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Tikslas

Organizuoti vaikų (7 – 15
metų) užimtumą

Planuojamas veiklos
vykdymo terminas, veiklos
įgyvendinimo pradžia ir
pabaiga, vieta

Kiekybiniai ir kokybiniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

Kiekvieną dieną pagal poreikį, Pamokų ruoša, pedagoginė pagalba ruošiant pamokas. Gyvenimo
įgūdžių ugdymo užsiėmimai, įvairūs individualūs ir grupiniai žaidimai,
visą projekto vykdymo
susitikimai su įdomiais žmonėmis, savitvarka.
laikotarpį,
Padidės motyvacija mokytis, susiformuos įprotis kasdien ruošti
I-V 13:30-17:30,
pamokas, pagerės socialiniai įgūdžiai.
vaikų dienos centre (toliau –
VDC)
Žemaitės g. 71, Šiauliai
Organizuoti vaikų
Kiekvieną dieną, visą projekto Vaikai dalyvaus sudarant savaitės meniu, reikiamų produktų sąrašą,
perkant prekes parduotuvėje, padės ruošti maistą, serviruoti stalą ir jį
maitinimą
vykdymo laikotarpį, VDC
sutvarkyti, rūšiuos atliekas. Vaikai įgis buities ir darbo įgūdžių,
mokysis planuoti biudžetą, tausoti gamtą.
Sudaryti sąlygas vaiko 3 dienos per savaitę, visą
Dailės saviraiškos būrelis „Spalvos“
saviraiškai
projekto vykdymo laikotarpį, Puoselėjant vaiko gebėjimus meno saviraiškoje bus ugdomas
intelektualinis, kūrybinis, pažintinis akiratis.
VDC
Kūrybinis būrelis „Atradimai“
Puoselėjant vaiko gebėjimus per muziką, šokį, vaidybą, laisvą kūrybą
(pagal vaiko pageidavimą) bus ugdomas intelektualinis, kūrybinis,
pažintinis akiratis.
Būrelis „Sportuokime kartu“
Pagerės vaikų fizinė, emocinė sveikata, lavės jų socialiniai įgūdžiai.
Ugdyti vaikų gyvenimo
Kiekvieną dieną, visą projekto VDC veikloje bus formuojami ir palaikomi vaikų socialiniai, higienos
įgūdžius, formuoti jų
įpročiai, mokant savarankiškumo. Organizuojami grupiniai užsiėmimai.
vykdymo laikotarpį, VDC
socialinius, higienos
Vaikai lengviau gebės prisitaikyti visuomenėje ir elgtis pozityviai.
įpročius
Formuosis įprotis kasdien ruošti pamokas, rūšiuoti atliekas, laikytis
svarbiausių etiketo taisyklių.
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5.

Teikti socialinę
psichologinę pagalbą
vaikams
ir jų šeimos nariams

6.

Organizuoti vaikų
laisvalaikį, vasaros
stovyklą

7.

Organizuoti bendrus
renginius šeimų namų
bendruomenėje

8.

Skatinti vyresnius
paauglius savanoriškai
veiklai

9.

Bendradarbiavimas su
kitais Šiaulių m. VDC

1 kartą per savaitę, visą
Socialinės darbuotojos ir psichologės individualios konsultacijos
projekto vykdymo laikotarpį, vaikams ir jų šeimos nariams;
Grupiniai užsiėmimai su vaikais ir šeimų nariais.
VDC
Padės šeimoms krizinėse situacijose, gerės socialiniai įgūdžiai. Šeimos
gaus vertingų
žinių apie žmogaus vystymosi tarpsnius, vaikų
auklėjimą, tarpusavio santykius, patarimų, kaip spręsti konfliktines
situacijas, valdyti pyktį ir kt. Žinias ir įgytus įgūdžius panaudos
sprendžiant savo šeimos problemas, keisis vaikų elgesys su artimaisiais
ir aplinkiniais bendruomenės nariais.
Rugpjūčio mėn., Gegužių
Išvykos, pažintinės ekskursijos, komandiniai judrūs ir įvairūs stalo
žaidimai, kino filmų peržiūra ir aptarimas, diskusijos, susitikimai su
kaime
įvairių profesijų žmonėmis, gimtadienių šventimas, vasaros stovykla,
kt.
Lavės vaikų socialiniai, pažintiniai kultūriniai įgūdžiai, didės pagarba
sau, tėvams, kitiems žmonėms ir aplinkai.
Visus metus pagal sudarytą Svarbiausių švenčių, renginių šventimas drauge su įstaigos
planą, VDC, Šventoji,
bendruomene. Visa tikslinė grupė, vaikai ir tėvai, patirs buvimo kartu
Gegužių kaimas, Naisiai
džiaugsmą (teigiamos emocijos), sustiprės šeimos tarpusavio ryšiai,
lavės socialiniai, kultūriniai įgūdžiai.
Kiekvieną dieną, visą projekto Susitikimai su įstaigos ir Šiaulių miesto savanoriais.
Savanoriavimas VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“. 2 paaugliai
vykdymo laikotarpį, VDC
susipažins su savanorystės ypatumais, padės ruošti pamokas
mažesniems vaikais, laisvalaikiu prižiūrėti mažesnius vaikus, įgis
patirties, išgyvens bendrystės tarpusavio pagalbos jausmus.
Pagal poreikį, visą projekto Šiaulių m. VDC lankančių vaikų ir darbuotojų susitikimai, renginiai.
vykdymo laikotarpį, VDC
Dalinimasis patirtimi, socialinių įgūdžių lavėjimas, mokymasis priimti
kitus.

