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BENDRA 2018 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. 2018 metais

Lietuvoje aktyviai veikė 63 įvairaus amžiaus

moksleivių ir studentų vienetų (jaunųjų

ateitininkų, moksleivių kuopos mokyklose ir

parapijose, taip pat studentų korporacijos, klubai

ar draugovės universitetuose). Iš viso Ateitininkų

federacija Lietuvoje 2018 m. vienijo 3190 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.



2018 m. AF 4

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 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).

 

 

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.

ORGANIZACIJOS STRATEGINIŲ

TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
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Siekiant įgyvendinti II strateginį uždavinį

„Sukurti ir įgyvendinti jaunimo vadovų

ruošimo ir palaikymo modelį“ buvo:

 

•   2018 m. sukurta iniciatyvinė grupė, kuri

rūpinasi moksleivių veiklos modelio kūrimo

procesu. Grupės vadovė sendraugė ateitininkė

Milda Vitkutė, kuri sutiko paruošti šį modelį.

Modelio uždaviniai: 

1) Išstudijuoti ateitininkijos kūrėjų raštus ir jų

nurodytas kataliko intelektualo rengimo kryptis

bei JAV egzistavusias moksleivių ruošimo

programas, mažose darbo grupelėse kartu

skaitant tekstus ir jau egzistavusias programas

bei kun. Stasio Ylos „Žiemos kursų“ metodinę

medžiagą;

2) Ištyrinėti sėkmingų Lietuvos ir užsienio

katalikiškų organizacijų patirtį ir jų formacijos

programos.

3) Ištirti dabartinių moksleivių ateitininkų

ugdymo programų įvairovę esančią visoje

Lietuvoje, lankantis kuopose, susitinkant su

globėjais globėjų rengimo programose;

4) Po dviejų metų knygos pavidalu išleisti

moksleivio ateitininko formacijai kuopoje skirtą

metodinę medžiagą.

 

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.

Vadovaujantis naująja AF strategija, nacionaliniu

lygmeniu (AF valdybos, tarybos ir sekretoriato

pastangomis) 2018 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 2018 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.

 

•  Surengtas seminaras kuopų globėjams ir

kuopų pirmininkams. Rudenį kursuose globėjai

kartu su psichologėmis ateitininkėmis Rugile

Kazlauskiene ir Milda Kukulskiene kalbėjo apie

stiprybių psichologiją bei veiklos pobūdį

kassavaitiniuose kuopų susitikimuose. Kuopų

pirmininkai ateitininko Martyno Pilkio buvo

kviečiami siekti svajonės, o apie tai pokalbį tęsė

MAS valdyba. Visi seminaro dalyviai turėjo

puikią galimybę susipažinti su Dievo tarnaitės

ateitininkės Adelės Dirsytės gyvenimu, kuriuo

pasidalino ateitininkas kun. Andrius Končius.

Ypatingai džiaugiamės, kad kursų sėkmę galėjo

užtikrinti organizacijos nariai.
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ORGANIZACIJOS VALDYMAS

2018 m. Ateitininkų federacija ypatingai siekė

užtikrinti vadovaujančių asmenų, padalinių bei

visos organizacijos narių glaudų

bendradarbiavimą bei siekė didesnio kokybės

augimo.

 

Pagrindinės veiklos, užtikrinusios ir stiprinusios

gerą organizacijos valdymą:

 

•  AF Suvažiavimas. 2018 m. balandžio 6-7 d.

Kaune vyko AF Suvažiavimas, kurio metu buvo

renkami nauji organizacijos valdymo organai: AF

pirmininkas, AF taryba, AF valdyba, AF kontrolės

komisija bei MAS, SAS, ASS valdybų nariai.

Suvažiavimas yra laikomas didžiausiu žingsniu

geresnio organizacijos valdymo link, nes vienoje

vietoje organizacijos nariai dalyvauja svarstant ir

priimant sprendimus bei tai padeda lengviau

koordinuoti veiklą tarpusavyje, derinti veiklų

planus.



2018 m. AF 7

 2018 m. liepos 7-8 d. Berčiūnų ateitininkų

stovykloje vyko didžiausias organizacijos

renginys, skirtas minėti Lietuvos valstybės

šimtmetį. Sąskrydyje „Įkvėpti ateities“

dalyvavo 200 ateitininkų tarp jų nariai iš

Australijos, Amerikos, Vokietijos, kurie galėjo

dalintis savo patirtimi, diskutuoti įvairiais

aktualiais klausimais, leidžiančiais geriau

vieniems kitus pažinti ir pasisemti gerosios

patirties bei suprasti, kuo gyvena

ateitininkiai visame pasaulyje. Renginio

metu buvo įteiktos „Įkvėpti ateities“

nominacijos  žmonėms, kurie yra pavyzdys

kiekvienam ateitininkui.

 

 

AF sąskrydis „Įkvėpti ateities“
 

 

Nuoširdžiai sveikiname nominantus:

 

Ateitininkų šeima – Dainos ir Sauliaus Čyvų

šeima;

Darbštuolis – Reda Sopranaitė;

Idėja – Šv. Ignaco Lojolos moksleivių

ateitininkų kuopos renginys „Padžiauk

sofą“;

Frazė – Linas Braukyla „Gilės prigimtis

nėra gulėti ant žemės, o tapti ąžuolu.“;

Filosofas – Vygantas Malinauskas;

Dvasios vedlys – kun. Gabrielius Satkauskas;

Įkvėpėjas – Julija Ladigaitė;

Kuopos globėjas –  Viekšnių kun. J. Ilskio

kuopos globėjas Paulius Auryla;

Moksleivis pavyzdys – Motiejus Krutulis;

Moksleivių ugdytojas – Vilhelmina Raubaitė

Mikelionienė.
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•   Metų pabaigoje surengtas strateginis /

veiklos vertinimo savaitgalis, kuriame visų

AF valdybos, tarybos, sąjungų, kraštų

valdybų, AF įsteigtų vienetų atstovai, kuopų

nariai vertino praėjusių metų veiklą bei siūlė

pagrindinių problemų sprendimo būdus.

 

 •     2018 m. buvo paruoštos Ateitininkų

federacijos duomenų apsaugos tvarkymo

taisyklės, kurios leidžia užtikrinti saugų bei

reglamentuotą organizacijos narių duomenų

tvarkymo teisėtumą pagal valstybės

numatytus įstatymus.

•  Mažėjantis organizacijos narių skaičius.

Kraštuose mažėja kuopų dėl nepalankių

demografinių priežasčių, uždaromos

apylinkių mokyklos, sunkiai surandami

nauji kuopų globėjai.

 

•  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.

 

 

Veiksmingam organizacijos

valdymui iškilę iššūkiai:

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.

 

Ypatingai džiaugiamės šių metų aktyvia

ateitininkų įvairia ir aktyvia ateitininkų

veikla ir tikime, kad kylantys iššūkiai tik

įkvėps su užsidegimu juos spręsti.  

 

Toliau kviečiame iš arčiau susipažinti su

atskirų AF vienetų veikla, organizacijos

narių statistika, 2018 m. finansiniais

rodikliais bei draugais ir partneriais, be

kurių sunkiai galėtume pasiekti savo

tikslų.
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Ateitininkų federacijos struktūriniai vienetai

savo kadencijos pradžioje išsikėlė veikimo

tikslus bei vizijas. Visus vienetus jungiantis

siekis 2018 metais – stiprinti veiklą ir narių

bendradarbiavimą, užtikrinti vienetų

stabilumą 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 ateitininkų kartų ir teikti pagalbą

kuopų globėjoms.

 

•  Papildomas MAS valdybos siekis buvo į

MAS suvažiavimą sukviesti 100 moksleivių.

 

•  Studentai ateitininkai kėlė sau tikslą, siekti

finansinio stabilumo, suorganizuoti dvi

studentų ateitininkų akademijas.

 

•  Sendraugių ateitininkų tikslas buvo kviesti

sendriaugius ateitininkus į aktyvesnę veklą,

palaikyti glaudų ryšį su vyresniais sąjungos

nariais.

 

Kaip ir kasmet organizuotos dvi Jaunųjų

ateitininkų vasaros stovyklos pamainos

Berčiūnų ateitininkų stovykloje. Stovyklos

organizatoriai pasitiko dalyvius šūkiu – Ateitį

regim tėvynės laimingą, tai skatinimas drąsiai

svajoti apie šalies ateitį, atrasti savo vaidmenį

modernios Lietuvos kūrime. Stovykloje buvo

stiprinamas tikėjimas ir viltis žvelgiant į

istorijos ir šių laikų herojus, kuriems rūpi

Lietuva bei telkia pastangas kurti laimingą,

gerą ir teisingą gyvenimą. Programa apėmė

ne tik Lietuvos istorijos svarbius įvykius,

asmenis, kaip partizanas A. Ramanauskas-

Vanagas, kankinė ateitininkė Adelė Dirsytė,

bet kartu buvo ruošiamasi artėjančiam

popiežiaus Pranciškaus vizitui.

 

 

VeiklosTikslai

ORGANIZACIJOS PADALINIŲ 2018 M. 

TIKSLAI IR VEIKLOS
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 •  Surengtos trys Moksleivių ateitininkų

akademijos: MAPA’18 A „Aukso vidurys“;

MAVA’18 „5 valstybės drambliai“ Kėkštų km.;

MAŽA’18 Liškiavoje „Reali svajonė: ko reikia

tobulai meilei?“. 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 aktyvinti Žemaitijos moksleivius

ateitininkus – suorganizuota „Mažoji

akademija“ – lyg tiltas į „didžiąsias

akademijas“, pritraukiantis naujų ar mažiau

aktyvių narių. 2018 m. lapkričio mėn.

renginys „Sveikame kūne – sveika siela“

įvyko Viekšniuose ir sukvietė daugiau kaip

pusšimtį moksleivių iš visos Žemaitijos.

 

 

     

Pagrindinės 2018 m.

moksleivių ir

moksleiviams

organizuotos veiklos:

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.
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•  Jaunimo festivalis Kaune „Padžiauk sofą“

– tradiciškai (jau septintą kartą) vyko Kaune,

Vytauto parke, į kurį subūrė virš tūkstančio

kauniečių ir miesto svečių. Šia iniciatyva

skatinama 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.

 

•  Kuopų idėjų konkursas – visos Ateitininkų

federacijos kuopos buvo kviečiamos rašyti

projektus ir gauti finansavimą savo kuopos

idėjos įgyvendinimui. Konkurse dalyvavo 15

kuopų iš visos Lietuvos, kurioms visoms

buvo sėkmingai suteiktas finansavimas.

 

•  Rašinių ir piešinių konkursas „Įkvėpti

ateities“. 2018 m. AF valdyba organizavo

iniciatyvą, kurios tikslas buvo pakviesti

jaunuosius, moksleivius bei studentus

ateitininkus atskleisti savo kūrybinius

talentus ir jais pasidalinti su visais.

•  Moksleivių vasaros žygis – jau tradicija

tapęs vasaros renginys, skirtas tarpusavio

bendrystei tarp ateitininkų skatinti. Taip pat

vienas iš žygio siekių – padėti pakeliui

sutiktiems žmonėms, taip užmezgant

draugystę, pristatant ateitininkus,

praskaidrinant kasdienybę. Šį žygį „Pasūdyk

Lietuvą“ MAS valdyba organizavo drauge su

Lietuvos lenkų harcerių sąjunga, taip siekiant

tvirtinti ryšius drauge su kitomis jaunimo

organizacijomis.

 

•  Labdaros akcija „Ateitis Indijai“ –

vienydamasi su Lietuvos Caritu Moksleivių

ateitininkų sąjunga šiuo advento laikotarpiu

kvietė kuopas kepti sausainius ir rinkti aukas.

Akcijos metus buvo suaukota 2060,95 Eur.

 

•  Iniciatyva „Ženklelis puošia“ – akcija,

kviečianti moksleivius svarbiomis progomis

pasipuošti ateitininkų ženkleliu ir taip

visiems parodyti bei papasakoti kokios

organizacijos nariais esama.
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Pagrindinės studentų

ateitininkų 2018 m. 

veiklos ir pasiekimai:

•  Vilniaus ir Kauno universitetuose tęsta

iniciatyva „Suoprotis“ – jos metu studentai

susitikę su temos žinovais kalba bei diskutuoja

aktualiais klausimais.

Nagrinėtos temos: „Partizanai“, „Kaip įsivaizduoju

Lietuvą“, „Tremtys“, „Katalikų bažnyčios

Kronika“, „Ar santuoka vis dar šventa?“, „Kaip

ginti tėvynę?“.

 

•  SAS kandidatų kursai „Suopratis“ Kulautuvoje

skirti susipažinimui su ateitininkų ideologija bei

ištakomis.

 

•  „Burger pirmoji“ bei pirmakursių vakarienė

Kaune ir Vilniuje. Veiklos skirtos aktyvinti

studentų veiklą, draugystę bei glaudinti ryšį tarp

pirmakursių bei vyresniųjų studentų.

•  Suorganizuota trys Studentų ateitininkų

akademijos. SAŽA Marijampolėje „Užsienio

lietuvių indėlis į nepriklausomybę“; SARA

Vilniuje „Šimtmetis, Popiežiaus vizitas – o kas

toliau?“.

 

•  Suorganizuotas studentų ateitininkų žygis:

rudens žygis Varėnos rajone „Miško žolės palaiko

dangų“ ir pavasario žygis Šalčininkų raj.  Žygis

sukvietė studentus ateitininkus, jų bičiulius bei

visus norinčius susipažinti su ateitininkais

žygiuoti Lietuvos apylinkėmis

 

•  Inicijuotos veiklos kassavaitinės Lectio divina

maldos su Šventuoju Raštu grupės Vilniuje,

Kaune.

 

 

 

Pagrindinė studentų ateitininkų veikla vyksta korporacijose, klubuose ar draugovėse. Šie
vienetai vienija studentus universitetuose. 2018 m. Vilniuje ir Kaune aktyviai veikė šie
studentų ateitininkų vienetai: studentų medikų korp!Gaja, studentų teisininkų
korp!Iustitia; 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.
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Pagrindinės sendraugių

ateitininkų 2018 m. veiklos ir

pasiekimai:
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.

•  Ateitininkų sendraugių savaitgalis Šeteniuose,

Kėdainių rajone, Česlovo Milošo sodyboje skirtas

vienyti sendraugių sąjungą.

 

•  Kasmetinė Sendraugių ateitininkų stovykla

„KompASaS – 2018 Vilteis tiltai“ Punsko raj.

 

•  Kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį Vilniaus

ateitininkai kviečiami jungtis bendrai maldai Šv.

Ignoto bažnyčioje.

ATEITININKŲ VEIKLA

VIETOVĖSE

•  Kauno krašto vietovė gali pasidžiaugti

išskirtinai paminėjus Lietuvos 100-metį, 

organizuojant renginį „Šventieji moko gyventi:

dėl Dievo, Tėvynės ir artimo“ ir pasodinus

medelius šventųjų parke Skardupių parapijoje.

Taip pat įvyko tradicinis piligriminis žygi į

Šiluvą, Kovo 11 d. minėjimas Ateitininkų

rūmuose, rekolekcijomos jaunimui bei kiti

kuopų aktyvinimui skirti renginiais.

 

•  Panevėžio krašto vietovės ateitininkai

surengė Ateitininkų žygį į partizanų bunkerį

Raguvos apylinkėse, dalyvavo projektuose

„Žinia apie knygnešius“, „Gyventi darant gera“,

organizavo savaitgalį Berčiūnuose „Kelias į

širdį“, renginį „Kristus Karalius“ bei renginį

skirtą Kovo 11-ajai paminėti „Aš po Lietuvos

dangum“.

 

•  Telšių krašto vietovėje vyko Advento ir

Gavėnios rekolekcijos Telšiuose ir Varniuose,

kasmetinis vasaros palydėtuvių renginys

Pakutuvėnuose „Paskutinis laužas“, Vasario 16-

osios šventė Viekšniuose bei Telšių krašto

ateitininkų kuopų globėjų susitikimas su vysk.

Kęstučiu Kėvalu.

•  Vilniaus krašto vietovėje sėkmingai surengti

Šv. Kazimiero ir Aušros vartų savaitgaliai bei

kuopų rekolekcijos. Vilniaus kuopų stovykla

„Ateina baltprausys“, Adventinė vakaronė,

susitikimai su mokiniais mokyklose, kuopų

globėjų ir sendraugių susitikimas ir kita.
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BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS

ORGANIZACIJOMIS

Ateitininkų federacija yra kelių kitų asociacijų

narė: Lietuvos jaunimo reikalų tarybos (LiJOT),

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA).

Ateitininkai aktyviai dalyvauja LiJOT veikloje,

organizacijai atstovauta asamblėjose, vasaros

forume, vadovų klubuose, padėkos vakare ir

kituose renginiuose.

Įgyvendinant praėjusių metų veiklas buvo

bendradarbiaujama su kitomis organizacijomis:

Lietuvos skautija, Lietuvos šaulių sąjunga,

organizacija „Baltai juoda“, Lietuvos

arkivyskupijų jaunimų centrais bei kitomis.

AF TARPTAUTINĖ VEIKLA

Ateitininkų federacija 2018 metais sėkmingai

tęsė savo veiklą tarptautinėse organizacijose.

 

Vasario 1–3 d. Eurocourse „Head in the cloud”,

Malta – tarptautiniai kursai, kuriuose dalyvavo

FIMCAP’o narių organizacijų jaunimo atstovai. 

 

Lapkričio mėnesį ateitininkų atstovai Giedrius

Kupčikas ir Augustė Plančiūnaitė dalyvavo

tarptautinės skėtinės organizacijos FIMCAP

strateginiame susitikime su kitų organizacijų

atstovais Barselonoje. Susitikime buvo aptarti

artėjantys tarptautiniai renginiai, tolimesnės

FIMCAP idėjinės veikimo gairės bei veikimo

taisyklės, taip pat buvo pristatytos organizacijų

naujienos.

 

Fimcap vienija daugiausiai Europos, tačiau ir kitų

žemynų krikščioniškas jaunimo organizacijas.

Džiaugiamės turėdami galimybę skleisti savo idėjas

ir mokytis iš kitų jaunimo organizacijų!
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VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS

LABDAROS POKYLIS

 

Jau dvyliktąjį kartą paminėti Vasario 16-ąją

ateitininkai buvo kviečiami į Kauną, į prieškario

metu statytus Ateitininkų rūmus, kuriose vyko

iškilmingas šimtmečio progai skirtas Valstybės

atkūrimo dienos paminėjimo labdaros pokylis.

Kauno ateitininkų pradėtą kasmetinį labdaros

renginį organizuoja Paramos ir labdaros fondas

„Ateitininkų fondas“. 

 

2018 m.  pokylyje dalyvavo 260 žmonių, o

aukciono ir loterijos metu buvo surinkta 3410

Eur, skirtų moksleivių patriotinėms –

visuomeninėms iniciatyvoms. 

 

 

KITOS ATEITININKŲ VEIKLOS

ATEITININKŲ INICIATYVA „DUOK

POPIEŽIUI PENKIS“

 

2018 m. buvo ypatingi malonių metai Lietuvai

– Valstybės atkūrimo šimtmetis bei visa

vainikavęs popiežiaus Pranciškaus vizitas

rugsėjo mėnesį Lietuvoje. Ateitininkai šiam

įvykiui paminėti kvietė žmones dalyvauti

akcijoje „Duok popiežiui penkis“, kurios tikslas

buvo kviesti Lietuvos jaunimą į susitikimą su

popiežiumi ir ant popieriaus lapo palikti delno

antspaudą. Šios iniciatyvos metu buvo surinkta

šimtai delnų antspaudų iš visos Lietuvos. Iš

atsiųstų delnų grafikos dizainerė Gabija

Platūkytė sukūrė dovaną popiežiui Pranciškui –

stilizuotą Lietuvos žemėlapį, kurį ateitininkai

padovanojo popiežiui per  vizitą Lietuvoje.

Dėkojame visiems ateitininkams prisidėjusiems

savo talentais prie popiežiaus vizito Lietuvoje

organizavimo.
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Šių metų tikslai – organizacijos vidinis

stiprinimas bei lyderystės ugdymas. Tai

įgyvendinti padeda suburta naujoji JAS valdyba,

kuri savanorių nesurinko nuo 2016 m. – tuom

ypatingai džiaugiamės. Šiuo metu Ateitininkų

organizacijoje veikia visi pilnai išrinkti valdymo

organai. Lyderystės ugdymui naudojame

patvirtintas praktikas: vadovų mokymų ciklą,

seminarus globėjams bei kuopų pirmininkams.

 

Organizacijos stiprinimui svarbų dėmesį

skiriame kuopų stiprinimui bei naujų kuopų

atsiradimui. Šiuo metu pastebimas narių

mažėjimas dėl regionuose esančios sunkios

demografinės padėties, uždaromų mokyklų,

senstančių kuopų globėjų, kurių nėra kam

pakeisti. Ši problema, kaip numatyta AF

strategijoje, sprendžiama tobulinant darbo su

moksleiviais metodikas, ruošiant naujus

vadovus bei palaikant jau dirbančius.

TIKSLAI 2019 METAMS

•  MAS valdyba: kuopų lankymas ir asmeniškas

bendravimas su moksleiviais ateitininkais.

 

•  SAS valdyba: studentų vienijimas ir intelektualinis

lavinimasis.

 

•  ASS valdyba: suintensyvinti sendraugių veiklą,

praplėsti veiklos barus, sustiprinti tradicinius

sendraugių renginius.

 

•   Kauno krašto ateitininkų vietovės valdyba

prioritetinis tikslas ugdomoji, edukacinė, pastoracinė

veikla.

 

•  Panevėžio krašto ateitininkų valdyba tęsti ir

išlaikyti krašte organizuojamus tradicinius

valstybinių švenčių minėjimus, žygius. Suorganizuoti

krašto stovyklą Berčiūnuose.

 

•  Telšių krašto ateitininkų vietovės valdyba globėjų

stiprinimas ir darbas su jaunimo dvasios vadais

dekanatuose.

 

•  Vilniaus krašto ateitininkų vietovės valdyba

Vilniuje veikiančių ateitininkų sąjungų

bendradarbiavimo skatinimas bei kuopų stiprinimas

(naujų steigimas, esamų palaikymas).

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRINIŲ

PADALINIŲ TIKSLAI 2019 METAMS:
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INFORMACIJA APIE NARIUS
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INFORMACIJA APIE NARIUS

AF PAJAMOS IR IŠLAIDOS 2018 M.

Organizacijos pajamos 2018 metais siekė 11396,73 Eur.

 

Organizacijos išlaidos  2018 metais siekė 108950,00 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 2017

ir ankstesniais metais, šioje ataskaitoje neatsispindi.

 

2018 metais pagrindiniais Ateitininkų federacijos lėšų šaltiniais tapo LPF „Ateitininkų

fondas“, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM, Švietimo mainų paramos fondas,

privatūs aukotojai, Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Kauno miesto savivaldybė, Vilniaus

miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Taip pat AF veiklą parėmė įmonės,

savivaldybių biudžetų ir ES lėšomis buvo finansuojamos ateitininkų neformalaus

ugdymo programos.
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INFORMACIJA APIE NARIUS
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INFORMACIJA APIE NARIUS

Tiesioginių išlaidų veiklų įgyvendinimui ir administracinių išlaidų pasiskirstymas
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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 2018 balandžio mėn.:

 

Laurynas Būda (išrinktas narys)

Eglė Labutytė (išrinkta narė)

Saulė Šergalytė (išrinkta narė)

Povilas Varnelis (išrinktas narys)

Guoda Kliučinskaitė (JAS atstovė)

Goda Kotryna Užpelkytė (MAS atstovė)

Lukas Satkauskas (SAS atstovas)

Rozvita Vareikienė (ASS atstovė)

 

AF TARYBA

 

Nuo 2018 balandžio mėn.:

 

Martynas Pilkis – AF tarybos pirmininkas

(išrinktas AF suvažiavime)

Justinas Juknys – AF tarybos narys (AF

pirmininkas)

Arkivyskupas Gintaras Grušas – AF tarybos

narys (AF Dvasios vadas)

Dr. Vaidotas Vaičaitis – AF tarybos narys

(praėjusios kadencijos AF pirmininkas)

Paulius Mieželis – AF tarybos narys (išrinktas

AF suvažiavime)

Vidas Abraitis – AF tarybos narys (išrinktas AF

suvažiavime)

Paulius Auryla – AF tarybos narys (išrinktas AF

suvažiavime)

Justina Juodišiūtė – AF tarybos narė (išrinkta AF

suvažiavime)

Dr. Tomas Girnius – AF tarybos narys, Šiaurės

Amerikos ateitininkų tarybos (ŠAAT)

pirmininkas)

 

Daina Čyvienė – AF tarybos narė (deleguota

ŠAAT)

Dr. Algirdas Lukoševičius – AF tarybos narys

(deleguotas ŠAAT)

Vytautas Sužiedėlis – AF tarybos narys

(deleguotas ŠAAT)

Gitana Bielskytė-Elsner – AF tarybos narė

(atstovauja Europos ateitininkus)

 

 

KONTROLĖS KOMISIJA

 

Nuo 2018 m. balandžio mėn.:

 

Vidas Čaikauskas

Tomas Urba

Arūnas Pemkus

 

 

SĄJUNGŲ VALDYBOS

 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS

VALDYBA

 

Nuo 2018 m. balandžio mėn.:

 

kun. Domingo Avellaneda

Inesa Čaikauskienė

Milda Ivanauskaitė

Donatas Jokubauskas

Agnė Markauskaitė

Goda Kortyna Užpelkytė

Liudvika Streikutė
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS STRUKTŪRA

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS

VALDYBA

 

Nuo 2018 m. balandžio mėn.:

 

Domantė Bikulčiūtė

Dovilė Bikulčiūtė

Lukas Kriščiūnas

Lukas Satkaukas

Justina Šimonytė

 

SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS

VALDYBA

 

Nuo 2018 m. balandžio mėn.:

 

Elena Bučelytė

Jolanta Kontrimaitė-Biuso

Jovita Mikalkėnaitė

Živilė Peluritienė

Rozvita Vareikienė

 

AF SEKRETORIATAS

 

Nuo 2018 m. sausio mėn.

 

Generalinė sekretorė                                                        

Lauryna Jodko

 

Projektų vadovė

Brigita Čiužaitė

MAS AKADEMIJŲ KOMITETAS

 

 

Nuo 2017 m.

 

Juozas Algirdas Šutas (pirmininkas)

Rūta Pilkytė

Goda Malinauskaitė

Gintarė Demenytė

 Agnė Markauskaitė (MAS atstovė)

 

 VIETOVIŲ VALDYBOS

 

VILNIAUS KRAŠTO ATEITININKŲ

VIETOVĖS VALDYBA

 

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
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ATEITININKŲ FEDERACIJOS STRUKTŪRA

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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