
SAS veiklos gairės 

Patvirtinta: 2016 m. liepos 6 d. SAS neeiliniame suvažiavime, Vilniuje 
1. SAS misija – siekti katalikiško požiūrio lyderiavimo universitete. 

Paaiškinimas: SAS misija – siekti, kad: 

a) katalikiškas požiūris universitete būtų išgirstas ir žinomas, 

b) priimant sprendimus universitete į katalikišką požiūrį būtų atsižvelgta, laikant jį legitimiu ir svariu. 

2. SAS vienetai ir jų veikimo būdai. Veikimas grupėmis susibūrus profesiniu pagrindu – realiausias būdas 
studentams katalikams atstovauti katalikiškam požiūriui universitete. Vienetai savo veikla atliepia į tai, ko reikia 
studijuojančiam katalikui: 

● Žūtbūtinės misijos (SAS misija – siekti katalikiško požiūrio lyderiavimo universitete); 
● Profesinio prestižo (tapti geriausiais savo srities specialistais, rasti kataliką autoritetą profesinėje srityje); 
● Katalikiškos formacijos (intensyvaus dvasinio gyvenimo, Bažnyčios mokymo pažinimo, atsparumo 

liberalizmui ugdymo); 
● Draugijos. 

3. SAS pavienių narių veikimo būdai. SAS pavieniai nariai, jei neįmanoma burtis profesiniu pagrindu, buriasi į SAS 
vienetus panašių profesijų pagrindu. Jei neįmanoma ir tai, veikia pavieniui asmeniniu liudijimu. Pavienių narių 
tikslai ir poreikiai – tokie patys kaip ir vienetų narių. SAS valdybos pareiga: 

● Padėti rasti veiklą, leidžiančią būti SAS dalimi; 
● Organizuoti formaciją (skaitymus, maldą); 
● Teikti patarimus, kaip savarankiškai augti profesinėje srityje; 
● Padėti rasti kitus studentus ateitininkus toje pačioje ar panašioje profesinėje srityje. 

4. SAS visuomeninė ir jos narių pilietinė veikla. SAS – visuomeninė organizacija. Visuomeniškumas įpareigoja 
pilietiniam veikimui, kuris saugotų ir gintų ateitininkiškas vertybes. SAS nariai turi veikti visuomeniškai ir pilietiškai 
šiais būdais: 

a) Sekti naujienas (šis lygmuo privalomas kiekvienam SAS nariui); 
b) Gebėti reikšti poziciją (šis lygmuo privalomas kiekvienam SAS nariui savo studijų srityje); 
c) Organizuoti narius, kurie įsitrauktų į pilietinę veiklą SAS (Šis lygmuo – SAS valdybos užduotis. Ji organizuoja 

pati arba suburia iniciatyvinę pilietinio veikimo grupę). 
5. SAS kandidatų ir narių formavimas. SAS kandidatų ir narių formavimas yra nuolatinis procesas. 

Kandidatai: kandidatuoja vienerius metus. Pildo savo augimo refleksiją dokumente, kurį vėliau pristato įžodžio 
komisijai. Dalyvauja SAS valdybos organizuojamuose kursuose kandidatams. Dalyvauja SAS valdybos 
organizuojamoje formacijoje. Viso kandidatavimo laikotarpiu yra globojami įžodžio globėjo – tikrojo nario 
ateitininko. 

Globėjai: tikrieji nariai ateitininkai, kurie padeda kandidatui pasiruošti išlaikyti egzaminą. Padeda atrasti, kaip 
kandidatas gali išpildyti reikmes, įvardintas 2-ame punkte. SAS valdyba aiškiai supažindina globėjus su jiems 
tenkančia užduotimi. 

Nariai: dalyvauja SAS skaitymuose, kurių metu stiprina supratimą apie Bažnyčios mokymą ir didina atsparumą 
liberalizmui. Taip pat gyvena turtingą dvasinį gyvenimą, plačiau aptariamą 6-ame punkte. 

6. SAS dvasinis impulsas. SAS nariai ir kandidatai rūpinasi savo dvasinio gyvenimo augimu ir nuolat prisimena, kad 
katalikiškumas – ašinis ateitininkų principas. Todėl SAS nariui ir kandidatui stipriai rekomenduojama: 

a) susirasti dvasios palydėtoją/vadovą; 
b) Dalyvauti lectio divina maldos grupėje; 
c) Melstis rožinį. 

Dvasios palydėtojas/vadovas – reikalingas dvasinio augimo nuoseklumui, individualiam pritaikymui, efektyvesniam 
būdui ugdytis dorybes. Jis reikalingas siekiant šventumo. 

SAS rūpinasi, kad Vilniuje ir Kaune sekmadieniais mokslo metų metu vyktų studentiškos šv. Mišios. 

SAS valdyba teikia informaciją apie galimybę atlikti rekolekcijas ir paskatina narius ir kandidatus jose dalyvauti. 


