LABDAROS IR PARAMOS FONDO SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJOS VAIKŲ DIENOS CENTRO
„PARAMA ŠEIMOMS“ 2019 M. VEIKLŲ PLANAS
Tikslas
Sukurti saugią ir skatinančią
augti aplinką bei sudaryti
sąlygas socialinių sunkumų
turinčiose šeimose augančių
vaikų turiningo užimtumo,
neformaliojo ugdymo
įgyvendinimui organizuojant
vaikų dienos centro veiklą.

Uždaviniai

Veiklos pavadinimas
(detalizavimas)

Planuojamas veiklos
vykdymo terminas, vieta

Lavinti socialinių sunkumų
turinčiose šeimose augančių
vaikų gyvenimo bei
socialinius įgūdžius ir
gerinti gebėjimus
adaptuotis bendruomenėje
organizuojant vaikų
maitinimą, edukacinę,
pažintinę, kultūrinę,
meninę bei sportinę veiklą.

Vaikų priežiūra VDC
organizuojama pagal numatytą
dienotvarkę, ugdomi dienos
rėžimo laikymosi, planavimo
įgūdžiai, pareiga ir atsakomybė.
Kasdieninė veikla
organizuojama pagal numatytą
dienotvarkę (vykdoma pagal
veiklos planus): laisvalaikis,
užkandžiai, grupinės veiklos,
edukacinė veikla, pamokų ruoša,
pasirengimas planiniams
renginiams ir kt.
Vaikų tarybos veikla, tvarkos
palaikymas VDC, atsakomybių
pasiskirstymas – ugdomi vaikų
organizaciniai gebėjimai bei
atsakomybė, pareigų vykdymas.

Sausio- gruodžio mėnesiais:
I – IV 12:30-16:30 val.
V 12:00-16:00 val.
Vaikų dienos centre (toliau –
VDC)
Radviliškio g., 66 Šiauliai

Sausio – gruodžio mėnesiais,
VDC

Informacijos skleidimas apie Sausio – gruodžio mėnesiais,
VDC projektą bendruomenei, Birželio, spalio mėnesiais,
socialiniams partneriams, bei jų VDC
įtraukimas į VDC veiklą,
pagalbos šeimai teikimą.

Vertinimo rodikliai,
planuojami rezultatai
(kokybiniai, kiekybiniai)*
Vaikų dienos centrą kasdien
lanko 25 vaikai (per metus –30
nuolatinių lankytojų), vaikams
teikiamos paslaugos.

Perrinkta
vaikų
taryba,
atnaujinta 50 proc. naujais
nariais:
organizuoti kartą į mėnesį vaikų
tarybos susirinkimus,
vaikų taryba organizuoja visų
vaikų gimtadienius, pagrindines
metų šventes bei įsimintinų datų
paminėjimus;
Teikia pasiūlymus dėl galimų
veiklų
ir
maisto
meniu
sudarymo VDC.
Suorganizuotos 2 atvirų durų
dienos (viena
- tėvams,
globėjams, rūpintojams, kita socialiniams partneriams) (iš
viso 40 asmenų). Parengti
lankstinukai apie VDC „Parama
šeimoms“ veiklas ir siūlomas
pagalbos priemones.
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Teminės edukacinės – pažintinės
viktorinos, konkursai ir debatai,
kurių tikslas – skatinti vaikų
kūrybiškumą, loginį mąstymą,
domėjimąsi menais, mokslu, o
taip pat mokyti konstruktyvaus
kalbėjimosi – diskusijos per
teminius
debatus
vaikų
pasirinktomis temomis (smurtas,
kvaišalų vartojimas, meilė ir t.t).
VDC teigiamo elgesio skatinimo
programa „Mokausi dirbti“. Tai
skatinimo – ugdymo priemonė
naudojama VDC.
Nemokamas vaikų maitinimas
VDC ir maisto ruošos
užsiėmimai.

Sausio – gruodžio mėnesiais,
Kartą per du mėnesius VDC

VDC nuolat lankantys vaikai
geba viešai kalbėti, diskutuoti,
argumentuotai
ginti
savo
nuomonę, atsakingai prisiimti
pavestas užduotis.

mėnesiais, Vaikai supras taupymo svarbą.
Vaikai išmoks skaičiuoti savo
turimus
pinigus,
gebės
apskaičiuoti reikalingą sumą ir
grąžą.
Sausio – gruodžio mėnesiais, Kasdien maitinami VDC nuolat
darbo metu kasdien pagal
lankantys vaikai, gerėja jų
dienotvarkę, VDC
higienos, maisto
gamybos,
saugaus elgesio su buitine
technika
ir
prietaisais,
atsakomybės ir dienotvarkės
laikymosi įgūdžiai.
Kovo- gruodžio mėnesiais.
VDC nuolat lankantys vaikai
Kartą per mėnesį
geba įvardinti patinkančias
veiklas,
laikytis
saugumo
taisyklių, elgesio viešoje vietoje
normų.
Sausio-gruodžio
VDC

Pažintinės,
pramoginės,
edukacinės,
išvykos
ir
ekskursijos VDC lankantiems
vaikams (pvz. Kino teatras,
pramogų parkas,
boulingas,
orientavimosi grupinės varžybos
po Šiaulių miestą, kitos,
lankytinos vietos ir kt.).
Vasaros
dieninė
(savaitės Rugpjūtis, VDC bei miesto Suorganizuota savaitės trukmės
trukmės) stovykla, kurios metu bendruomenėse
dieninė stovykla. Stovykloje
bus organizuojami trys būreliai:
dalyvavę vaikai ir VDC nuolat
rankdarbių, fotografijos, maisto
lankantys vaikai geba laikytis
ruošos.
Didelis
dėmesys
dienotvarkės, saugumo taisyklių,
skiriamas sportui, judriesiems
elgesio viešoje vietoje normų,
žaidimams, kurie planuojami
gerėja laisvalaikio organizavimo
įgyvendinti miesto stadionuose.
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Siekti teigiamų vaiko
raidos pokyčiu dirbant su
elgesio bei emocijų
sutrikimų ir elgesio
problemų turinčiais
vaikais bei jų šeimomis.

įgūdžiai.
VDC nuolat lankantys vaikai
geba įvardinti patinkančias
veiklas,
laikytis
saugumo
taisyklių, elgesio viešoje vietoje
normų.

Edukaciniai užsiėmimai, kurios
veda savo srities specialistai
(žvakių
liejimo,
kalėdinių
burbulų
dekoravimas,
Užgavėnių kaukių, šokolado
gamybos, filmukų kūrimas,
šokių, duonos kepimo ir t.t.),
kurių metu vaikai susipažins ir
patys galės pagaminti tam tikro
amato gaminius.
Meniniai, kūrybiniai grupiniai
užsiėmimai vaikams. Vaikai
užsiims
įdomiomis,
neišbandytomis ir Lietuvoje dar
naujomis meno technikomis („Ebru“
(piešimas
ant
vandens), barstymas
smėliu,
tapyba ant šilko).
Grupinių prevencinių
užsiėmimų ciklas socialinę
riziką patiriančių šeimų
paaugliams (9-16 metų amžiaus)
stiprinant jų savigarbą ir
savivertės jausmą.

Kovo – gruodžio mėnesiais,
VDC ir išvažiuojant į kitas
vietas (gamyklose, studijose,
muziejuose)
.

Individualios vaikų ir tėvų
konsultacijos aktualiais
klausimais.

Sausio – gruodžio mėnesiais, Vaikai ir jų tėvai gauna
pagal poreikį, VDC
socialinio darbuotojo,
psichologo konsultacijas
aktualiais klausimais.
Sausio – gegužės mėnesiais; VDC nuolat lankančių vaikų
rugsėjo
–
gruodžio gerėja mokymosi motyvacija,
mėnesiais, po 1 val. kasdien, pažangumas
ir
mokyklos
VDC
lankomumas, vaikai į pamokas
ateina pasiruošę.

Pamokų ruoša VDC (pagal
dienotvarkę) vyksta kasdien po
1 val. mokslo metų laikotarpiu,
organizuojama
socialinių
darbuotojų ir savanorių –
korepetitorių pagalba vaikams,
turintiems mokymosi sunkumų.

Užsiėmimai vyks kartą per
mėnesį VDC, nuo kovo iki
gruodžio mėnesio, išskyrus
vasaros laikotarpį.

VDC nuolat lankantys vaikai
geba atpažinti ir įvardinti savo
pomėgius, hobį (veikla domina,
domina jos dalis ar nedomina),
geba estetiškai ir kūrybiškai
pristatyti savo darbo rezultatus.

Užsiėmimai vyks kartą per Užsiėmimus lankiusių vaikų
mėnesį kovo – gegužės sumažėja elgesio problemos
mėnesiais.
VDC ir mokykloje, vaikai moka
diskutuoti, argumentuotai ginti
savo
nuomonę,
atsakingai
prisiimti pavestas užduotis,
atvirai parodo savo emocijas.
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Teikti individualias, pagal
poreikius pritaikytas
kompleksines socialines bei
psichologines paslaugas
šeimai – vaikams ir jų
tėvams siekiant užtikrinti
vaiko gerovę biologinėje
šeimoje.

Paslaugų poreikio nustatymas
tikslinei grupei: šeimų situacijos
įvertinimas, sutarčių su
šeimomis sudarymas,
individualaus šeimos ir vaiko
vystymosi plano sudarymas
įsipareigojimų peržiūros.

Sausio – gruodžio mėnesiais, 100 proc vaikų sudaryti
VDC
individualūs vystymosi planai,
25 proc. šeimų situacija
stabilizuojasi arba socialinės
rizikos lygis mažėja.

Darbas su VDC lankančiais
vaikais - informavimo,
tarpininkavimo paslaugos,
individualios ir grupinės
specialistų konsultacijos.
Vaiko
apsaugos
politikos
pristatymas VDC vaikams.
Vaiko patikėtinio perrinkimas.

Sausio – gruodžio mėnesiais. Konsultacijos teikiamos pagal
VDC,
nuolat,
pagal poreikį.
individualų poreikį

Paslaugų organizavimas šeimai
pagal individualius šeimos
vystymosi planus – atvejo
vadyba (informavimo,
tarpininkavimo paslaugos,
individualios ir grupinės
specialistų konsultacijos,
lankymasis šeimos namuose,
esant reikalui).
Pozityvios tėvystės įgūdžių
ugdymas

Sausio – gruodžio mėnesiais, 25 proc. šeimų situacija
pagal individualius šeimų stabilizuojasi arba socialinės
vystymosi planus, VDC rizikos lygis mažėja.
patalpose, šeimos namuose ar
atsakingose
institucijose
(VTAS, seniūnija, mokykla
ir kt.)

Rugsėjo mėn., VDC

Suorganizuotas seminaras vaiko
apsaugos politikos tema.
Vaikai žino kur kreiptis smurto
atveju, žino pagrindines savo
teises.
Išrinktas VDC patikėtinis, vaikai
žino patikėtinio kontaktus.

Kovo – gruodžio mėnesiais, Suorganizuoti 4 pozityvios
VDC
tėvystės įgūdžių užsiėmimai,
vaikų, lankančių VDC, tėvų
dalyvavo
grupiniuose
užsiėmimuose, kurių metu tėvai
įgijo
pozityvios
tėvystės
įgūdžius,
susipažino
su
pozityvios tėvystės metodikomis
ir
išmoko
jas
panaudoti
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Organizuojami šeimos atvejo
aptarimai tarpžinybinėse
grupėse, kurių metu aptariama
šeimos situacija, atnaujinami
šeimos ir šalių įsipareigojimai
teikiant paslaugas.
Materialinė parama šeimai –
labdara teikiama labiausiai
nepasiturinčioms šeimoms pagal
organizacijos galimybes
(edukacinės priemonės,
medikamentai, vitaminai, rūbai,
baldai, maisto paketai ir kt..).

Sausio – gruodžio mėnesiais,
kartą per mėnesį, VDC

Sausio – gruodžio mėnesiais,
pagal įvertintą šeimų poreikį,
VDC

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

praktiškai.
Reguliariai peržiūrimi vaikų,
lankančių VDC, individualūs
šeimos
vystymosi
planai,
tarpžinybinių grupių protokolai.
Išdalinta
produktais
tėvams.

parama
maisto
vaikams ir jų

