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Jaunieji maltiečiai – 
Maltos ordino pagalbos tarnybos dalis, kurią sudaro jaunimas

nuo 14 iki 29 metų.
Jauni savanoriai visuomenėje yra žinomi kaip šiuolaikiški, aktyvūs, 
atkreipiantys dėmesį ir sprendžiantys socialines problemas jaunuoliai. 

2



Savo pamatu  
Jaunieji maltiečiai  

laiko penkias pagrindines kolonas –

socialinė 
veikla

dvasinis 
ugdymas

mokymai bendruomenės 
stiprinimas

pirmoji  
pagalba

Kiekvienos kolonos turinys ženkliai prisideda prie jauno žmogaus asmenybės formavimo. 

Jaunųjų maltiečių tikslas – jauno žmogaus ugdymas  
per socialinę savanorišką veiklą.
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21
grupė Lietuvoje. 

Centrinio biuro
komanda – 

5
asmenys. 

Apie 

400
savanorių. 

Jaunųjų maltiečių bendrumenė 
atvira kiekvienam, kuris nori 
mokytis, tobulėti ir stiprinti 
savo asmenybę bei vertybes per 
savanorystę. Jaunasis maltietis –  
nuoširdus, socialiai atsakingas ir 
aktyvus jaunuolis, savo dalyvavimu 
prisidedantis prie aplinkos 
socialinių iššūkių sprendimo.

Jaunųjų maltiečių vadovė 
Neringa Sukauskaitė
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Skaidrumas – suteikiame informaciją apie organizacijos veiklą 
visuomenei ir Jaunųjų maltiečių grupėms, kad jos žinotų apie organizacijos 
struktūrinius pokyčius, finansus, veiklas, naujausius tikslus. 

Ugdymas – užtikriname aplinką jaunam žmogui tobulinti savo 
gebėjimus per savanorišką veiklą socialinėje srityje. 

Tradicijos – puoselėjame esamas bei kuriame naujas savo veiklos, 
tarpusavio bendravimo, ugdymo tradicijas. 

Pasitikėjimas – tikime organizacijos narių galimybėmis ir 
skatiname bendruomeniškumą ir pasitikėjimą vienas kitu.

Atsakingumas – norime, kad organizacijos nariai, imdamiesi 
įvairių su veikla susijusių užduočių, prisiimtų asmeninę atsakomybę būtų 
atsakingi vienas kitam ir prieš kitus.
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Vertybės
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Jaunųjų maltiečių 
mokymų komanda
Lietuvos jaunųjų maltiečių mokymų komanda 
(toliau – JM MK), – tai 12-os jaunų žmonių būrys, kurių 
pagrindinis tikslas – stiprinti Jaunųjų maltiečių veiklą ir 
organizacijos vienybę. JM MK veda neformaliu ugdymu 
paremtus įvairaus tipo mokymus, susitikimus bei dalinasi 
patirtimi su Jaunųjų maltiečių savanoriais ir vadovais 
visoje Lietuvoje.

Mokymų komandos koordinatorė 
Veronika Mačinskaitė 

Būti mokymų komandos dalimi – 
tai gebėti atpažinti savo pačios 
tobulėjimą bei jausti kaip „auga“ 
visa mokymų vadovų komanda ir 
stiprėja tarpusavio ryšys su Jaunųjų 
maltiečių grupėmis. Mokymai 
įkvepia jaunuolius eiti savanorystės 
keliu ir padeda suprasti, kas tame 
kelyje įvyksta.

Įvadiniai kursai  

4-ioms 
Jaunųjų maltiečių  

grupėms; 

12 
mokymų  
vadovų; 
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22 
mokymų 
dienos; 

14 
Jaunųjų maltiečių 
grupių dalyvavo 

mokymuose  

(beveik 70%); 

162 
apmokyti Jaunieji 

maltiečiai; 

176 
mokymų 
valandos; 

4254 
pravažiuoji 
kilometrai. 

7



Jaunųjų maltiečių vidinis projektų fondas
Jaunųjų maltiečių vidinis projektų paraiškų fondas (JMVPF) orientuotas 
į dvasinį ugdymą, tobulėjimą bei tarpusavio bendradarbiavimą tuo pačiu 
mokant jaunuolius projektų rašymo pagrindų.

Įsitraukė – 

13 
Jaunųjų 

maltiečių  
grupių; 

Projektus 
įgyvendino 

9 
Jaunųjų 

maltiečių 
grupės;

Iš viso 
dvasinėse 
veiklose 

sudalyvavo 

130
 Jaunieji 

maltiečiai; 

Vidinio  
projekto fondo 

dvasinės 
veiklos 

įtraukė – 

369
žmonių. 
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Jaunųjų maltiečių stovykla  
“Kelionės tikslas – MES”

Stovyklos dalyvės Viltės komentaras: 

Prisiminimai iš stovyklos yra 
nuostabūs! Patyriau tiek daug naujų 
įspūdžių, prikaupiau daug gražių 
atsiminimų. Įsimintiniausia akimirka 
man buvo vakaras prie laužo. Supo 
nuostabi atmosfera: grojo muzika, 
visi dainavo, grožėjomės vakaru ir 
mėgavomės šilta arbata. Labai norėčiau 
pakartoti tas akimirkas, kai visi kartu 
rytais šokdavome bendrą šokį. Tai visą 
laiką įkvėpdavo geros energijos! Šios 
stovyklos patirtis yra ypatinga dar ir 
dėl to, nes tai buvo pirmoji stovykla, 
kurioje esu buvusi!

15
Jaunųjų 
maltiečių grupių  
t.y. 79%

82 dalyviai.

9 
stovyklos 
vadovai; 
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Jaunieji paramedikai
Jaunųjų paramedikų (JP) programą skirta jaunimui, 
norinčiam įgyti žinių ir gebėjimų teikti pirmąją pagalbą. 
JP programos tikslas – paruošti 14–25 metų jaunuolius, 
kurie savarankiškai gebėtų suteikti pirmąją pagalbą, 
atpažinti gyvybei grėsmingą būklę, užtikrinti savo ir 
nukentėjusio saugumą.

Jaunųjų paramedikų koordinatoriaus  
Justino Vasiliausko komentaras: 

Šalia tavęs susmuko žmogus, 
įvyko klinikinė mirtis ar atsitiko 
nelaimė, šiuo metu kiek viena 
sekundė tampa neįkainuojama, nuo 
tavo veiksmų priklauso žmogaus 
sveikata, gyvenimo kokybė, gyvybė. 
Mokėdamas teikti pirmąją pagalbą 
gali padėti žmogui išlikti sveikam ar 
net išgelbėti gyvybę.

Įdarbintas jaunųjų paramedikų

koordinatorius; 

Jaunųjų mokyklos paramedikų  
veikla keičiama į
jaunuosius paramedikus
ir tampa Jaunųjų maltiečių veiklos dalimi. 

75 jaunuoliai
buvo apmokyti pirmos 
pagalbos;
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Jaunųjų maltiečių strategija
2020 metais pradėta ruošti Jaunųjų maltiečių strategija 
2021–2026. Pagrindinės strateginės kryptys: 

Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidento 
Bronius Einars komentaras apie  

Jaunųjų maltiečių strategiją 

Dalyvavimas Jaunųjų maltiečių 
strategijos kurime privertė 
susimąstyti apie visos organizacijos 
transformaciją ir galimus ateities 
(ne)sėkmės indikatorius. Įkvėpė, nes 
artimiau susipažinau su potencialiais 
organizacijos ateities lyderiais, padėjo 
suvokti, kokį didžiulį potencialą mes 
turime augti bei gerinti savo veiklas 
/ procesus. Įpareigojo kurti, plėtoti 
ir didinti pasitikėjimo bei įgalinimo 
kultūrą, patvirtino seną taisyklę – 
diskusijose gimsta tiesa.

Stipri bendruo menė;

Socialinio verslo kūrimas;

Stiprūs dvasiniame ugdyme;

Pro savanorystė – darbas  
su jaunimu/savanoriais;

Finansinis stabilumas;

Stipri vidinė/išorinė komunikacija.
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Gerų darbų savaitgalis 2020
Šių metų Gerų darbų savaitgalio tikslas atsižvelgiant į 
situaciją buvo skatinti socialinių veiklų įvairovę, todėl gerų 
darbų sostine tapo kiekvienas miestas, vykdęs socialinę veiklą.

Jaunųjų maltiečių centrinio biuro socialinės veiklos 
koordinatorės Rimgailės Brūzgaitės komentaras:

Jaunas žmogus savanoriaudamas 
socialinėje srityje ne tik gali pažinti 
save, atrasti savo stipriąsias ar 
silpnąsias puses, susidraugauti su 
savo baimėmis, tapti atviresnis, 
atsakingesnis, jautresnis, pilietiškesnis, 
drąsesnis ar labiau savimi pasitikintis, 
bet ir ugdyti darbo grupėje įgūdžius, 
išklausyti ir gerbti kitų žmonių teises 
bei pomėgius, išmokti tarpusavio 
supratimo, gebėti suprasti savo ir kitų 
žmonių jausmus, suvokti teikiamos 
pagalbos svarbą ir prasmę.

4
dienos aktyvių 

socialinių veiklų; 

13
Jaunųjų maltiečių 

grupių; 

17
vykdytų įvairų 

veiklų; 

230
dalyvavusių 

Jaunųjų maltiečių; 
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„Jungiant kartas“

2020 startavo naujas projektas/ iniciatyva – „Jungiant kartas“.

Projektas nukreiptas į konsultacijas telefonu, kurios ne 
tik suteiktų nuolatinę emocinę paramą, bet ir šviestų 
vyresnio amžiaus asmenis šių dienų aktualiomis temomis 
bei esant poreikiui padėtų susitvarkyti informacinių 
technologijų klausimais.

Jaunųjų maltiečių centrinio biuro komunikacijos 
koordinatorės Rūtos Baublytė komentaras: 

Svarbu komunikuoti apie Jaunųjų 
maltiečių vykdomas veiklas ir nuveiktas 
darbus, nes tai supažindina visuomenę 
su iniciatyvomis, informuoja pašaliečius 
su galimybėmis prisidėti, viešina 
savanorystės idėją bei Maltos ordino 
pagalbos organizacijos vertybes. 

80
savanorių

75
vyresnio amžiaus 

asmenys
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6898 
pokalbių  
minutės. 

255
įvykę 

pokalbiai

20 
Lietuvos miestų 

ir miestelių
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