2017 METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA
Klaipėda
2017

1. CENTRO STRUKTŪRA IR ŽMOGIŠKIEJI RESURSAI
1.1. 2017 m. labdaros ir parmos fonde “Dienvidis” dirbo:

Žmonių
skaičius
1
1

Etatai

2

1
0,5

Socialinio darbuotojo
padėjėjas
Socialinė pedagogė

1

1

Nuo 2016-09-19

2

2

1
1

0,5
1

8.
9.

Psichologas
Neformalaus ugdymo
pedagogė
Ūkio reikalų tvarkytojas
Valytoja

Nuo 2016-10-16 iki 2017-06-30
Nuo 2017-07-21
Nuo 2017-03-15
Nuo 2015-06-15
Nuo 2007-12-04 iki 2017-05-30

1
1

10.

Virėja

1

0,75
1
0,5
0,75

Nuo 2016-06-13
Nuo 2017-08-28
Nuo 2014-05-06 iki 2017-08-28
Nuo 2017-08-28

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Pareigybės pavadinimas
Direktorė
Direktoriaus pavaduotoja
socialiniam darbui
Socialinis darbuotojas

1
1

Pastabos
Nuo 2013-01-07
Nuo 2011-07-07
Nuo 2014-07-11
Nuo 2016-11-07 iki 2017-05-30

Labdaros ir paramos fondas “Dienvidis” – socialinė įstaiga, teikianti socialines priežiūros
paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams ir socialinės rizikos vaikams.
MISIJA - profesionalių socialinių ir psichologinių paslaugų pagalba didinti vaikų ir
jaunimo socialinę kompetenciją, mažinti skurdą, siekiant išvengti socialinės atskirties.
VIZIJA - mylimas vaikas, turintis jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vystymuisi
tinkamas sąlygas ir galimybes gyventi pilnavertį gyvenimą harmoningoje visuomenėje.
Finansavimo šaltiniai:
1. Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto lėšos.
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (projektai).
3. EEA Grants projektas
4. Vokietijos fondo Children‘s net lėšos.
5. Rėmėjų lėšos

2. SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS
2.1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimas
2.1.1. Vaikų ir jų tėvų informavimas, konsultavimas.
2.1.2. Tarpininkavimas ir atstovavimas vaikui: mokykloje, vaikų teisių apsaugos skyriuje,
policijoje, sveikatos priežiūros įstaigose, pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje ir kt.
2.1.3. Maitinimas (užtikrinamas pilnavertis maitinimas 2 kartus per dieną vaikams iki 14 metų
ir 3 kartus per dieną vaikams nuo 14 metų iki 18 metų).
2.1.4. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas (atpažinti ir suprasti pavojingas, nesaugias
situacijas, pažinti būtiniausias įstaigas (policijos, ugniagesių, medicinos ir kt.), orientuotis mieste,
laike, gyvenamoje aplinkoje, planuoti savo dieną, gebėti paruošti maistą vartojimui, suvokti savo
teises, pareigas, poreikius, atsakomybes ir jų laikytis; tvarkytis patalpose, darbo vietose, vertinti kitų
žmonių pastangas išlaikyti švarą name, gatvėje, gamtoje; reikšti savo nuomones, jausmus; rūpintis
savo išvaizda, kūno švara, tvarkingumu ir t.t.).
2.1.5. Psichologinė pagalba (individualios psichologinės konsultacijos vaikams ir jų tėvams
pagal problemos pobūdį: interviu, anamnezės rinkimas, testavimas, dailės terapija, žaidimų terapija
ir sapnų analizės terapija ir kt. pagal poreikį.
2.1.6. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas: dušas, drabužių skalbimas,
lyginimas.
2.1.7. Sociokultūrinės paslaugos - laisvalaikio organizavimo paslaugos, kurios yra teikiamos
tam, kad būtų išvengta socialinių problemų. Šių paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, dalyvauti
grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, ruošti pamokas.
- bendravimas;
- užimtumo organizavimas;
- švenčių organizavimas; ekskursijos;
- pagalba pamokų ruošoje;
- žalingų įpročių prevencija;
- dalyvavimas (“Maisto banko”) akcijose.
2.1.8. Darbinių įgūdžių ugdymas (rankdarbiai, savarankiškas
tvarkymas, sodininkystė, dalyvavimas talkose „Darom“ ir kt.).

patalpų,

aplinkos

2.1.9. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne - būtiniausių drabužių, avalynės,
mokyklinių reikmenų ir kt. priemonių teikimas pagal turimas galimybes.
2.1.10. Apsilankymas vaiko namuose, siekiant susipažinti su vaiko gyvenamąja aplinka.

2.2. 2017m. LANKANČIŲ/ LANKIUSIŲ VAIKŲ SĄRŠAS
Eil.
Nr.
1

Vaiko pavardė,
vardas

Gimimo
metai

Bilvinas Gintaras

2000-08-24

2

Buta Edgaras

2007-09-20

3

Cvetkova Anhela

2005-08-20

4

Dargytė Aurika

2008-02-12

5

Dargytė Kamilė

2006-12-28

6

Daugėla Mantas

2006-12-23

7

Drazdauskaitė
Gabrielė

2002-06-27

8

Girčius Dovydas

2001-11-21

9

Girčius Deividas

2002-11-04

10

Girčius Gytis

2004-12-16

11

Griškevičiūtė Ema

2005-09-12

12
13
14

Iljin Eduardas
Jalaskin Justas

2001-03-26
2010-01-08

Kavskis Aleksandras

2002-06-30

15
16
17

Kožikis Eimantas
Kulikauskaitė Emilija

2000-12-29
2010-01-23

Pakutka Karolis

2005-08-04

18
19

Paulauskas Linas

2004-01-14

Paulauskaitė Kristina

2001-03-01

20

Petronavičius
Vygantas

2008-10-07

Savivaldybė paslaugas perka nuo 2014-02-27 iki 201712-07 Nr. SP43-1707
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2008-11-07
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-10-11
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2015-04-07 iki 201702-24 Nr. SP43-263
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-07-20 SP43-984
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2016-02-17
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-09-22
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2016-02-01 iki 201702-08 Nr. SP1-510
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2015-04-08
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2015-04-08 iki 201703-17 Nr. SP43-381
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2015-06-29 iki 201610-25

Proškinaitė Laura

1999-07-03

Savivaldybė paslaugas perka nuo 2013-11-27 iki 201706-30 Nr. SP43-887

Proškinaitė Viktorija

1999-07-03

Sirtautas Denas

2002-11-10

Sirtautaitė Deimantė

2007-04-18

Survilaitė Viktorija

2002-09-17

Survilaitė Kamilė

1999-09-16

21
22
23
24
25
26

Pastabos
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2009-12-31
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-10-11
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2014-11-26
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-03-17
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-03-17
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2014-11-20
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-10-24
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2015-07-30 iki 201706-06 Nr. SP43-768
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2012-11-06
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2012-11-06
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2012-11-20

Savivaldybė paslaugas perka nuo 2013-11-27 iki 201706-30 Nr. SP43-886
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2016-10-31 iki 201701-18 Nr. SP43-84
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-02-15 SP43-239
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2016-10-31 iki 201701-18 Nr. SP43-85
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-02-15 SP43-240
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2016-04-22 iki 201705-17 Nr. SP43-672
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2016-04-22 iki 201709-11 Nr. SP43-1194

Survilaitė Kristina

2008-02-03

28
29
30
31
32

Šimkonis Manridas
Tamošiūnas Ervinas
Topol Eimantas
Urbonaitė Austėja

2009-07-25
2006-12-05
2009-08-14
2005-09-20

Žukauskaitė Arminija

2001-03-20

Savivaldybė paslaugas perka nuo 2016-04-22 iki 201709-11 Nr. SP43-1193
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-04-21
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2015-04-15
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2017-09-13
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2014-10-02
Savivaldybė paslaugas perka nuo 2015-10-06 iki 201709-14 Nr. SP43 - 1218

27

Nuo dienos centro atidarymo pradžios lankė/lanko 132 vaikas.
2017 m. Klaipėdos m. savivaldybės siuntimu į labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos
centrą nukreipta 11 socialinės rizikos šeimų vaikų.
2017 m. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos sprendimu nutrauktas paslaugų teikimas 13
vaikų: tėvų prašymu dėl įvairių priežasčių, tapus pilnamečiais, apsigyvenus Trumpalaikės
socialinės globos ir krizių įveikimo pagalbos skyriuje.
2.3. Paslaugų gavėjų skaičius 2017 m., kuriems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
socialinių reikalų departamento socialinės paramos skyrius teikia socialinės priežiūros
paslaugas vaikų dienos centre

Gavėjai

Iš viso
dienos
centre
per
2017me
tus

1

2

3

4

5

6

7

8

Norėtų
lankytis
ir gauti
socialine
s
paslauga
s
2017 m.
(laukiant
ys
eilėje)
9

45

32

32

32

32

32

32

-

2017m.

Vaikai

Iš jų
esantys
VTAS
žinioje

iš jų esantys BĮ
Klaipėdos m.
šeimos ir vaiko
gerovės centro
žinioje

Nuolatos
buvo
maitinami
(pagal
lankomumo
grafikus)

irkti vaistai,
akiniai,
avalynė,
drabužiai

Parengti
Individu
alūs
darbo
su
vaiku
planai

Gavo
materialinę
paramą:nup

Parengtų
individua
lių planų
peržiūra

13

5

3

5

6

7

8

9

13

13

13

13

13

Norėtų lankytis ir
gauti socialines
paslaugas
2016 m.
(laukiantys

Vaikai

Parengtų
individualių planų
peržiūra

3

nupirkti vaistai,
akiniai, avalynė,
drabužiai
Parengti
Individualūs darbo
su vaiku planai

2

Gavo materialinę
paramą:

1

iš jų esantys BĮ
Klaipėdos m.
šeimos ir vaiko
gerovės centro
žinioje
4

Gavėjai

Iš jų
esantys
VTAS
žinioje

Gavo
psichologinę
pagalba centre

2017 m.

Nuolatos buvo

Iš viso
dienos
centre
per
2017
metus

maitinami (pagal
lankomumo
grafikus)

2.4. Paslaugų gavėjų skaičius 2017 m., kuriems suteikiama galimybė lankyti vaikų dienos
centrą pagal numatytą „signalinių šeimų statusą“ iš kitų LPF „Dienvidis“ lėšų

10

5

2.5. Bendri Vaikų dienos centro vidutiniai rodikliai, kuriems Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos socialinių reikalų departamento socialinės paramos skyrius teikia socialinės
priežiūros paslaugas vaikų dienos centre
Vidutinis skaičius per 1 atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį
iš viso
maitinamų
nuolat su vaikais
dienos
vaikų
dirbančių darbuotojų
centrą
lankančių
vaikų

Vidutinė išlaidų suma, tenkanti
1 vaiko maitinimui per 1 dieną iš savivaldybės lėšų,
Eur (14-ai vaikų)

2.1

2.2

2.3

2.5

32

32

4

0,81 EUR (iki spalio mėn. 09 d.)
1,34 EUR ( nuo spalio mėn. 10 d.)

2.6. Duomenys apie vaikus:
Per 2017
metus
2.5.1
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4

Ikimokyklinio amžiaus
Pradinių klasių (7-11 m.)
Vidutinio amžiaus (12-15 m.)
Vyresniojo amžiaus (16-18 m.)

10
13
9

2.7. Duomenys apie vaikų šeimas
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

Gausios šeimos
Nepilna šeima (vaiką augina viena motina ar tėvas)
Turinčios priklausomybių
Neužtikrinančios vaikui reikiamos priežiūros ir ugdymo

3
10
4
15

2.8. Maitinamo organizavimas:
Maitinimo būdas
4.1
4.2
4. 3
4. 4

Karštu maistu, pristatomu į dienos
centrą
Karštu maistu, gaminamu dienos centre
Šaltu maistu (užkandžiai su arbata)
„Maisto banko“ duodami maisto
daviniai

Maitinama kartų per dieną
vienas
du
trys

Pagal
poreikį

x

2.9. Įstaigoje praktiką per 2017 m. atliko:

x
x

x
x

Mokymo įstaiga
Klaipėdos universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Klaipėdos valstybinė kolegija
Darbo rinkos mokymo centras

8.1
8.2
8.3
8.4

Studentų
skaičius
9
1
-

3. PASIEKTI DARBO SU VAIKAIS REZULTATAI
3.1. Suteiktos paslaugos vaikams:
Suteiktų paslaugų grupės

Suteiktą kartų per
atsiskaitymo
laikotarpį
32 (Vidutiniškai
suteikta
kartų per mėnesį)

3.2.1.

Individualus socialinis darbas su vaikais pagal sudarytus individualius
socialinės pagalbos planus

3.2.2.

Ugdymo užsiėmimai grupėse (pokalbiai, diskusijos, paskaitėlės ir pan.)
Renginiai ir šventės centre (kartų per metus)
Ekskursijos ir išvykos (kartų per metus)
Stovyklos (kartų per metus)
Edukacinė veikla (kartai per metus)
Prevencinė veikla (kartai per metus)
Visuomeninis darbas (bendruomenės, vietovės ir pan. labui)

25
59
38
4
41
9
3

1. Maisto banko akcija
2. Vilties bėgimas 2017

2
1

Socialinės akcijos

4

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.9.8.

3.9.9.

3.2.Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis:
1. BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centras
2. „Maisto bankas“ Klaipėdos padalinys
3. Klaipėdos m. „Verdenės“ progimnazija
4. Klaipėdos m. „Vitės“ pagrindinė mokykla
5. Klaipėdos m. „Sendvario“ pagrindinė mokykla
6. Klaipėdos m. „Baltijos“ gimnazija
7. Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla
8. LPF „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“
9. Klaipėdos technologijų mokymų centras
3.5. Dienos centre organizuoti renginiai ir šventės:

1. 2017-01-02 Generalinis dienos centro tvarkymasis ugdant darbinius įgūdžius.
2. 2017-01-04 Žiemos linksmybės lauke.
3. 2017-01-05 Dainuojame ,,Karaoke‘‘.
4. 2017-01-06 Svečiuose ,,Trys Karaliai‘‘. Estafetės vaikų dienos centre.
5. 2017-01-08 Minime dienos centro gimtadienį Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje.
6. 2017-01-12 Filmo peržiūra vaikų dienos centre.
7. 2017-01-13 Sausio 13- osios minėjimas.
8. 2017-01-16 Žiemos linksmybės, išvyka ant kalniuko.
9. 2017-01-17/19/24/26/31 Dainavimo pamoka.
10. 2017-01-25 Zumbos užsiėmimai vaikų dienos centre.
11. 2017-01-27 Filmo peržiūra. Dalyvavome akcijoje: Žvakė už kiekvieną vaiką.
12. 2017-02-07 Stalo žaidimų diena, vaikų dienos centre.
13. 2017-02-08 Valentino dienos pašto dėžutės gamyba, ugdant kūrybinius įgūdžius.
14. 2017-02-13 Kūrybinių įgūdžių ugdymas, dienos centro puošimas Valentino dienai.
15. 2017-02-14 Valentino dienos šventė vaikų dienos centre.
16. 2017-02-20 Kaukių gamyba Užgavėnių šventei.
17. 2017-02-27 Aikido treniruotė.
18. 2017-03-2 Išvyka į Kar Kar parką pasivaikščiojimui.
19. 2017-03-03 Kūrybinių įgūdžių ugdymas, piešiame tautinį kostiumą, konkursui ,,Trijų spalvų
istorija‘‘.
20. 2017-03-07 Kūrybinių įgūdžių ugdymas, gaminame popierines gėles Kovo 8 -ąjai.
21. 2017-03-08 Švenčiame mergaičių dieną su vaikų dienos centro mergaitėmis. Lakuojame nagus,
darome veido kaukes, ugdome higienos įgūdžius.
22. 2017-03-09 Užsiėmimas skirtas Kovo 11- ąjai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Kūrybinis užsiėmimas ,,Aš myliu Lietuvą‘‘.
23. 2017-03-10 Prevencinis užsiėmimas: ,,Mėlynasis banginis‘‘.
24. 2017-03-13 Kulinarinių įgūdžių ugdymas, kepame avižinius sausainius, vykstame į Kar Kar parką.
25. 2017-03-14 Užsiėmimas apie šiukšlių rūšiavimą. Vyko vaikų dienos centro lankančių vaikų
susirinkimas, prisimename dienos centro taisykles.
26. 2017-03-15 Žaidžiame ,,Protmūšį‘‘. Ugdome loginį mąstymą.
27. 2017-03-16 Karaoke vakaras vaikų dienos centre.
28. 2017-03-17 Diskoteka mažesniesiems vaikų dienos centro vaikams.
29. 2017-03-20 Minint žemės dieną, sodiname sėklytes. Darome 10 – ties dalykų sąrašą, kaip aš saugau
gamtą.
30. 2017-03-21 Minint savaitę be patyčių, žaidimas: ,,Kodėl tu man patinki‘‘? ,,Komplimentų diena“.
Diskusija apie patyčias, kaip jaučiamės.
31. 2017-03-22 Kūrybinių įgūdžių ugdymas, gaminame draugystės medalioną.

32. 2017-03-23 Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, žaidimai kieme.
33. 2017-03-24 Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, išvyka į Klaipėdos Akropolio ledo areną.
34. 2017-03-27 Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, išvyka į Kar Kar parką su riedučiais.
2017-03-28 Piešiame savo jausmų medį. Kūrybinių įgūdžių ugdymas. Mokinamės atpažinti savo jausmą.
35. 2017-03-30 Diskusija: Kodėl aš sau patinku? Motyvacinio filmo peržiūra.
36. 2017-03-31 Užbaigiame draugystės medalionus, juos spalvindami ir papuošdami, taip ugdome
kūrybinius įgūdžius.
37. 2017-03-02/07/09/14/16/21/23/28/30 Dainavimo pamokos apie vaikų teises.
38. 2017-03-09/16/23/30 Linas – pagalba vaikams, programos užsiėmimai.
39. 2017-04-05 Meninių įgūdžių ugdymas Velykinių dekoracijų kūrimas.
40. 2017-04-11 Ugdant meninius įgūdžius dažome Velykinius kiaušinius.
41. 2017-04-12 Velykų šventė vaikų dienos centre.
42. 2017-04-13 Protų mūšis.
43. 2017-04-18 Išvyka į sveikatos biurą ,,Performancų dirbtuvės‘‘.
44. 2017-04-19 Vaikų susirinkimas vaikų dienos centre.
45. 2017-04-20 Ugdant darbinius įgūdžius ,,Darom akcija‘‘.
46. 2017-04-22 Klaipėdos jaunimo organizacijų ,,Apskritojo stalo‘‘ organizuojama ,,Darom‘‘ akcija.
47. 2017-04-25 Diskusija su Gabrieliumi Liaudansku (Svaru) ,,Aš čia ir dabar‘‘. Diskusija vyko vaikų
dienos centre ,,Dienvidis‘‘, kur buvo kalbama apie tai, ką tau reiškia būti pilietišku, sąmoningu ir
aktyviu jaunu žmogumi. Žmogumi, kuris kuria savo šalies ateitį.
48. 2017-04-26 Ugdant meninius įgūdžius ,,rėmelių gamyba‘‘ mamų dienai.
49. 2017-04-27 Ugdant sveikos gyvensenos bei kulinarinius įgūdžius, gaminame salotas.
50. 2017-04-28 Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius ir minint Tarptautinę šokio dieną dienos centre
vyko zumbos užsiėmimai. Užsiėmimą vedė zumbos trenerė: Sigita Laurinaitienė.
51. 2017-05-02 Stalo žaidimų diena
52. 2017-05-03 Mamyčių dienos šventė
53. 2017-05-05 Filmo peržiūra
54. 2017-05-08 Dienos centro tvarkymosi diena
55. 2017-05-09 Popierinių gėlyčių darymas senelių namams
56. 2017-05-16 Dailės terapija „Mano asmenybės dalys'' 10 – 11 metų vaikams.
57. 2015-05-18 Žaidimas ,,Protų mūšis''
58. 2015-05-22 Dienos centro tvarkymosi diena
59. 2015-05-23 Marškinėlių dekoravimas „Klaipėdos krašto simboliai''
60. 2015-05-24 Dailės terapija ,,Meilė mano gyvenime''. Meilės žemėlapio darymas. 10 – 11 metų
vaikams.
61. 2015-05-25 Žaidimas ,,Protų mūšis''

62. 2015-05-31 Žaidimų popietė lauke

63. 2017-06-08 Ugdant meninius įgūdžius, vaikų dienos centre ,,Dienvidis‘‘ svečiavosi Klaipėdos
Jaunimo teatras su programa ,, Knygų personažai atgyja‘‘.
64. 2017-06-09 Animacinio filmuko peržiūra.
65. 2017-06-13 Svečiuose pasaulio hiphopo čempionas Edgaras Kerpė. Ugdant higienos įgūdžius,
svečiuose Olesios Žuravliovos ,,Design home‘‘ specialistės, kurios pravedė užsiėmimą, kaip
tinkamai prižiūrėti veido odą.
66. 2017-06-19 Burbulų diena vaikų dienos centre. Svečiavosi animatorė ,,Pepė ilgakojinė‘‘.
67. 2017-06-20 Ugdant kūrybinius įgūdžius vaikai gaminosi aitvarus.

68. 2017-06-22 Svečiuose renginių vedėja – Dailė , kuri pristatė vaikams įvairius muzikinius
instrumentus
69. 2017-07 03-05 Generalinis vaikų dienos centro patalpų tvarkymas
70. 2017-07-12 Vaikų dienos centre sutiktuvių šventė. Svečiai iš Vokietijos.
71. 2017-07-13 Floristikos užsiėmimas.
72. 2017-07-26 Uogų rinkimas dienos centro sode
73. 2017-08-16 Obuolių rinkimas vaikų dienos centro sode ir sulčių spaudimas;
74. 2017-08-23 Baltijos kelio minėjimas vaikų dienos centre;
75. 2017-08-25 Vaikų dienos centro generalinė patalpų tvarkymo diena;
76. 2017-09-01 Rugsėjo 1 – osios šventė vaikų dienos centre.
77. 2017-09-05 Ugdant meninius įgūdžius puošiame dienos centrą ,,Rudenėliui‘‘.
78. 2017-09-07 Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius vaikų dienos centre vyko estafetės lauke ,,Mažoji
olimpiada‘‘.
79. 2017-09-11 Rugsėjo 11-osios minėjimas.
80. 2017-09-12 Ugdant kulinarinius įgūdžius kepame pyragus.
81. 2017-09-13 Protų mūšis vaikų dienos centre.
82. 2017-09-19 Prekyba žmonėmis paskaita paaugliams: lektorė Žavinta Širvydaitė.
83. 2017-09-21 Ugdant meninius įgūdžius vyko madų šou, vaikai patys gaminosi iš įvairių skiaučių
rūbus, kuriuos vėliau pristatė.
84. 2017-09-26 Ugdant meninius įgūdžius, vaikų dienos centre vaikai piešė piešinius su kreidelėmis.
85. 2017-09-27 Ginekologės vizitas skirtas vaikų dienos centrą lankančioms paauglėms. Paskaita:
Mergaičių brendimo laikotarpio ginekologinės problemos.
86. 2017-09-29 Pižamų diena vaikų dienos centre.
87. 2017-10-09 Stalo žaidimų diena vaikų dienos centre.
88. 2017-10-10 Kulinariniai įgūdžiai vaikų dienos centre.
89. 2017-10-11 Ugdant kūrybinius įgūdžius vaikų dienos centre vyko terapinis užsiėmimas ,,vaikų
svajonės‘‘.
90. 2017-10-12 Ugdant kūrybinius įgūdžius vaikų dienos centre vyko ,,Rudenėlio šventė‘‘.
91. 2017-10-18 Vaikų dienos centre vyko ,,Juoko jogo‘‘.

92. 2017-10-23 Ugdant kulinarinius įgūdžius kepinių diena seneliams.
93. 2017-10-31 Vakaras Dienvidyje ,,Būkime draugai‘‘ Bendruomeniškumo jausmo skatinimas, siekiant
kuo geriau pažinti vieni kitus ir pagarbos vienas kitam ugdymas bendraujant ir bendradarbiaujant.
94. 2017-11-16 Skatinant toleranciją vaikų dienos centre vyko Tolerancijos dienos minėjimas.
95. 2017-11-17 Ugdant kulinarinius įgūdžius į vaikų dienos centrą atvyko studentai iš Indijos, kurie
kartu su vaikais gamino indišką sriubą.
96. 2017-11-22 Kvapų terapijos užsiėmimas ,,gamtos kvapai“.
97. 2017-11-24 Vykdant projektą ,,16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ filmo peržiūra ,,sėkmė avansu“.
Kuriamas straipsnis ,,16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ laikraščiui.
98. 2017-11-25 Ugdant kūrybinius įgūdžius dalyvavimas spalvoto meduolio akcijoje sūrio Džiugo
namuose. Rengiamas lankstinukas apie smurto rūšis ir pagalbos galimybes vykdant projektą ,,16
aktyvumo dienų prieš smurtą“
99. 2017-11-26 Socialinė akcija ,,Jaukiuose namuose kepa pyragus“.
100.

2017-11-27 Vykdant projektą ,,16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ vykdoma akcija ,,geras

darbas avansu‘‘.
101.

2017-11-28 Ugdant kūrybinius įgūdžius vaikų dienos centre vyko užsiėmimas ,,

nesibaigiančio džiaugsmo simbolio kūrimas“ ir flesh mobo repeticija ,,Tina dance‘‘ šokių studijoje.
102.

2017-11-29 Vaikų dienos centro šeimų fotosesija ,,taiki šeima – taikus pasaulis“.

103.

2017-11-30 Flesh mobo repeticija ,,Tina dance‘‘ šokių studijoje.

104.

2017-12-01 Vykdant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą 16 aktyvumo dienų

vyko vaikų dienos centro vaikų ,,Performancas‘‘. Tikslas, kad socialinės rizikos šeimose gyvenantys
vaikai ir jaunimas turėtų galimybę lavinti saviraišką, skirti dėmesio kūrybai, ugdyti pasitikėjimą
savimi ir aplinkiniais.
105.

2017-12-04 Vaikų akių fotosesija ir koliažo gamyba. ,,Ką sako mano akys‘‘?

106.

2017-12-07 Puošiame Kalėdinę eglutę, vaikų dienos centre ,,Dienvidis‘‘.

107.

2017-12-15 Šokolado terapija.

108.

2017-12-20 Kalėdų šventė vaikų dienos centre.

109.

2017-12-22 Kūčių vakarienė vaikų dienos centre.

3.6. Organizuotos ekskursijos, išvykos:
1. 2017-01-18 Išvyka į baseiną.
2. 2017-01-26/30 Išvyka į Ledo areną.
3. 2017-02-01/02 Išvyka į Klaipėdos miesto Akropolio Ledo areną treniruotėms.
4. 2017-02-03 Išvyka į Klaipėdos Akropolio Ledo areną varžyboms: ,,Drąsūs, Stiprūs, Vikrūs‘‘.

2017-02-16 Vasario 16-osios minėjimas vaikų dienos centre. Išvyka į miestą dalinti spalvotų balionų
praeiviams prisimenant, kaip mylime Lietuvą.
5. 2017-02-28 Užgavėnių šventė Melnragėje, kartu su Dvasinės pagalbos jaunimui centru.
6. 2017-02-02/07/09/14/21/23 Dainavimo pamokos vaikams.
7. 2017-03-2 Išvyka į Kar Kar parką pasivaikščiojimui
8. 2017-03-29 Išvyka į Klaipėdos saldainių fabriką ,,Roshen‘‘.
9. 2017-04-03 Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius organizuotas pasivaikščiojimas miške, įvairių
žolelių rinkimas.
10. 2017-04-04 Ugdant meninius įgūdžius išvyka į Etnokultūros centrą.
11. 2017-04-21 Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius išvyka į boulingą.
12. 2017-05-12 Išvyka prie jūros, paplūdimio žaidimai, vaišės gamtoje
13. 2017-05-15 Šeimos diena – išvyka į senelių namus. Gėlyčių dovanojimas seneliams
14. 2015-05-19 Išvyka į botanikos sodą, šventę „Pavasarinis alasas Klaipėdoje''
15. 2015-05-26 Išvyka su dviračiais
16. 2015-05-30 Dienvidžio 10 metų gimtadienis Klaipėdos dramos teatre. Koncertas „Ir vaikai turi
teises“.
17. 2017-06-01 Vaikų gynimo diena. Trijų Klaipėdos vaikų dienos centrų šventė Melnragėje.
18. 2017-06-14 Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius organizuota išvyka dviračiais.
19. 2017-06-15 Protų mūšis. Išvyka prie jūros. Svečiuose ,,Valstybės sienos ir apsaugos tarnyba‘‘ su
šunimis, bei ,,Šuniukų fėja‘‘ su terapiniais šuniukais.
20. 2017-06-16 Komandiniai žaidimai lauke. Filmo peržiūra. Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius
išvyka į botanikos sodą.
21. 2017-06-21 Ugdant kulinarinius įgūdžius, pyrago kepimas. Išvyka į Karklės regioninį parką.
Svečiuose Jaunimo teatro aktorė.
22. 2017-06-27 Orientacinės Pilietinės žaidynės Klaipėdos miesto centre.
23. 2017-06-30 Išvyka į Vilnių į Valstybės pažinimo centrą.
24. 2017-07-07 Išvyka prie jūros
25. 2017-07-14 Plaukimas Venuss laivu
26. 2017-07-16 10 10 – ies metų veiklos paminėjimo koncertas Jazzpilyje.
27. 2017-07-25 Išvyka į Karinių laivų flotilę
28. 2017-08-30 Išvyka į kavinę Grill London;
29. 2017-08-31 Išvyka į Dino parką.
30. 2017-09-06 Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius išvyka į Palangos batutų parką
31. 2017-09-10 Išvyka į Klaipėdos dramos teatrą spektakliui: ,,Grybų karas‘‘.
32. 2017-09-16 Šeimų išvyka į Telšius
33. 2017-09-28 Išvyka dviračiais į Juodkrantę.

34. 2017-10-03 Išvyka į Linksmąsias pėdutes. Susipažinta su VšĮ ,,Linksmosios pėdutės‘‘ vykdoma
veikla bei beglobių gyvūnų priežiūra.
35. 2017-10-19 Pažintinė išvyka į Klaipėdos policijos komisariatą Kauno g. 6.
36. 2017-12-05 Šokių repeticija ,,Tina Dance‘‘ šokių studijoje, vykdant Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projektą ,,16 aktyvumo dienų‘‘.
37. 2017-12-06 Išvyka į Klaipėdos miesto I. Simonaitytės biblioteką, eglučių įžiebimo šventei.
38. 2017-12-08 Vykdant ,,Projektą 16 aktyvumo dienų saugiai ir be baimės‘‘ vaikų dienos centro
vaikai, kartu su šokių mokytoja Klaipėdos miesto ,,Anikės‘‘ aikštėje šoko ,,Flash mobą‘‘.

3.7. Organizuotos vasaros-rudens stovyklos:
1. 2017-06-12 Talentų ir Kūrybiškumo skatinimo stovyklos pradžia. Stovyklos vėliavos kūrimas,
komandų sudarymas, komandiniai ir susipažinimo žaidimai.
2. 2017-07-31 Trijų vaikų dienos centrų stovyklos 1-oji diena Melnragėje.
3. 2017-08 08-11 Vaikų stovykla su palapinėmis Rusnėje, prie Nemuno;
4. 2017-10-30 Stovykla. Išvyka į Varnius.

3.8 Socialinės akcijos
1. 2017-04-07/08 Maisto banko akcija.
2. 2017-05-17 Išvyka į Joniškių kapines. Kapų tvarkymas, žvakučių uždegimas, pagerbiant
mirusiuosius.
3. 2015-05-20 Vilties bėgimas
4. 2017-10-20/21 Maisto banko akcija.

5. 2017-10-24 Išvyka į Klaipėdos senelių globos namus. Pozityvių emocijų sklaida sociokultūrinėje
veikloje ir jaunuolių empatijos ugdymas vyresniems žmonėms.
6. 2017-12-11 Socialinė akcija ,,Nesibaigiančio džiaugsmo simbolio kūrimas‘‘. Kuriame adventinį
vainiką, kurio tikslas suburti vaikų dienos centre lankančius vaikus advento pynimui
7. 2017-12-14 Vykdoma socialinė akcija ,,Kaukių fotosesija‘‘, su tikslu išsiaiškinti su Klaipėdos mieste
gyvenančių žmonių vyraujančia šiandienine nuotaika.

Teikiant vaikui kryptingą ir reikalingą pagalbą pirmąjį kartą vaikų dienos centre apsilanko
BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centro socialinė darbuotoja, dirbanti su šeima, vaiko tėvai ir vaikas.
Pirmiausia išklausoma klientų (t.y. tėvų ir vaiko) nuomonė, pageidavimai ir dėl kokių priežasčių
jiems reikalinga dienos centro paslauga. Vėliau tėvams išsakomi darbuotojų pastebėjimai ir
informacija apie vaiką, ieškoma bendrų problemos sprendimo būdų. Tėvai ir vaikas supažindinami

su įstaigos taisyklėmis, pasirašomas sutikimas lankyti dienos centrą. Esminės problemos – vaikų
pedagoginis apleistumas, higienos ir kasdienio gyvenimo įgūdžių stoka, bendravimo problemos.
Socialinio darbo pobūdis:
1. Socialiniai darbuotojai užtikrina vaiko adaptaciją naujoje aplinkoje
2. Komandinio darbo principu dienos centro darbuotojai stebi vaiko elgesį, charakterio
ypatybes, ieško vaiko stipriųjų pusių.
3. Renka, sistemina, analizuoja, įvertina, nustato socialines problemas bendraujant:
-

su vaiko šeima,

-

mokyklų socialiniais pedagogais, mokytojais,

-

vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais,

-

BĮ Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centru,

-

nepilnamečių specialistais,

-

esant būtinybei su medikais.

3. Kiekvienam vaikui sudaromas individualus socialinių paslaugų planas praėjus vaiko
adaptaciniam laikotarpiui (2 mėn.) nuo dienos centro lankymo pradžios, kuris, kaip parodė praktika,
tikslingai pirmą kartą peržiūrimas praėjus pusei metų, vėliau - kartą per metus arba esant poreikiui.
Individualiame socialinių paslaugų plane yra numatomi veiksmai į kokių įgūdžių formavimą turi
būti kreipiamas darbas su vaiku.
4. Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko pagalbai pamokų ruošoje. Dalis vaikų turi kompleksinį
raidos sutrikimą, ribotą intelektą, todėl su jais vyksta individuali pamokų ruoša.
5. Veda su socialiniu darbu įstaigoje susijusią dokumentaciją.
6. Teikia pasiūlymus BĮ Klaipėdos m. šeimos ir gerovės centrui, VTAS dėl probleminių situacijų
socialinės rizikos vaikų atžvilgiu, dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, informuoja tam tikras
institucijas apie jo žinioje esančius vaikų ligos, smurto atvejus prieš juos ir kt.
Psichologinių (individualių) konsultacijų dėka yra teikiama pagalba vaikams, turintiems
asmeninių sunkumų. Nuolat atliekami asmenybinės, emocinės, bendravimų sferų įvertinimai
(testavimas), individualios korekcinio pobūdžio konsultacijos. Siekiant mažinti vaikų bendravimo,
emocijų - elgesio sunkumus, nuolat tikslingai dirbama remiantis individualiais psichologiniais
pagalbos planais. Psichologo pagalba dienos centre nuolat vyksta per individualias, žaidimų ir
sapnų analizės, dailės terapijos užsiėmimus. Kūrybinio proceso metu, vaikai labiau įsigilina į
save, suvokia ir įsisąmonina savo asmenybinius privalumus ir trūkumus, kas palengvina korekcinį
darbą. Psichologas dalyvauja socialinių problemų nustatyme ir individualaus socialinių paslaugų
plano sudaryme, veda ir tvarko su psichologiniu darbu susijusią dokumentaciją, rengia ataskaitas.

Nuolat bendradarbiaujama su Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centro socialiniais
darbuotojais, kurie tiesiogiai dirba su socialinės rizikos vaikų šeimomis. Organizuojami
periodiniai susitikimai, kurių metu aptariamos šeimų ir vaikų problemos, ieškomi bendri sprendimo
būdai, numatoma tikslinga pagalba vaikui ir šeimai. Susitikimai yra protokoluojami, kopijos
duodamos šeimos ir gerovės centro socialiniams darbuotojams dirbantiems su šeimomis, kurių
vaikai lanko labdaros ir paramos fondą „Dienvidis“.
Siekiant suteikti kokybiškas socialines bei psichologines paslaugas Klaipėdos mieste gyvenančioms
šeimoms, Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ nuo 2017 metų liepos 1 d. kartu su
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir projekto partneriais pradėjo vykdyti iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai
Klaipėdos mieste“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Klaipėdos miesto šeimoms gauti
kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos
gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes (skyrybos, problemos vaikų
auklėjime, netektis, negalia, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, smurtas šeimoje ir kt.).
Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ 2017 metais vykdydami 2009–2014 m. Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos Nr. LT05 ,,Rizikos grupės vaikai ir
jaunimas“ dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą “Tolerancijos lango” metodikos ir “Šeimos
konferencijos” modelio įdiegimas ir taikymas”, labdaros ir paramos fondas “Dienvidis” kartu su
pedagogų švietimo ir kultūros centru organizavo mokymus, kuriuos vedė lektoriai iš Norvegijos.
Mokymuose dalyvavo apie 30 socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, psichologų.
„Tolerancijos langas“ – tai darbo programa su psichologinę traumą patyrusiais vaikais ir
jaunimu, kuri moko atpažinti psichologinių traumų paveiktas neurologines funkcijas, suprasti
pasekmes ir jas keisti. Norvegijoje šis darbo metodas naudojamas visose su vaikais ir jaunimu
dirbančiose įstaigose. Metodas padeda geriau suprasti psichologinę traumą patyrusio vaiko ar
jaunuolio elgesį ir padedant jam taupo žmogaus energetinius resursus.
Lektorės Hanne Ramfjord Aakre ir Linda Brenne pabrėžė, kad žmogaus smegenys lanksčios ir linkę
gan greitai keistis, todėl gera naujiena ta, kad kiekvienas psichologinę traumą išgyvenęs asmuo gali
keisti savo elgesį ir gyventi nebijodamas savo praeities.
Kitas darbo įrankis, kurio mus apmokė lektorės iš Norvegijos Anne Mette Fadum ir Lise
Lundby, tai Norvegijoje veikiantis modelis, pagalbos metodas ir procesas šeimai, kurio pagalba
šeimos, išgyvenančios įvairias krizes dėl kurių nukenčia vaikai ir jų gerovė ir jų giminės bei
artimieji gali kartu sudaryti pagalbos vaikui planą, nesikišant tam tikroms tarnyboms ar
institucijoms. Lektorės pabrėžė, kad kiekviena šeima ir jos aplinka turi savyje daug resursų ir

galimybių, tačiau slėpdami savo problemas vieni nuo kitų jas tik gilina ir dėl to labai nukenčia
vaikai. Svarbu žinoti kur kreiptis ir nebijoti priimti pagalbą.
Lektorės mums taip pat papasakojo, kad yra daug darbo metodų, kurie duoda puikių rezultatų ir
mes Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ kolektyvas, turėdami galimybę išsiruošėme tikslingai
kelionei į Oslą. Osle turėjome galimybę aplankyti vieną didžiausių ir ilgiausią patirtį socialinėje
srityje turinčių nevyriausybinių organizacijų „Mėlynajį Kryžių“ (Blå Kors). Ši organizacija veikia
jau 111 metų, joje dirba 1200 darbuotojų ir 1000 savanorių. Organizacija teikia žemo slenksčio,
gydymo, reabilitacijos, integracijos, pagalbos vaikams ir jaunimui, švietimo bei prevencijos
paslaugas bei stipriai papildo valstybės socialinių programų ir galimybių spektrą. Organizacijos
centre visada stovi žmogus su visomis savo patirtimis ir nesvarbu ar jis benamis ar jis rizikos
vaikas, ar nėščia moteris – „Mėlynasis kryžius“ pasiruošęs jį priimti bet kada ir tokį koks jis yra.
Lankėmės viename organizacijos filiale „Vaikų stotelė“ („Barnas Stasjon”). Ši stotelė skirta
šeimoms, kurių atžalos yra nuo 0 iki 8 metų ir kai vienas iš šeimos narių turi pažeidžiamumo
faktorių (linkęs į priklausomybes, turintis psichinių negalių, šeima neturi savo aplinkoje jokių
artimųjų ir kt.). Pagrindinis tikslas, kuriuo čia vadovaujamasi yra siekimas padėti visai šeimai,
žiūrint iš vaiko perspektyvos.
Kadangi Norvegijos karalystė labai rūpinasi žmogaus socialine gerove, apsilankėme ir socialinių
programų planavimo ir diegimo institucijoje BUFDIR – vaikų, jaunimo ir šeimos reikalų
direktorate.

Ten buvome supažindinti su Norvegijos savivaldybėse įdiegtais ir sėkmingai

vykdomais darbo metodais: ISDP – tarptautinė vaiko raidos programa, skirta kiekvienai šeimai, kad
užkirsti kelią bet kokiai rizikai ir sumažinti rizikos šeimų skaičių. Programa paremta pozityvia
tėvyste ir diegiama darželiuose, mokyklose, pirminės sveikatos priežiūros centruose – visur, kur
pasiekiama šeima. Marte Meo – tai viena auklėjimo programų, kurios principas yra vaiko saugios
aplinkos kūrimas, The incredible years – tai pozityvios tėvystės mokymų metodas, dabar jau
diegiamas ir Lietuvos mokyklose. Dar vienas, savo paprastumu, mus sužavėjęs darbo su šeima
metodas – Circle of security parenting lietuviškai saugios tėvystės žiedas: kiekvienas vaikas turi
teisę pažinti, atrasti, klysti, nudegti, bet visada žino, kad į šeimą grįžti saugu ir gera.
Paskutinė mus priėmusi organizacija Gullhella barne- og familiesenter (Giulelos vaikų ir šeimos
centras) sužavėjo savo organizuotumu. Rodos nedidelė įstaiga atlieka tris labai svarbias funkcijas:
vaikų priėmimas skubos tvarka; profesionali globa: globėjų paruošimas, paieška, vaikų
apgyvendinimas globėjų šeimose, globėjų palaikymas; darbas su šeimomis: šeimos namai,
pozityvios tėvystės ugdymas.
Paprastumas, saugumas ir žmogiškumas – trys faktoriai, kurie mūsų buvo pastebėti vos peržengus
įstaigos slenkstį.

„Dienvidžio“ kolektyvas grįžo į Lietuvą įsitikinęs, kad Norvegijoje taikomi socialinio darbo
metodai yra tinkami žmogui ir skirti žmogui. Jie moko stiprinti tai kas žmoguje yra gero,
pozityvaus, tai kas jį patį stiprina; rasti žmoguje resursų, kuriais jis pats nebetiki, ištiesti ranką,
priimti jį su visomis jo silpnybėmis, ir bausti tik tada, kai viskas išbandyta ir kai nebėra kito kelio.
2017 metais Labdaros ir paramos fondą „Dienvidis“ lankė trylika (13) „signalinėse“ šeimose
gyvenantys vaikai. Su „signalinėmis“ šeimomis dirbo šeimos konsultantas, o „signalinėse“
šeimose gyvenantys vaikai lengvai integravosi į vaikų dienos centro „Dienvidis“ bendruomenę.
Labdaros ir Paramos fondas ,,Dienvidis‘‘ kartu su jaunuoliais (nuo 14 metų) įgyvendino
projektą ,,Iniciatyva ugdanti aktyvų, motyvuotą ir sveiką jaunimą‘‘. Jaunuoliai projekto metu
buvo skatinami būti aktyviais ir kaip galima labiau pilietiškais. Jaunuoliai per įvairias
organizuojamas veiklas buvo skatinami būti solidariems ir tolerantiškiems sau ir šalia esantiems
žmonėms. Jaunimui skirtas projektas siekia padėti jauniems žmonėms suvokti, jog jie yra piliečiai,
galintys mąstyti ir drąsiai reikštis apie tai kas aktualu. Vaikų dienos centre vyko diskusijos jaunimo
psichikos, sveikatos klausimais, svečiuose lankėsi Klaipėdos,, Kovos su prekyba žmonėmis ir
išnaudojimu’’ centro darbuotoja, kuri supažindino jaunuolius su tarptautine problema, įvairiais
verbavimo būdais, atpažinimu, priežastimis skatinančiais prekybą žmonėmis.
Jaunimo iniciatyvos dėka, jaunuoliai mokėsi gyvenimo aprašymo kūrimo, bei motyvacinio laiško
kūrimo, vyko įvairūs užsiėmimai apie profesinį orientavimą, pažįstant labiau savo asmenines
savybes, užsiėmimai skirti sustiprinti jaunuolių būsimą pasirinkimą ateities profesijai.
Sakoma, kad geri darbai grįžta su kaupu, šia gražia iniciatyva, skatinant jaunuolių empatiją,
atpažinti kito asmens emocinę būklę, tinkamai atsiliepti į kito žmogaus jausmus, vykome į VšĮ
,,Linksmąsias pėdutes‘‘, kur jaunimą pasitiko ir apie prieglaudoje gyvenančius gyvūnus papasakojo
„Linksmosios pėdutės“ darbuotoja. Jaunimas noriai kalbino ir drąsiai glostė išvestus pavedžioti
šuniukus. Apžiūrėję prieglaudos gyventojus, atlikę jiems skirtas gyvūnų priežiūros užduotis vaikai
padėkojo „Linksmosios pėdutės“ darbuotojai už nuoširdų ir šiltą priėmimą ir įteikė augintiniams
atvežtus skanėstus.
Vaikų dienos centro ,,Dienvidis‘‘ vaikai vyko į Klaipėdoje esančius senelių globos namus
įsikūrusius Žalgirio gatvėje, kur vaikai senelių globos namuose gyvenantiems senoliams dovanojo
eilėraščius, dainas, šokius ir kas svarbiausia gerą nuotaiką.
Pagrindinis jaunimo iniciatyvų tikslas yra padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų
gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Tai remiasi tuo, kad neįmanoma
priimti tvirto sprendimo nežinant visų esančių galimybių ir alternatyvų. Tačiau čia nesustojama –

skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas,
palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir
siekiais. Vaikų dienos centro jaunuolių įvairius siekius aptarėme žygyje dviračiais Klaipėda –
Juodkrantė ,,Tikslo link‘‘. Aktyvus ir turiningas laisvalaikis, fizinės sveikatos stiprinimas, o kas
svarbiausia bendravimo įgūdžių stiprinimas skatina jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į
visuomenišką veiklą, aktyvumą bei pilietiškumą.
Projekto dėka atrandant naujas veiklas, jaunuoliai ne tik rado būdą kaip save išreikšti, tapo
pilietiškai aktyvesniais, bet palaipsniui keitė ir nuostatas, vertybinę sistemą, kuri juos ir skatina
mąstyti plačiau ir veikti aktyviau, taip įnešant kuo daugiau energijos į savo kasdieninę veiklą!
Labdaros ir paramos fonde „Dienvidis“ vaikų užimtumui skirta sporto erdvė (yra stalo tenisas,
krepšinio aikštelė, sporto įranga, lauko treniruokliai), dailės kabinetas (dekupažo užsiėmimai,
spalvinimas), įvairūs stalo žaidimai.
Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ užtikrina vaikams pilnavertį maitinimą (pietūs ir
pavakarius); vaikai pagal galimybes aprūpinami būtiniausiais drabužiais ir avalyne, apmokamos
atvykimo ir išvykimo iš dienos centro transporto išlaidos.
Norėdami padėti labiausiai pažeistoms socialinėms grupėms labdaros ir paramos fondas
„Dienvidis“ nuolat teikia labdarą, nuolat yra galimybė tėvams apsilankyti esančioje rūbų labdaroje,
pastebint poreikį yra tikslingai renkami daiktai ir rūbai, kurie pristatomi šeimai į namus.
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