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BENDRA 2019
METŲ VEIKLOS
APŽVALGA
Ateitininkų federacija – tai krikščioniškomis vertybėmis
besiremianti organizacija, ugdanti jaunimą kritiškai
mąstančiomis, jautriomis ir veikliomis asmenybėmis, kurios
gerbia savo šeimos bei tautos tradicijas, aktyviai
dalyvauja Katalikų Bažnyčios gyvenime, kuriant visuomenę
ir valstybę. Ateitininkas gyvenime bei veikloje remiasi
katalikiškumo, tautiškumo, visuomeniškumo,
inteligentiškumo ir šeimyniškumo 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. 2019 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 2019 m. vienijo 2604 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, Liuksemburge bei
Belgijoje, Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje
(Hiutefelde).
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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 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) 2019 m. buvo
inicijuojamos naujos veiklos arba tęsiamas tradicinių veiklų
įgyvendinimas.
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SIEKIANT ĮGYVENDINTI I STRATEGINĮ
UŽDAVINĮ  PER 2019 M.:

„Sukurti ir įgyvendinti jaunimo vadovų ruošimo ir palaikymo modelį.“ 5

  

 
 

Buvo organizuojami Jaunimo vadovų kursai. Šie
kursai – tai tęstinis renginių ciklas, kurio metu
jauni žmonės (nuo 16 metų) pradeda ruoštis būti
vaikų ir jaunimo vadovais stovyklose, akademijose,
kituose renginiuose arba vadovauti ateitininkų
moksleivių kuopoms.  Šių kursų metu dalyviai
gilino savo psichologines žinias apie darbą su
jaunimu. Psichologinius kursus vedė psichologės
ateitininkės Julija Ladigaitė, Aistė Rakauskaitė
bei Julija Grigėnaitė. Užsiėmimų metu buvo
kalbama apie ypatingus vaikus, turinčius
specialiųjų poreikių, kaip juos atpažinti ir kokius
ugdymo, bendravimo metodus taikyti. Taip pat
buvo aptariama psichologijos raida, kaip ji
pastebima vaiko raidoje, bei susipažinta su
grupės psichologija. Praktiniai užsiėmimai, atvejo
analizės, darbas grupelėse padėjo gilinti išgirstas
metodines žinias. 
 
 
Lapkričio mėnesį buvo surengti Kuopų globėjų
kursai, į kuriuos kvietėme kuopų globėjus ir
aktyviausius kuopų narius iš visos Lietuvos. Kursų
metu buvo ugdomos su ateitininkų vaikų ir
jaunimo grupėmis dirbančių savanorių
kompetencijos bei kalbama apie ateitininkijos
ideologiją, istoriją ir ugdymo metodus, kurie
padėtų šias žinias pritaikyti dirbant su jaunimu. 
 
 

 

 
Kursus vedė pedagogė ateitininkė Milda Vitkutė,
kuri šiuo metu įgyvendina moksleivių kuopos
veikimo modelio, vieną iš mūsų strategijos
uždavinių, kūrimą. Moksleivių ateitininkų sąjungos
valdybos narė Inesa Čaikauskienė skaitė paskaitą
apie ateitininkų istoriją, Ateitininkų metų
nacionalinio biuro vadovė Liudvika Streikutė
supažindino susirinkusius ateitininkus su 2020 m.
būsimais renginiais bei iniciatyvomis. Kursų metu
aktyviausi kuopų globėjai ir moksleiviai buvo
mokomi lyderystės, besiimant iniciatyvų, bei
efektyvaus darbo planavimo, kurį būtų galima
pritaikyti ir kassavaitiniuose susitikimuose. 
 
 
Įgyvendinant šį strategijos uždavinį pastebėta, jog
kursai duoda teigiamą poveikį, nes renginių metu
sulaukiamas gausus vadovų skaičius, tačiau
atkreipiamas dėmesys, kad vis sunkiau dalyviams
prisitaikyti prie tęstinių kursų, kurie susideda iš 3
mokymų ir 1 rekolekcijų, tad AF Valdybos
sprendimu 2020 m. bus bandoma kursų turinį
perkelti į ilgesnio laikotarpio kursus. Pastebimas
suaktyvėjęs vienetų dalyvavimas nacionalinio lygio
mokymuose – kuopų globėjų ir pirmininkų
susitikimas parodė, kad toks formatas labiau
motyvuoja kuopas atvykti į susitikimus ir didinti
savo kompetencijas lyderystėje bei efektyviam
darbui su jaunimu.
 
 
 



SIEKIANT ĮGYVENDINTI II STRATEGINĮ
UŽDAVINĮ  PER 2019 M. 
 

 
„Sukurti ir įgyvendinti moksleivių veiklos modelį.“ 
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pedagogės, sendraugės ateitininkės Mildos Vitkutės organizuotos ir įgyvendintos
veiklos:
 
• 2019 m. vasarį–balandį, rugsėjį–gruodį surengta 10 ateitininkijos įkūrėjų ir ideologų tekstų skaitymų
susitikimų su moksleiviais ir studentais ateitininkais;
• 2019 m. vasarį įvyko susitikimas su FOCUS (katalikiškos organizacijos iš JAV) misionieriumi Davidu
Hicksonu apie jų organizacijoje naudojamas narių ugdymo programas ir misionierių formacijos metodus;
• 2019 m. balandį pravestas užsiėmimas apie ateitininkų kuopos veiklos viziją ir vyko Pr. Dovydaičio „Trijų
pamatinių klausimų” skaitymai atstovų konferencijoje su kuopų globėjais ir kitais suinteresuotais nariais;
• 2019 m. spalį kuopų globėjų ir pirmininkų kursuose pravesti mokymai kuopų globėjams, kaip vesti
skaitymo susitikimus savo kuopose;
• 2019 m. gruodį vyko skaitymai su moksleiviais ateitininkais MAŽA'19;
• 2019 m. spalį ir 2020 m. vasarį vyko “Trijų pamatinių klausimų” skaitymai su SAS kandidatais – Utenoje
ir Vilniuje;
• Pradėjo veikti Facebook forumas „Kaip užauginti ateitiniñką?“, skirtas komunikacijai ir naudingos
informacijos sklaidai su kuopos globėjais;
• Parengta tinklalaidė apie „Tris pamatinius klausimus“;
• Sukurti 5 kuopos susitikimų modeliai, kuriami dar 5;
• Aplankytos dvi moksleivių ateitininkų kuopos: Juozo Girniaus 2019 m. lapkritį ir Mečislovo Reinio 2020 m.
gruodį, kuriose pravesti du kuopos susitikimai;
• Paruoštas vienas nuotolinis kuopos susitikimas, kurį išbandė Ignaco Lojolos kuopa.
 
Siekiama iki 2020 m. pabaigos paruošti 22 susitikimų aprašus, kurie būtų naujai įsikūrusioms kuopoms
pagrindas organizuojant ir planuojant savo veiklą.  

 



ORGANIZACIJOS VALDYMAS
Struktūriniai organizacijos vienetai (sąjungų, vietovių valdybos, komitetai) yra atsakingi už savo vieneto
veiklos koordinavimą atsižvelgdami į AF strategiją, AF valdybos sprendimus bei vietos veiklos planus.
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PAGRINDINĖS VEIKLOS, UŽTIKRINUSIOS IR STIPRINUSIOS GERĄ
ORGANIZACIJOS VALDYMĄ:

 AF VALDYBOS VEIKLA
Valdyba, tęsdama darbus 2019 m., toliau vadovavosi federacijos strategija, skirta 2016-2020 m., ir šios
kadencijos valdybos prioritetais, orientuotais į organizacijos stiprinimą ir nuolankios lyderystės tarp
narių ugdymą. Organizacija stiprinta savaime, 2020 m. paskelbiant Ateitininkų metais. Su valstybės
institucijomis suderintas metų planas, įkurtas Nacionalinis Ateitininkų metų biuras, kuris sudarė išsamią
AF pristatymo plačiajai Lietuvos visuomenei programą. Lyderystės ugdymo srityje buvo svarstomi
klausimai, susiję su vadovų etika, jų ugdymu, akademijų komiteto veiklos tobulinimu.
Valdybos posėdžiuose praėjusiais metais buvo sprendžiamas platus klausimų spektras: „Berčiūnų
ateitininkų stovyklos“ rengimo logistiniai klausimai ir stovyklos architektūrinio konkurso įgyvendinimas;
klausimai, susiję su  „Ateities“ žurnalo veiklos peržiūros projektu; AF veikla tarptautinėse organizacijose
(tarp jų susitikimas su FIMCAP atstovais Vilniuje). Surengta AF Atstovų konferencija, gvildenamas
moksleivių ugdymo modelio rengimas.
2019 metus vainikavo valdybos surengtas Ateitininkų atkūrimo Lietuvoje trisdešimtmečio minėjimas,
kuris suteikė progą peržvelgti organizacijos veiklą per praėjusius 30 metų bei tapo atspirtimi
ateinantiems 2020-iems Ateitininkų metams, įkvėptiems kun. Arvydo Žygo šūkio: „Ateikite kurti“.
 
Organizuotos pagrindinės veiklos:
 
AF Atstovų konferencija. Balandžio 6–7 d. visi Ateitininkų federacijos nariai buvo kviečiami atvykti į
Kaišiadoris ir susitikti AF Atstovų konferencijoje „Ateikite kurti“. Atstovų konferencija prasidėjo
Moksleivių ateitininkų ir Studentų ateitininkų sąjungų suvažiavimais, kurių metu sąjungų nariams buvo
pristatytos metinės kadencijų veiklų ataskaitos bei renkamos naujosios sąjungų valdybos. Antrą Atstovų
konferencijos dieną buvo patvirtintos 2018 m. veiklos ir finansinės ataskaitos, kurių veiklos dalis
apibendrino sąjungų atstovai, o finansinę dalį pristatė AF generalinė sekretorė Lauryna Jodko.
Konferencijos metu nuveiktus darbus pristatė AF pirmininkas Justinas Juknys bei Tarybos pirmininkas
Martynas Pilkis. 

 Konferencijos metu vyko teminiai susitikimai, kuriuose
buvo aptariami svarbiausi organizacijos klausimai. Milda
Vitkutė pristatė Moksleivių ateitininkų ugdymo modelio
kūrimo konceptą,  kun. Nerijus Pipiras kvietė daugiau
sužinoti apie ateitininkę kankinę Adelę Dirsytę bei jos
beatifikacijos bylą, o sendraugiai ateitininkai Lina
Urbienė ir pirmininkas Justinas Juknys moderavo
susitikimą, kurio metu kalbėta apie AF veiklos Lietuvoje
atkūrimo trisdešimtmetį.

 



AF TARYBOS VEIKLA

 
 
Mažėjantis organizacijos narių skaičius. Kraštuose mažėja kuopų dėl nepalankių demografinių
priežasčių, uždaromos apylinkių mokyklos, neatrandami nauji kuopų globėjai.
 
Grįžtamojo ryšio trūkumas bendraujant sekretoriatui su ateitininkų kuopomis. Susiduriama su
problema, kad globėjai neturi aiškaus ateitininkiško ryšio identiteto federacijos lygmeniu, pastebimas
sudėtingas kuopų sąrašų rinkimo etapas. 
 
Pastebimas nuolatinis tų pačių narių įsitraukimas į organizuojamą veiklą. Susiduriama su narių
aktyvumo stoka, prisiimant konkrečias atsakomybes. 
 
Organizacijos stiprybe išlieka tvirtas ideologinis pagrindas. Atsiliepiant į organizacijos veiklos iššūkius,
ruošiamos globėjų stiprinimo gairės, kuriami kuopų veiklos aprašai, kreipiamas dėmesys į organizacijos
narių stiprinimą.
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2019 m. AF tarybos nariai aptarė ir pildė AF įstatų
projektą. Neformalioje apklausoje AF atstovų konferencijos
metu paaiškėjo, kad 7 pagrindiniams įstatų keitimams
pritaria dauguma organizacijos narių. Dėl projekto bus
balsuojama artėjančio Kongreso metu. 
 
Taryba taip pat paruošė Ateitininkų pozicijos
visuomeniniais klausimais formavimo gaires, kuriomis gali
naudotis AF valdymo organai.
 

2019 m. lapkričio 30 d. istorinėje vietoje, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, įvyko Ateitininkų federacijos
Atsikūrimo Lietuvoje 30-mečio minėjimas, kurį pažymėti atvyko ateitininkai iš visos Lietuvos. Renginio
metu kardinolas Sigitas Tamkevičius, Vygantas Malinauskas bei 
Irma Kuliavienė dalinosi visais 30 metų kelionės žingsniais.

Gruodžio 7-8 d. įvyko AF strateginis / veiklos vertinimo
savaitgalis, kuriame visų AF valdybos, tarybos, sąjungų
atstovai vertino AF strategijos įgyvendinimą bei formulavo
uždavinius paskutiniesiems strategijos įgyvendinimo
metams. Buvo aptartas veiksmų planas, ruošiantis pradėti
kurti naująją strategiją. Strateginio susitikimo metu
dalyviai pasiskirstė pareigybėmis, kurias įsipareigojo
įgyvendinti iki 2020 m. metų pabaigos. 

 

VEIKSMINGAM ORGANIZACIJOS VALDYMUI IŠKILĘ IŠŠŪKIAI:

 

2019 m. liepos 9 d. LR Seimas priėmė nutarimą 2020 metus skelbti Ateitininkų metais. Ruošiantis švęsti
Ateitininkų metus buvo įkurtas Nacionalinis metų biuras, kurio vadovė tapo studentė ateitininkė
Liudvika Streikutė. Pasiruošimo darbai pradėti aktyviai įgyvendinti: savanorių registracija, ideologinės
metų grupės susitikimas,  AF kraštų, sąjungų ir vietovių narių telkimas organizuojant metų veiklas. 



ORGANIZACIJOS PADALINIŲ 2019 M.
TIKSLAI IR VEIKLOS

Moksleiviai ateitininkai siekė puoselėti asmeninį
ryšį su moksleiviais ateitininkais vietovėse, juos
lankant.
 
Studentų ateitininkų sąjungos valdyba išsikėlė
aiškų tikslą – studentų vienijimas ir intelektualinis
lavinimasis. Suorganizuotos dvi – rudens ir žiemos
– studentų akademijos, kuriose dalyvavo 80
studentų – bent 20 įžodžio siekiančių studentų ir
20 dalyvių, kurie pirmą sykį dalyvavo studentų
akademijoje.
 

Ateitininkų federacijos struktūriniai vienetai savo
kadencijos pradžioje išsikėlė veiklos tikslus bei
vizijas. Visus vienetus jungiantis siekis 2019
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:
 
Telšių vietovės ateitininkai išskyrė siekį stiprinti
globėjus bei bendradarbiavimą su jaunimo
dvasios vadais dekanatuose.
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JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA
Jaunieji ateitininkai – jauniausioji Ateitininkų
federacijos grandis. Tai – sąjunga, nuo kurios
dažnai ateitininkas pradeda savo draugystę su šia
organizacija, todėl itin svarbu šiame amžiaus
tarpsnyje ugdyti uolų kataliką, intelektualų,
patriotišką jaunuolį, kuriam svarbu būti
visuomeniškam, šeimyniškam. Jaunuolio ugdymas
vyksta kassavaitiniuose kuopos susitikimuose bei
vasaros stovyklose Berčiūnuose. 

Toliau kviečiame iš arčiau susipažinti su atskirų AF vienetų veikla, organizacijos narių statistika, 2019 m.
finansiniais rodikliais bei draugais ir partneriais, be kurių sunkiai galėtume pasiekti savo tikslų.

PAGRINDINĖS 2019 M. JAUNŲJŲ
ATEITININKŲ ORGANIZUOTOS VEIKLOS

 
Kaip ir kasmet, organizuotos dvi Jaunųjų
ateitininkų vasaros stovyklos pamainos Berčiūnų
ateitininkų stovykloje. „Ateikite kurti“ – tokie
ateitininko kun. Arvydo Žygo žodžiai lydėjo Jaunųjų
ateitininkų sąjungos organizuojamą vasaros
stovyklą. Ateitininkai kasmet suburia jaunuosius 10–
14 metų moksleivius 10 dienų vasaroti pušų apsupty
Berčiūnuose, kur dažnas sutinka naują draugą,
atranda naują talentą, kuria tvirtesnį santykį su
Kūrėju, naujai pamilsta Lietuvą ar įsikvepia Grožio,
Tiesos, Gėrio.



Surengtos trys Moksleivių ateitininkų akademijos:
Moksleivių ateitininkų vasaros akademija
(MAVA’19) „Kur yra Lietuva?“ Rusnėje; Moksleivių
ateitininkų rudens akademija (MARA’19) „Kasdienė
mistika“ Kaune; Moksleivių ateitininkų žiemos
akademija (MAŽA’19) „Dėl ko verta kovoti?“
Vilniuje. 
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2019 metų vasaros stovyklos Berčiūnuose dalinosi žinia – kiekvienas iš mūsų yra labai svarbus ir
nepakeičiamas. Kiekvienas žmogus yra panašus į Mylintį Kūrėją ir yra pašauktas kurti. Kiekvienas žmogus
yra svarbi Dievo plano dalis. Kiekvienas iš mūsų esame svarbi Lietuvos ir pasaulio istorijos dalis –
remdamiesi praeitimi, savo gyvenimu kuriame ateitį. Berčiūnų vasaros stovykloje skatinome vaikus ne tik
atrasti savo talentus, bet ir stengėmės sudaryti sąlygas pajausti dalijimosi ir bendradarbiavimo
džiaugsmą. Kiekvienam žmogui skirtas talentas yra unikalus – jis gali slypėti įvairiausiose ir
netikėčiausiose srityse, todėl visi drauge bandėme jas atrasti. 
 
Jaunųjų ateitininkų sąjunga džiaugiasi šių metų gausiu įžodžių skaičiumi (jų net 42) bei dviem naujai
įkurtomis jaunųjų ateitininkų kuopomis Vilniuje ir Kaune.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
AKADEMIJŲ KOMITETAS

 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS VEIKLA

 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA

Norint aktyvinti moksleivių ateitininkų įsitraukimą
į nacionalinius renginius buvo organizuotas Idėjų
festivalis „Kiek nedegu, tiek negyvenu“
Kaišiadoryse. Šio renginio tikslas buvo motyvuoti
moksleivius ieškoti savo pašaukimo, įsitraukti į
mėgstamas veiklas. Moksleiviai klausėsi
ateitininkų bei bičiulių įkvepiančių patirčių
pristatymų, savo bendraamžių patirčių, dalyvavo
kūrybinėse veiklose. Renginį vainikavo MAS
sąjungos suvažiavimas bei koncertas, kuriame
dalyvavo ypač gausus moksleivių ateitininkų bei
kandidatų skaičius iš visos Lietuvos – 150!

Šios akademijos subūrė skaičius virš 200 dalyvių
iš visos Lietuvos, kurių siekis buvo puoselėti
moksleivių meilę Lietuvai, ugdyti patriotiškumą,
puoselėti katalikiškumo principą, kalbant apie
kasdienį tikėjimo praktikavimą.
 
Dalyviai, norintys patekti į akademijas, privalo
atlikti užduotį. Atrinkti motyvuoti 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. Akademijų
vadovai yra savanoriai ateitininkai bei jų
bičiuliai.

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.
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6f-xFbieFPA
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Moksleivių vasaros žygis – jau tradicija tapęs
vasaros renginys, skirtas puoselėti
bendruomeniškumą bei lankyti Lietuvos vietoves.
Pagalba pakeliui sutiktiems žmonėms,
užmegztos draugystės bei ateitininkų
organizacijos pristatymas vietiniams tampa
vasaros nuotykiu. Praeitos vasaros žygis
IšlikiMAS „Mano namai“ kvietė moksleivius
žygiuoti maršrutu Vievis–Birštonas ir įveikti
daugiau nei 100 km. Žygis, vykęs liepos 3–7 d.,
subūrė 30 dalyvių drauge švęsti Liepos 6 d. ir
dalintis savo patirtais įspūdžiais. 

Kuopų žemėlapis moksleivių sąjungos iniciatyva
buvo sukurtas aktyvus internetinis kuopų
žemėlapis Lietuvoje. 
 

Labdaros akcija „Ateitis vaikams“, kaip ir
kasmet, kvietė moksleivių ateitininkų kuopas
prisijungti prie labdaringo siekio – paremti
stokojančius. 2019 m. vienydamiesi su „Mamų
unija“ kvietėme kuopas pinigus skirti „Mamų
unijos“ namų statybai. Akcijoje dalyvavo 30
kuopų bei buvo surinkta 3000 Eur. Sausio 18 d.
moksleiviai kvietė visas dalyvavusias kuopas į
padėkos vakarą-koncertą. 

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA

Iniciatyva „Aplankyk kuopą“ – moksleivių
ateitininkų sąjunga per šiuos metus aplankė 20
kuopų, su kuriomis dalinosi patirtimi bei kvietė
prisijungti prie aktyvesnio veikimo konkrečiais
pavyzdžiais.

Pagrindinė studentų ateitininkų veikla vyksta korporacijose, klubuose ar draugovėse. Šie vienetai vienija
studentus universitetuose. 2019 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 jaunųjų ir moksleivių ateitininkų renginių
vadovai, kuopų globėjai, kitų AF veiklų organizatoriai, sąjungų ir kraštų valdybų, komitetų nariai.
 

PAGRINDINĖS STUDENTŲ
ATEITININKŲ SĄJUNGOS 2019 M.
VEIKLOS IR PASIEKIMAI

 Studentų ateitininkų sąjungos valdyba per veiklą
įtraukė daugiau nei 200 aktyvių studentiško
amžiaus katalikų. Siekiant, kad ilgalaikė istorija,
ideologija ir ugdymo pagrindai būtų prieinami kuo
didesnei suinteresuotų jaunuolių daliai, metų planas
apėmė intensyvią sklaidą ir nuolatinį jaunuolių
ugdymą. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR3vQSNURNE3yLsu6kneMc4NmLsY7Rom6A3yMBfyRXfUmCJ4efWCMUZUvXU&mid=1RVjLwW03sbohOb5Ly3pmDrvU10tQv5zy&ll=55.50311226837619%2C23.23752555000011&z=7
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SAS Rožinis. Kasdien kalbamas rožinis (50 žmonių).
 
Lectio Divina maldos grupės. 2 Vilniuje, 2 Kaune
kas savaitę meldžiasi grupėse su Šventuoju Raštu
(20 žmonių).
  
Lectio Divina seminaras, kursų metu ugdėme
gilesnį tikėjimo pažinimą ir gebėjimą praktiškai tai
pritaikyti kasdieniame gyvenime (15 žmonių).  
 
Susikaupimo vakarai – kartą kasmėnesinis
pusdienio trukmės renginys, apimantis teologines
paskaitas, adoraciją, neformalų bendravimą ir šv.
Mišių šventimą bendruomenėje (100 žmonių).
 
Studentų ateitininkų žiemos akademija Vilniuje
„Budėkite ir melskitės“ (Lk 21, 34–36)!

STUDENTŲ PASIRENGIMAS IR
ĮTRAUKIMAS ILGALAIKIAMS
ĮSIPAREIGOJIMAMS.

 

DVASINIS UGDYMAS

 

INTELEKTUALINIS IR PILIETINIS
UGDYMAS

 Studentų ateitininkų rudens akademija Vilniuje
„Nuodėmė: ar aš jau pasmerktas?“. 3 dienų
trukmės akademinis renginys. Jo metu
nagrinėjome nuodėmės konceptą, jos reikšmę
bendrajam ir asmeniniam gėriui, ieškojome
sprendimų, kaip sugriauti nuodėmės sistemas (70
žmonių).
 
Suoprotis – proto lavinimas skaitant tekstus. Kas
mėnesį skaitėme individualiai ar grupelėse
(Vilniuje ir Kaune) Gilbert K. Chesterton
„Ortodoksiją“ (8 susitikimai). Išvadinė paskaita,
apžvelgianti perskaitytą knygą (40 žmonių).
 
Akcija „Renkuosi gyvybę“ Vilniuje, Katedros
aikštėje. Akcijoje dalyvavo Pirmoji šalies ponia
Diana Nausėdienė (apie 200 žmonių,
koordinavome 30 žmonių savanorių grupę).
 

Organizuoti 3 žygiai, skirti ugdyti valią,
bendruomeniškumą, lavintis fiziškai. Žygių metu
ypatingas dėmesys buvo skiriamas pilietiškumui ir
naudingoms veikloms bendruomenėms, vyko
kultūrinė programa su vietos bendruomenėmis.  
- SAS pavasario žygis (11 žmonių).
- Baidarių žygis (34 žmonės).
- SAS rudens žygis (12 žmonių).
 

FIZINIS UGDYMAS

 

Kandidatų kursai Utenoje. 3 dienų trukmės
intensyvūs mokymai, studentų ugdymui skirti
nagrinėti ateitininkų istorijos, ideologijos ir
Bažnyčios socialinio mokymo klausimai (10
žmonių).
 
Studentų ateitininkų mokslo metų pradžios
piknikai (Vilniuje ir Kaune) „Burger pirmoji“  –
neformalus susitikimas, skirtas sutelkti studentus
katalikus bendrai veiklai naujais mokslo metais
(80 žmonių).
 
Pirmakursių vakarienės Vilniuje ir Kaune.
Pirmakursių supažindinimas su ateitininkiška
veikla (20 žmonių).
 
SAS strateginis savaitgalis Drąseikiuose. Veiklos
gairių ir taktikų planavimas (20 žmonių).
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Korporacija GAJA

Studentų ateitininkų medikų korporacija Gaja
2019 m. siekė stiprinti katalikų medikų
bendruomenę universitete, organizuoti renginius,
supažindinančius su bioetikos temomis, bei tęsti
korporacijos tradicinius renginius. 
 
Korporacija džiaugiasi, jog prie organizacijos
prisijungė nauji nariai ir per metus pavyko
suformuoti stiprius tarpusavio santykius
korporacijoje. Buvo organizuotos paskaitos
bioetikos temomis (apie paliatyvią pagalbą), taip
pat apie iššūkius mediko darbe. Buvo
įgyvendinami korporacijos tradiciniai renginiai:
Metinė šventė, Adventinis kepinių vakaras,
Advento rekolekcijos, Vasaros žygis. 
 
Pasisiekimas: Paskaita „Paliatyvi pagalba: kaip
gydyti, kai nebėra gydymo?". Sulaukėme daug
dalyvių, kurie aktyviai dalyvavo paskaitoje, po
paskaitos domėjosi Gajos veikla.
 
 
 

2019 M. STUDENTŲ ATEITININKŲ
KORPORACIJŲ IR KLUBŲ VEIKLA

 

Korporacija Iustitia

Studentų ateitininkų teisininkų korporacija Iustitia
buvo iškėlę 2019 m. šiuos tikslus: korporacijos
matomumo VU Teisės fakultete didinimas ir
korporacijos narių (savanorių, susidomėjusių
korporacijos veikla) skaičiaus didinimas ir
reguliaraus bendravimo skatinimas.
 
Vilniaus universitete veikianti organizacija kvietė
2019 m. universiteto bendruomenę ir ne tik į šiuos
renginius: Interaktyvus Kovo 11-osios minėjimo
renginys „Atkuriant nepriklausomybę“, Teisės
mokslo pietūs, seminarų ciklą. Organizuotos
veiklos sulaukė daugiau kaip 230 dalyvių. 
 
Vienas iš sėkmingiausių renginių – interaktyvus
Kovo 11-osios minėjimo renginys – pritraukė
gerokai daugiau dalyvių, nei organizatoriai
tikėjosi, jis paliko labai gerus įspūdžius fakulteto
administracijai, dalyviams, dalyvavusiems
svečiams. Komisiją sudarė itin garbingi svečiai,
savo srities profesionalai - signatarai, teisininkai,
teisininkų organizacijų vadovai.
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Studentų ateitininkų politologų Šv. Tomo Moro
klubas 2019 m. sėkmingai tęsė ir užbaigė Bažnyčios
socialinio mokymo paskaitų ciklą, kuris sutraukė
nemažą būrį susidomėjusių. Įvairių sričių ekspertai
vedė šias paskaitas:
 
• „Žmogaus asmens principas“ su kun. Žydrūnu
Vabuolu;
• „Bendrasis gėris – politikos tikslas” su teisės dr.
Vygantu Malinausku;
• „Ar laisvoji rinka tik liberalams” su vysk. dr.
Kęstučiu Kėvalu;
• „Subsidiarumo principas. Kodėl valstybei reikia
mažesnių bendruomenių”.
 
Surengta ir nemažai kitų paskaitų:
 
• Kino dirbtuvės „A man for all seasons“ su
Krikščioniško kino klubo įkūrėju, kino kritiku
Ramūnu Aušrotu;
• „Paskaita: Katalikybė“ su teologijos dr. Benu
Ulevičiumi;
• Diskusija „Ar religija yra ideologija“ su prof.
Alvydu Jokubaičiu ir prof. Andriumi Bielskiu.
 
 

 

Šv. Tomo Moro klubas

Tikėjimo stiprinimui buvo organizuojamos: šv.
Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos, Gavėnios
rekolekcijos, bendra malda su FOCUS misijos
dalyviais iš JAV, adventinė TSPMI bendruomenės
popietė su VU kapelionu.
 
Tęsta savanorystė: kiekvieną antrą mėnesio
antradienį pagalba Vilniaus arkivyskupijos
Caritas socialinės pagalbos ir integracijos centre
„Betanija“; pagalba koordinuojant FOCUS misijos
savanorystę, dalyvavimas joje; susitikimas su
katalikišką jaunimo organizacija (Katholische
Junge Gemeinde) iš Vokietijos; pagalba
organizuojant akcijos „Renkuosi gyvybę“.
 
Organizavome uždarus seminarus klubo nariams
ir draugams: Bažnyčios socialinį mokymą
nagrinėjantys seminarai su teologijos magistre
Milda Vitkute; teologijos, filosofijos seminarai su
prof. A. Jokubaičiu.
 
Toliau stiprinta klubo bendruomenė, puoselėjami
ryšiai su klubo bičiuliais: surengtos kelios klubo
vakarienės, kelionė į Austrijos katalikišką
universitetą, šv. Tomo Moro dienos minėjimas,
suorganizuota klubo strateginė sesija, numačiusi
veikimo gaires, išrinktas pirmininkas; Šv. Tomo
Moro klubo trečiojo gimtadienio šventė; dalyvauta
VU TSPMI strateginėje sesijoje; atstovauta
„Jaunimo sielovados forume“; klubą pristatėme
pirmakursių stovykloje; prisidėjome prie
pirmakursių integracinės savaitės įgyvendinimo.
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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 SĄJUNGA

Ateitininkų sendraugių savaitgalis Žemaitijoje,
vykęs Žemaičių Kalvarijoje;
 
Kasmetinė Sendraugių ateitininkų stovykla
„KompASaS – 2019“;
     
Pradėjo vykti „Vakarienių su sendraugiais“
iniciatyva, kai studentai keliauja į vieno
sendraugio namus ir kartu bendraujama, prie
vakarienės stalo aptariamos pasirinktos temos.
 
Veiklose dalyvavo 130 ateitininkų bei bičiulių.
 
Sendraugiai džiaugėsi įvykusiomis vakarienėmis,
kurios padeda didinti ryšį su studentais. 
 
 

PAGRINDINĖS 2019 M. ATEITININKŲ
SENDRAUGIŲ VEIKLOS
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KAUNO KRAŠTO VIETOVĖ

 

ATEITININKŲ VEIKLA VIETOVĖSE

Vilniaus krašto vietovėje sėkmingai surengtos Šv.
Kazimiero, kuopų rekolekcijos, Vilniaus kuopų
stovykla „Vizijos Lietuvai“, Adventinė vakaronė,
susitikimai su mokiniais mokyklose, kuopų globėjų ir
sendraugių susitikimas ir kita. Dėl problemų su
patalpomis nepavyko įgyvendinti tradicinio „Aušros
vartų“ savaitgalio. 

VILNIAUS KRAŠTO VIETOVĖ

 

Kauno krašto vietovėje įvyko tradicinis Kovo 11 d.
minėjimas Ateitininkų rūmuose,  jau 9 kartą
organizuotas žygis į Šiluvą, Kauno krašto atstovų
konferencija, Šviesos korp. Įžodžio bei kiti kuopas
aktyvinti skirti renginiai. 

Panevėžio krašto vietovės ateitininkai surengė
ateitininkų išvyką į Obelius, Rokiškio partizanų
bunkerį, organizavo projektą „Žinia apie
knygnešius“, vasaros stovyklą Berčiūnuose
„Prikelkime širdis meilėje“, renginį „Kristus Karalius“.
Kiekviename renginyje dalyvaudavo beveik visos (8-
9) krašte esančios kuopos, nuo 60 iki 80 moksleivių.

PANEVĖŽIO KRAŠTO VIETOVĖ

 

Telšių krašto vietovėje vyko Advento ir Gavėnios
rekolekcijos Telšiuose, Vasario 16-osios šventė
Viekšniuose bei Joninės „KITAIP 2019“, tradicinis
vasaros palydėtuvių renginys Pakutuvėnuose
„Paskutinis laužas“ drauge su skautais – siekiama,
kad šių organizacijų draugystė būtų tęstinė, AF
atsikūrimio trisdešimtmečio Lietuvoje paminėjimas
Telšiuose su visais kuopų globėjais ir vysk. Kęstučiu
Kėvalu. (visuose renginiuose dalyvavo nuo 30 iki
120 dalyvių)

TELŠIŲ KRAŠTO VIETOVĖ
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25
T A R P A U T I N I U O S E
R E N G I N I U O S E  D A L Y V A V O  

2019 metais tarptautinėje Ateitininkų federacijos
veikloje dalyvavo apie 25 organizacijos narių bei
atstovų. Sėkmingai tęsiama narystė tarptautinėje
organizacijose FIMCAP bei bendravimas su
kitomis katalikiškomis organizacijomis. 
 

Įvykę tarptautiniai renginiai:
 
• EuroCourse’19 tarptautiniai FIMCAP kursai
Jungtinėje Karalystėje, 2019 m. balandžio 14–21 d.,
dalyvavo 3 ateitininkų atstovai;
 
• „Solidarity – Just a Word“ slovakų organizacijos,
dirbančios su jaunimu V.I.A.C., tarptautinė
stovykla Slovakijoje, 2019 m. birželio 28 – liepos 7
d., dalyvavo 6 ateitininkų atstovai;
 
• EuroCamp’19 „No Space for Poverty“ –
tarptautinė FIMCAP stovykla Maltoje, 2019 m.
rugpjūčio 3–10 d., dalyvavo 8 ateitininkų atstovai;
 
• „YOU-ROPEAN YOUTH TRAINING“ –
tarptautiniai FIMCAP kursai Rumunijoje, 2019
spalio 4–8 d., dalyvavo 3 ateitininkų atstovai;
 
• Susitikimas su svečiais iš Vokietijos jaunimo
organizacijos KjG, susitikimo tikslas – pažinti
Lietuvos istoriją ir ateitininkus, 2019 m. spalio 5 d.,
juos priėmė Šv. Tomo Moro klubas.



BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS
ORGANIZACIJOMIS
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Ateitininkų federacija yra kelių kitų asociacijų narė:
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT),
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA),
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos Apskritasis
stalas (VJOSAS) bei Kauno jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ (KJOSAS). Ateitininkai
aktyviai dalyvauja LiJOT veikloje, organizacijai
atstovauta asamblėjose, vasaros forume, vadovų
klubuose, padėkos vakare ir kituose renginiuose.
Drauge su Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) LiJOT
Asamblėjai pateikta ir joje priimta rezoliucija dėl
sovietinę santvarką propaguojančių gatvių
pavadinimų keitimo. 
 
Įgyvendinant 2019 metų veiklas buvo
bendradarbiaujama su kitomis organizacijomis.
Atnaujinti nuolatiniai susitikimai su Lietuvos skautija
ir Lietuvos šaulių sąjunga, kuriais siekiama užtikrinti
nuolatinį bendradarbiavimą ir patirties sklaidą tarp
organizacijų. 
 
Nuo 2019 m. Ateitininkų federacija įsitraukė į LiJOT
vykdomą projektą „Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų
priėmime stiprinimas”. 2019 metais įvyko 8 mokymų
savaitgaliai, kuriuose organizacijų atstovai gavo
žinių apie advokaciją ir lobizmą, komunikaciją ir kitus
reikalingus procesus.
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K I T O S E  O R G A N I Z A C I J O S E
A T E I T I N I N K U S  A T S T O V A V O  



KITOS ATEITININKŲ VEIKLOS

19

P R O J E K T Ą  O R G A N I Z A V O :
G I E D R Ė  D A R Š K U T Ė
E G L Ė  K L I U Č I N S K A I T Ė

P R O J E K T Ą  D A L I N A I
F I N A N S A V O :
L I E T U V O S  K U L T Ū R O S
T A R Y B A
W W W . L T K T . L T

A T E I T I N I N K Ų  F E D E R A C I J A
W W W . A T E I T I S . L T
 
„ B E R Č I Ū N Ų  A T E I T I N I N K Ų
S T O V Y K L A “
H T T P S : / / W W W . B E R C I U N A I . L T

STOVYKLAVIETĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „BERČUTOPIJA“

2019 m. birželio 14 - 16 dienomis Berčiūnuose vyko
„Kūrybinės dirbtuvės, skirtos atrasti šiuolaikinį, inovatyvų
žvilgsnį į jaunimo stovyklavietes“. Šį projektą organizavo
studentės ateitininkės Giedrė Darškutė ir Eglė
Kiučinskaitė. Šios dirbtuvės buvo skirtos išgryninti
stovyklavietės viziją, funkcinius ryšius. Visų pirma, buvo
siekiama į dirbtuves surinkti dalyvius, žvelgiančius į
stovyklavietę iš skirtingų perspektyvų: labiausiai
suinteresuotus stovyklavietės pokyčiu ateitininkų
organizacijos narius, bičiulius ar tiesiog Berčiūnų likimui
neabejingus žmones. Antrasis siekis buvo sukviesti
jaunuosius profesionalus, dirbančius su bendruomenėmis,
vaikais, architektūros srityje. Vykusiose dirbtuvėse suburta
jaunųjų architektų komanda ne vien tyrinėjo vietovę, bet
kartu siekė įsiklausyti į Berčiūnus pažįstančių dalyvių
patirtis ir matomas problemas bei pasiūlyti sprendimų
variantus, galimybes. Po įvykusių dirbtuvių susisteminta
medžiaga buvo pristatyta Ateitininkų federacijos valdybai
bei patalpinta į www.stovyklavietesprojektas.lt
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2245
EUR

B U V O  S U R I N K T A
Būk pasveikinta, Lietuva!
 
2019 m. vasario 16 d. Ateitininkų rūmuose įvyko tradiciniu
tapęs Valstybės atkūrimo dienos labdaringas pokylis,
kuriuo ateitininkai bei bičiuliai buvo kviečiami iškiliai bei
džiugiai paminėti brangią valstybės šventę – Lietuvos 100-
metį. 
 
Kauno ateitininkų pradėtą kasmetinį labdaros renginį
organizuoja paramos ir labdaros fondas „Ateitininkų
fondas“. Renginio metu proginę kalbą sakė publicistas,
visuomenės veikėjas Vidmantas Valiušaitis, koncertinėje
dalyje pasirodė duetas – Ona Kolobovaitė ir Vytautas
Lukočius. Renginyje dalyvavo beveik 200 garbių svečių bei
labdaringos loterijos ir aukciono metu buvo surinkta 2245
Eur, šios lėšos buvo skiriamos Ateitininkų vadovų kursų
organizavimui.
 
Dėkojame renginio organizatoriams – paramos ir labdaros
fondui „Ateitininkų fondas“.
 
 
 

VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS LABDAROS POKYLIS



 
stiprinimą bus stengiamasi įgyvendinti naujomis Ateitininkų metų iniciatyvomis, susitikimais.
Bendruomeniškumo stiprinimui federacijos mastu 2020 m. liepos 31 – rugpjūčio 2 d. bus organizuojamas
XVII Ateitininkų federacijos kongresas. Lyderystės ugdymui bei kompetencijų ugdymui bus pasitelkta
tęstinė praktika: vadovų mokymų ciklas, seminarai globėjams bei kuopų pirmininkams.
 
Organizacijos stiprinimui didelį dėmesį skirsime kuopų veiklai, stengdamiesi suteikti palaikymą esančioms
kuopoms bei rasti galimybių įkurti naujas. Šiam tikslui pasiekti bus pasitelktas bendradarbiavimas su
vyskupijų centrais bei Lietuvos mokyklomis. Šiuo metu organizacijoje 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 metodiką, ruošiant naujus vadovus bei palaikant jau dirbančius.

 
 
• AF valdyba: stengtis įgyvendinti visus AF strategijos
tikslus, juos įvertinti bei pradėti kurti naujos strategijos
ruošimo etapą.
• AF taryba: paruošti įstatų keitimo projektą.
• JAS valdyba: Berčiūnų stovyklos organizavimas, įžodžio
tvarkos atnaujinimas.
• MAS valdyba: kuopų lankymas ir asmeniškas
bendravimas su moksleiviais ateitininkais.
• SAS valdyba: studentų ateitininkų dvasinis, intelektinis,
pilietinis, fizinis ugdymas. Siekis pritraukti naujų narių bei
kokybiška komunikacija. 
• ASS valdyba: telkti ir vienyti sendraugiško amžiaus
ateitininkus.
• Kauno krašto ateitininkų vietovės valdyba: tęsti
tradicinius renginius, ypač pažymint 2020 m. Ateitininkų
metus.
• Panevėžio krašto ateitininkų valdyba: tęsti ir stiprinti
krašte organizuojamus tradicinius valstybinių švenčių
minėjimus, žygius.
• Telšių krašto ateitininkų vietovės valdyba: ugdyti
jaunuolius lyderius: įkvėpti juos, suteikti ar atgaivinti
ateities viziją, lavinti įgūdžius visuomenės ir Bažnyčios
labui.
• Vilniaus krašto ateitininkų vietovės valdyba: Vilniuje
veikiančių ateitininkų sąjungų bendradarbiavimo
skatinimas bei kuopų stiprinimas (naujų steigimas, esamų
palaikymas).
 

TIKSLAI 2020
METAMS
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2020 m. bendras tikslas – organizacijos vidinis
stiprinimas bei lyderystės, atsakomybės ugdymas. LR
Seimui 2020 m. paskelbus Ateitininkų metais, vidinį 

   BENDRAS ORGANIZACIJOS TIKSLAS  

 
ORGANIZACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
TIKSLAI 2020 METAMS:
 

 



NARIŲ SKAIČIUS
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NARIAI (davę įžodį)

KANDIDATAI

IŠ VISO:             2604

1031

1573

 

MOTERYS

VYRAI

IŠ VISO:             2604

1788

816

NARIAI PAGAL LYTĮ

NARIAI PAGAL SĄJUNGAS

JAS MAS SAS ASS

1,250 

1,000 

750 

500 

250 

0 

970 1005

242

387

NARIAI           
KANDIDATAI     

364

624

309

696

121 255
121

132

Moterys
68.7%

Vyrai
31.3%

Kandidatai
60.4%

Nariai
39.6%



NARIAI PAGAL VIETOVES

23

 

NAUJI ĮŽODŽIAI 2019 M.

2604

TELŠIŲ

KAUNO

IŠ VISO:             

2019 M.

VILNIAUS

PANEVĖŽIO

NARIAI           

2019 M.

KANDIDATAI          

2019 M.

833
817
432
337

224
433
192
114

609
384
240
223

1031 1573

MARIJAMPOLĖS

KAIŠIADORIŲ

ŠIAULIŲ

UŽSIENIO

96
43
25
21

36
5
11
16

60
38
14
5

JAS
MAS

IŠ VISO:             

SAS
ASS

42
46
12
4

104



ATEITININKŲ FEDERACIJOS
STRUKTŪRA
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AF VALDYBA
 Nuo 2018 balandžio mėn.:
 
AF pirmininkas Justinas Juknys (išrinktas
suvažiavime)    
 
Laurynas Būda (išrinktas narys)
Eglė Labutytė (išrinkta narė)
Saulė Šergalytė (išrinkta narė)
Povilas Varnelis (išrinktas narys)
Guoda Kliučinskaitė (JAS atstovė)
Inesa Čaikauskienė (MAS atstovė nuo 2019 m.
balandžio)
Aistė Pilkienė (SAS atstovas nuo 2019 m.
balandžio)
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)

 
AF KONTROLĖS KOMISIJA
 Nuo 2018 m. balandžio mėn.:
 
Vidas Čaikauskas (išrinktas AF suvažiavime)
Tomas Urba (išrinktas AF suvažiavime)
Arūnas Pemkus (išrinktas AF suvažiavime)

 
 
 
Generalinė sekretorė                                                         
Lauryna Jodko
 
Projektų vadovė
Brigita Čiužaitė
 
Ateitininkų metų nacionalinio biuro
vadovė (nuo lapkričio mėn.)
Liudvika Streikutė

AF SEKRETORIATAS
 
 Nuo 2019 m.

 
Karalonia Sadauskaitė
Eglė Kliučinskaitė
Giedrius Kupčikas
Tomas Pilkis
Linas Braukyla
Emilija Petrusevičiūtė (MAS atstovė)

MAS AKADEMIJŲ KOMITETAS
 
 

TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ KOMITETAS
 
 
Giedrius Kupčikas
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JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
VALDYBA
 
 
Nuo 2019 m. balandžio mėn.:
 
Guoda Kliučinskaitė (pirmininkė)
Aistė Gaidilionytė
Ieva Bakutytė
Goda Kotryna Užpelkytė
Liudvika Streikutė

Nuo 2019 m. balandžio mėn.:
 
Augustė Malinauskaitė (pirmininkė)
Kun. Domingo Avellaneda
Inesa Čaikauskienė
Emilis Liauksminas
Emilija Petrusevičiūtė
Deimantė Rusteikaitė
Urtė Šedvilaitė
 

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
VALDYBA
 
 

STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
VALDYBA
 
 
Nuo 2019 m. balandžio mėn.:
 
Aistė Pilkienė (pirmininkė)
Aistė Čepulytė
Kotryna Kriaučiūnaitė
Akvilė Petrauskienė
Džiugilė Kersnauskaitė

Nuo 2018 m. balandžio mėn.:
 
Jovita Mikalkėnaitė (pirmininkė)
Elena Bučelytė
Jolanta Kontrimaitė-Biuso
Živilė Peluritienė
Rozvita Vareikienė
 

SENDRAUGIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS
VALDYBA
 
 

Akvilė Petrauskienė (pirmininkė)
Kun. Gabrielius Satkauskas (Dvasios vadas)
Ignas Kriaučiūnas
Aistis Stalučinskas
Vytautas Kukulskis
Rūta Visockytė

Irena Kunevičienė (pirmininkė)
Kun. Nerijus Pipiras (Dvasios vadas)
Magdalena Karoblytė
Žemyna Lukoševičiūtė
Virginija Petrulienė
Gerda Dobrovolskytė
Vesta Byčiūtė
Jurga Marmaitė
Karolina Pūkaitė
Miglė Valuckaitė

Irena Bikulčienė (pirmininkė)
Kun. Domingo Avellaneda (Dvasios vadas)
Rokas Snarkis
Ignas Grigalavičius
s. Kristina Mikalauskaitė
Titas Kriaupas
Mangirdas Demenkovas

Paulius Auryla (pirmininkas)
Kun. kan. Domas Gatautas (Dvasios vadas) 
Jurgita Raudytė
Janina Šalkauskytė
Kristina Černis
Stanislava Sandarienė

VILNIAUS KRAŠTO VIETOVĖS
ATEITININKŲ VALDYBA
 
 

KAUNO KRAŠTO VIETOVĖS
ATEITININKŲ VALDYBA
 
 

PANEVĖŽIO KRAŠTO VIETOVĖS
ATEITININKŲ VALDYBA
 
 

TELŠIŲ KRAŠTO VIETOVĖS
ATEITININKŲ VALDYBA
 
 



ATEITININKŲ
KUOPŲ, KLUBŲ, DRAUGOVIŲ IR

KORPORACIJŲ SĄRAŠAS
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ALYTAUS VIETOVĖ
 

 

Alytaus Ramanausko Vanago kuopa

Alytaus Šv. Benedikto kuopa Janina Aleknavičienė, Nijolė Prieskienė

Irena Motūzienė

A. Stulginakio kuopa

Šv. Ignaco Lojolos kuopa Julija Ladigaitė, Viltautas Butkevičius

Jolanta Urbanaitė

 
KAUNO VIETOVĖ
 

Kauno Juozo Grušo jaunučių kuopa

Inga Straigienė

Kunigo Jono Bosko kuopa

Virginija Petrulienė, Eligija Butkutė-TamulienėJono Pauliaus II kuopa

Vida Zulonaitė

Kauno Motinos Teresėlės kuopa

Jono Stanislavskio kuopa

Renata Markevičienė

Irūna Januškevičienė

Kauno Stasio Lozoraičio kuopa

Kauno Šv. Pauliaus kuopa

Šv. Kazimiero kuopa

Kauno Vaižganto kuopa

B. Brazdžionio jaunučių kuopa

Maironio kuopa

Kauno šv. Teresėlės jaunučių kuopa

ASS korporacija „Šviesa“

SAS Korporacija „Gaja“

Jūratė Valatavičienė

Lina Brazienė

Vida Zulonaitė

Kristina Šabūnienė

s.Dalia Uscilaitė 
Emilja Petrusevičiūtė, Ignas Kucinas

Birutė Germanienė

Saulė Starkauskaitė, Beatričė Čiužaitė,
Magdelena Karolblytė, Viltautas Butkevičius

Urtė Jucevičiutė
Vida Zulonaitė

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės
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KAIŠIADORIŲ VIETOVĖ
 
Kaišiadorių Palaim. Teofiliaus Matulionio kuopa Danguolė Arnauskienė

Kun. Alfonso Lipniūno

Aldonos ir Jono Čingų ateitininkų
kuopa

 
PANEVĖŽIO VIETOVĖ
 

Dalia Kubilienė

Kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopa

Aliutė Malinauskienė

Dievo Tarno kun. A. Lipniūno
ateitininkų kuopa

Kristina Mikalauskaitė

Biržų Monsinjoro Kazimiero 
Vasiliausko kuopa

Irena Bikulčienė

Eglė Ježauskienė

Kotrynos Senietės ateitininkų kuopa

Pandėlio gimnazijos Šv. Onos kuopa

Šv. Bernadetos kuopa

Biržų Jono Pauliaus II kuopa

Šv. Kazimiero kuopa

Pumpėnų Šv. Aloyzo Gonzango kuopa

Dalia Tabokienė

Eglė Glemžienė

Kristina Mikalauskaitė

Vilija Kiaunienė

Rasa Stanulevičienė 

Laima Stanevičienė

Domingo Avellaneda

Šv. Kotrynos Aleksandrietės kuopa

 
MARIJAMPOLĖS VIETOVĖ
 
Marijampolės „Kregždutės“ kuopa

Marijampolės „Saulėtekio“ kuopa Zita Janulevičienė

Jūratė Lukšienė

Karaliaus Mindaugo kuopa Zita Motūzienė
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ŠIAULIŲ VIETOVĖ
 
Moksleiviai ateitininkai Laura Pasavodskytė

 
VILNIAUS VIETOVĖ
 
Vilniaus Juozo Girniaus kuopa

Pabradės „Rasos“ kuopa Olė Kavaliūnienė

Karolina Sadauskaitė, Povilas Varnelis

Vilniaus Šv. Jonų moksleivių
ateitininkų kuopa

Donatas Jokubauskas

Vilniaus Šv. Mikalojaus jaunųjų
ateitininkų kuopa

Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus
Matulionio kuopa

Šv. Kazimiero kuopa

Dievo tarno Mečislovo Reinio kuopa

Šv. Tomo Moro ateitininkų klubas

Studentų ateitininkų Korp!Iusticija

Guoda Kliučinskaitė, Goda Kotryna
Užpelkytė, Antanas Užpelikis

s. Jolanta Laučiūtė 

Eglė Raicevičiūtė, Andrius Dunčia
Lauryna Jodko, Saulė Šergalytė, 
Lukas Satkauskas

Ieva Padolskytė

Justinas Jarusevičius

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus
kuopa

Telšių kun. Jono Ilskio kuopa

Aurelija Narkutė

Virginija Gedeminienė

Ylakių šv. Roko kuopa

Paulius Auryla

 
TELŠIŲ VIETOVĖ
 

Telšių Mosėdžio vysk. Prano
Karevičiaus kuopa

Margarita Petrauskaitė



29

 

Šilalės Jono Pauliaus II kuopa

Telšių šv. Jono Krikštytojo kuopa

Sigrida Norvaišienė

Papilės šv. Aloyzo kuopa

Klaipėdos šv. Juozapo darbininko
kuopa

Skuodo Šv. Juozapo kuopa

Skuodo Juozapo Darbininko kuopa

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio kuopa

Barstyčių ateitininkų kuopa

Mažeikių Šv. Jono Bosko kuopa

Nemakščių švč. Trejybės kuopa

Varnių vysk.  Motiejaus Valančiaus kuopa

Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kuopa

Kristina Černis

Aida Buivydienė

Vida Kačinienė, Daiva Bukauskienė

Genovaitė Pundziuvienė

Stanislava Sandarienė

Aurelija Narkutė

Vida Greičienė

Lijana Norvaišienė

Jurgita Raudytė, Loreta Raudytė

Rūta Urbonavičiūtė, Jūratė Miliauskytė

Jovita Pušinskienė

AF PAJAMOS IR IŠLAIDOS 2019

Organizacijos pajamos 2019 metais siekė 98048,00 Eur. 
Organizacijos išlaidos 2019 metais siekė 91759,00 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 2018 ir ankstesniais metais, šioje ataskaitoje
neatsispindi. 
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PAJAMOS 2019, EUR

2019 metais pagrindiniais Ateitininkų federacijos lėšų šaltiniais tapo LPF
„Ateitininkų fondas“, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM, Lietuvių Katalikų
Religinė Šalpa, Vilniaus miesto savivaldybė, privatūs aukotojai ir kt. Palyginus
2018 ir 2019 metų pajamas galima pastebėti, kad valstybės biudžeto ir
savivaldybių lėšos bei LPF Ateitininkų fondo skiriama parama sumažėjo. Tuo
tarpu Lietuvių katalikų religinės šalpos skiriama parama padvigubėjo. Tokius
skirtumus lėmė skirtingi fondams pateikiamų projektų kiekiai. 
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PAJAMOS PAGAL FONDUS, EUR

NARIO MOKESTIS, EUR

2019 metais surinkta ženkliai mažiau nario mokesčio negu ankstesniais metais.
Pastebima tendencija, kad nariai moką nario mokestį tik tuomet, kai atvykstą į
narių susirinkimus arba renginius, kuriuose tikriesiems nariams suteikiamos
lengvatos. Kitais atvejais ši AF narių pareiga dažnai pamirštama.
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IŠLAIDOS 2019, EUR

Tiesioginių išlaidų veiklų įgyvendinimui ir administracinių išlaidų pasiskirstymas
2019 m. 
 
AF iki 2019 metų lapkričio dirbo du etatiniai darbuotojai, o nuo lapkričio pradžios
AF sekretoriatą papildė nacionalinio biuro koordinatorė. 
 
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, viešojo transporto bilietai, autobusų
nuoma, kuras ir kt.
 



 
NARYSTĖ KITOSE ORGANIZACIJOSE

 
AF YRA ŠIŲ ĮSTAIGŲ STEIGĖJAI

NŠTA

RĖMĖJAI IR PARTNERIAI
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„ATEITININKŲ FEDERACIJA“ 

LAISVĖS AL. 13, 44238 KAUNAS 
TEL.: 8 699 28 557 

EL. PAŠTAS: AF@ATEITIS.LT, 
WWW.ATEITIS.LT

07

Visos ataskaitoje panaudotos nuotraukos yra iš Ateitininkų federacijos archyvo.


