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I. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“ (toliau-viešoji įstaiga) įregistruota 1998 m.
balandžio 24 d.
Viešosios įstaigos dalininkų kapitalas per 2012 metus nekito jis sudaro 100 Lt.
Dalininkai yra 4 fiziniai asmenys valdantys po 25 %, jų sudėtis ir skaičius per 2012 m. nekito.

II. VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR REZULTATAI
Viešoji įstaiga vykdo neformalų katalikišką suaugusiųjų švietimą per specialias programas,
atsižvelgiant į asmenų amžių, išankstinį pasiruošimą, poreikius. Tai viena iš nedaugelio tokio
pobūdžio įstaigų Lietuvoje, turinti tikslą padėti žmonėms bręsti tikėjime gilinant tikėjimo žinias,
atnaujinant asmeninį ryšį su Dievu, ugdant krikščioniškąjį dvasingumą, siekiant gyvenimo ir
krikščioniškojo tikėjimo vertybių integracijos.
Vizija. Brandus, pilietiškas, krikščioniškomis vertybėmis besivadovaujantis asmuo, inicijuojantis
pokyčius, vedančius į prasmingą gyvenimą su Dievu ir solidarumą su žmonėmis.

Misija. Mes kuriame ir suteikiame erdvę asmens gyvenimo ir tikėjimo integracijai, rengdami
įvairias programas, rekolekcijas, teikdami konsultacijas ir atlikdami tyrimus.
Veikla remiasi

šv. Ignaco dvasingumo principais:






Dievas yra visuose dalykuose;
Dievas veikia iš meilės ir kviečia kurti kartu;
maldos ir veiklos sąveika;
Jėzaus asmuo – žmogaus pilnatvės pavyzdys;
vidinė laisvė.

šv. Ignaco edukaciniais principais:







nuolatinis besimokančiojo patirties,
apmąstymo ir veiklos ryšys;
intelektualinių, moralinių, dvasinių
ugdymo aspektų integracija;
aktyvus besimokančiojo dalyvavimas
ugdymo (mokymo(-si)) procese;
kritinio mąstymo ugdymas;
ugdymo proceso metodiškumas ir
tvarka;
mokymasis bendradarbiaujant

Instituto veiklos sritys:
Mokymo(si) ir ugdymo programos: kursai, seminarai. Jais siekiama sudaryti sąlygas ieškoti
asmenims sąmoningo ryšio tarp išpažįstamo tikėjimo ir konkretaus gyvenimo, suteikti teologinių,
Bažnyčios socialinio mokymo, psichologinių ir kt. žinių, įvardinti ir įvertinti turimą asmeninę
tikėjimo patirtį, planuoti savo kaip krikščionio veikimą “čia ir dabar” kartu ugdant aktyvius
visuomenės piliečius.
Rekolekcijos. Jos skiriamos asmeninio ryšio su Dievu gilinimui, tikėjimo praktikos analizei,
gebėjimo įvardinti tikėjimo patirtį ugdymui, susipažinimui su įvairiais maldos būdais. Per visa tai yra
sudaroma galimybė atpažinti asmeninį pašaukimą, suprasti krikščioniškosios tarnystės pasaulyje
svarbą.
Tyrimai skirti analizuoti VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas veiklą ir neformalaus
katalikiškojo suaugusiųjų švietimo situaciją, įvertinant taikomų priemonių ir metodų efektyvumą.
Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus yra planuojama Instituto tolimesnė veikla bei nustatomi neformalaus
katalikiškojo suaugusiųjų švietimo prioritetai. Kartu tyrimų rezultatai leidžia įvardinti ir supažindinti
visuomenę su krikščioniškosios sielovados situacija.
Per 2012 m. surengta mokymo kursų:
Dalyvių

Kursai

skaičius

Vietovės

Krikščioniškojo dvasingumo raida

26

Kaunas

Šventasis Raštas ir gyvenimas (nuotolinis kursas)

17

Internetas

12

Internetas

29

Kaunas

Šventasis Raštas ir gyvenimas: kelionė po Senąjį
Testamentą
Maldos vakarai su psalmėmis ir šokiais
Asmeninio

dvasinio

vadovavimo/palydėjimo

teorija ir praktiniai įgūdžiai
Bendražmogiškų

gebėjimų,

palengvinančių

55

Kaunas, Kulautuva,
Vilnius

34

Kaunas

Sakralinių šokių kursas „Talita kum – šok“

31

Kaunas

„Kai gimsta Dievas ir žmogus...“

11

Kaunas

30

Kaunas

sergančiojo susitikimą su liga ir mirtimi, ugdymas

Seminaras – rekolekcijų diena apie adventą
„Talita kum“

Lojolos mokymų paradigma

40

Kaunas

Seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“

255

Kaunas, Marijampolė

NVO „Ateitis“ dvasios palydėtojų kursas

10

Kaunas

Seminaras apie Adventą

26

Kaunas

Reflektyvaus
modelio

diegimas

vertybinių
bendrojo

nuostatų
lavinimo

ugdymo

mokyklose.

Vertybių sampratos takoskyra filosofijoje: reflektyvus

384

Visaginas, Tytuvėnai,
Marijampolė, Kaunas

mokymas/is
Iš viso:

960

Dalyvių
Rekolekcijos

skaičius

Vietovės

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (Pagrindas)

54

Kulautuva

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (I Savaitė)

5

Kulautuva

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (II Savaitė)

5

Kulautuva

3

Kulautuva

8

Kulautuva

Rekolekcijų savaitgalis mokytojams

13

Šiluva

Rekolekcijos „Vienytis su Kristumi“

17

Kulautuva

Rekolekcijos „Viešpatie, kur Tu gyveni?“

15

Šiluva

Rekolekcijos „Dievo Sūnus“

23

Kulautuva

Krikščioniška meditacija

8

Kaunas

23

Kulautuva

40

Šiluva

Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (III
Savaitė)
Šv. Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (IV
Savaitė)

Rekolekcijos „Dykumos tėvai“ pagal Lojolos
dvasines pratybas
Rekolekcijų
Kristumi“ (TEK)

savaitgalis

„Susitikimas

su

Rekolekcijų savaitgalis „Kelkis ir valgyk“

15
Iš viso:

Vilnius

229

Organizuodami edukacines programas 2012 m. pasiekėme šių rezultatų: teikėme nuolatinį
palaikymą žmonėms, dalyvaujantiems bendruomeninėje ir/ar religinėje veikloje; skatinome
sąmoningos savanorystės idėją Lietuvoje; didinome žmonių socialinę adaptaciją ir gebėjimą
prisitaikyti prie besikeičiančių socialinių gyvenimo sąlygų bei spręsti naujai iškylančias socialines ir
psichologines problemas; suteikėme dalyviams žinių, naudingos patirties ir efektyvių metodų dirbant
pastoracinį darbą ir/arba katalikiško švietimo srityje; vidurinio lavinimo mokyklų pedagogus ir
administracijos darbuotojus mokėme vertybinių nuostatų ugdymo mokykloje būdų; padėjome
sutuoktiniams saugoti ir puoselėti tradicines šeimos vertybes; paruošėme net 55 dvasios vadovus.
2012 m. dalyvavome Katalikiškų organizacijų susitikime, Nacionalinės katalikiškų mokyklų
asociacijos rengtame susirinkime, kėlėme kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose ir rekolekcijose.
Instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė ir dėstytoja Virginija Malinauskienė dalyvavo
Bibliodramos kongrese Vokietijoje.

2012 m. tęsėme 2011 m. pradėto vykdyti Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
lėšomis finansuojamo projekto „Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas
bendrojo lavinimo mokyklose“vykdymą. Jame dalyvauja mokytojai, mokyklų administracijos
darbuotojai, švietimo pagalbos specialistai bei nevyriausybinių organizacijų nariai. Projekto tikslas
ugdyti visavertę krikščioniškomis - bendražmogiškomis vertybinėmis nuostatomis besivadovaujančią
atsakingą asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, siekiančią socialinio teisingumo ir savo
gebėjimus skiriančią visuomenės gerovei. Projektas vykdomas Ignalinos, Zarasų, Kelmės, Šilalės,
Kauno ir Marijampolės rajonuose. Projekto pradžia: 2011 08 04; projekto pabaiga: 2013 08 04.

III. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ IR DIRBAČIUOSIUS

Viešojoje įstaigoje metų pradžioje dirbo - 11 darbuotojų, o pabaigoje dirbo 14 darbuotojų.
Viešajai įstaigai vadovauja direktorė Vilhelmina Raubaitė - Mikelionienė, metinis darbo užmokestis
sudarė 55,73 tūkst. Lt (įskaitant mokesčius). Kitų išmokų direktorei nebuvo. Valdybos ar kitų
kolegialių valdymo organų Įstaigoje nėra.

IV. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS PAJAMAS, SĄNAUDAS

1.

Ataskaitiniu laikotarpiu viešoji įstaiga uždirbo 84,3 tūkst. Lt pagrindinės veiklos
pajamų.

2.

Ataskaitiniu laikotarpiu viešoji įstaiga gavo 165,6 tūkst. Lt paramos iš juridinių bei
fizinių asmenų.

3.

Lėšos gautos finansuoti vykdomus projektus 556,37 tūkst.Lt

4.

Sąnaudos, susijusios su įvairių projektų įgyvendinimo bei įprastine įmonės veikla
per 2012 m. sudarė:


448,23 tūkst.Lt darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas;



32.51 tūkst.Lt patalpų nuomos sąnaudos;



29.63 tūkst. Lt nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos,



76.58 tūkst. Lt komandiruočių, kursų sąnaudos;



127,78 tūkst. Lt kitos įvairios veiklos sąnaudos.

5. Grynasis veiklos rezultatas įvertinus kompensuotas sąnaudas lygus 0 Lt ir ataskaitinius
metus Viešoji įstaiga baigė turėdama 264.02 tūkst. Lt nepanaudoto finansavimo.
6. Per 2012 m. Viešoji įstaiga, nepardavė, nenurašė ir neįsigijo Ilgalaikio turto.

Direktorė

Vyr. Buhalterė

Vilhelmina Raubaitė – Mikelionienė

Irma Vaičiūnienė

