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I.

IR JŲ ĮGYVENDINIMĄ BEI VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS
Viešoji įstaiga „Senamiesčio vaikų dienos centras“ įsteigta 2000 m. kovo 21 d. steigimo
sutartimi, adresu Jonavos g. 14, Kaunas. 2000 m. birželio 16 d. įregistruota Lietuvos Respublikos
Juridinių asmenų registre.
Viešosios įstaigos „Senamiesčio vaikų dienos centras“ įstatai, kuriais šiuo metu įstaiga
vadovaujasi, patvirtinti 2013 m. kovo 21 d. vykusiame Visuotiniame dalininkų susirinkime (2013 m.
balandžio 23 d. įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, kodas – 135632740).
Dienos centro veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus organizuojant socialinę,
pedagoginę, švietėjišką, reabilitacinę veiklą ir teikiant su tuo susijusias paslaugas, nuosavo ir panaudos
teise valdomo turto priežiūra ir eksploatavimas.
Dienos centro uždaviniai:
1. ugdyti vaiko asmenybę, socialinius ir gyvenimo įgūdžius, saviraišką, remiantis krikščioniška
vertybių sistema;
2. teikti individualią pagalbą vaikams, paaugliams, kurie stokoja priežiūros šeimoje, patiria
fizinę, psichologinę ar kt. prievartą, turi mokymosi, bendravimo problemų ugdymo įstaigoje, šeimoje;
3. teikti socialinės priežiūros paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo
paslaugos) Kauno mieste gyvenančioms šeimoms su vaikais, stiprinti jų savarankiškumą ir integralumą į
visuomenę, ugdant šeimos telkimąsi, tarpusavio atsakomybę, socialinę kultūrą. Padėti tėvams ugdyti
pozityvių auklėjimo metodų plėtojimą.
4. rengti ir įgyvendinti inovatyvias socialines, pedagogines švietėjiškas bei prevencines
programas, plėtojant socialines paslaugas vaikams bei jų šeimoms.
Dienos centras vykdo šias funkcijas:
•

teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu,
integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas vaikams ir jų šeimoms (stacionarios dienos
centro paslaugos);
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•

teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas socialinės priežiūros paslaugas
gaunančioms šeimoms Kauno m. Žaliakalnio, Vilijampolės ir Šilainių seniūnijose;

•

organizuoja nemokamą Dienos centrą lankančių vaikų maitinimą;

•

teikia psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas vaikams ir jų šeimoms;

•

plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis,
policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir vietos bendruomenėmis ir su
kitomis vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis
institucijomis;

•

viešai skelbia visuomenei informaciją apie centro misiją ir viziją, darbo formas, tikslus,
uždavinius, jų įgyvendinimo priemones ir teikiamas paslaugas.

Dienos centras per 2017 m. suteikė paslaugas šioms tikslinėms grupėms:
Tikslinė grupė
Viso asmenų gavusių organizacijos paslaugas
per metus
Mokyklinio amžiaus vaikai (7-18 m.), 40 vaikų
gyvenantys šeimose, patiriančiose socialinę,
ekonominę atskirtį, nepriteklių ir kt.
Šeimos, gaunančios socialinės priežiūros 30 šeimų
paslaugas
Kauno
mieto
savivaldybės
teritorijoje
Bendra veiklos rezultatų apžvalga
Viešojoje įstaigoje „Senamiesčio vaikų dienos centras“ vaikams ir paaugliams (nuo 6 iki 18
metų) suteikiama specializuota, profesionali socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo ir psichologo
pagalba. Dienos centro siekis – teikiant pagalbą įgalinti tėvus auginti savo vaikus, kad vaikai nebūtų
atskirti nuo tėvų ar jiems artimos aplinkos, kai tėvai nėra pajėgūs to atlikti savarankiškai ir
atsižvelgdami į vaiko poreikius. Kai vaikai patiria fizinį, psichologinį, seksualinį smurtą, tėvams trūksta
gebėjimų vaikais pasirūpinti, dėl ligos, priklausomybių ar tėvystės įgūdžių stokos, dienos centre
teikiama pagalba vaikui ir jo šeimai, formuojant socialinę, psichologinę šeimos pusiausvyrą. Taip pat
vaikams teikiama kompleksinė pagalba, kad jie galėtų pilnavertiškai įsitraukti į ugdymo procesą
mokyklose, vystytųsi vaiko asmenybė po patirtų traumų, siekiama sumažinti šalutinius veiksnius, kad
vaikas mokytųsi pozityviai elgtis grupės aplinkoje, geranoriškai bendrautų su bendraamžiais ir
suaugusiais, pasitikėtų savo jėgomis ir galimybėmis.
Dienos centro komanda organizuoja vaikų individualius gebėjimus ugdančius būrelius (dailės,
menų, rankdarbių, dviračių sporto, futbolo, krepšinio, judriųjų žaidimų ir kt.), išvykas, filmų peržiūras –
diskusijas, stalo žaidimus, vaikų darbinių, buities ir higienos įgūdžių ugdymą. Vaikai, lydimi
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darbuotojų, mokosi ekonomiškai apsipirkti, pasigaminti maistą, atlikti kitus įvairius kasdienės buities
darbus, ugdančius jų savarankiškumą.
Teikiama psichologo pagalba vaikui, taikant terapinius metodus grupėje ir individualiai. Kasdien
pamokų ruošoje teikiama individuali socialinio pedagogo, praktikantų, savanorių pagalba vaikui,
turinčiam mokymosi, emocinių, elgesio sunkumų. Socialiniai darbuotojai nuolat puoselėja
bendradarbiaujančius santykių su tėvais ir vaiko aplinka (mokykla, išplėstine šeima). Organizuojamas
individualus šeimos psichologinių, socialinių problemų turinčių įtakos vaiko raidai aptarimas. Vaikai
maitinami kiekvieną darbo dieną 15 val. pateikiant sriubą, antrą patiekalą ir gėrimą, bei 17.00 arba 17.30
val. (priklausomai nuo metų laiko) pateikiant užkandžius, taip pat pagal poreikį skalbiami vaikų
drabužiai, sudaromos sąlygos išsimaudyti, pasikeisti drabužius.
Bendradarbiavimas su Kauno tautinės kultūros centru užtikrina vaikų meninį ugdymą, pedagogų
vedami meninio ugdymo užsiėmimai užtikrina vaikų tęstinį ugdymą. Vaikų tautinio etnografinio
ugdymo galimybes praturtina bendradarbiavimas su tradicinių amatų meistre Vilija Ratautiene, kuri,
pagal neformalaus vaikų švietimo projektą, vaikus moko austi, pinti iš vytelių ir kt.
Siekiant Dienos centrą lankančius vaikus supažindinti su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis,
jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis ir atsakomybe, pagalbos galimybėmis patyrus smurtą bei ugdyti
nepakantumą smurtiniam elgesiui 2017 m. buvo vykdomi projektai „Darni šeima – stipri visuomenė“ ir
„Atpažink ir stabdyk smurto ratą“. Projektų vykdymo laikotarpiu organizuojamose veiklose buvo
pravesti praktiniai - komandiniai užsiėmimai tėvams ir vaikams, organizuojamos diskusijos, filmo
peržiūra ir kt. Projekto dalyviai pagilino žinias apie smurto apraiškas, galimus konfliktų sprendimo
būdus ir kt. priemones (emocijų valdymo technikas, teisinius aspektus), siekiant išvengti smurto.
Projektas stiprino šeimos narių tarpusavio santykius, visuomenės stereotipinį smurtautojo vaidmens
suvokimą, skatino lyčių lygiavertiškumą ir partnerystę. Projekto dalyviai buvo ne tik supažindinti su
galimais smurto vengimo atvejais, bet ir skatinami didinti nepakantumą smurtui artimoje aplinkoje.
Vykdant projektą „Sveikas maistas – sveikas aš“ vaikai turėjo galimybę valgyti kokybišką, Lietuvos
ūkininkų užaugintą produkciją, bei iš jų pagamintą maistą. Projekto metu vaikai mokėsi gaminti įvairų
sveiką maistą, buvo supažindinti su sveikos mitybos principais, diskutuota apie pasaulio regionus,
kuriuose trūksta maisto išgyvenimui. Pagal projekto „Susipažink ir draugauk“ veiklas buvo
suorganizuota išvyka vaikams kartu su tėvais į Anykščius. Išvykos metu vaikai susipažino su Anykščių
krašto kultūriniu paveldu. Pagal neformalaus vaikų švietimo programą „Judėk ištisus metus“ ir projektą
„Sportuok aktyviai – gyvenk sveikai“ Dienos centro vaikai turėjo nuolatinius sveikos gyvensenos ir
sporto užsiėmimus. Jų metu vaikai susipažino su sporto nauda žmogaus organizmui, mokėsi žaisti
įvairius komandinius žaidimus, kaip krepšinis, futbolas, kvadratas, tinklinis; lankė plaukimo baseiną,
aplankė Lokės pėdą, pasidalino savo žiniomis apie sveiką gyvenseną su Pažėrų krašto bendruomenės
4

gyventojais. Įgyvendinant tęstinį vaikų dienos centrų finansavimo projektą „Psichosocialinės pagalbos
vaikams centras“ vaikai turėjo galimybę ugdyti savo gebėjimus per įvarius ugdomuosius, terapinius
užsiėmimus (dailės, rankdarbių, komandinio darbo, terapinius ir kt.), turėti grupines ir individualias
psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijas ir pagalbą ruošiant namų darbus, taip šis projektas
buvo skirtas padengti vaikų maitinimo išlaidas, bei iš dalies konsultuoti vaikų šeimas.
2017 m. vykdyti projektai
Eil.

Vykdoma veikla

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Projektas „Psichosocialinės pagalbos
vaikams centras“ - organizuoti dienos
socialinės priežiūros ir ugdymo
paslaugas vaikams, stiprinti šeimų
gebėjimus.
Projektas „Sveikas maistas – sveikas
aš“ –
ugdyti vaikų maisto gaminimo įgūdžius.
Maisto produktai įsigyjami iš vietos
augintojų ar gamintojų.
Projektas „Darni šeima – stipri
visuomenė“ –
tėvystės įgūdžių ir pozityvių auklėjimo
metodų šeimoje ugdymas
Projektas ,,Sportuok aktyviai – gyvenk
sveikai“ –
skatinti sveikos gyvensenos įpročius ir
fizinį aktyvumą.
Projektas „Atpažink ir stabdyk smurto
ratą“ –
smurto artimoje aplinkoje prevencija.
Projektas „Susipažink ir draugauk“ –
bendruomenės stiprinimas.
Projektas „Kai žinių turiu, tai ir
rinktis teisingai galiu!” –
psichoaktyviųjų medžiagų prevencija.
Socialinės priežiūros paslaugų teikimas
socialinės rizikos šeimoms su vaikais
Žaliakalnio, Vilijampolės ir Šilainių
seniūnijose.
NVŠ programa „Judėk ištisus metus!“
– sporto būrelis.
Atkurtas bendradarbiavimas su Labdaros
ir paramos fondu „Maisto bankas“.
Dalyvavome rudeninėje LPF „Maisto
bankas“ akcijoje.

Finansavimo
šaltinis

Vykdymo

LR SADM

2017-03-

laikotarpis

Skirtas
finansavimas
2017 metams
(Eur)
11 600

01/2017-12-31

Humana

3 000

LR SADM

3 000

LR ŠMM

2 360

LR SADM

4 000

Kauno
miesto
savivaldybė
LR SAM

627

Pastabos

Tęstinis 3 metų
projektas

17 265

Projekto vykdymas
perkeltas į 2018 m.

Kauno
miesto
savivaldybė

9274,98

2 650 Eur/mėn.

Kauno
miesto
savivaldybė
LPF
„Maisto
bankas“

675

1485

Parama maistu
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Tėvų ir globėjų konsultavimas, bei darbas su socialinės priežiūros paslaugas gaunančiomis
šeimomis Kauno mieste
2017 m rugpjūčio mėn. laimėjus viešųjų pirkimų konkursą Dienos centras pradėjo teikti
socialinės priežiūros paslaugas Kauno mieste gyvenančioms šeimoms. Finansuojami 3 socialinių
darbuotojų etatai leido teikti socialinės priežiūros paslaugas 30 Kauno miesto šeimų, patiriančių
socialinę riziką. Pagalba suaugusiems šeimos nariams užtikrino palankesnę vaiko emocinę aplinką
namuose, sumažėjo tikimybė vaikams patekti į globos namus, taip pat teikiamos įvairiapusės
konsultavimo, tarpininkavimo, informavimo paslaugos šeimoms padeda šeimoms lengviau integruotis į
visuomenę.
Materialinė parama vaikui ir šeimai
Atnaujintas bendradarbiavimas su LPF „Maisto bankas“ (nuo 2017 m. spalio mėn.) padėjo
užtikrinti maitinimą ateityje ne tik Dienos centro lankytojams, bet ir formuoti maisto davinius šeimoms,
kad maisto pilnavertiškumas būtų užtikrintas ir tiems vaikams, kurie Dienos centro nelanko. Per du
paskutinius metų mėnesius buvo išdalinti 120 maisto paketų.
Atsižvelgiant į šeimų poreikius ir Dienos centro galimybes buvo teikiama parama daiktais,
drabužiais, avalyne, žaislais, higienos priemonėmis ir mokymosi reikmenimis. Kiekvieną mėnesį 17
vaikų, gyvenančių kituose miesto mikrorajonuose, buvo pildoma viešojo transporto nuolatiniai
elektroniniai bilietai, taip sudarant palankesnes sąlygas atvykti į Dienos centrą, lankyti mokyklas ar kt.
neformaliojo ugdymo užsiėmimus.
Dienos centro suteiktos paslaugos ir parama vaikams su šeimomis per 2017 m.
Paslaugos pavadinimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kasdienės socialinių įgūdžių, ugdymo ir švietimo
paslaugos vaikams
Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos
vaikams ir jų šeimoms
Socialinio pedagogo konsultacijos vaikams ir jų tėvams
Kasdienis vaikų matinimas
Drabužių, avalynės, žaislų, kanceliarijos prekių labdara
Socialinės priežiūros paslaugas gaunančių šeimų
konsultavimas,
tarpininkavimas,
informavimas
(nuolatinis kasdienis darbas)

Matavimo
vienetas,
unikalūs dalyviai
dienos

Viso suteikta
metus
207

konsultacijos

195

konsultacijos
dienos
vaikai
šeimos

82
193
99
30

per
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Informacija apie personalą 2017 m. pabaigoje:
Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

1.

Direktorius

2.
3.
4.
5.

Socialinis pedagogas
Socialinis darbuotojas
Psichologas
Socialinių paslaugų įstaigos užimtumo
specialistas
Neformaliojo švietimo (sporto) mokytojas
Virėjas
Iš viso

6.
7.

Pareigybių
skaičius
1

Darbuotojų
skaičius
2

1,175
3,7
0,25
0,4

1
5
1
1

0,25
0,5625
7,3375

1
1
9 (10)

Pastabos
Julijai Eidukevičiūtei
suteiktos atostogos vaikui
prižiūrėti iki 2019 m.
gegužės 17 d.
Ieva Dumbliauskaitė dirbo
dviejose pareigose
Edgaras Austynas dirbo
dviejose pareigose

Teikė paslaugas:
• Buhalteris;
• Valytoja.

II.

2018 M. VEIKLOS IR ATEITIES PLANAI

• Atsižvelgiant į įstaigos finansines galimybes, žmogiškuosius išteklius pagal VšĮ „Senamiesčio
vaikų dienos centras“ direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu „Dėl vidaus audito rekomendacijų
įgyvendinimo priemonių plano“ Nr. 1.7-12 patvirtintą Rekomendacijų, pateiktų Viešosios įstaigos
„Senamiesčio vaikų dienos centras“ vidaus audito 2017 m. kovo 10 d. ataskaitoje Nr. 21-6-7,
įgyvendinimo priemonių planą šalinti Dienos centre vidaus audito metu nustatytus dokumentų valdymo,
vidaus kontrolės, socialinių paslaugų kokybės, vaikų saugumo trūkumus.
• Atnaujinti Dienos centro kompiuterinę įrangą, organizuoti turiningą vaikų laisvalaikį, įsigyti
stalo žaidimų, bilietų į kino teatrus ar kt. renginius, bei sprendžiant šeimų materialinį nepriteklių ieškoti
rėmėjų (privačių ar juridinių asmenų) paramai ir labdarai gauti.
• Dėl nuolatinių apyvartinių lėšų trūkumo išmokant darbuotojų atlyginimus bei lėšų trūkumo
padengti įstaigos vadovo darbo vietos išlaikymą, ieškoti įvairių galimų finansavimo šaltinių, išnaudoti
visas galimybes teikiant paraiškas projektams įgyvendinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai,
Kauno miesto savivaldybei, religiniams fondams.
• Atsižvelgiant į Dienos centro ateities veiklos kryptis, viziją, miesto socialinių paslaugų poreikį
parengti ir visuotinio neeilinio dalininkų susirinkimo metu patvirtinti naujus VšĮ „Senamiesčio vaikų
dienos centras“ įstatus.
• Atnaujinti Dienos centro interneto svetainę, teikti viešai metines ataskaitas, plačiau informuoti
apie vykstančius projektus ir veiklas.
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