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Jaunimo centras „Liepkiemis“ – pelno nesiekianti organizacija, užsiimanti
neformaliu jaunimo ugdymu. Darbą su jaunimu pradėjome dar 1994 m.
Siekiame motyvuoti jaunimą gerai mokytis, dirbti bei ugdytis charakterį.
Kultūriniai užsiėmimai padeda plėsti jaunimo akiratį bei didina norą domėtis, o
vasaros stovyklos ir eiliniai užsiėmimai – progos išsiugdyti gerų įgūdžių bei
įpročių. Čia vaikinai ruošiasi tapti geresniais sūnumis, draugais, būsimais savo
srities profesionalais ir šeimos vyrais.

Bendradarbiavimas su tėvais
Glaudžiai bendradarbiaujame su tėvais, siekiame būti patikimi jūsų pagalbininkai
auklėjant ir ugdant vaiką. Šeimoje vykstantį ugdymo laikome pagrindiniu, o
centrą – ugdymo namuose tęsiniu.

Finansavimas
Jaunimo centro „Liepkiemis“ veikla finansuojama tėvų ir rėmėjų lėšomis,
palaikoma savanoryste ir nematerialine pagalba.

Krikščioniškas ugdymas
Krikščioniškas ugdymas mūsų centre patikėtas Katalikų Bažnyčios asmeninei
prelatūrai „Opus Dei“, kurią 1928 m. įkūrė šventasis Chosemarija Eskriva.
„Opus Dei“ skatina paprastus krikščionis siekti šventumo darbe ir kasdienybėje,
tarnaujant kitiems ir siekiant geresnės visuomenės.
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Veiklos 2019
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Sausis: naujų metų šventė
Naujus metus pradėjome drauge.
„Liepkiemio“ jaunimo centre buvo
aukojamos mišios šeimoms, o vėliau prie
kavos ir arbatos turėjome galimybę aptarti
praėjusius metus bei drauge pasvajoti apie
ateinančius.

Vasaris: išvyka į Čiobiškį
Vedami noro pasigrožėti Lietuvos gamta,
šeštadienio rytą su 10-14 metų vaikinais ir
jų tėčiais nuvykome į Čiobiškį. Aplankėme
Čiobiškio dvarą, apylinkes prie Neries,
kartu dirbome, sportavome ir pietavome
gamtoje.

Kovas: pasivažinėjimas
kartingais
Kartingų lenktynių iššūkis buvo mestas ir
tėčiams. Lietus trasą pavertė tikra
čiuožykla – šį nuotykį atsiminsime ilgai!
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Balandis: akcija „Darom“
Aplinkai nelikome abejingi ir mes –
prisijungėme prie aplinkos tvarkymo
akcijos „Darom“. Rinkome šiukšles Neries
pakrantėje, o vėliau šią akciją pratęsėme
pikniku Vingio parke.

Gegužė: piligriminis žygis į
Trakus
Gegužė – Marijos mėnuo, tad traukiniu
vykome į Trakus. Aplankėme Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką,
sportavome ir, žinoma, ragavome
geriausius kibinus Lietuvoje.

Birželis: baidarių žygis upe
Tik spėjo atšilti, su 10-14 metų vaikinais ir
jų tėčiais leidomės į kelionę Širvintos upe.
Žygis nebuvo lengvas, tačiau tikrai
atsimintinas.
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Liepa: anglų ir sporto
stovyklos
Vasara – stovyklų metas. Liepos mėnesį
organizavome net dvi! Šį kartą sporto
stovykloje dalyvavo 30, o anglų kalbos
stovykloje – 70 vaikinų iš visos Lietuvos.

Rugsėjis: programa „Jump“
Prasidėjus mokslo metams startavo
lyderystės kursas 15-17 metų vaikinams –
programa „Jump“. Programą sudaro
praktiniai seminarai, savanorystė ir
mentorystė.

Spalis: apsilankymas „Uno“
parke
Jėgas išbandėme ir medžių viršūnėse, su
10-14 metų vaikinais ir jų tėčiais
apsilankėme „UNO“ parke. Nusileidimas
trosu virš Neries buvo kažkas nepaprasto.
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Lapkritis: apsilankymas pas
partizaną
Partizanai – Lietuvos gyva istorija, tad
aplankėme vieną iš kelių likusių partizanų
Juozą Jakavonį – Tigrą. Tigras papasakojo
apie savo partizanavimo laikus, kovas,
kentėjimus ir džiaugsmus.

Lapkritis: žygis aplink ežerą
Skubėdami džiaugtis besibaigiančiu
rudeniu, vykome į žygį aplink Žaliuosius
ežerus. Oras buvo puikus, o kompanija dar
puikesnė.

Gruodis: benamių
aplankymas
Norėdami gerai pasitikti Šv. Kalėdas,
suorganizavome socialinę akciją Vilniaus
benamiams. Su 15-17 metų vaikinais
gaminome sumuštinius ir arbatą, kuria
pasidalinome su gatvės benamiais.
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www.liepkiemis.lt

