
I. Sukurti ir įgyvendinti jaunimo vadovų ruošimo ir palaikymo modelį 
Numatomos įgyvendinimo priemonės susijusios su siekiu auginti naujus ir brandinti esamus vienetų 
vadovus, įgyvendinti gerosios patirties tarp jaunimo vadovų sklaidą. 

 
II.  Sukurti ir įgyvendinti moksleivių veiklos modelį 
Numatomos įgyvendinimo priemonės susijusios su moksleivių veiklos situacijos analize, apibrėžtų 
keliamus vienetų veiklos tikslus ir uždavinius, pagrindinius veiklos principus, vienetų veiklos modelius 
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ir valdymą, tikslinę grupę, veiklos planavimo principus ir įsivertinimą, veiklos kokybės užtikrinimą, 
gaires vienetų veiklos plano įgyvendinimui. Metodai: giluminiai pokalbiai su kuopų globėjais, poreikių 
analizės seminarai kraštuose, ankstesnė AF veiklos analizė (vykdytų konferencijų, kursų, seminarų, 
mokymų, projektų medžiaga). 
 
Vadovaujantis naująja AF strategija, nacionaliniu lygmeniu (AF valdybos, tarybos ir sekretoriato 
pastangomis) 2017 m. buvo inicijuojamos naujos veiklos arba tęsiamas tradicinių veiklų 
įgyvendinimas. 

 
Siekiant įgyvendinti I strateginį uždavinį „Sukurti ir įgyvendinti jaunimo vadovų ruošimo ir palaikymo 
modelį“ per 2017 m. buvo: 
 
●       Tęsiamas reguliarių Jaunimo vadovų kursų ciklas, skirtas jaunuoliams nuo 16 metų ruoštis būti 
vadovais vaikų ir jaunimo stovyklose, akademijose, kituose renginiuose. Mokymų metu įgyjama 
praktinių ir teorinių žinių apie vadovo vaidmenį, bendravimą su skirtingo amžiaus vaikais, jų 
psichologiją, darbo su jaunimo metodus, supažindinama su dalyvių saugumo užtikrinimo 
instrukcijomis. Kursų ciklą sudaro 3 seminarai ir 1 rekolekcijos. 
 
●        Surengti du seminarai kuopų globėjams. Vasarą globėjai kursuose kartu su Vytautu Toleikiu 
kalbėjo apie netradicinius būdus mokytis ir kalbėtis su vaikais. Rudenį buvo aptarta Z kartos 
psihologija, nesmurtinio bendravimas ir jo taikymais dirbant su vaikais. ieškota būdų kaip 
tinkamiausiai bendrauti su vaikais. 
  
Siekiant įgyvendinti II strateginį uždavinį „Sukurti ir įgyvendinti jaunimo vadovų ruošimo ir palaikymo 
modelį“ buvo: 
● Taryba parengė moksleivių veiklos modelio pamatus bei patvirtino kompetencijas, kurias pagal 
šią programą jaunas žmogus, įsitraukęs į ateitininkų veiklą, turėtų įgyti / išsiugdyti.   
  
Struktūriniai organizacijos vienetai (sąjungų, vietovių valdybos, komitetai) yra atsakingi už savo 
vieneto veiklos koordinavimą atsižvelgiant į AF strategiją, AF valdybos sprendimus bei vietos veiklos 
planus. 

ORGANIZACIJOS VALDYMAS 

 
Kaip ir kasmet, 2017 m. Ateitininkų federacija skyrė dėmesį veiksmingo ir sklandaus organizacijos 
valdymo užtikrinimui bei ėmėsi veiklų, skatinančių glaudesnį vadovaujančių asmenų ir struktūrų 
bendradarbiavimą, veiklos analize grįstą kokybės kėlimą. 

 
Pagrindinės veiklos, užtikrinusios ir stiprinusios gerą organizacijos valdymą: 
 
●        AF Atstovų konferencija 2017 m. balandžio 22-23 d. Panevėžyje vykusios AF Atstovų 
konferencijos metu išrinktas 1 Valdybos narys.  Taip pat suvažiavime išrinktos ir dviejų sąjungų – 
MAS, SAS  valdybos (JAS valdyba yra skiriama AF valdybos, ASS valdyba 2016 išrinkta dviems 
metams). 

 
Tai, kad nuo 2016 metų visos sąjungų valdybos (MAS ir SAS – kasmet, o AF ir ASS – kas du metus) 
renkamos vienu metu, laikoma vienu didžiausių žingsnių geresnio organizacijos valdymo link, nes 
taip lengviau koordinuojama veiklą tarpusavyje, derinami veiklų planai. 
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●        Metų pabaigoje surengtas strateginis / veiklos vertinimo savaitgalis, kuriame visi AF valdybos, 
tarybos, sąjungų, kraštų valdybų, AF įsteigtų vienetų atstovai, kuopų nariai vertino praėjusių metų 
veiklą bei siūlė pagrindinių problemų sprendimo būdus. 

 
 

Veiksmingam organizacijos valdymui iškilę iššūkiai: 
 

●      2017 m. susidūrėme su sunkumais renkant AF ir JAS valdybas. Atstovų konferencijos metu 
buvo išrinktas tik vienas valdybos narys, nors tuščios buvo trys vietos. JAS valdyba šiuo metu neveikia 
neradus savanorių, galinčių prisiimti jaunųjų ateitininkų veiklos koordinavimą. 

 
● Susiduriama su ateitininkų savanorių trūkumu, organizuojant vasaros stovyklas, 
akademinius savaitgalius ir kitus renginius. 

 
●         Kryptingą AF veiklą kartais riboja atskirų sąjungų ir kraštų planai, kurie koreguojami 
keičiantis valdybų sudėčiai, prisijungus skirtingų gebėjimų ir interesų nariams. Kasmet atliekamų 
veiklos vertinimų metu indentifikuojamas poreikis glaudžiau koordinuoti veiklą, nors tarp 
organizacijos narių nėra vieningo sutarimo, ar toks koordinavimas yra būtinas. 
  
Organizacijos stiprybe išlieka tvirtas ideologinis pagrindas, motyvuoti bei aktyvūs nariai. Atsiliepdami 
į organizacijos veiklos iššūkius, investuojame į vadovų ruošimą, vidinės ir išorinės komunikacijos 
stiprinimą, nuoseklų veiklos planavimą. 

 
Džiaugiamės įvairia ir aktyvia ateitininkų veikla ir tikime, kad kylantys iššūkiai tik įkvėps su 
užsidegimu juos įveikti.  2018 m. planuojame tęsti pradėtus darbus ypatingą dėmesį skirdami vadovų 
ugdymui ir moksleivių ugdymo modelio kūrimui. 
Toliau kviečiame iš arčiau susipažinti su atskirų AF vienetų veikla, organizacijos narių statistika, 2017 
m. finansiniais rodikliais bei draugais ir partneriais, be kurių sunkiai galėtume pasiekti savo tikslus. 

ORGANIZACIJOS PADALINIŲ 2017 M. TIKSLAI IR VEIKLOS 

Ateitininkų federacijos struktūriniai vienetai savo kadencijos pradžioje išsikėlė veikimo tikslus bei 
vizijas. Visus vienetus jungiantis siekis 2017 metais – stiprinti veiklą, didinti narių skaičių bei tobulinti 
tęstines veiklas. Visgi, priklausomai nuo atstovaujamos narių amžiaus grupės ar vietovės, buvo 
akcentuojami kiti dalykai: 
 
●  Vietovių valdybos bei Moksleivių ateitininkų sąjunga kaip vieną iš pagrindinių tikslų pasirinko 
– suburti visos Lietuvos ar krašto moksleivius veikti išvien, stiprinti ryšius tarp narių ir teikti pagalbą 
kuopų globėjoms. 

 
●  Papildomas MAS valdybos siekis buvo paskatinti moksleivius aktyviai reikšti savo nuomonę 
viešojoje erdvėje. 

 
●  Studentai ateitininkai kėlė sau tikslą gerinti savo finansinę apskaitą bei stiprinti studentų 
sąjungos tarpusavio draugystę. 
  
Pagal AF įstatus, JAS valdybą AF pirmininko teikimu tvirtina AF valdyba. Nuo 2016 m. balandžio 
Jaunųjų ateitininkų sąjungos valdyba nebuvo sudaryta neatradus savanorių, norinčių dalyvauti jos 
veikloje, tačiau pagrindinė sąjungos veikla – Jaunųjų ateitininkų vasaros stovyklos Berčiūnų 
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ateitininkų stovykloje – buvo išlaikyta. Kaip ir kiekvienais metais jaunieji organizacijos nariai iš 
Lietuvos ir užsienio buvo pakviesti į dešimties dienų vasaros stovyklas (surengtos 2 stovyklų 
pamainos). Programa ir stovyklautojų saugumu rūpinosi keliasdešimties apmokytų savanorių ir 
vadovų grupė, kuri savo nuoširdžiu darbu džiugino vaikų širdis. 
 
Parėjusiais metais stovyklos organizatoriai pasirinko temą „Laisvės kelyje“. Šią stovyklos temą JAS 
pasirinko atsižvelgdama į tai, kad 2018 metais vyks Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio 
jubiliejus. Todėl stovykloje buvo mėginama užmegzti pokalbį su vaikais apie Lietuvai reikšmingus 
istorijos vingius. Vaikai stovykloje praleido 10 dienų, per kurias stengėsi suprasti stovyklos temą per 
žaidimus, filmus, pačių kurtus vaidinimus bei įvairias pamokėles. 

 
Nuoseklus ir kasdienis moksleivių ateitininkų ugdymas vyksta ateitininkų kuopose, veikiančiose visoje 
Lietuvoje, kurias globoja sendraugiai arba studentai ateitininkai. Už moksleivių ateitininkų veiklos 
koordinavimą yra atsakinga kasmet sąjungos suvažiavimuose renkama Moksleivių ateitininkų 
sąjungos valdyba. Taip pat kas pora metų paskiriamas ir Akademijų komitetas, atsakingas už 
Moksleivių ateitininkų akademijų organizavimą. 
 

 
Pagrindinės 2017 m. moksleivių ir moksleiviams organizuotos veiklos: 
 
●      Surengtos trys Moksleivių ateitininkų akademijos: MAPA’17 Akademijoje, „Sparnai į tiesą“; 

MAVA’17 Berčiūnuose „Plačiai užmerktos akys“; MAŽA’17 Telšiuose „Aukso vidurys“. Akademijos 
pritraukia motyvuotus moksleivius iš visos Lietuvos. Dalyviai, norintys patekti į akademijas, 
privalo atlikti užduotį. Atrinkti dalyviai kviečiami klausyti žymių žmonių pranešimų, užduoti 
klausimus, diskutuoti. Kiekvienas renginys turi vis kitą temą, didžioji dalis moksleivių po jų vis 
aktyviau įsitraukia į AF veiklą, įgavę naujų žinių pasirenka ateities profesiją. 

 
●  Norint pritraukti naujų narių – (suorganizuotos dvi „Mažosios akademijos“ – tai savaitgalio 

trukmės akademijos mažesniuose miestuose. Jos lyg tiltas į „didžiąsias akademijas“, pritraukiantis 
naujų ar mažiau aktyvių narių. 2017 m. surengti du renginiai: viena akademija Biržuose „Santuoka 
– žemei sutvirtinti, dangui pasiekti“, o kita – Marijampolėje „Laisvė ir tikėjimas“. 

 
●      BASA kursai, skirti moksleiviams, nebijantiems ir norintiems aiškiai ir konstruktyviai 

pasisakyti viešoje ir socialinėje erdvėje aktualiomis temomis. Šių kursu metu moksleiviai 
diskutavo apie medijų daroma įtaką visuomenėje. 

 
●      Moksleivių vasaros žygis – renginys, skirtas tarpusavio bendrystei tarp ateitininkų skatinti. 

Taip pat vienas iš žygio siekių – padėti pakeliui sutiktiems žmonėms, taip užmezgant draugystę, 
pristatant ateitininkus, praskaidrinant kasdienybę. 

 
●    Tinklalaidė „Ateitiniñkų dialogai“ – nauja moksleivių ateitininkų iniciatyva, dalintis pokalbių 

įrašais iš vykstančių renginių. 
 
●   Kuopų pirmininkų kursai, skirti skatinti moksleivių ateitininkų kuopų aktyvumą bei 
glaudesnį bendradarbiavimą. 
 
●  Betliejaus taikos ugnis – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Moksleiviai 
ateitininkai drauge su kitomis organizacijomis prisidėjo prie šios iniciatyvos. 
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●     Jaunimo festivalis Vilniuje „Įkvėptuvės“ – tai tris metus prasidedant vasaros atostogoms 
moksleivių ateitininkų organizuojamas renginys, kviečiantis jaunus žmones prasmingai leisti 
laisvalaikį – dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, jungtis prie jaunimo organizacijų veiklų ir atrasti 
bendraminčių. Taip pat vienas iš renginio tikslų – atgaivinti ir vilniečiams priminti apie retai 
lankomą miesto vietą – Kūdrų parką, įsikūrusį pačioje Užupio širdyje bei esantį puikia vieta 
praleisti laiką su šeima ir draugais. 

 
●    Jaunimo festivalis Kaune „Padžiauk sofą“ – tradiciškai (jau šeštą kartą) vyko Kaune, Vytauto 

parke, į kurį subūrė virš pusantro tūkstančio kauniečių ir miesto svečių. Šia iniciatyva skatiname 
dalyvius ieškoti alternatyvių laisvalaikio praleidimo būtų, renginio metu vyksta įvairios aktyvios, 
kūrybinės veiklos, jaunimo organizacijų ir iniciatyvų prisistatymai, pokalbiai su visuomenėje 
žymiais žmonėmis, renginį vainikuoja koncertas. 

 
  
Pagrindinė studentų ateitininkų veikla vyksta korporacijose, klubuose ar draugovėse. Šie vienetai 
vienija studentus universitetuose. 2017 m. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose veikė šie studentų ateitininkų 
vienetai: studentų technikų korp!Grandis, studentų medikų korp!Gaja, studentų teisininkų 
korp!Iustitia; Šiaulių studentų ateitininkų „Saulės“ draugovė; Vilniaus politikos mokslų studentų šv. 
Tomo Moro klubas. Taip pat studentai ateitininkai yra nepamainomi jaunučių ir moksleivių renginių 
vadovai, kuopų globėjai, kitų AF veiklų organizatoriai, sąjungų ir kraštų valdybų, komitetų nariai. 
 

Pagrindinės studentų ateitininkų 2017 m. veiklos ir pasiekimai: 
 
●        Suorganizuota  studentų ateitininkų akademija „Misijos“. Šios akademijos tikslas buvo 
susipažinti su tarptautinės ir vietinės misionierystės idėja. 

 
●       Suorganizuoti du studentų ateitininkų žygiai: žiemos žygis „Žiemžygis“ Varėnos miškais ir 
rudens žygis „ŠĪMTMEČE PEIDUOM POU ŽEMAITĒJE“, minint Žemaičių vyskupijos 600 metų sukaktį 
bei Lietuvos šimtmetį aplankant nepriklausomybės aktos signataro A. Smetonos gimtinę.  

 
●        Įnicijuotos veiklos, palaikančios ir stiprinančios studentų maldos gyvenimus: SAS gyvojo 
rožinio malda, kassavaitinės Lectio divina maldos su Šventuoju Raštu grupės Vilniuje, Kaune ir 
Šiauliuose, šv. Mišių studentams Vilniuje ir Kaune iniciavimas bei tolimesnis palaikymas. 

 
● Vilniaus, Kauno ir Šiaulių universitetuose tęsta iniciatyva „Suoprotis“ – jos metu studentai 
per mėnesį perskaito tekstą, ji grupelėse aptaria ir išklauso paskaitą.  
Nagrinėtos temos: „Patriotiškumas“, „Kultūra“, „Gyvybė“, „Sveikata“, „Laisvės idėja“, „Kaip aš 
įsivaizduoju Lietuvą“, „Partizanai“. 
 
● SAS kandidatų kursai skirti susipažinimui su ateitininkų ideologija bei ištakomis. 

 
  
Ateitininkų sendraugių veikla vyksta susiburiant į neformalias grupes pagal gyvenamąją vietovę, taip 
pat sendraugiai yra daugumos moksleivių ir jaunučių kuopų globėjai, kraštų valdybų nariai. 
Ateitininkų sendraugių veiklą koordinuoja ASS valdyba. 
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Pagrindinės 2017 m. ateitininkų sendraugių veiklos: 

 
●         Sendraugių ateitininkų ir jų bičiulių bendruomenei buvo surengta kasmetinė stovykla 
„KompASaS“. 

 
● Ateitininkų sendraugių savaitgalis Liškiavoje skirtas vienyti sendraugių sąjungą. 

 
●        Kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį Vilniaus ateitininkai kviečiami jungtis bendrai maldai 
Šv. Ignoto bažnyčioje. 

 
●        Sendraugių iniciatyva Berčiūnų stovyklavietėje surengta pavasario talka ir sutvarkyta parko 
aplinka. 
 
 

ATEITININKŲ VEIKLA VIETOVĖSE 
 
Keletas ateitininkų veiklos vietovėse pavyzdžių: 
 
●        Vilniaus krašto vietovėje sėkmingai surengta Sausio 13-osios diskusija, Šv. Kazimiero ir Aušros 
vartų savaitgaliai bei kuopų dienos „Šokantys lapai“, Vilniaus kuopų stovykla „Vakar šiandien ir per 
amžius“, Adventinė vakaronė, susitikimai su mokiniais mokyklose, kuopų globėjų ir sendraugių 
susitikimas bei kita. 

 
●  Kauno krašto vietovė gali pasidžiaugti tradiciniu piligriminiu žygiu į Šiluvą, Kovo 11 d. 
minėjimu Ateitininkų rūmuose, rekolekcijomis jaunimui bei kitais kuopų aktyvumui skirtais 
renginiais. 

 
●  Panevėžio krašto vietovės ateitininkai surengė Kovo 11-osios renginį ,,Aš po Lietuvos 
Dangum“ , projektą skirtą minint Lietuvos šimtmetį „Žinia apie knygnešius“, projektą „Ne šventieji 
puodus lipdo“, „Gyventi darant gera“ ir kitas kuopų veiklas. 

 
●  Telšių krašto vietovėje vyko ataskaitinė – rinkiminė konferencija, organizuotos kuopų 
dienos, surengtos rekolekcijos jaunimui, gyvuoja ilgametė tradicija kuopoms svečiuotis vienai pas 
kitą ir kita. 
 
 

Pagalba stiprinant kuopų veiklą vietovėse: 
 
Siekiant stiprinti ateitininkų kuopų veiklą vietovėse dalyvauta Neformaliojo vaikų švietimo 
finansavimo programoje (NVŠ krepšelis). 2017 m. Ateitininkų NVŠ programa buvo akredituota ir 
finansuota 5-iose savivaldybėse (Biržų, Mažeikių, Panevėžio, Skuodo ir Telšių), iš viso programoje 
dalyvavo 8 jaunučių ir moksleivių ateitininkų kuopos. Dalyvavimo šioje programoje administravimo 
darbus prisiima AF sekretoriatas. 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS 

 
Ateitininkų federacija yra kelių kitų asociacijų narė: Lietuvos jaunimo reikalų tarybos (LiJOT), 
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA). Pakankamai aktyviai ateitininkai dalyvauja LiJOT 
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veikloje, organizacijai atstovauta asamblėjose, vasaros forume, vadovų klubuose, padėkos vakare ir 
kituose renginiuose. 
Įgyvendinant praėjusių metų veiklas buvo bendradarbiaujama su kitomis organizacijomis. Nuolatiniai 
ir reguliarūs ryšiai palaikomi, susitinkama su Lietuvos skautijos ir Lietuvos šaulių sąjungos vadovais.  

AF TARPTAUTINĖ VEIKLA 

Ateitininkų federacija 2017 metais aktyviai įsijungė į tarptautinių organicazijų veiklą: 
 
● Urocamp  „Open the Dialog“, Austrija– tarptautinė stovykla, kurioje dalyvauja FIMCAP‘o 
narių organizacijų delegatai. (Augustė P., Milda I., Jokūbas A.)   
 
● Eurocourse „Head in the cloud”, Malta – tarptautiniai kursai, kuriuose dalyvaujo FIMCAP’o 
narių organizacijų jaunimo darbuotojai. (Augustė P., Giedrius K., Karolina S.) 
 
 ● Slovakų organizacijos V.I.A.C. (Institut for Youth support and development) tarptautinių 
mokymų ciklas „Get in Touch“  lyderių mokymai skirti ieškoti būdų kaip įtraukti jaunimą į katalikiškų 
organizacijų veiklą. Susitikimai vyko Slovakijoje, Maltoje bei Čekijoje. (Vidas Č., Agnė M., Augustė M., 
Brigita Č., Kotryna V., Guoda K., Motiejus K.) 
 
 

KITOS ATEITININKŲ VEIKLOS 
 
VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS LABDAROS POKYLIS 
 
Vasario 16-ąją ateitininkai tradiciškai buvo kviečiami į Kauną, į prieškario metu statytus Ateitininkų 
rūmus, kur vienuoliktą kartą vyko jau gražia tradicija tapęs Valstybės atkūrimo dienos paminėjimo 
labdaros pokylis. Kauno ateitininkų pradėtą kasmetinį labdaros renginį organizuoja Paramos ir 
labdaros fondas „Ateitininkų fondas“. 
Šiuo renginiu norima suteikti progą visuomenei iškilmingai, prasmingai ir linksmai paminėti visiems 
brangią Valstybės šventę. Renginys skiriamas ne tik ateitininkams, bet ir plačiajai visuomenei. Šiais 
metais, pokylio metu, buvo surinka 3410 Eur lėšų, kurios bus skiriamos jaunimo stovyklų vadovams 
ruošti. 

TIKSLAI 2018 METAMS 

 
Naujų narių pritraukimas yra viena iš prioritetinių veiklos krypčių. Tą darome per kokybiškus 
renginius, akademijas, stovyklas, veiklos pristatymus mokyklose, organizacijos vienetų (kuopų) veiklą 
ir pan. 

 
Narių pritraukimas regionuose labai priklauso nuo iniciatyvių, organizacijos veikloje norinčių 
dalyvauti vadovų pritraukimo. Dėl nepalankios demografinės situacijos ši užduotis kasmet darosi vis 
sudėtingesnė. Iš veiklos pasitraukiant ilgamečiams vadovams neretai prarandamas ir visas vienetas. 

 
Ši problema, kaip numatyta AF starategijoje, sprendžiama tobulinant darbo su moksleiviais 
metodikas, ruošiant naujus vadovus bei palaikant jau dirbančius. 
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ORGANIZACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ TIKSLAI 2018 METAMS: 
 
● MAS valdyba: sieks daryti kokybiškus ir naujus narius pritraukiančius renginius. 

 
●     SAS valdyba: dvasinio, intelektinio ir tautinio augimo stiprinimas bei bendruomeniškumo 
kūrimas. 

 
●     ASS valdyba: suintensyvinti sendraugių veiklą, praplėsti veiklos barus, sustiprinti tradicinius 
sendraugių renginius. 

 
●        Kauno krašto ateitininkų vietovės valdyba sieks susiteminti veiklas Kauno krašte, apjungti į 
vieną bendrą šeimos modelį visą ateitininkų bendruomenę. 

 
●        Panevėžio krašto ateitininkų valdyba sieks išlaikyti Panevėžio krašto ateitininkus tradicinius 
renginius, koordinuoti kuopų veiklą bei organizuoti stovyklas. 

 
●      Telšių krašto ateitininkų vietovės valdyba sieks ieškoti naujų globėjų ir bendradarbiauti su 
parapijų kunigais, kuriose nėra ateitininkų organizacijos. 

 
●         Vilniaus krašto ateitininkų vietovės valdyba sieks gerinti komunikaciją, didinti veiklos 
sklaidą, tradicinių renginių kokybę bei glaudesnį kuopų tarpusavio bendradarbiavimą. 

INFORMACIJA APIE NARIUS 

 
NARIŲ SKAIČIUS: 

IŠ VISO 3644 

NARIAI (davę įžodį) 913 

KANDIDATAI 2731 

 
NARIAI PAGAL LYTĮ: 

IŠ VISO 3644 

MOTERYS 2545 

VYRAI 1099 

 
PAGAL SĄJUNGAS: 

 IŠ VISO NARIAI KANDIDATAI 

JAS 1273 290 983 

MAS 1352 266 1086 

SAS 627 114 513 
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ASS 392 243 149 

 3644 913 2731 

 
PAGAL VIETOVES: 

 IŠ VISO NARIAI KANDIDATAI 

TELŠIŲ 1089 186 902 

KAUNO 1106 375 731 

VILNIAUS 545 179 366 

PANEVĖŽIO 493 100 393 

MARIJAMPOLĖS / 
ALYTAUS 

243 36 207 

ŠIAULIŲ 49 15 34 

TRŪKSTA DUOMENŲ  119 22 98 

 3644 913 2731 

 
NAUJI ĮŽODŽIAI 2017M. 

JAS 28 

MAS 26 

SAS 9 

ASS 4 

IŠ VISO 67 
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AF PAJAMOS IR IŠLAIDOS 2017 m. 

 
Organizacijos pajamos 2017 m. siekė 123839,47 Eur. 
 
Organizacijos išlaidos 2017 m. siekė 121996,00 Eur.  
  
Tarp pajamų ir išlaidų susidaro skirtumas, nes vertinami tik vienerių metų lėšų srautai. 
Kadangi daugelis projektų trunka ilgiau nei vienerius metus, paramos lėšos, gautos 2016 ir 
ankstesniais metais, šioje ataskaitoje neatsispindi. 
 
2017 metais pagrindiniais Ateitininkų federacijos lėšų šaltiniais tapo LPF „Ateitininkų 
fondas“ (12 projektų), Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (1 institucinis projektas), 
privatūs aukotojai, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (10 projektų), Kauno miesto savivaldybė 
(2 projektai), Vilniaus miesto savivaldybė (1 projektas), Krašto apsaugos ministerija (1 
projektas). Taip pat AF veiklą parėmė įmonės, savivaldybių biudžetų ir ES lėšomis buvo 
finansuojamos ateitininkų neformalaus ugdymo programos. 
 

Pajamų paskirstymas pagal skirtingus šaltinius  
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14 
 

 
 
 
 

Tiesioginių išlaidų veiklų įgyvendinimui ir administracinių išlaidų pasiskirstymas: 

 

AF dirba du etatiniai darbuotojai. Administracines išlaidas sudaro: patalpų Kaune ir Vilniuje 

išlaikymas, buhalterinės paslaugos, ryšių išlaidos, kanceliarinės ir ūkinės prekės, kuras, banko 

mokesčiai. Tiesiogiai su veiklų įgyvendinimu susijusios išlaidos: maitinimas, ūkinės ir kanceliarinės 

prekės, apgyvendinimas, atlikėjų honorarai, scenos įrangos nuoma, viešojo transporto bilietai, 

autobusų nuoma, kuras ir kt.  
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS STRUKTŪRA 
  
AF VALDYBA 
  
Nuo 2016 balandžio mėn.: 
 
Kornelijus Pūkas (narys nuo 2016 m., ASS atstovas) 
Simona Pūkienė (narė nuo 2016 m.) 
Guoda Kliučinskaitė (SAS atstovė nuo 2017m.) 
Saulė Šergalytė (MAS atstovė nuo 2017m.) 
Povilas Varnelis (narys nuo 2017 m.) 
 
 
AF TARYBA 
 
Nuo 2016 balandžio mėn.: 

 
Vygantas Malinauskas (tarybos pirmininkas) 
arkivysk. Gintaras Grušas 
Gitana Bielksnytė-Elsner 
Irma Kuliavienė 
Justinas Juknys 
Martynas Pilkis 
Milda Palubinskas 
Paulius Auryla 
Remigijus Satkauskas 
Simona Minns 
Tomas Girnius 
Vaidotas A. Vaičaitis 
 
 
KONTROLĖS KOMISIJA 
 
Nuo 2016 m. balandžio mėn.: 
 
Arūnas Pemkus 
Kęstutis Žižys 
Tomas Urba 
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SĄJUNGŲ VALDYBOS 
 
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 
 
 
Iki 2017 balandžio mėn. 

 
Justina Karlonaitė (MAS pirmininkė) 
Emilis Zadarnauskas 
Ieva Petrulionytė 
Kotryna Markūnaitė 
Laurynas Būda 
Motiejus Krutulis 
Tomas Pilkis 
  
  
  
STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 
 
 
Iki 2017 balandžio mėn. 

 
Julija Ladigaitė (SAS pirmininkas) 
Guoda Kliučinskaitė 
Ignotas Stanevičius 
Laura Kunigytė 
Saulė Starkauskaitė 
 
 
SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 
 
 
Nuo 2016 balandžio mėn.  

                                                     
Darius Zinys (ASS Pirmininkas) 
Audronė Varnagirė 
Elena Bučelytė 
Jovita Mikalkėnaitė 
Jolanta Kontrimaitė 
Linas Martinaitis 
Martynas Vervečka 
Živilė Peluritienė 
 
 
AF SEKRETORIATAS 
 
Generalinis sekretorius    
 
Vidas Čaikauskas 

 
 
 
 
 
 
Nuo 2017 balandžio mėn. 

 
Saulė Šergalytė (MAS pirmininkė) 
Laurynas Būda 
Augustė Malinauskaitė 
Goda Malinauskaitė 
Eglė Reicevičiūtė 
Jurgis Tarabilda 
Goda Kotryna Užpelkytė 
 
  
  
 
 
 

Nuo 2017 balandžio mėn. 

 
Julija Ladigaitė (SAS pirmininkas) 
Guoda Kliučinskaitė 
Lukas Satkauskas 
Laura Kuginytė 
Agnė Dabkutė 
 

 
 
 

Nuo 2017 m. lapkričio 

 
Akvilė Burneikaitė (pirmininkė) 
Viktorija Drazdauskaitė 
Simonas Bendinskas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projektų vadovė 

 
Agnė Markauskaitė 
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MAS AKADEMIJŲ KOMITETAS 
 
Juozas Algirdas Šutas (pirmininkas) 
Rūta Pilkytė 
Brigita Čiužaitė 
Dovilė Pangonytė 
Goda Malinauskaitė 
Gintarė Demenytė 

 
 

VIETOVIŲ VALDYBOS 
 
VILNIAUS KRAŠTO ATEITININKŲ VIETOVĖS VALDYBA 
 
Nuo 2017 m. lapkričio 
Akvilė Burneikaitė (pirmininkė) 
Viktorija Drazdauskaitė 
Simonas Bendinskas 
 
KAUNO KRAŠTO ATEITININKŲ VIETOVĖS VALDYBA 
 
Renata Markevičienė (pirmininkė) 
Brigita Mitkutė 
Magdelena Karoblytė 
Paulius Dubauskas 
Medeina Markevičiūtė 
Konstantinas Pūkas 
Virginija Petrulienė 
Antanas Vasilius 
 
PANEVĖŽIO KRAŠTO ATEITININKŲ VIETOVĖS VALDYBA 
 
Irena Bikulčienė (pirmininkė) 
Rokas Snarkis 
Ignas Grigalavičius 
s. Kristina Mikalauskaitė 
Titas Kriaupas 
Mangirdas Demenkovas 
 
TELŠIŲ KRAŠTO ATEITININKŲ VIETOVĖS VALDYBA 
 
Paulius Auryla (pirmininkas) 
Jurgita Raudytė 
Janina Šalkauskytė 
Kristina Černis 
Stanislava Sandarienė 
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ATEITININKŲ KUOPŲ, KLUBŲ, DRAUGOVIŲ IR 
KORPORACIJŲ SĄRAŠAS 

 
ALYTAUS VIETOVĖ 

Eil. Nr. Pavadinimas Globėjas, pirmininkas 

1. Alytaus Ramanausko Vanago kuopa Irena Motūzienė 

2. Alytaus šv. Benedikto kuopa Janina Aleknavičienė 

  
KAUNO VIETOVĖ 

Eil. Nr. Pavadinimas Globėjas, pirmininkas 

1. Kėdainių Adelės Dirsytės vardo kuopa Vilija Racevičienė 

2. Kauno A. Stulginskio kuopa Jolanta Urbanaitė, Aldona Velyvienė 

3. Kauno šv. Ignaco Lojolos kuopa Eglė Labutytė 

4. Kauno Juozo Grušo jaunučių kuopa Zofija Šimkienė 

5. Kauno Jono Pauliaus II kuopa Virginija Petrulienė 

6. Studentų ateitininkų Korp!Gaja Augustė Ragelytė 

7. Kauno Motinos Teresėlės kuopa Inga Straigienė 

8. Kauno Kun. Jono Bosko kuopa Renata Markevičienė 

9. Kauno St. Lozoraičio kuopa Jūratė Valatavičienė 

10. Kauno Šv. Pauliaus kuopa Lina Brazienė 

11. Kauno šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės kuopa Kristina Šabūnienė 

12. Kauno Šv. Kazimiero kuopa Vida Zulonaitė 
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13. Kauno Teofiliaus Matulionio kuopa Danguolė Arnauskienė 

14. Kauno Vaižganto kuopa s.Dalia Uscilaitė mokytoja 

15. Kauno šv. Teresėlės jaunučių kuopa Motiejus Krutulis, Beatričė Čiužaitė 

16. Kauno Juozo Urbšio ateitininkų kuopa Mintautė Jurkuvienė 

17. Garliavos Juozo Lukšos ateitininkų kuopa Daiva Bruzgienė 

  
  
MARIJAMPOLĖS VIETOVĖ 

Eil. Nr. Pavadinimas Globėjas, pirmininkas 

1. Marijampolės ,,Kregždutės" kuopa Jūratė Lukšienė 

2. Marijampolės ,,Saulėtekio" kuopa Zita Janulevičienė 

  
  
PANEVĖŽIO VIETOVĖ 

Eil. Nr. Pavadinimas Globėjas, pirmininkas 

1. Panevėžio Alfonso Lipniūno kuopa s. Kristina Mikalauskaitė 

2. Panevėžio Dievo Tarno kun. A.Lipniūno ateitininkų kuopa Dalia Kubilienė 

3. Panevėžio kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopa Irena Bikulčienė 

4. Biržų Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kuopa Sigutė Sakalauskienė 

5. Panevėžio Kotrynos Senietės ateitininkų kuopa Dalia Tabokienė 

6. Pandėlio gimnazijos šv. Onos kuopa Eglė Glemžienė 

7. Panevėžio šv. Kotrynos Aleksandrietės kuopa Vilija Kiaunienė 
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8. Panevėžio šv. Bernadetos kuopa Zita Kristina Mikalauskaitė 

9. Jono Pauliaus II kun. Domingo Avellaneda 

  
  
  
  
ŠIAULIŲ VIETOVĖ 

Eil. Nr. Pavadinimas Globėjas, pirmininkas 

1. Šiaulių "Saulės" draugovė Elvyra Tepelytė 

  
VILNIAUS VIETOVĖ 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Globėjas, pirmininkas 

1. Vilniaus Juozo Girniaus kuopa Povilas Varnelis, Karolina Sadauskaitė 

2. Studentų ateitininkų Korp!Grandis Kornelijus Pūkas 

3. Studentų ateitininkų Korp!Iusticija Tomas Pilkis 

4. Pabradės ,,Rasos" kuopa Olė Kavaliūnienė 

5. Vilniaus Šv. Jonų moksleivių ateitininkų 
kuopa 

Antas Benas Ališauskas, Aistė Rakauskaitė 

6. Vilniaus šv. Mikalojaus jaunųjų 
ateitininkų kuopa 

Guoda Kotryna Užpelkytė, Guoda Kliučinskaitė, 
Antanas Užpelkis 

7. šv. Tomo Moro ateitininkų klubas Miglė Viselgaitė 

  
TELŠIŲ VIETOVĖ 

Eil. Nr. Pavadinimas Globėjas, pirmininkas 

1. Telšių Nukryžiuotojo Jėzaus kuopa Virginija Gedeminienė 

2. Ylakių šv. Roko kuopa Aurelija Narkutė 
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3. Telšių Kun. Prel. Dr. Juozo Prunskio kuopa Loreta Raudytė 

4. Telšių kun. Jono Ilskio kuopa                   Paulius Auryla 

5. Telšių Mosėdžio vysk.Prano Karevičiaus kuopa Margarita Petrauskaitė 

6. Telšių Prano Karbausko ateitininkų kuopa Rosita Staputienė 

7. Šilalės Jono Pauliaus II kuopa Vida Kačinienė 
Daiva Bukauskienė 

8. Telšių šv. Jono Krikštytojo kuopa Aida Buivydienė 

9. Klaipėdos šv. Juozapo darbininko kuopa Kristina Černis, Leila Mozūraitienė 

10. Šačių Šv. Jono Krikštytojo kuopa Jadvyga Odinienė 

11. Papilės šv. Aloyzo kuopa Genovaitė Pundziuvienė 

12. Skuodo Šv.Juozapo kuopa (JAS) Stanislava Sandarienė, 

13. Skuodo Šv.Juozapo kuopa (MAS) Simona Jurčė 

14. Nemakščių švč. Trejybės kuopa Vida Greičienė 

15. Telšių Šv. Pranciškaus Asyžiečio kuopa Darata Šlušnytė 

16. Ukrinų ateitininkų kuopa Jurgita Paulauskaitė 

17. Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kuopa Jurgita Raudytė 

18. Varnių vysk.  Motiejaus Valančiaus kuopa Lijana Norvaišienė 

19. Kruopių šv. Onos kuopa Andrius Buivydas 

20. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio kuopa Rūta Urbonavičiūtė 

21. Mažeikių Šv. Jono Bosko kuopa Renata Markevičienė 
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AF RĖMĖJAI IR PARTNERIAI: 

 

                 

 

                                             
 

 
 
                                                         

                                                                      
                                 
              

 
 

                
   

 

 
AF NARYSTĖ KITOSE ORGANIZACIJOSE: 

                         NŠTA 

 
 

AF YRA ŠIŲ ĮSTAIGŲ STEIGĖJAI: 

         
 

BERČIŪNŲ ATEITININKŲ  
STOVYKLA 
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  „Ateitininkų federacija“ 
Laisvės al. 13, 44238 Kaunas 

Tel.: 8 699 28 557 
el. paštas: af@ateitis.lt, 

http://www.ateitis.lt 

mailto:af@ateitis.lt

