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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 2020
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Sausis: boulingas
Pradedant naujus metus jėgas išbandėme
boulinge. Tėčiams buvo mestas rimtas
iššūkis. Tačiau netrūko nei „straikų“, nei
geros nuotaikos.

Vasaris: žygis Trakų r.
Tik spėjo nutirpti sniegas, iš karto
nuvykome į Trakus. Aplankėme ežerais
„nusėtas“ apylinkes, sportavome ir
pietavome gamtoje.

Vasaris: išvyka į lėktuvų
dirbtuves
Lėktuvai traukia kiekvieną. Garsus meistras
aprodė mums savo dirbtuves ir netgi leido
paskraidinti radijo bangomis valdomą
lėktuvą!
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Vasaris: savanorystė maisto
banke
Maisto bankas rūpinasi maisto produktų
tiekimu stokojantiems žmonėms.
Norėdami prisidėti prie šios iniciatyvos,
padėjome iškrauti maisto produktus
viename iš sandėlių.

Kovas - gegužė: karantinas
Deja, kovo mėn. dėl pandemijos jau
nebegalėjome tęsti gyvų susitikimų. Visos
mūsų veiklos persikėlė į Zoom'ą, o
nuotaiką vis pakeldavo Kahoot viktorinos.

Gegužė: išvyka į Trakus
Taip, tai garsioji, tiek kartų apdainuota
Trakų pilis. Tačiau mums tai buvo
geriausias susitikimas, po ilgos, kelių
mėnesių pertraukos namuose.
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Birželis: šeimų piknikas
Sezono uždarymui surengėme pikniką
Vingio parke. Mokslo metus palydėjo
juokas, pokalbiai ir gražūs atsiminimai.

Liepa: anglų ir sporto stovyklos
Vasara – stovyklų metas. Liepos mėnesį
organizavome net dvi! Šį kartą sporto
stovykloje dalyvavo 40, o anglų kalbos
stovykloje – 65 vaikinai iš visos Lietuvos.

Rugsėjis: dažasvydis
Tradicijos yra tradicijos. Viena iš jų dažasvydis mokslo metų pradžioje. Pirma
išbandėme taiklumą, o po to dešrelių
kepimo įgūdžius gamtoje.
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Rugsėjis: savanorystė carite
Carito laikinuosiuose namuose gali
apsistoti žmonės, šiuo metu neturintys
būsto. Norėdami prisidėti prie šios
iniciatyvos, padėjome sutvarkyti rūsį ir
pernešti kai kuriuos baldus.

Spalis: išvyka pas partizaną
Dar nespėjus rudeniui įsismarkauti,
aplankėme vieną iš kelių likusių gyvų
partizanų - Joną Kadžionį Bėdą. Jonas
pasidalino gyvomis istorijomis ir kartu
aplankėme jo draugų žūties vietas.

Gruodis: dovanėlių akcija
Pandemija ypatingai palietė mūsų
senolius. Kalėdų proga šeimos paruošė
daug dovanų, kuriomis pasidalinome su
Gerontologijos centre gyvenančiais
vienišais seneliais.
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www.liepkiemis.lt

