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LIETUVOS VAIKŲ DIENOS CENTRŲ ASOCIACIJOS
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ ATASKAITA UŽ 2020 M.
Asociacijos tikslai ir uždaviniai:
Asociacijos tikslas yra vaikų gerovės siekimas per Lietuvos Vaikų dienos centrų teikiamą
paslaugų spektrą, rengti ir įgyvendinti socialines, pedagogines, švietėjiškas, psichologines bei
reabilitacijos programas, skirtas vaikams bei jų šeimoms.
Lietuvos dienos centrų bendradarbiavimas, keliant darbuotojų ir savanorių profesinę
kvalifikaciją bei metodines paramos asociacijos nariams teikimas gerinant paslaugų
kokybę, informacijos keitimasis;
Asociacijos narių teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas valstybinės
valdžios ir valdymo organuose bei teismuose;
Finansinės paramos paieškos ir lėšų telkimas bendroms programoms įgyvendinti;
Informacinės sistemos kūrimas, siekiant paruošti ir įgyvendinti darbuotojų ir savanorių
apmokymų programas;
Bendradarbiavimas su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir privačiomis organizacijomis,
siekiant asociacijos tikslų;
Informacinių paslaugų tinklo kūrimas internete;
Atstovavimas Europos ir pasaulio susivienijimuose, kurių tikslai atitinka Lietuvos vaikų
dienos centrų asociacijos tikslus.
Asociacijos uždaviniai yra rengti ir leisti informacinius — metodinius leidinius;
Rūpintis Lietuvos dienos centrų darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimu;
Organizuoti seminarus, konferencijas ir kitus renginius.

2020 metais atlikti darbai:
2020 m. įgyvendinami projektai
1. „ Aktyvus soc. atskirtį patiriančių asmenų integravimas į darbo rinką ; nr. 083.1-ESFA-K-413-01-0054“
2. „Kompleksinės paslaugos šeimai Biržų rajone, nr. 08.4.1.-ESFA -V-416-220001
3. NVO organizacijų, veikiančių soc. atskirties mažinimo srityje, kompetencijų
didinimas bei plėtotė, siekiant teikiamų paslaugų kokybės.
4. Erasmus+ partnerystės projektas
5. „Palankios erdvės šeimai kūrimas: LD „Genys“ iniciatyvos“, nr. 08.6.1.-ESFAT-927-01-0025
6. „Vaiko ir šeimos socializacija Panemunės vaikų dienos centre“
7. Socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugų,
teikiamų socialinę riziką patiriančioms šeimoms su vaikais namuose ir
vaikams dienos centre.

VDC „PANEMUNĖS DIENOS CENTRAS“
VDC „Panemunės dienos centras“ paslaugas teikia 20 vaikų iš 16 socialinės rizikos, socialiai
remtinų ir mažas pajamas turinčių šeimų ir gyvenančių Kauno mieste. Teikiamos paslaugos:
1. Maitinimo, pagalba ruošiant pamokas, pavežėjimo į vaikų dienos centrą ir iš jo 5
kartus per savaitę.
2. Socialinių įgūdžių ugdymo (tėvams ir vaikams) 1 kartą per mėnesį.
3.

Laisvalaikio užimtumo organizavimo 1 kartą per mėnesį.

4. Sociokultūrinės paslaugos (ekskursijos, stovyklos, renginiai) 20 kartų per metus.
5. Rankdarbių darymas, dailės terapijos užsiėmimai, meninio ugdymo užsiėmimai 1
kartą per savaitę.
6. Žalingų įpročių prevencija 1 kartą per mėnesį.
7. Sportinio ugdymo užsiėmimai 1 kartą per savaitę.
8. Psichologo konsultacijos 1 kartą per savaitę.
9. Problemų šeimoje aptarimas ir jų sprendimo būdai 5 kartus per savaitę, esant
poreikiui aplankant šeimą.

Per 2020 m. 20 vaikų ir 16 šeimų buvo suteiktos šios paslaugos: socialinių ir gyvenimo
įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į
šeimą, visuomenę susijusios paslaugos (socialinių, higienos įgūdžių, įpročių formavimas,
pagalba ruošiant pamokas.
Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas gavo 20 vaikų ir 8 šeimos.
Socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, laisvalaikio užimtumo
organizavimo paslaugos buvo suteiktos 20 vaikų ir 8 šeimoms.

2020 m. mokymuose dalyvavo 9 asmenys, teigiamai iš jų buvo įvertinti 4.
Projekto metu buvo kuriamas teigiamas visuomenės požiūrio formavimas į globą (rūpybą) ir
įvaikinimą, pasinaudojant informacinėmis priemonėmis. Pravesti įvadiniai mokymai
būsimiems globėjams bei įtėviams, parašytos išvados, pravestas seminaras globėjams ir
įtėviams. Vyko individualios psichologo konsultacijos.

SOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMOMIS
Teikiamo paslaugos:
1. Socialinis darbas su šeima ir vaiku, teikiant emocinę bei socialinę pagalbą.
2. Bendradarbiavimas ir veikimas kartu su atvejo vadybininku organizuojant pagalbą
šeimai.
3. Prevencinis darbas su šeima.
4. Sėkmingas šeimos integravimas į visuomenę.
Per 2020 m. paslaugos buvo teikiamos 23 šeimoms ir 13 vaikų. Visus metus šeimoms
buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos jų namuose. Ugdyti
tėvystės įgūdžiai. Kiekviena šeima buvo aplankyta vidutiniškai 70 kartų. Buvo teikiamos
bendravimo, tarpininkavimo, informavimo, atstovavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslaugos. Šeimos buvo motyvuojamos dalyvauti renginiuose,
mokymuose. Problemų turinčios šeimos buvo nukreipiamos psichologo konsultacijoms.

Bendro darbo su šeimomis tikslas buvo užtikrinti koordinuotą pagalbos (socialinės, švietimo
pagalbos, sveikatos priežiūros paslaugų, bendruomeninių, teisėsaugos) teikimą šeimoms,
siekiant stiprinti šeimų atsakomybę, gebėjimą ir galimybes savarankiškai spręsti savo šeimos
problemas bei padėti įveikti socialinę atskirtį. Pagalbos turinys konkrečiai šeimai priklausė
nuo individualaus šeimos pagalbos poreikio ir nustatomas konkrečiai šeimai.

Rizikos, su kuriomis susidūrė Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, siekdama savo
veiklos tikslų ir uždavinių, ir priemones, kurių buvo imtasi toms rizikoms valdyti:
Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijai didžiausias iššūkis 2020m. buvo kilusi
Covid pandemija; kuri itin įtakojo asociacijos veiklos apimtis, apribojo renginių/mokymosi
galimybes. Rizikoms valdyti bei jų padariniams šalinti buvo teikta paraiška Covid subsidijai
gauti, įsigyta reikalingų asmens apsaugos ir dezinfekcijos priemonių, dalinai kompensuotas
darbo užmokestis darbuotojams, dirbusiems sudėtingomis pandemijos sąlygomis.
Asociacijos darbuotojai ir savanoriai dalyvavo mokymuose, siekiant stiprinti jų gebėjimus
dirbti pandemijos sąlygomis. Siekiant užtikrinti Asociacijos veiklų tęstinumą, dalis veiklų
(mokymai, konsultacijos ir t.t.) buvo perkelti į virtualias aplinkas; asociacijos darbuotojai
pagilino savo žinias ir gebėjimus organizuojant on-line renginius.

Bendradarbiavimas su kitomis pelno nesiekiančiomis organizacijomis, veikiančiomis
Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse:
Įgyvendindama veiklas, Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija bendradarbiavo su
šiomis organizacijomis:
Asociacija Kauno Karmelitų bendruomenė (projektinių veiklų įgyvendinimas)
Kauno Prisikėlimo parapija (projektinių veiklų įgyvendinimas)
Biržų m.savivaldybė(projektinių veiklų įgyvendinimas)
PLF „Vilties šviesa“ (projektinių veiklų įgyvendinimas)
VŠĮ „Kupiškio vaikų dienos centras“ (projektinių veiklų įgyvendinimas).
Informacija apie Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos darbuotojus:
Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijoje 2020 metais dirbo 19 darbuotojų.
Darbuotojų pareigybės – socialiniai darbuotojai, psichologai, profesijos konsultantai,
priklausomybių specialistas, mediatorius ir kt.

Pažymima, kad per 2020 m. Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija vykdė skirtingo
pobūdžio (mokymo/soc.paslaugų teikimo/integracijos į darbo rinką užtikrinimo ir kt) visoje
Lietuvoje. Į projektų veiklas įtraukta daugiau nei 600 asmenų (gavo paslaugas); surengta
daugiau nei 30 renginių.
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