VIEŠOJI ĮSTAIGA
„SENAMIESČIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS”

2021 METŲ
SOCIALINIO DARBO SU ŠEIMOMIS IR VAIKAIS
VEIKLOS ATASKAITA

2022 M. GEGUŽĖ

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, UŽDAVINIUS PER FINANSINIUS METUS
Viešoji įstaiga „Senamiesčio vaikų dienos centras“ (toliau Dienos centras arba 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 – ugdant krikščioniškas vertybes organizuoti turiningą vaikų laisvalaikį bei
įgalinti šeimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas. Mūsų misija – telkiant bendruomenę ir profesionalius
darbuotojus tenkinti vaiko ir šeimos esminius poreikius. Mūsų vizija: saugi ir priimanti aplinka – puoselėjanti ir
darni šeima.
Dienos centro uždaviniai:
1) ugdyti vaiko asmenybę, pamatines vertybes, stiprinti socialinius ir gyvenimo įgūdžius;
2) stiprinti tėvų/globėjų savarankiškumą ir integraciją į darbo rinką, ugdyti bendruomeniškumą ir
tarpusavio atsakomybę, šeimos vertybes. Padėti tėvams taikyti pozityvius auklėjimo metodus.
3) rengti ir įgyvendinti inovatyvias socialines, neformalaus švietimo bei prevencines programas, plėtojant
socialines paslaugas vaikams ir jų šeimoms.
4) ugdyti savanorių, praktikantų vertybes, atsakingą, atjautų požiūrį darbe su žmonėmis.
Dienos centras vykdo šias veiklas:
•

teikia vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą (7-18 m.);

•

teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslaugą namuose socialinę riziką
patiriančioms šeimoms Kauno mieste;

•

teikia psichosocialinės pagalbos paslaugą vaikams, jų šeimoms, kitiems asmenims;

•

organizuoja vaikų stovyklas vasaros ir mokslo atostogų metu;

•

skatina savanorystę ir suteikia praktikos vietas studentams;

•

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

•

ugdo krikščionišką kultūrą, sudaro vaikams galimybes priimti sakramentus, organizuoja Šv. Mišias Dienos
centro vaikams;

•

teikia labdarą maistu ir daiktais Dienos centro vaikams ir jų šeimoms;

•

šviečia visuomenę apie tradicinės šeimos vertybes, pozityvų vaikų ugdymą, socialinio darbo tendencijas;

•

viešai skelbia visuomenei informaciją apie centro misiją ir tikslus, jų įgyvendinimo priemones, teikiamas
paslaugas,

veiklos

ir

finansines

ataskaitas

http://senvdc.lcn.lt/lt/,

https://www.facebook.com/VaikuDienoscentas/.
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1.2. 2021 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ PERŽVALGA
Socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir šeimoms. 2021 m. Viešojoje įstaigoje „Senamiesčio vaikų
dienos centras“ buvo suteikta specializuota, profesionali socialinių darbuotojų, socialinio pedagogo ir psichologo
pagalba 22 (unikalūs dalyviai) vaikams (7-18 m.). Griežto karantino metu paslaugos buvo teikiamos mišriu būdu
(per nuotolį ir gyvai); dirbama mažose grupėse iki 5-10 vaikų. Vaikų skaičius 2021 metų eigoje mažėjo iki 15
reguliariai lankančių vaikų. 2 auklėtiniai sulaukė pilnametystės, keli vaikai pakeitė gyvenamą vietą, 2 vaikai buvo
laikinoje globoje.
1 lentelė. 2021 m. Dienos centro tikslinės grupės
Tikslinė grupė
Mokyklinio amžiaus vaikai (7-18 m.)
Socialinę riziką patiriančios šeimos su vaikais
Savanoriai
Praktikantai

Viso asmenų gavusių organizacijos paslaugas per
metus
22 lankytojai
10 šeimų
12 iš Lietuvos, 1 savanorė iš Vengrijos
9 studentai, 1 studentė iš Belgijos

Dienos centro specialistai 2021 m. teikė Dienos centro paslaugas 226 dienas, 5 dienomis daugiau nei 2020
m. Darbuotojai veiklų metu ugdė meninius, sportinius vaikų gebėjimus, padėjo ruošti namų darbus, organizavimo
renginius, vedė filmų peržiūras ir diskusijas, kalbėjo emocinio intelekto stiprinimo temomis, ugdė vaikų buitinius
ir higienos įgūdžius. Įvairiose Dienos centro veiklose įsitraukė praktikantai ir savanoriai.
2 lentelė. Dienos centro specialistų suteiktos paslaugos ir parama per 2021 m.
Paslaugos pavadinimas
1. Kasdieninės socialinių įgūdžių, ugdymo ir švietimo
paslaugos vaikams per nuotolį ir kontaktiniu būdu
2. Psichologo konsultacijos vaikams ir jų šeimoms
3. Socialinio pedagogo konsultacijos vaikams ir jų
tėvams
4. Kasdieninis vaikų maitinimas
5. Socialinės
priežiūros
paslaugos
šeimoms
(konsultavimas, tarpininkavimas, informavimas)
6. Viešojo transporto mėnesinių bilietų papildymas
vaikams, lankantiems dienos centrą
7. Parama šeimoms maisto produktais 2 kartus per
mėnesį
8. Partnerių vaikų vasaros stovyklos (Atgaja,
Piligrimų centras, KAJC ir pan.)
9. „Maisto banko“ akcijos prekybos centre
„Akropolis“
10. Vaikų stovykla pagal Kauno m. finansuojamą
projektą
11. Finansinė parama 1 vaikui lankant privačią
mokyklą

Matavimo vienetas
dienos

Viso suteikta per
metus
226

konsultacijos
konsultacijos

203
74

dienos
konsultacijos

226
1465

kartai

96

kg

4548,92

dalyviai

2

kg

462,91

dalyviai

19

Eur/mėn.

50
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Socialinis pedagogas per 2021 m. konsultavo 74 kartus vaikus ir tėvelius vaikų ugdymo ir elgesio
klausimais. Dienos centro psichologas pravedė kontaktines ir nuotolines konsultacijas 203 kartus vaikams ir jų
šeimoms, taikant terapinius metodus grupėje ir individualiai. Socialinės darbuotojos per 2021 m. šeimas socialinės
priežiūros paslaugas suteikė 1465 kartų. Per 2021 m. vaikai buvo maitinti 226 dienas du kartus dienoje. Gautas
finansavimas surengti vaikų vasaros stovyklą 2021 m. birželio- liepos mėn. (viso 9 d.d.), kurioje dalyvavo 19 vaikų.
Per 2021 m. Kauno miesto savivaldybė finansavo 1 socialinio darbuotojo etatą ir sudarė galimybes teikti
socialinės priežiūros paslaugas 10-čiai Kauno miesto šeimų. Pagalba suaugusiems šeimos nariams užtikrino
palankesnę vaiko emocinę aplinką namuose, sumažino tikimybę vaikams patirti smurtą artimoje aplinkoje, taip pat
teikiamos įvairiapusės konsultavimo, tarpininkavimo, informavimo paslaugos padėjo šeimoms lengviau spręsti
vaikų ugdymo, psichologines, socialines ir ekonomines problemas.
Savanorystė. Įvairiose Dienos centro veiklose dalyvavo 12 savanorių iš Lietuvos, 1 savanorė iš Vengrijos,
studijų praktiką atliko 9 studentai, viena studentė buvo iš Belgijos (žr. 1 lent.). Savanorių skaičius 2021 m. išliko
toks pats kaip ir 2020 m. Džiaugėmės nauja darbine patirtimi suteikiant praktikos vietą užsienio studentei iš
Belgijos. Savanorius ir praktikantus mokslo metų laiku palydėjo ir konsultavo Dienos centro socialinė darbuotoja
ir psichologė.
Parama ir labdara. Per 2021 m. bendradarbiaujant su LPF Maisto banku išdalinta 4548,92 kg (2020 m. 6713,94 kg) maisto (žr. 2 lent.), t. y. 2165,02 kg mažiau nei 2020 m. Sušvelnėjus karantinui, sumažėjo poreikis
paramai maistu. Buvo įgyvendintos 2 LPF „Maisto bankas“ akcijos, kuriose dalyvavo dienos centro darbuotojai,
vaikai ir savanoriai. Akcijų metu surinkta 462,91 kg. (2020 m. dėl giežtos karantino įvykio viena LPF Maisto banko
akcija, kurios metu surinkta apie 105 kg). Atsižvelgiant į šeimų poreikius ir Dienos centro galimybes buvo teikiama
parama daiktais, drabužiais, avalyne, žaislais, higienos priemonėmis ir mokymosi reikmenimis. Kiekvieną mėnesį
buvo pildomi viešojo transporto nuolatiniai elektroniniai bilietai vaikams (viso 96 kartai), taip sudarant palankesnes
sąlygas atvykti į Dienos centrą, lankyti mokyklas ar neformaliojo ugdymo užsiėmimus (žr. 2 lent.).
Personalo apžvalga. 2021 m. vyko personalo kaita, pasikeitė 5 darbuotojai. Personalo kaita turėjo teigiamą
ir neigiamą poveikį organizacijos paslaugų kokybei. 2021 m. rudenį suformuota nauja komanda. Perskirstyti 3
darbuotojų krūviai ir pareigybės: soc. pedagogės (0,8) ir vaikų užimtumo specialistės (0,35 et.) ir 1 socialinės
darbuotojos (0,5 et.), jų darbo krūviai perskirstyti 2 darbuotojams - vaikų užimtumo specialistei (0,8 et.) ir naujai
socialinei darbuotojai (0,8 et.). Šiuo pokyčiu buvo siekiama sudaryti didesnius darbo krūvius, ir atitinkamai mokėti
oresnį atlyginimą, ateityje sumažinti tikimybę personalo kaitai. Metų pabaigoje Dienos centre dirbo 7 darbuotojai,
2 asmenys teikė paslaugas (žr. 3 lent.).
Per 2021 m. Dienos centro komandai suorganizuotos 8 profesinės komandos supervizijos ir 12 individualių
supervizijų su dr. L. Abromaitiene, bei 1 komandiniai mokymai „Gyvųjų Akmenų“ sodyboje tema „Misija, vizija,
ilgalaikiai tikslai“. Komandos nariai kompetencijas kėlė kitų organizacijų mokymuose.
2021 metų viduryje kartu su komanda parengtas Dienos centro 2021-2022 metų veiklos planas.
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3 lentelė. Informacija apie personalą 2021 m. pabaigoje
Eil. Nr.

1.
2.
3.

Pareigybės pavadinimas
Direktorė
Buhalterė
Socialinės darbuotojos

Pareigybių
skaičius
1
1
1

Darbo
krūvis per
mėn. (val.)
140
48
290

Darbuotojų
skaičius
1
1
2

Pastabos

+1 darbuotoja vaiko
auginimo atostogose

4.
5.
6.

Psichologė
1
32
1
Vaikų užimtumo specialistė
1
120
1
Virėja
1
160
1
Iš viso
4,94 etato
7
Teikė paslaugas: valytoja ir psichologė (LR SADM projekte – savanorių ir praktikantų
konsultavimas ir palydėjimas)
*Skaičiuojama, kad mėnesis turi 21 d.d.
Paslaugos ir projektinė veikla. Lietuvoje 2021 m. gale buvo akredituotos visos socialinės paslaugos
nurodytos socialinių paslaugų kataloge. Dienos centras papildomai gavo akreditaciją teikti psichosocialinės
pagalbos paslaugą šeimoms su vaikais ir kitiems asmenims. Per 2021 metus įgyvendinti 5 skirtingi socialiniai
projektai (žr. 4 lent.), teiktos dvi paslaugos.
4 lentelė. Paslaugos ir projektinė veikla 2021 m.
Vykdoma veikla (projekto
Finansavimo Vykdymo
Gauta
Paskirtis
Eil.
pavadinimas)
šaltinis
finansavimas
Nr.
laikotarpis
(Eur)
Kauno
23 887,61
Darbuotojų
1. Vaikų dienos socialinės priežiūros
2021 m.
paslauga
miesto sav.
atlyginimams,
vaikų viešojo tran.
bilietams, maistui,
administravimui,
kt.
Kauno
18 550
Darbuotojų
2. Socialinės priežiūros paslaugų
2021 m.
teikimas socialinę riziką
miesto
atlyginimams, jų
patiriančioms šeimoms su vaikais
savivaldybė
transporto ir
namuose
telefono išlaidoms
apmokėti, biuro
priemonėms,
adminstravimui
Kauno
2 160
2 NVŠ mokytojų
3. NVŠ programos (būreliai) “Judėk
2021-02/12
ištisus metus!”, “Kai kuriu, tai daug
miesto sav.
atlyginimams
mėn.
ką galiu! “
Kauno
2 837
Stovyklos išlaidos
4. “Kaunas - mano namai: jį pažįstu ir
2021 m.
vertinu”
miesto sav.

5. Kokybiškas maitinimas atskirtį ir
nepriežiūrą patiriantiems vaikams

Aukok.lt

2020/2021
m.

3 400,85

Maisto produktams
ir virėjos
atlyginimui
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6. Kauno arkivyskupijos Caritas
parama

Kauno ark.
Caritas

2021/2022

7. Subsidija nuo COVID-19
nukentėjusiems NVO

LR SADM

2022 m.

VISO

4 000

m.

4 050

Vadovo darbo
užmokestis,
sensorinės,
metodinės
priemonės vaikams
Prof. supervizija,
dezinfekcinėms
priemonėms,
savanorių,
praktikantų
konsultavimas

58 885,46

Ūkinė veikla. Metų eigoje su VšĮ Kauno arkivyskupijos ekonomo tarnybos pagalba įrengti virtuvės baldų
komplektai 2 ir 3 aukštuose. Nuo 2021 m. pilnu darbo krūviu pradėjo dirbti virėjas. Pradėta teikti maitinimo
paslaugą Kauno ark. Caritas programos „Vaiko gerovės institutas“ vaikų dienos centrui.

Direktorė

Aušra Žukauskaitė
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