VILNIAUS SPECIALUSIS LOPŠELIS – DARŽELIS „ČIAUŠKUTIS“
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS

VEIKLOS ATASKAITA
(2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. sausio 1 d.)
2020 m. buvo paskirta 24090 paslaugų vaikams, suteikta – 16001.
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Dienų skaičius

Eil.
Nr.
1.
1.1.

VEIKLA/UŽDUOTIS

VEIKLOS
ATSAKINGAS
PLANUOTAS
ĮVYKDYTAS KIEKIS
REZULTATAS
ASMUO
KIEKIS
PAGALBA VAIKAMS IR KITIEMS BENDRUOMENĖS NARIAMS
Tobulinti
socialinių Įgyvendinti 1-2 Equass Ž.Cikatavičienė
1-2
Equass Įgyvendintos 3 rekomendacijos:
paslaugų teikimo kokybę, Assurance rekomendacijas,
Assurance
1. „Peržiūrėti darbuotojų tvarkaraščius ir
įgyvendinant
Equass paslaugų
kokybės
rekomendacijos
ieškoti naujų būdų, kaip išnaudoti
Assurance rekomendacijas. tobulinimui
pagal Equass audito neefektyvų darbo laiką“. Rezultatas –
ataskaitą
peržiūrėti ir parengti darbuotojų vasaros
darbo
tvarkaraščiai,
optimaliai
paskirstant darbo krūvius (darbuotojų
atsiliepimai – savirefleksijose).
2. „Socialinių paslaugų gavėjui inicijuoti
inovatyvesnius individualaus planavimo
būdus“. Rezultatas – organizuotas vaikų
poreikių pervertinimas susirinkimų metu
ir
invididualiai(specialistų
rekomendacijos), įvykę 4 PVDG
posėdžiai aptariant gautus rezultatus,
atnaujinami vaikų tvarkaraščiai pagal
individualius poreikius.
3. „Rekomenduojama, kad organizacija
suprastų ir analizuotų gautus rezultatus ir
naudotų
nuolatiniam
paslaugų

1.2.

Lytiškumo ugdymo grupės Įgyti žinių apie ankstyvosios G.Videikaitė,
vaikams.
paauglystės periodą.
B.Siliūnė

1.3.

Metodinių
rengimas.

1.4.

Socialinio emocinio ugdymo
grupės vaikams.

2.
2.1.

2.2.

priemonių

Kompleksinės
pagalbos
specialistų
susirinkimų
organizavimas.

Susirinkimai su tėvais vaikų
pagalbos proceso aptarimui.

Vaikų skaičius 2-4
vaikai
vienoje
grupėje,
vaikų
gebėjimų vertinimas
– 2 balai.
Pritaikyti
individualias Dienos
centro Parengta 5 socialinės
metodines
priemones, darbuotojai
pagalbos, 5 ugdymo,
atsižvelgiant į individualius
5
sveikatos
vaiko gebėjimus.
priežiūros specialistų
darbe naudojamos
priemonės.
Lavinti vaikų socialinius, J.Kirnienė,
Vaikų skaičius nuo 2
emocinius gebėjimus.
G.Videikaitė
iki 6 vaikų vienoje
grupėje.
Vaikų
gebėjimų vertinimas
– 2 balai.
PAGALBOS PROCESO PLANAVIMAS
Skatinti
darbuotojų Ž.Cikatavičienė
25 susirinkimai su
įsitraukimą, efektyvumą ir
darbuotojais
bendravimo
kokybę,
aptariant
individualius
atvejus,
centro
veiklos
tikslus; skatinti gerosios
patirties sklaidą.
Bendravimo
ir Ž.Cikatavičienė,
10 susirinkimų su
bendradarbiavimo su tėvais darbuotojai pagal tėvais.
skatinimas, atvejų aptarimas, poreikį
tėvų integravimas į įstaigos
veiklą.

tobulinimui“. Rezultatas – gautų
anketinių apklausų rezultatų aptarimas
su darbuotojais (susirinkimų protokolai);
aptariami darbuotojų pasiūlymai Equass
rekomedacijų įgyvendinimui (2020 m.
kovo 4 d. Susirinkimo protokolas Nr.
S20-11).
Lytiškumo
ugdymo
programos
rengimas, bei organizacinių klausimų
susijusių su programos vykdymu
sprendimas.
Tvarkaraščiai,
tėvų
sutikimai. Vedamos 6 lytiškumo grupės.
Parengta 36 socialinės pagalbos, 198
ugdymo, 22 sveikatos priežiūros
specialistų metodinės priemonės.

Vykdomos socialinio emocinio ugdymo
grupės vaikams. Vaikų gebėjimai
grupėse vertinami 2-3 balais.

Įvykę 24 susirinkimai su darbuotojais.

Įvykę 8 susirinkimai su tėvais.

2.3.

2.4.

2.4.1.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Pagalbos
vaikui
darbo Pagalbos vaikui, specialistui, Ž.Cikatavičienė
grupės
posėdžių vaiko
tėvams
organizavimas, vykdymas.
organizavimas; konsultacijų
teikimas; vaikų probleminio
elgesio
analizavimas,
rekomendacijų
specialistams, vaiko tėvams
dėl pagalbos metodų ir darbo
organizavimo su vaiku
teikimas.
Vaikų, lankančių dienos Tvarkaraščių parengimas ir Ž.Cikatavičienė
socialinės globos centrą korekcijos.
tvarkaraščių rengimas.
Darbuotojų
tvarkaraščių Tvarkaraščių parengimas ir V.Breskutė
korekcijos
(papildomi korekcijos
darbuotojams
užsiėmimai).
pagal poreikį.
Naujai atvykstančių vaikų į
dienos socialinės globos
centrą poreikių vertinimai,
tėvų konsultavimas.
Socialinės globos poreikio
pervertinimai
vaikams,
pasikeitus neįgalumo lygiui.
Finansinių
galimybių,
mokėti už dienos socialinės
globos centro paslaugas
perskaičiavimai.
Darbuotojų
iniciatyvos,
veikiant
darbuotojų
iniciatyvinei darbo grupei.

Įvertinti socialinės globos Ž.Cikatavičienė,
poreikį, pagal tai skirti V.Kraujelienė
individualias paslaugas.
Naujai
įvertinti
vaikų Ž.Cikatavičienė
socialinės globos poreikiai,
pasikeitus neįgalumui.
Atliktas vaiko ir šeimos Ž.Cikatavičienė
finansinių
galimybių
vertinimas.

Skatinti, įgyvendinti
ir
palaikyti
darbuotojų
iniciatyvas, įgalinti juos
aktyviai veikti ir teikti
kokybiškas paslaugas.
Gerinti įstaigos veiklos Įvertinti paslaugų gavėjų,
kokybę,
organizuojant darbuotojų nuomonę dėl
tiriamąją veiklą.
įstaigos veiklos kokybės
gerinimo.

3 Pagalbos vaikui Įvykę 7 Pagalbos vaikui darbo grupės
darbo
grupės susirinkimai.
susirinkimai

Parengta 20 proc. Parengta 80 proc. vaikų tvarkaraščių.
vaikų tvarkaraščių.
Kasdieninės
korekcijos
darbuotojų
tvarkaraščiuose.
Pasirašytos 5 naujos
sutartys, atliktas 5
tėvų anketavimas

Įvertinti 2 vaikų
socialinės
globos
poreikiai.
Parengta 140 vaikų
mokėjimų
už
finansines paslaugas
tvarkos.
Ž.Cikatavičienė,
Įgyvendintos veiklos
iniciatyvinės
pagal
atskira
darbuotojų darbo darbuotojų
grupės nariai
iniciatyvinės darbo
grupės planą.
Ž.Cikatavičienė
Nebuvo planuota.

Koreguota 90 proc.,
darbuotojų tvarkaraščių.

kasdieninių

Pasirašyta 10 naujų sutarčių, atlikta 10
tėvų anketavimas.
Įvertinta 5 vaikų socialinės globos
poreikiai.
Parengta 150 vaikų mokėjimų už
finansines paslaugas tvarkos.
Įgyvendinta 50 proc. grupės veiklų
(atskira ataskaita).

Organizuoti 3 tyrimai, rezultatai
pristatyti darbuotojų susirinkimų metu.
Tyrimai:

2.10.

3.
3.1.

Užtikrinti Covid-19 ligos
valdymo
priemonių
organizavimą.

Peržiūrėti paslaugų teikimo
procesą,
stebint
ir
kontroliuojant
paslaugų
kokybę.

1. Centro paslaugų kokybė, įgyvendinant
turimus dokumentus. (2020 m. 03-04
mėn.).
2. Dėl Covid-19 ligos ir su ja susijusios
situacijos valdymo. (2020 m. gegužė).
3. Paslaugų ir gyvenimo kokybės
tyrimas. (2020 m. spalis-lapkritis).
Užtikrinti saugų paslaugų Ž.Cikatavičienė,
Nebuvo planuota.
Buvo parengta:
teikimą
įstaigos S.Riaukienė
1.2.“Dienos socialinės globos centro
lankytojams. Numatyti
paslaugų teikimo tvarka Covid-19 ligos
priemones ir veiksmus
metu“ (2020-05-14, Įsak. Nr.V-43) ir
Covid-19 ligos valdymui.
„Dienos centro paslaugų teikimo tvarka
nuo
2020-09-01
d.“(2020-08-31,
įsak.Nr.V-72).
3.“Paslaugų teikimo Covid-19 ligos
karantino metu susitarimas“ (2020-0518).
4.Parengti nauji tvarkaraščiai vaikams ir
darbuotojams (2020-05; 2020-06; 202010-11-12).
5.Parengtas
kontrolinis
Covid-19
prevencijos veiksmų sąrašas ir pateiktas
Vilniaus m. savivaldybės socialinių
paslaugų skyriui.
PAGALBOS PROCESO STEBĖJIMAS, ANALIZĖ, VERTINIMAS
Suprasti ir analizuoti gautus Ž.Cikatavičienė,
Vykdyti
teikiamų Vykdyta teikiamų paslaugų stebėsena
rezultatus ir juos naudoti S.Riaukienė
paslaugų stebėseną 2020 m. spalio mėn. 8 darbuotojams
nuolatiniam
paslaugų
2-3 kartus per metus. pateikti
stebėjimo
protokolai
ir
tobulinimui.
Organizuoti 1 – 2 rekomendacijos.
pasitarimus/susirinki Analizuota darbuotojų refleksijos apie
mus su darbuotojais, darbą nuotoliniu būdu (1-ojo karantino
aptariant
gautus metu), susirnkimai: 2020–04–10, Nr.
rezultatus
ir S20-15; 2020-04-17, Nr. S20-16; 2020numatant
04-24 Nr. S20-17.
tobulintinas sritis.
Analizuotos 26 darbuotojų 2020 m.
veiklos savirefleksijos, aptarimai –
veiklos vertinimo metu.

3.2.

Specialistų atvirų veiklų Specialistų profesinių žinių Ž.Cikatavičienė
stebėjimas, veiklos analizė. ir kompetencijos vertinimas.

3.3.

Metinis
darbuotojų
vertinimas:
individualūs
pokalbiai
su
Centro
darbuotojais.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Specialistų 2 atvirų
veiklų stebėjimas ir
rekomendacijos.
Metiniai pokalbiai su
30
darbuotojų,
veiklos įvertinimas

Įvertinta 1 specialisto atvira veikla.

Skatinti darbuotojus siekti Ž.Cikatavičienė,
Įvertinta 39 darbuotojų 2020 m. veikla,
savo profesinės veiklos S.Riaukienė,
pateikti
pasiūlymai
kvalifikacijos
sėkmės ir sukurti įstaigai V.Vilienė
tobulinimui.
papildomų prielaidų jų darbo
našumui didinti.
Darbuotojų
veiklos Gebėti įvertinti asmeninius Ž.Cikatavičienė
Darbuotojų parengta Analizuota 22 kvalifikacikos kėlimo
savirefleksijos. Aptarimai.
pasiekimus,
tobulintinas
30 savirefleksijų su suvestinės; 23 asmeninės patirties
sritis, asmeninę motyvaciją
rekomedacijomis
savirefleksijos ir 39 metinės veiklos
ir
tobulintinas
2021 m. veiklos išvados.
kompetencijas.
kokybei gerinti.
VEIKLOS, SKIRTOS SPEICLAIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS: INTEGRACIJA, BENDRADARBIAVIMAS,
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS
Edukacinis
užsiėmimas, Aptarti
Lietuvos H.Četyrkovska
10 dienos centro Įgyvendinta veikla, dalyvaujant 10 vaikų
skirtas vasario 16 d. valstybinius simbolius, juos
ugdytinių kartu su ir intengruojant specialistus.
paminėti.
mokėti pavaizduoti.
specialistais
edukacinio
užsiėmimo
metu,
centro
aplinką
papuošė
Lietuvos
valstybės simbolių
skulptūromis
ir
piešiniais ant sniego.
Muzikinis koncertas.
Kurti vaikų emocinę gerovę. S.Lukošiūnaitė
20
vaikų
ir Įvyko trumpas muzikinis koncertas,
specialistų dalyvaus dalyvaujant 15 vaikų.
muzikinėje
popietėje.
Projektas „Vaikų fizinio Skatinti
vaikų
fizinį K.Juozapėnaitė
9 projekto veiklos, Įvyko 2 projekto veiklos, kitos nukeltos
aktyvumo skatinimas lauke aktyvumą.
R.Nekrasova
dalyvaujant 30 proc. 2021 m.
įvairiais metų laikais.
vaikų.
Lietuvos mažųjų žaidynės.
Integruoti vaikus, turinčius K.Juozapėnaitė
Žaidynėse dalyvauja Vaikai turėjo galimybę draugiškai
specialiuosius poreikius į R.Nekrasova
15 vaikų.
tarpusavyje
rungtyniauti,
buvo
visuomenę, stiprinant jų J.Politaitė
apdovanoti diplomais. Dalyvavo 15
fizines galias.
K.Brazdauskytė
vaikų.
„Kaziuko mugė“ Dienos Suburti kolektyvo narius V. Breskutė
2020 m. kovo 3-4 Parengtas Kaziuko mugės plakatas, 2
centre
bendram tikslui ir padėti
dienomis
skelbimai vaikų tėvams ir darbuotojams;

lavinti vaikų socialinius
įgūdžius jiems būnant mugės
dalyviais (mokytis parduoti
– pirkti) bei surinkti lėšų
reikiamai
ir
paslaugų
gavėjams
naudingai
priemonei įsigyti.

4.6.

4.7.

4.8.

„Kaziukas Čiauškutyje“.

suorganizuota mugė
ir surinkta suma apie
50
proc.
padengsianti
planuojamo įsigyti
spalvoto
spausdintuvo kainos.

1 laimės ratas su 24 užduotimis ir/ar
laimėjimais; 11 darbuotojų prisijungė
prie mugės savo pagamintais skanėstais.
Mugėje dalyvavo paslaugų gavėjai, jų
tėvai, dienos centro ir darželio
bendruomenė.
Surinkta 276,47 eur suma bus panaudota
po karantino įsigyjant
reikiamą
priemonę.
Sausainių kepimas, Mugėje vaikai pagamino 10 gaminių,
suvenyrų gamyba.
kurie buvo parduoti.

Ugdyti vaikų buitinius, J.Kirnienė,
socialinius įgūdžius.
H.Četyrkovska,
N.Michalovskaja
S.Lukošiūnaitė
A.Lincevičiūtė Šakalinė
Kovo 11 d. - Lietuvos Skatinti ir ugdyti vaikų H.Četyrkovska
Nebuvo planuota.
Nepriklausomybė!
patriotiškumo jausmą, meilę
Lietuvai.
,,Verba plaka ne aš plaku“.
Ugdyto vaikų socialinių H.Četyrkovska
Nebuvo planuota.
įgūdžius.

4.9.

Čiauškučiai
mamytes.

sveikina Ugdyti
vaikų
emocinį H.Četyrkovska,
pažinimą,
kūrybiškumą, J.Kirnienė,
bendrystę.
L.Katiliūtė,
N.Michalovskaja

4.10.

Paminėti Tarptautinę šokio Skatinti darbuotojų ir vaikų V.Breskutė,
dieną kartu su įstaigos fizinį
aktyvumą,
geras V.Ališkevičiūtė
darbuotojais ir vaikais.
emocijas ir pakilią nuotaiką,
atitrūkstant keletui minučių
nuo darbinės aplinkos.

7 vaikai ir 8 specialistai pagamino
atvirukus, kuriuos užrašė ir su svarbia
Lietuvai Švente pasveikino tėvelius.
10 vaikų ir 10 specialistų kartu
pagaminome verbas, kuriomis vaikai
sugrįžę
namo
nudžiugino
savo
artimuosius.
Centą
lankantys Buvo pagaminta 100 gėlių, papuošiant
vaikai gamina 100 pievelę.
vnt. įvairių gėlių
žiedų, kuriais puošia
pievelę lauke prie
pagrindinio Dienos
centro įėjimo.
Parengtas
šokis, Iki 2020 m. balandžio 29 d. paruoštas
parodytas bendras šokis, atliktas saugiai keliomis įstaigos
įstaigos darbuotojų ir darbuotojų grupelėmis atsižvelgiant į
vaikų flashmob‘as epidemiologinę situaciją ir apribojimus.
lauke (nuotraukos). Renginys, negalėjęs vykti pilna jėga su
Dalyvauja 50 proc. dauguma įstaigos darbuotojų ir vaikų,
darbuotojų ir 30 planuojamas pakartoti, kai tam bus
proc. vaikų.
palankios sąlygos.

G.Daugirdienė,
Vaikai iškabina kartu
G.Baublytė,
su
darbuotojais
A.Lincevičiūtė - pagamintas
100
Šakalinė
paukščių ir 100
aitvarų
figūrėlių;
bendras piešinys.
Šventė lauke.

Dalyvavo 4 vaikai, kurie tą dieną (202006-01) atvyko į dienos centrą. Pūtė
balionus, lauke žaidė su muilo burbulais,
mėgavosi būvimu kartu ir laiku lauke.

4.12.

Edukaciniai
užsiėmimai Kurti paukščius ir aitvarus iš
vaikų
gynimo
dienai įlaminuoto
popieriaus;
paminėti.
išpuošti
ryškiaspalviais
kaspinais.
Bendruomeniškumo jausmo
kūrimas. Emocinės patirties
plėtimas, kuriant didelio
mastelio piešinį. Skatinti
pasitikėjimo savimi jausmą,
prisijungiant prie bendro
kūrinio.
„Sveikinimai tėveliams“.
Ugdyti vaikų meilę tėvams.

H.Četyrkovska

4 vaikai pagamino originalias dovanas ir
Tėvo dienos proga pasveikino savo
tėvelius!

4.13.

Muzikinė iliustracija.

Integruoti du menus dailę ir G.Baublytė,
muziką. Skatinti vaikų V.Markevičiūtė
kūrybiškumą,
ugdyti
muzikalumą.

4.14.

VI Solidarumo bėgimas.

4.15.

„Advento kalendorius“.

Skatinti
Centro
bendruomenės solidarumą,
toleranciją.
Skatinti vaikų ir darbuotojų
kūrybiškumą.

4.16.

Socialinės
integracijos Skatinti vaikų integraciją, jų
vykdymas pagal numatytas savarankiškumo bei tinkamo
veiklas.

Dalyvavo 6vaikai ir 4specialistai.
Vaikai klausėsi, grojo ir kartu dainavo
dainelę apie „Avinėlį“. Po to piešė
dainelei iliustraciją. Menų integracija
ugdo kūrybiškumą, pastabumą detalėms,
naujus potyrius, savivertės jausmą.
K.Juozapėnaitė,
Dalyvauja 80 proc. Dalyvavo 90 proc.įstaigos darbuotojų ir
R.Nekrasova
darbuotojų ir 30 30 proc.vaikų.
K.Brazdauskytė
proc. vaikų.
V.Breskutė
Parengtas
Iki 2020 m. lapkričio 30 d. parengtas
interaktyvus
Advento kalendoriaus maketas ir detali
Advento
programa - planas su numatytomis
kalendorius,
kiekvienos dienos (23 užduotys)
dalyvaujant 30 proc. veiklomis. Įvykdyta 100 proc. užduočių,
vaikų.
dalyvavo daugiau nei 50 proc.
darbuotojų ir paslaugų gavėjų.
A.Lincevičiūtė – Pagal atskirą planą.
Išvykos: į Karoliniškių draustinio
Šakalinė
parką, kuriose dalyvavo 10 vaikų, 4
H.Četyrkovska
darbuotojai ir 1 savanorė. Pagamintos 2

4.11.

Vaikai su specialistų
pagalba iš popieriaus
gamina
savo
tėveliams
kaklaraiščius. Baigti
darbeliai iškabinami
ant tvoros prie įėjimo
į Dienos centrą.
Veiklos, dalyvaujant
15 vaikų.

elgesio viešoje
įgūdžius.

erdvėje L.Katiliūtė

G.Baublytė

J.Kirnienė,
K.Brazdauskytė

K.Juozapėnaitė

4.17.

Veikla
vasaros
stovyklos metu.

poilsio Ugdyti
vaikų A.Lincevičiūtė – Nebuvo planuota.
savarankiškumo įgūdžius, Šakalinė
skatinti
jų
bendrystės G.Videikaitė
jausmą.
V.Drungienė
G.Baublytė
K.Juozapėnaitė.
A.Jakimavičius
L.Aleknaitė

lesyklėlės, padarytas stendas su veiklos
nuotraukomis;
išvyka į Gedimino pilies bokštą, kurioje
dalyvavo 6 vaikai, 5 darbuotojai,
pagamintos 15 vėliavėlių ir Lietuvos
formos žemėlapių, surengta nuotraukų ir
darbelių paroda stende, susitarta dėl
nemokamo pakilimo keltuvu.
išvyka: į Televizijos bokštą. Dalyvavo 5
vaikai ir 4 darbuotojai.
išvyka: į prekybos centrą Maxima.
Parduotuvėje vyko apsipirkimas. Po to
dienos centre vyko vaisių salotų su
jogurtu gamyba. Dalyvavo 14 vaikų ir 15
darbuotojų.
Išvyka: į botanikos sodą.
Veikla: vaikams lauke „Greitai, vikriai
ir linksmai išlydim žiemą“. Dalyvavo
12 vaikų.
Veikla lauke vaikams – krepšinio,
futbolo elementų formavimas –
įvaldymas. Dalyvavo 15 vaikų
Veikloje dalyvavo 6 vaikai, padaryti
atvirukai iš pasivaikščiojimų metu rastų
bei surinktų gamtinių priemonių bei
pagamintas obuolių ir varškės
užkandis.
Pravesta 1 meninė veikla vaikams.
Trukmė – apie 60 min. Vėliau žygis iki
upės. Dalyvavo visi į įstaigą tuo metu
atvykę vaikai.
Pagaminti laiveliai ir indėniškos
lazdelės. Sukurta legenda, kurią žygio
metu su vaikais bandėme įgyvendinti.
Veikla - „Popierinių drabužių puošyba
emocinėmis spalvomis“. Pravesta
meninė,
psichoedukacinė
veikla
vaikams. Trukmė 30-45min.

L.Katiliūtė

V. Breskutė

Dalyvavo visi į įstaigą tuo metu atvykę
vaikai. Liejome dažus ant didelių
žmogaus dydžio rūbų plakatų, kartu
mokydamiesi pažinti emocijas, susiejant
jas su spalvomis.
Veikla - „Aš ir mano pasaulis. Rožinių
akinių gamyba“. Dalyvavo 10 vaikų ir
8 specialistai.
Veikla - „Augalai, gėlės, medžiai ir
krūmai. Trafaretai ant žolės“.
Dalyvavo 7vaikai ir 7 specialistai.
Veikla - „Kas ropoja, skraido, šliaužia.
Popierinis vabalas“. Dalyvavo 9 vaikai
ir 8 specialistai.
Veikla - Picų kepimas su vaikais ir
iškyla parke. Dalyvavo ~10 vaikų ir 8
specialistai. Surengta iškyla parke,
ragauta pačių pagamintų picų.
Savaitės veiklų tema: STICHIJOS:
VANDUO - ŽEMĖ – ORAS
*Vanduo. Muilo burbulų gyvatėlės.
Vandens patrankos. Vandens mūšis
(Gaminame vandens patrankas iš
plaušinių, muilo burbulų gyvatėles iš
burbulų skysčio ir tinklinės medžiagos,
organizuojame mūšį komandomis lauke)
*Žemė.
Oliziukas.
Formuojame
žmogeliukų galveles iš pjuvenų ir
sėklyčių – laistysime, kol užaugs žolės
„plaukai“, mokomės „globoti“ savo
kūrinį.
*Žemė. Vanduo. Estafetės. (Įvairios
estafetės lauke ir viduje)
*Oras. Vanduo. Žemė. Gaminame iš
popieriaus skraidykles – paukštelius –
aitvarus. Vėliau lauke – „musių
gaudynės“:
ant
popieriaus
lapo

nupaišytas muses turime „įtaisyti“ į
spalvotą tinką
*Žemė. Riedlentės gaminimas iš kartono
ir balionų ir „pasivažinėjimai“ su jomis,
lenktynės ir puiki „mankšta“ plaučiams.
Dalyvavo 8 vaikai ir 10 specialistų.

4.18.

4.19.

4.20.

Edukacinės veiklos-parodos Surinkti ir pagaminti su
“Gamtos gėrybės” rengimas. vaikais parodos eksponatus.
Įtraukti į veiklą visus
užsiėmimus
lankančius
vaikus, atsižvelgti į jų
gebėjimus, pritaikyti jiems
tinkamą veiklą, ugdyti bei
skatinti jų kūrybiškumą,
gamtos pažinimą.
Žaidimų kambario puošimas Įtraukti
užsiėmimus
Kalėdų tema, sniego senių lankančius vaikus į bendrą
gaminimas,
sausainių veiklą, ugdyti ir skatinti jų
kepimas ir dekoravimas su savarankiškumą
bei
vaikais.
kūrybiškumą,
bendrystės
jausmą.
Vaikų/vaikų
darbų
dalyvavimas meninėse –
kūrybinėse - konkursinėse
veiklose už įstaigos ribų.

A.Lincevičiūtė
Šakalinė

- Nebuvo planuota.

A.Lincevičiūtė
Šakalinė

- Nebuvo planuota.

Skatinti vaikų kūrybiškumą, A.Lincevičiūtė
sąmoningumą, ekologišką Šakalinė
požiūrį dėl antrinių žaliavų
panaudojimo.
G.Baublytė

– Nebuvo planuota.

Vasaros poilsio stovyklos uždarymo
veiklos: antspaudai su guašu padengta
burbuline plėvele, voro tinklas — rankos
taiklumui — koridoriuose padaryti 3
tinklai iš lipnios juostelės ir kamuoliukai
mėtymui į jį, nesudėtingos popieriaus
skraidyklės, „gėrybių“ rinkimas (70
skalbinių
segtukų
su
įvairiais
ženkliukais) koridoriuose.
Dalyvavo 13 vaikų ir 12 specialistų.
Veikloje dalyvavo 10 vaikų, kurie rinko
ir darė darbelius iš surinktos gamtinės
medžiagos. Pagaminti 8 eksponatai.

Kartu su vaikais
pagaminta 20
papuošimų, kuriais buvo papuoštas
Žaidimų kambarys. Veikloje dalyvavo
12 vaikų. Iškepti 30 sausainių,
pagaminti 9 seniai besmegeniai, vaikai
pasigamino 15 dovanėlių išsinešti
namo.
„Kalėdinis vainikas“ konkursas. Gauta
padėka - pažymėjimas dėl dalyvavimo
veikloje, veikloje dalyvavo 5 vaikai,
pagamintas 1 eksponatas.

4.21.

4.22.

4.23

5.
5.1.

5.2.

Parodų eksponavimas centro Vaikų kūrybinės veiklos G.Baublytė
stende bei dailės kabinete.
eksponavimas,
supažindinant tėvus su
veiklos rezultatais. Vaikų
kūrybinio darbo motyvacijos
kėlimas. Dienos centro
erdvių puošyba.
Paroda „Kalkim geležį, kol ji Supažindinti lankytojus ir Ž.Šalkauskas
karšta“ .
darbuotojus su medžio
Vaikų, lankiusių medžio
darbų užsiėmimų turiniu.
Vaikų vasaros stovyklos
„Pirmyn
į
vasaros
nuotykius“
projekto
rašymas, organizavimas ir
vykdymas.

Nebuvo planuota.

Vaikų medžio darbų užsiėmimų darbų
eksponavimas:
1. nuotraukų eksponavimas;
2. darbelių eksponavimas.
Parašyti
ir
įgyvendinti Darbuotojų
Parengta programa, Įvykusi vasaros stovykla „Pirmyn į
vasaros stovyklos projektą, iniciatyvinė darbo stovykloje daluvauja vasaros nuotykius“. Dalyvavo 15 vaikų.
skirtą
dienos
centrą grupė
15 vaikų.
lankantiems vaikams.
Nebuvo planuota.

MIKROKLIMATO GERINIMAS
Skatinti bendradarbiavimą Ž.Cikatavičienė,
Dalyvauja 80 proc.
su savanoriais; susipažinti su A.Rullier,
darbuotojų
Prancūzijos krašto kultūra; A.Pacaud
įgyti naujų gebėjimų ir
įgūdžių.
Smagus fotostendas apie Priminti
darbuotojams V. Breskutė
Nebuvo planuota.
2018-2020 metų Darbuotojų užfiksuotas
produktyvaus
iniciatyvinės darbo grupės darbo ir kartu smagaus laiko
darbą dienos centre.
praleidimo
įstaigoje
Prancūziška popietė.

LRT konkursas „Piešiu pasaką“ (2
vaikai).
Vilniaus Perkūno Rotary klubo“
organizuojamame vaikų su negalia
piešinių aukcione G.J. piešinys buvo
įvertintas piniginiu prizu.
Nacionaliniam vaikų ir moksleivių
piešinių konkurse „Peizažas- Lietuvos
palvos“ (2 vaikai).
Respublikinėje virtualioje piešinių
parodoje- konkurse „ Mano pasaulis“ (4
vaikai).
Eksponuota iš viso 10 parodų.

Dalyvavo 80 proc. darbuotojų.

Parengtas ir informacinėje dienos centro
lentoje demonstruotas 2018 – 2020 m.
DIDG veiklos stendas.

5.3.

akimirkas, sukurti žaismingą
nuotaiką ir pagyvinti darbinę
aplinką.
Gerinti
Dienos
centro Paruošti
sveikinimus V. Breskutė
kolektyvo mikroklimatą.
profesinių
darbuotojų
švenčių
paminėjimui
(pedagogų,
socialinių
darbuotojų,
medicinos
darbuotojų, logopedų ir kt.
dienos),
gimtadieniams,
inicijuoti
ir
skatinti
darbuotojus
rašyti
Kalėdinius sveikinimus.

5.4.

Slapto draugo savaitė.

5.5.

Projektas „Lankau draugą“.

5.6.

Savanorės Agnes išleistuvių
organizavimas.

5.7.

Išvyka baidarėmis.

6.
6.1.

Darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas,
gerosios
patirties sklaida, ieškant

Stendui panaudotos 52 įsimintinų
kolektyvo akimirkų nuotraukos ir 24
šmaikštūs jų aprašai.
Dovanėlės/staigmen 17 darbuotojų pasveikinta profesinių
os
darbuotojams. dienų proga:
Pasveikinta daugiau 4 darbuotojai pasveikinti su
nei
50
proc. kineziterapeutų diena,
darbuotojų.
10 darbuotojų pasveikinti su pedagogų
diena,
3 darbuotojai pasveikinti ergoterapeutų
dienos proga.
Paminėti 30 darbuotojų gimtadieniai.
Surūšiuota virš 300 Kalėdiniame pašte
rastų laiškučių/sveikinimų, kurie
išdalinti 42 įstaigos darbuotojams.
Paruošti 52 sveikinimai/papuošimai
Boso, Valentino ir Draugo dienų
progomis.
Nebuvo planuota.
Daugiau nei pusę kolektyvo dalyvavo
slapto draugo savaitėje, stebino ir skyrė
dėmesį savo slaptam draugui. Kurstė
savo kūrybiškumą ir bandė išlikti slapti.
Nebuvo planuota.
Dalyvavo 20 proc. darbuotojų.

Gerinti kolektyvo narių V.Ališkevičiūtė
tarpusavio
santykius,
organizuojant
netradicinę
veiklą.
Svečiavimasis
judesio G.Groblys
korekcijos
pedagogo S.Riaukienė
G.Groblio šeimoje.
A.Jakimavičius
Išvyka į Mielupių kaimą su
vietinės picos degustacija.
Supažindinti vaikus su A.Lincevičiūtė - Nebuvo planuota.
2020-02-06 surengta popietė savanorės
tradicijomis, skatinti pažinti Šakalinė
Agnes išleistuvių proga. Parengtas
kultūrą, tradicijas bei jų
atminimo nuotraukų bukletas, salėje
puoselėjimą.
suorganizuotas koncertas.
Gerinti kolektyvo tarpusavio D.Semėnas
Dalyvaus 50 proc. Iškyla baidarėmis. Dalyvavo 20 proc.
santykius.
darbuotojų.
PROFESINIS TOBULĖJIMAS (KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS)
Stiprinti turimus profesinius Ž.Cikatavičienė
Organizuoti
1-2 Pagal
savo
parengtą
metodiką
įgūdžius, dalintis gerąja
mokymai
organizuoti
(2 val.) mokymai
patirtimi su kolegomis, įgyti
darbuotojams,
individualios
priežiūros
naujų gebėjimų ir įgūdžių.
siekiant
specialistams/auklėtojų
padejėjoms

inovatyvių
būdų
kvalifikacijos kėlimui.

Parengė:
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Žaneta Cikatavičienė

kvalifikacijos
kėlimo.
Gerąja
patirtimi
dalijasi 50 proc.
darbuotojų.

(2020 m. 12 mėn. 10 d.): „Kas lemia
veiklos rezultatyvumą“.
Parengti ir pristatyti 2 pranešimai centro
darbuotojams:
1.„Kaip pasiekti tai, ko norime?“
(2020-08-31).
2. „Darbo diena be streso“ (2020-1118).

