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2019 M. VEIKLŲ PLANAS

Tikslas

1. Organizuoti pagalbą
ruošiant pamokas,
skatinti vaikų
mokymosi motyvaciją

Uždaviniai

1.1. Pedagoginė
pagalba pamokų
ruošoje, mokymosi
sunkumų sprendimas

1.2. Skatinti
mokymosi motyvaciją

Planuojamas
veiklos vykdymo
Veiklos
terminas, veiklos
pavadinimas
įgyvendinimo
(detalizavimas)
pradžia ir
pabaiga, vieta
Pamokų ruoša
Kiekvieną dieną,
per visus mokslo
metus,
I-V 9:00-17:00
Vaikų dienos
centre (toliau –
VDC)
Žvejų skr. 5,
Šiauliai
Individualios
Pagal poreikį, per
konsultacijos
visus mokslo
mokymosi sunkumus metus, VDC
patiriantiems
vaikams. Papildomų
užduočių skyrimas.
Individualių planų
Mokslo metams,
sudarymas.
VDC
Apdovanojimai už
gerą elgesį bei
pasiekimus.

Kartą per mėnesį,
per visus mokslo
metus, VDC

Vertinimo rodikliai, planuojami rezultatai
(kokybiniai, kiekybiniai)*

Kokybiniai/ organizuoti veiklas taip, kad vaikai
motyvuotai atliktų namų darbus savarankiškai,
o turintiems mokymosi sunkumų, kartu su
mokiniu dedukcijos metodu, analizuoti
sunkumų spragas ir jas šalinti.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.

Kokybiniai/ Individuali pagalba padės mokiniui
tinkamai išanalizuoti mokymosi sunkumus ir
juos bandyti išspręsti. Papildomos užduotys leis
mokiniams geriau įsisavinti mokymosi
medžiagą.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Individualūs planai padės stebėti
pokyčius.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/
Motyvuoti
vaikus
lankyti
mokyklą. (Motyvacijos ir ugdymo pratybos
siekiant geresnių rezultatų moksle).
Skatinimo sistema padės keisti netinkamą vaikų
elgesį bei siekti aukštesnių rezultatų.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.

2
2. Teikti kompleksinę
socialinę, pedagoginę,
psichologinę
pagalbą
vaikams,
plėtojant
dienos centro socialinių
paslaugų sistemą.

3. Organizuoti
nemokamą nuolatinį
vaikų dienos centro
lankytojų maitinimą.

2.1. Organizuoti
individualų socialinį,
psichologinį
konsultavimą

Individualūs
pokalbiai su vaikais
ir paaugliais.

Kiekvieną dieną
pagal poreikį, visą
projekto vykdymo
laikotarpį, VDC

2.2. Ugdyti vaikų ir
paauglių tarpusavio
bendravimo gebėjimus
per kūrybinio ir
kritinio mąstymo
procesą

Kūrybinio ir kritinio
mąstymo ugdymas.
(Veikla su vaikais
nuo 6-12 m.).

Kartą per mėnesį,
visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

Kūrybinio ir kritinio
mąstymo ugdymas.
(Veikla su paaugliais
nuo 13-17 m.).

Kartą per mėnesį,
visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

Vaikų maitinimas.

Kiekvieną dieną,
visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC
Kovo mėn.
paskirtame
prekybos centre

3.1. Rūpintis
kasdieniu, nemokamu,
nuolatiniu visaverčiu
vaikų maitinimu
3.2. Organizuoti
darbą visuomenės
labui, savanorystės
skatinimui,
organizuoti
dalyvavimą
socialinėse akcijose

Pavasarinė „Maisto
banko“ akcija.

Kokybiniai/ Individualių pokalbių metu vaikai ir
paaugliai analizuos save, savo jausmus,
analizuos trauminius patyrimus, bus skatinami
atrasti savo stipriąsias puses ir jomis pasinaudoti
situacijose,
konstruos
savo
ateities
perspektyvas.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Kūrybinio ir kritinio mąstymo
ugdymas skatins smalsumą, skatins klausinėti ir
tyrinėti problemas, keliant įvairias hipotezes, jas
nagrinėti. Nuosekliai ieškoti atsakymų, mokytis
kurti savas, originalias idėjas
jas nuolat
pasitikrinti. Kiekybiniai/ 18 VDC lankančių
vaikai.
Kokybiniai/ Kūrybinio ir kritinio mąstymo
ugdymas skatins kelti pagrįstus klausimus ir
kryptingai, nuosekliai ieškoti atsakymų į juos;
mokytis nepriklausomo mąstymo, t. y. kurti
savas, originalias idėjas jas nuolat pasitikrinti;
vertinti kontekstą, vertinti mąstymo procesą.
Kiekybiniai /17 VDC lankančių paaugliai.
Kokybiniai/ visavertis, šviežias ir sveikas
maistas.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ „Maisto banko“ akcijos metu
paaukotas maistas praturtins nepasiturinčių
šeimų mitybos racioną bei bus skirti VDC
lankančių vaikų maitinimui, taip pat, vaikai
turės galimybę savanoriauti renkant paaukotus
maisto produktus .
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
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3.3. Teikti
kompleksinę pagalbą
šeimoms ir jų
vaikams, apimant
šeimos poreikių
tenkinimą,
organizuojant paramą
maisto paketais
4. Teikti socialinių ir 4.1. Formuoti vaikų ir
gyvenimo
įgūdžių paauglių socialinius
ugdymo paslaugas.
įgūdžius, savęs
pažinimą, gyvenimo
bei higieninius
įgūdžius

Rudeninė „Maisto
banko“ akcija.

Spalio mėn.
paskirtame
prekybos centre

Akcija ,,Kalėdinė
sriuba“.

Gruodžio mėn.
Šiaulių mieste

Maisto paketų
dalinimas.

Kovo, spalio
mėnesiais

Gyvenimo ir
socialinių įgūdžių
ugdymo programa
pagal amžiaus
tarpsnius. (Veikla su
vaikais nuo 6-12 m.).

Kartą per mėnesį,
per visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

Gyvenimo ir
socialinių įgūdžių
ugdymo programa
pagal amžiaus

Kartą per mėnesį,
per visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

Kokybiniai/ „Maisto banko“ akcijos metu
paaukotas maistas praturtins nepasiturinčių
šeimų mitybos racioną bei bus skirti VDC
lankančių vaikų maitinimui, vaikai turės
galimybę savanoriauti renkant paaukotus
maisto produktus.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Vaikai savanoriaudami akcijos
metu tobulės asmeniškai, prisidės prie
savanoriškos veiklos, tai juos skatins būti
aktyviais bendruomenės nariais, dalyvaudami
vaikai prisidės prie solidarumo, socialinės
sanglaudos
ir bendruomeniškumo plėtros
stiprinimo.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kiekybiniai/ 26 VDC lankančių vaikų šeimos.

Kokybiniai/ Įgis tinkamą savęs vertinimą ir
pagarbos kitam nuostatą. Gebės įvertinti
sėkmingo socialinio vaidmens įgyvendinimo
prielaidas ir kliūtis. Stresinėse situacijose
kontroliuoti emocijas. Identifikuoti svarbią
patirtį ir pokyčius, kurie padės keistis.
Kiekybiniai/ 18 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Šios programos dėka gaus ne tik
žinių, bet ir išmoks pagarbos asmeniui, jo
individualumui, poreikiams, problemoms, jo
galimybių ir gebėjimų atskleidimas. Tikslas
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parengti ne kuo daugiau žinančius, o savimi
pasitikinčius,
komunikabilius,
įvairius
gyvenimo
sunkumus
įveikti
gebančius
jaunuolius.
Kiekybiniai/ 17 VDC lankantys paaugliai.
Prosocialaus elgesio Kartą per mėnesį, Kokybiniai/ Vaikai gebės pažinti save, savo
ugdymo programa.
visą projekto
elgesio
motyvus,
suprasti
patiriamus
(Veikla su vaikais
vykdymo
išgyvenimus bei ieškoti savyje vidinių resursų
nuo 6-12 m.).
laikotarpį, VDC
įveikti iškylančius iššūkius, išmokti kontroliuoti
savo elgesį.
Kiekybiniai/18 VDC lankančių vaikų.
Prosocialaus elgesio Kartą per mėnesį, Kokybiniai/ Paaugliai gebės pažinti save, savo
ugdymo programa.
visą projekto
elgesio
motyvus,
suprasti
patiriamus
(Veikla su paaugliais vykdymo
išgyvenimus bei ieškoti savyje vidinių resursų
nuo 13-17 m.).
laikotarpį, VDC
įveikti iškylančius iššūkius, išmokti kontroliuoti
savo elgesį konflikto metu.
Kiekybiniai/ 17 VDC lankančių paauglių.
Higieninių įgūdžių
Kiekvieną dieną,
Kokybiniai/ Elementarių žinių įgijimas apie
lavinimas.
visą projekto
kūno priežiūrą įgalins tinkamai jį prižiūrėti,
vykdymo
patenkins sveikos gyvensenos poreikius.
laikotarpį, VDC
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
4.2. Ugdyti vaikų ir Skanėstų laboratorija Kas antrą
Kokybiniai/ Padės atrasti naujų skonių,
paauglių savarankiško (Veikla su vaikais
penktadienį, visą elementarių kulinarinių žinių bei išmoks maisto
gyvenimo įgūdžius
nuo 6-12 m.).
projekto vykdymo gamybos.
laikotarpį, VDC
Kiekybiniai/18 VDC lankantys vaikai.
Skanėstų
Kas antrą
Kokybiniai/ Stiprės suvokimas, jog maisto
laboratorija.
penktadienį, visą kultūra – tai ne vien maisto produktai ar
(Veikla su paaugliais projekto vykdymo įmantrūs patiekalai bei jų ruošimo būdai. Kad
nuo 13-17 m.).
laikotarpį,
tai–visapusiškas domėjimasis maistu. Kitoks
VDC
požiūris į valgio reikšmę, kokybiškų produktų
pasirinkimas. Maisto gamybos namuose
skatinimas. Ugdysis maisto kultūrą bei išmoks
jo
gamybos
paslapčių.
Kiekybiniai/17 VDC lankantys paaugliai.
tarpsnius. (Veikla su
paaugliais nuo 1317 m.).
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5. Teikti
sociokultūrines ir kitas
su vaiko ugdymu
susijusias paslaugas.

5.1. Skatinti
saviraiškos poreikių
realizavimą,
dalyvavimą
kūrybiniame procese,
suteikti galimybę
lavinti kūrybinį
požiūrį bei realizuoti
vaikų ir paauglių
kūrybinius
sumanymus

Pasaulio atradimų
studija.

Vieną kartą per
mėnesį, visą
projekto vykdymo
laikotarpį, VDC

Viktorina ,,Mano
kalba man
gražiausia"
skirta tarptautinei
gimtosios kalbos
dienai.

Vasario mėn.
VDC

Edukacija
„Virtualios realybės
kūrimas“.
Edukacija ,,Piešimas
3D markeriais“.

Vasario mėn.
P. Višinskio
biblioteka
Vasario mėn.
P. Višinskio
biblioteka
Vasario mėn. P.
Višinskio
biblioteka
Balandžio mėn.

Edukacija
,,Robotika“.
Viktorina „Šiauliai gimtasis miestas"

Viktorina „Ką
sužinojau apie
Ispanija?

Rugsėjo mėn.

Kokybiniai/ Virtualios kelionės po atradimų
pasaulį leis vaikams susipažinti su įvairiais
moksliniais atradimais ir naujovėmis visame
pasaulyje.
Kelionės
skatins
domėtis
naujausiomis technologijomis.
Kiekybiniai/35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Puoselės gimtąją kalbą, praturtins
žodyną. Gebės nusakyti savo sąsajas su tauta ir
bendruomenėmis, apibūdinti paprotinį elgesį ir
vertybes.
Puoselės tradicijų išsaugojimo bei tęstinumo
svarbą.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Šių edukacijų dėka gaus ne tik
žinių, bet ir mokysis kurti, įvairių programų
pagalba.
Vaikai išmoksta ne tik susikoncentruoti, bet jų
metu formuoja charakterį, lavina erdvinį
mąstymą, konstravimo gebėjimus, mokosi
programuoti, dirbti komandoje.
Kokybiniai/ Skatins loginį mąstymą, vaikai
mokysis dirbti grupėse, bendrauti ir
bendradarbiauti, siekti bendrų tikslų. Skatins
domėtis, ieškoti informacijos ir ją pateikti.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Skatins loginį mąstymą, vaikai
mokysis dirbti grupėse, bendrauti ir
bendradarbiauti, siekti bendrų tikslų. Skatins
domėtis, ieškoti informacijos ir ją pateikti.
Kiekybiniai 35 VDC lankantys vaikai.
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5.2. Organizuoti
vaikų, paauglių bei
šeimų laisvalaikio
užimtumą per
pažintinius, pilietinius
ir pramoginius
renginius, išvykas,
ekskursijas bei kitas
kultūrines veiklas

Šiaulių vyskupijos
Šeimų šventė.

Sausio mėn.
Šiaulių arenoje

Popietė ,,Jau ateina
Trys karaliai“.

Sausio mėn. VDC

Laisvės gynėjų
dienos paminėjimas.

Sausio mėn.
Šiaulių miesto
„Prisikėlimo“
aikštėje

Lietuvos Valstybės
atkūrimo dienos
minėjimas.

Vasario mėn.
VDC

Tradicinės
Užgavėnės Šiaulių
katedros parapijos
bendruomene.

Kovo mėn.
Šiaulių katedros
šventoriuje

Šventė „Lietuva –
mano širdyje“.
Renginys-Vakarone
„Tautinis lietuvės
kostiumas-tautos
materialinės ir

Kovo mėn. VDC

Kokybiniai/ Tradicinė šventė Šiaulių vyskupijos
šeimoms. Šventės tikslas – paskatinti šeimas
burtis į bendruomenes, dovanoti šventę, kviesti
dalintis džiaugsmu ir liudijimais su kitomis
šeimomis. Kiekybiniai/ 51 VDC lankantys
vaikai ir jų šeimos.
Kokybiniai/ Tradicinių, religinių švenčių
puoselėjimas skatins šeimų bendrystę ir šeimos
tradicijų puoselėjimą.
Kiekybiniai/ 51 VDC lankantys vaikai ir jų
šeimos.
Kokybiniai/ Skatins vaikų ir paauglių
pilietiškumą,
tautiškumą,
patriotiškumą,
organizuojant ar dalyvaujant įvairiuose
šventėse, popietėse ir kituose renginiuose
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Ugdoma pagarba Lietuvos
valstybės simboliams, puoselėjama Tėvynės
meilė, tautinė savigarba bei atsakomybė už tautą
ir valstybę. Skatins vaikų ir paauglių
pilietiškumą, tautiškumą.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Tradicinių, religinių švenčių
puoselėjimas skatins šeimų bendrystę, šeimos
tradicijų puoselėjimą ir mažins
socialinę
atskirtį.
Kiekybiniai/ 70 VDC lankančių vaikų, jų šeimų
ir bendruomenės narių.
Kokybiniai/ Skatins vaikų ir paauglių
pilietiškumą, tautiškumą, patriotiškumą. Vaikų
saviraiškos ugdymas, nepamirštant savo
identiteto, ieškant savo vietos visuomenėje.
Ugdoma
pagarba
Lietuvos
valstybės
simboliams, puoselėjama Tėvynės meilė,
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dvasinės kultūros
simbolis".
Melagių diena:
pokštai, linksmybės.

Balandžio mėn.
VDC

Velykos „Margučių
raštuose“.

Balandžio mėn.
VDC

Muziejų lankymas,
minit muziejų dieną.

Gegužės mėn.
Šiaulių miesto
muziejai

Vaikų gynimo diena.
Vaikų palaiminimas
Šiaulių Katedroje,
Šv. Mišių metu.

Birželio mėn.
Šiaulių katedroje

15 - asis Dienos
centro gimtadienis.

Birželio mėn.
VDC

tautinė savigarba bei atsakomybė už tautą ir
valstybę.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai ir jų
šeimos.
Kokybiniai/ Vaikus skatins susipažinti su
tradicijomis, kurti savas veiklas, linksmai ir
turiningai leisti laiką.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
kiekybiniai
Kokybiniai/ Bendrais bruožais gebės nusakyti
savo sąsajas su tauta ir bendruomenėmis,
apibūdinti paprotinį elgesį ir vertybes. Suvoks
tradicijų išsaugojimo bei tęstinumo svarbą.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/
Skatins
vaikus
dalyvauti
kultūriniame miesto gyvenime, pasirinkti
mėgstamą laisvalaikio būdą, sužinoti naujų
istorinių faktų ir plėsti savo turimas žinias.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Minėjimo metu vaikams bei jų
tėvams ir bendruomenei bus primenama apie
būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Bus
formuojama humaniška, teisinė ir dvasiškai
sveika bendruomenė.
Kiekybiniai/ 51 VDC lankantys vaikai ir jų
šeimos.
Kokybiniai/ Tradicinis vaikų dienos centro
gimtadienis vaikams leis prisiminti dienos
centro tradicijas, kartu švęsdami gerins
gebėjimą komunikuoti, taip pat, vaikai smagiai
leis laiką.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
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6. Puoselėti vaikų
gebėjimus saviraiškoje,
padėti jiems pasijusti
pilnaverčiais
visuomenės nariais,
skatinti domėtis kitų
šalių kultūra.

Mindaugo
karūnavimo dienos
minėjimas.

Liepos mėn. VDC Kokybiniai/ Skatins vaikų ir paauglių
pilietiškumą, tautiškumą. Bus ugdoma pagarba
Lietuvos valstybės simboliams, puoselėjama
Tėvynės meilė, tautinė savigarba bei
atsakomybė už tautą ir valstybę.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.

Mokslo metų
pradžios šventė.

Rugsėjo mėn.
VDC

Renginys ,,Spalvotas
laiškas mokytojui“,
skirtas mokytojo
dienai.

Spalio mėn. VDC

Tradicinė Kalėdinė
šeimų šventė vaikų
dienos centre,
simbolinė Kūčių
vakarienė, Kalėdų
senelio
apsilankymas,
dovanėlių dalinimas.

Gruodžio mėn.
VDC

6.1. Organizuoti fizinį Edukaciniai ir
lavinimą
lavinamieji žaidimai.

Kiekvieną dieną,
visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

Kokybiniai/ Mokslo metų pradžios šventė
sukvies visus lankančius vaikus, suteiks jiems
gerų emocijų, leis pasidalinti vasaros įspūdžiais,
visi kartu linksmai leis laiką. Kiekybiniai/ 35
VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Šventės metu mokiniai bus
skatinami gerbti mokytojo profesiją, jo
atsidavimą vaiko ugdymo procese. Rudeninių
puokščių su sveikinimais darymas.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/Tradicinių
religinių
švenčių
puoselėjimas skatins šeimų bendrystę ir tradicijų
puoselėjimą, ugdys tautiškumą ir vertybes.
Kiekybiniai/ 51 VDC lankantys vaikai ir jų
šeimos.

Kokybiniai/ Edukacinių ir lavinamųjų žaidimų
metu bus ugdoma vaikų savivertė, saviraiška,
saviaukla, atsakomybės ir pareigos jausmas.
Bendradarbiaudami vienas su kitu, vaikai lavins
protinius gebėjimus, kalbą, dėmesį, mąstymo
procesus,
gilins
bendradarbiavimo
kompetencijas.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
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6.2. Ugdyti vaikų ir
paauglių meninę
saviraišką

„Žaisk, judėk – būsi
sveikas ir žvalus“.
(Veikla su vaikais
nuo 6-12 m.).

Kūrybinių žaidimų ir
dramos studija.
(Veikla su vaikais
nuo 6-12 m.).

Kūrybinių žaidimų ir
dramos studija.
(Veikla su paaugliais
nuo 13-17 m.).

6.3. Suteikti galimybę Darbeliai ir dailė
realizuoti vaikų ir anglų kalba.
paauglių kūrybinius
sumanymus

Kas antrą
pirmadienį, visą
projekto vykdymo
laikotarpį, VDC

Kokybiniai/ Žaisdami judriuosius žaidimus,
vaikai pratinami spręsti, rasti išeitį įvairiuose
situacijose. Dirbdami grupėje, vaikai išmoks
derinti savo veiksmus vieni su kitais, gerbti kitų
nuomonę, bus ugdoma savitarpio pagalba, valia,
drausmė, santūrumas, sąžiningumas, sveikos
gyvensenos pagrindai.
Kiekybiniai/ 18 VDC lankantys vaikai.
Kas antrą
Kokybiniai/ Kūrybinių žaidimų ir dramos
antradienį, visą
studijos metu vaikai lavins vaizduotę, veiklos
projekto vykdymo skatins svajoti, išlaisvins jauną žmogų nuo
laikotarpį, VDC
kompleksų, nepasitikėjimo savimi ir „scenos
baimės“, bus mokomasi viešojo kalbėjimo
pagrindų. Įvairių žaidimų ir pratimų metu per
teatro veiklą vaikai atvers savo vidinį pasaulį,
skatins pozityvią asmenybės socializaciją,
kūrybinį mąstymą.
Kiekybiniai/ 18 VDC lankančių vaikų.
Kas antrą
Kokybiniai/ Kūrybinių žaidimų ir dramos
antradienį, visą
studijos metu vaikai lavins vaizduotę, veiklos
projekto vykdymo skatins svajoti, išlaisvins jauną žmogų nuo
laikotarpį, VDC
kompleksų, nepasitikėjimo savimi ir „scenos
baimės“, bus mokomasi viešojo kalbėjimo
pagrindų. Įvairių žaidimų ir pratimų metu per
teatro veiklą vaikai atvers savo vidinį pasaulį,
skatins pozityvią asmenybės socializaciją,
kūrybinį mąstymą.
Kiekybiniai/ 17 VDC lankančių paauglių.
Kas antrą
Kokybiniai/ Atlikdami įvairius kūrybinius
antradienį, visą
darbelius anglų kalba, vaikai ne tik mokysis
projekto vykdymo anglų kalbos pagrindų, bet tuo pačiu ir lavins
laikotarpį, VDC
stambiąją ir smulkiąją motoriką, ugdys
kalbinius įgūdžius, sensomotorinį patyrimą,
emocinę raišką.
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„Pasakų terapija“.
Pasakų skaitymas,
analizavimas,
interpretavimas.

6.4. Naujos kultūros Ispanų kalba ir
pažinimas, asmeninių kultūra
kompetencijų
Pradžiamokslis
ugdymas
7. Mažinti neigiamą
šeimos įtaką vaikui,
didinti jo savivertę,
toleranciją,
stiprinti
socialinį atsparumą.

7.1. Organizuoti veiklą
vaikų delinkventinio
elgesio
apraiškų
mokykloje, namuose,
visuomenėje,
mažinimui.
bei
vykdyti
įvairias
programas

Programa paauglėms
mergaitėms „Aš esu
ypatinga“. Grupės
užsiėmimai (12-15
m. mergaitėms

Diskusija
„Svarbiausi dalykai
mano gyvenime“.

Paskaitų ciklas VDC
lankantiems vaikams
„Patvarių santykių
kūrimas tarp vaiko ir
tėvų“. Grupės

Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Pasakų terapijos metu įgis žinių
apie dvasinius savo išgyvenimus ir socialinę
realizaciją, išmoks kalbėti apie save. Jas
analizuojant sieks spręsti asmenines problemas,
ugdysis kūrybiškumą, tobulės sąveika su
aplinka.
Kiekybiniai/35 VDC lankantys vaikai.
Kiekvieną
Kokybiniai/ naujos kultūros pažinimas leis
penktadienį, visą tobulėti ir lavins kalbinius gebėjimus
projekto vykdymo Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
laikotarpį, VDC
Kartą per mėnesį,
visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

Kas antrą
trečiadienį, visą
projekto vykdymo
laikotarpį, VDC

Kokybiniai/ Programos metu bus skatinama
paauglių
pozityvi
socializacija,
stiprės
psichologinis atsparumas, jų prosocialios
vertybės ir nuostatos. Pokalbių, užsiėmimų metu
per išgyvenimus, gerąsias patirtis ir pan. gebės
atskleisti save, mergaitės gaus žinių apie
paauglystės laikotarpį bei iššūkius.
Kiekybiniai/ 10 VDC lankančių 12 -15 m.
mergaičių.
Kas antrą
Kokybiniai/ Pokalbių, diskusijų metu bus
trečiadienį, visą
siekiama pažinti vaikus, jų vertybines nuostatas,
projekto vykdymo išgyvenimus, lūkesčius ir pan. Diskusija suteiks
laikotarpį, VDC
vaikams pasitikėjimo, leis išreikšti save, darbas
grupėse ugdys bendradarbiavimą bei leis
įsigilinti į kito nuomonę ir poreikius.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kartą per mėnesį, Kokybiniai/ Paskaitų metu bus diskutuojama,
visą projekto
atliekami įvairūs pratimai, rengiami pranešimai,
vykdymo
kurie skatins vaikus ne tik pažinti save, bet ir
laikotarpį, VDC
savo šeimą, kaip palaikyti tinkamus santykius su
tėvais, kaip suderinti vienas kito poreikius.
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užsiėmimai su
vaikais (6-12 m.).
Paskaitų ciklas VDC
lankantiems vaikams
„Patvarių santykių
kūrimas tarp vaiko ir
tėvų“. Grupės
užsiėmimai su
paaugliais
(13 – 17 .m.)
Popietė su tėvais,
kūrybinių sumanymų
išpildymas.

8. Organizuoti
laisvalaikio užimtumą,
vasaros stovyklas.

8.1. Organizuoti vaikų,
paauglių bei šeimų
laisvalaikio užimtumą
skatinti turiningai ir
kūrybingai
leisti
vasaros atostogas

Kiekybiniai/ 18 VDC lankančių vaikų.
Kartą per mėnesį,
visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

Kokybiniai/ Paskaitų metu bus diskutuojama,
atliekami įvairūs pratimai, rengiami pranešimai,
kurie skatins vaikus ne tik pažinti save, bet ir
savo šeimą, kaip palaikyti tinkamus santykius su
tėvais, kaip suderinti vienas kito poreikius ir
pan. Kiekybiniai/17 VDC lankantys paaugliai.

Lapkričio mėn.,
VDC

Kokybiniai/ Dirbdami kartu vaikai ir tėvai
gerins tarpusavio santykius, skatins kūrybines
galias, leis džiaugtis laiku praleistu kartu,
diskutuoti rūpimais klausimais bei gerėtis gautu
rezultatu.
Kiekybiniai/ 51VDC lankantys vaikai ir jų
šeimos.
Kokybiniai/
Vasaros
stovyklos
metu
užtikrinamas turiningas vaikų užimtumas,
įvairių veiklų metu, skatinamas savęs
pažinimas, savistaba, pasitikėjimas savimi.
Bendradarbiaujant su kitais skatinamas
bendruomeniškumo jausmas, atsakomybė už
savo veiksmus, komandinis darbas, konfliktų
sprendimas, lygių galimybių įsisąmoninimas,
ekologinė savimonė. Kiekybiniai/ 35 VDC
lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Dienos stovyklų metu vaikai
skatinami turiningai ir aktyviai leisti laisvalaikį,
žaidžiant, atliekant komandines užduotis,
rengiant projektus kaip galima sveikiau
maitintis, sveikos gyvensenos pagrindai. Vaikai
gerins savo fizinę sveikatą, komunikacijos,
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Meninė- kūrybinė,
pažintinė Vasaros
stovykla Kurtuvėnų
regioniniame parke.

Liepos mėn.

Dienos sporto ir
sveikatinimo
stovykla.

Rugpjūčio mėn.
VDC
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9. Teikti kompleksinę
socialinę, pedagoginę,
psichologinę pagalbą
šeimoms plėtojant
dienos centro socialinių
paslaugų sistemą, teikti
krizių įveikimo
pagalbos paslaugas.

9.1. Organizuoti
Higieninių ir
kompleksinę pagalbą
socialinių įgūdžių
šeimoms, vykdant
lavinimas tėvams.
įvairias švietimo,
vaikų auklėjimo, savęs
pažinimo programas;
Kursai tėvams
„Pozityvi tėvystė“.

Kartą per mėnesį,
sausio – birželio
ir rugsėjo gruodžio mėn.
VDC

Paskaitų ciklas
„Kaip kalbėtis su
vaikais, kad jie
klausytų ir kaip
klausyti, kad vaikai
kalbėtų“.

Kartą per mėnesį,
sausio – birželio
ir rugsėjo gruodžio mėn.
VDC

Sisteminis šeimų
konsultavimas ,,Į
šeimą orientuota
praktika“.

Pagal poreikį,
visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

9.2. Teikti
kompleksinę pagalbą
šeimoms ir jų
vaikams, apimant
šeimos poreikių
tenkinimą
(informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas).

Kartą per savaitę,
sausio – birželio
ir rugsėjo gruodžio mėn.
VDC

Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Tėvams suteikiamos žinios apie
higieninius ir socialinius įgūdžius, praktinių
užsiėmimų metu skatinama taisyklingai laikytis
higienos tiek asmeninės, tiek buityje įgytas
žinias pritaikyti savo gyvenime.
Kiekybiniai/ 26 VDC lankančių vaikų šeimos.
Kokybiniai/ Gebės pažinti ir suprasti tikruosius
vaikų ir savo jausmus; išreikšti savo norus ir
poreikius; valdyti nepriimtiną vaikų elgesį be
prievartos,
ugdyti vaiko atsakomybę,
savarankiškumą. Lavins savo kaip tėvų
įgūdžius.
Kiekybiniai/ 26 VDC lankančių vaikų šeimos.
Kokybiniai/ Tėvai mokysis kalbėti su vaikais,
kad jie klausytų; konstruktyviai spręsti šeimoje
iškylančius
konfliktus;
skatinti
vaiką
bendradarbiauti ir stiprinti jo pasitikėjimą
savimi, praktinių užsiėmimų pagalba bus
siekiama pažinti
ne tik save, bet ir savo vaikus, suteikiama
informacija, kuri leis pažinti vaikus ir su jais
užmegzti geresnius santykius.
Kiekybiniai/ 26 VDC lankančių vaikų šeimų.
Kokybiniai/ Sisteminio konsultavimo praktika
siejama su pozityvios tėvystės kursais - tai
kompleksinės paslaugos, kurių
metu bus
dirbama su visa šeima, klientai galės įsijausti į
savo vidinį pasaulį, jausmus, norus, poreikius,
ieškos savo stipriųjų pusių, bus skatinami keisti
savo pagrindinius netinkamo elgesio būdus,
vertybes. Kiekybiniai/ 26 VDC lankančių vaikų
šeimų.
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9.3. Organizuoti
kompleksinę pagalbą
šeimoms, patekusioms
į krizę;

Skubios ir efektyvios
socialinės pagalbos
teikimas, užtikrinant
vaiko teises, šeimai,
patekusiai į krizę.
Individualūs
pokalbiai su tėvais
(informavimas,
konsultavimas).

Savipagalbos grupė.

Tėvų susirinkimas.

10. Plėtoti profesinio 10.1. Padėti vaikams
orientavimo paslaugų neatsižvelgiant į jų
teikimą.
amžių ir gyvenimo
etapą pasirinkti savo

Ekskursija VŠĮ
Šiaulių darbo rinkos
mokymo centrą.

Pagal poreikį,
visą projekto
vykdymo
laikotarpį, VDC

Kokybiniai/ Skubi ir efektyvi pagalba leis
užtikrinti tinkamą vaiko teises, palaikyti
socialinius ryšius su kitomis organizacijomis,
visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų
visapusišką vystymąsi ir ugdymą. Individualių
pokalbių metu suteikiama informacija apie
socialinius įgūdžius, jų stoką, diskutuojama apie
situacijos gerinimo galimybes. Kalbama apie
vaikų mokymosi pasiekimus, sėkmes ir
nesėkmes, taip pat, teikiamos konsultacijos
pagal poreikį, kurios padės išspręsti kylančias
problemas.
Kiekybiniai/ 26 VDC lankančių vaikų šeimų.
Kartą per mėnesį, Kokybiniai/ Buvimas grupėje, diskusijos,
visą projekto
įvairių problemų sprendimo būdai, pagrįsti
vykdymo
asmeninės patirties dalijimusi leis nuodugniau ir
laikotarpį, VDC
konstruktyviau analizuoti situacijas ir priimti
tinkamus jų sprendimo būdus.
Kiekybiniai/ 26 VDC lankančių vaikų šeimų.
Vieną kartą per
Kokybiniai/ Susirinkimų metu aptariama VDC
ketvirtį, visą
veikla, planai, tikslai, uždaviniai. Tėvai
projekto vykdymo informuojami apie vaikų pasiekimus, gaus
laikotarpį, VDC
informacijos apie iškilusias problemas,
dalinamasi patirtimi.
Kiekybiniai/ 26 VDC lankančių vaikų šeimos.
Balandžio mėn.
Kokybiniai/
Susipažins
su
įvairiomis
profesijomis ir galimybe jų siekti.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai ir jų
šeimos.
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kelią švietimo,
mokymo bei
užimtumo srityse ir
aktyviai kurti savo
profesinę karjerą.

Ekskursija į Šiaulių
miesto savivaldybės
viešosios bibliotekos
„Saulės“ filialą.

Gegužės mėn.

Kokybiniai/ Pažintis su bibliotekininko
specialybe. Veiklos vykdymo galimybėmis.
Savęs kaip bibliotekininko matymas, galimybė
jos siekti.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.

10.2. Susipažindinti
vaikus ir paauglius su
darbo rinka bei padėti
jiems įgyti gebėjimus
profesinei karjerai
planuoti.

Farmacininko
profesija. Išvyka į
Euro vaistinės filialą
Šiaulių akropolyje
Išvyka į Šiaulių m.
profesinio rengimo
centrą

Birželio mėn.

Kokybiniai/ Pažintis su farmacininko profesija,
specifiškumu, galimybėmis jos siekti. Pokalbis
su farmacininke, patirties pasidalijimas.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.
Kokybiniai/ Vaikai susipažins su „Statybos
skyriuje“ įgyjamomis specialybėmis, jų
paklausa.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.

Pažintis su fotografo
profesija

Gruodžio mėn.

Spalio mėn.

* Kiekybiniai rodikliai – planuojamas paslaugų gavėjų (vaikų ir šeimų) skaičius.
Kokybiniai rodikliai – teikiamos paslaugos nauda ir poveikis tikslinei grupei, visuomenei

Kokybiniai/ Pažintis su fotografo profesija
suteiks galimybę iš arčiau pamatyti fotografijos
meno pasaulį. Įgis žinių apie fotografavimo
specifiškumą.
Kiekybiniai/ 35 VDC lankantys vaikai.

