
Vieta, kur ugdomas dvasiškai, profesiškai ir 
socialiai brandus Lietuvos žmogus

SUVAŽIAVIMO NAMŲ

STRĖVADVARIS
PLĖTROS PROJEKTO PRISTATYMAS 2018



Tai kultūros vystymo centras, kuriame ugdoma
visapusiška asmenybė



• Tai rekolekcijų ir konferencijų namai
• Tai jaunimo stovyklų, šeimų suvažiavimų bei suaugusiųjų ugdymo vieta



• Krikščioniškas (katalikiškas) 
paprastų žmonių ugdymas

• Profesinis vaikų bei 
jaunimo orientavimas, 
konsultavimas

• Renginiai šeimoms, renginiai 
profesionalams

• Merginų bei moterų profesinių 
kompetencijų ugdymas

• Kultūros puoselėjimo projektai





Šie suvažiavimų namai priklauso pelno nesiekiančiai organizacijai
„Kultūros vystymo ir švietimo viešoji įstaiga“, kuri,

kartu su Vš. Į. „Visuomenės kultūrinio ugdymo centras“,
yra „Strėvadvario” iniciatoriai.



Kodėl „Strėvadvario“kultūros centras
yra svarbus?



Idėja sukurti Strėvadvario suvažiavimų namus, kur telktųsi plati kultūrinio, profesinio ir 
krikščioniško ugdymo veikla, buvo įkvėpta kunigo Šv. Chosemarijos Eskrivos atneštos

žinios apie pasauliečių pašaukimą į šventumą per paprastą profesinį, šeimos ir 
visuomeninį gyvenimą. Šią žinią jis pavadino Opus Dei (Dievo Darbas).

Opus Dei misija:
• Padėti atrasti Dievą

kasdienio gyvenimo sūkūryje
• Padėti atrasti savo profesinį 

pašaukimą, kaip kelią į 
šventumą

• Teikti dvasinį vadovavimą tiems, 
kas to pageidauja

Krikščioniškas ugdymas Strėvadvaryje
yra patikėtas Opus Dei — Katalikų

bažnyčios asmeninei prelatūrai



OPUS DEI žinia yra unikali — gyvendami savo kasdienybę, 
esame pašaukti aplink save kurti geresnį pasaulį.

Pradėdami nuo savo šeimos ir… savo profesinio gyvenimo.



Pažadinti „pašaukimo” jausmą

SUKURTI
GERESNĮ PASAULĮ GALIU TIK

TAPDAMAS GERESNIU
ŽMOGUMI

PROFESINIS UGDYMAS 
(ORIENTAVIMAS)
• Vaikai ir jaunimas ugdomi mylėti 

darbą
• Siekia sužadinti jų

domėjimąsi įvairiomis
profesijomis ir veiklomis

• Ugdomi asmeninio ir
profesinio gyvenimo
įgūdžiai: lyderystė, 
kūrybiškumas, bendravimo, 
viešojo kalbėjimo, diskusijų 
įgūdžiai

• Ugdomi naudingi įpročiai, 
reikalingi jauno žmogaus 
brandai pasiekti.

CHARAKTERIO UGDYMAS
• Jaunimui ugdomas 

solidarumo jausmas ir 
tarnavimo kitiems dvasia

• Visa veikla paremta 
dorybių ir valios ugdymu

• Vadovai padeda 
sudaryti asmeninį 
charakterio tobulinimo 
planą

• Propaguojama 
aktyvi ir sveika
gyvensena

KRIKŠČIONIŠKAS UGDYMAS
• Sukuriama aplinka, kurioje 

žmogus gali asmeniškai 
susitikti su Dievu

• Padeda atpažinti įtikinamą 
ir patrauklią krikščioniškos 
moralės, etikos ir dorybių 
logiką

• Suteikiamas dvasinis 
vadovavimas

• Sudaromos galimybės tikrinti 
sąžinę ir prieiti išpažinties

• Padeda atpažinti krikščionišką 
kasdienio darbo ir gyvenimo 
vertę bei prasmę.









Pastatą sudaro 640 m2 naudingo ploto.
Jame yra 10 kambarių:

• klasės, skirtos mokymuisi, darbui ir praktiniams užsiėmimams
• 17 vietų kambariai • svetainė • koplyčia



400+ renginių:
• vasaros stovyklos,
• profesiniai kursai, seminarai,
• kultūriniai bei muzikiniai užsiėmimai,
• rekolekcijos.

2000+ dalyvių:
• vaikai
• studentai
• tėvai
• įvairių sričių profesionalai



OPUS DEI ugdytinių tarpe yra itin mažas emigravusiųjų procentas!

Dauguma iš tų OPUS DEI ugdytinių, 
kurie išvyksta studijuoti į užsienį, grįžta dirbti ir kurti vertę Lietuvoje!



I Etapas



II Etapas



Galimybė pasiekti dar daugiau Lietuvos žmonių.
Didesnės veiklos galimybės.



„STRĖVADVARIO“ BIUDŽETAS

VISA PROJEKTO SUMA:
880 000 €

DISPONUOJAMA SUMA:
100 000 €

89%

11%



TIKSLAS - SURINKTI:
880 000 €

PARAMOS ŠALTINIAI:

• PRIVAČIOS AUKOS IŠ JAV
LIETUVIŲ

• ESAMŲ„OPUS DEI“ RĖMĖJŲ
AUKOS

• INDIVIDUALŪS ASMENYS
• SMULKIOS AUKOS

„STRĖVADVARIO“ BIUDŽETAS



„STRĖVADVARIO“ BIUDŽETAS

TIKSLAS - SURINKTI:
880 000 €



„STRĖVADVARIO“ PROJEKTO SAVININKAS IR 
VADOVAI

PROJEKTĄ VALDO
„KULTŪROS VYSTYMO IR 

ŠVIETIMO VIEŠOJI ĮSTAIGA“

PROJEKTO VADOVAI:

• Alejandro Chiaia
• Darius Rakštelis
• Bryan Bradley



KUO GALIU PADĖTI?
Galimi paramos būdai:

· Vienkartinė auka; Pastovi kasmėnesinė auka

TIKSLAS - SURINKTI:
880 000 €



KUO GALIU PADĖTI?

TIKSLAS - SURINKTI:
880 000 €



Strėvadvaris — vieta, kur Lietuva keičiasi į gerą.



Jūsų profesinis užimtumas — ne kliūtis.
Jūsų paramos dėka Strėvadvaryje vyks geri darbai,

kuriuos ir Jūs patys norėtumėte daryti.



Jūsų paramos Strėvadvariui vertė — dešimtmečiai dvasinės
ir visuomeninės pažangos Lietuvos žmonėms 

(…ir jus bei jūsų šeimas lydės nuolatinė kasdienė malda. )



DĖKOJAME UŽ JŪSŲ DĖMESĮ
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