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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJ#
Visuomenin# organizacija (toliau – VO) „Gelb#kit vaikus“ – tai 1991 m. !kurta nepolitin#,
nevyriausybin# ir nereligin# organizacija, atstovaujanti vaiko teises ir siekianti !gyvendinti Jungtini%
Taut% Vaiko teisi% konvencij&. Nuo 2004 m. VO „Gelb#kit vaikus“ yra Save the Children
International tikroji nar#.
Organizacijos vizija – pasaulis, kuriame kiekvienam vaikui suteikta teis# ! i$likim&, apsaug&,
vystym&si ir dalyvavim& gyvenime.
Misija – !kv#pti pasaulio po'i(rio ! vaikus poslinkius ir pasiekti skubi% ir ilgalaiki% poky)i% j%
gyvenime.
VO „Gelb#kit vaikus“ savo veikl& organizuoja pagal 4 programines kryptis:
1. Smurto prie$ vaikus ir vaik% i$naudojimo ma'inimas;
2. Vaik% socialinio apleistumo ir institualizacijos ma'inimas;
3. *vietimas vaiko teisi% klausimais;
4. Organizacijos paj#gum% ir finansinio stabilumo stiprinimas.
Pagal min#tas programines kryptis yra organizuojami ir vykdomi !vair(s projektai – keletas
i$ $iuo metu did'iausi% Organizacijos vykdom% projekt% yra: Dr. Thomaso Gordono ugdymo
modelio, skatinan!io mokyklos bendruomen"s bendradarbiavimo form# pl"tr$, diegimas ir
%gyvendinimas Lietuvos &vietimo ir ugdymo institucijose (Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
siekiama !diegti Dr. Thomaso Gordono ugdymo model!, kuris skatina mokyklos bendruomen#s
bendradarbiavimo form% pl#tr&; pozityvi& ir mokymui(si) bei ugdymui(si) palanki& aplink&);
Draugyst" be sien# (tarptautiniu projektu (kartu su Latvija, Estija ir *vedija) siekiama spr+sti
paty)i% ir smurto problem& mokyklose); Vaik# dienos centr# programa ($i% Centr% tikslas – ma'inti
socialin+ vaik% atskirt! ir u'kirsti keli& vaik% patekimui ! globos namus, stiprinant $eim& ir jos
sugeb#jim& r(pintis vaiku; teikti kompleksin+ (socialin+, psichologin+, pedagogin+) pagalb& vaikui
ir $eimai); Gerosios Vaiko teisi# konvencijos %gyvendinimo praktikos sklaida (bendras projektas su
*vedija, Italija, Rumunija ir Jungtine Karalyste. Projektu siekiama i$siai$kinti, kiek Jungtini% Taut%
Vaiko teisi% konvencijos bendrosios priemon#s yra !gyvendintos tiek nacionaliniu, tiek vietiniu
lygmeniu); kt.

INFORMACIJA APIE PROJEKT#
Projekto tikslas
Suteikti globos nam% aukl#tiniams galimyb+ gyventi geriau; globos nam% darbuotojams
pad#ti spr+sti psichologines aukl#tini% problemas; pad#ti ruo$ti globos nam% aukl#tinius
savaranki$kam gyvenimui tam, kad u'aug+ jie gal#t% sukurti pilnavertes $eimas, tur#t% pastov%
darb&, b(t% lygiateise visuomen#s gyvenimo dalimi.

Projekto veiklos, eiga
(a) Bendri duomenys apie projekto vykdym$
Projekto metu buvo organizuojami u'si#mimai vaikams, augantiems vaik% globos namuose
bei kompetencijos k#limo seminarai vaik% globos nam% personalui – darbuotojams, dirbantiems
tiesiogiai su vaikais bei administracijos darbuotojams.
Veiklos buvo organizuojamos Pabrad#s vaik% globos namuose (Pabrad#, *ven)ioni% raj.
sav.) ir Papar)i% vaik% globos namuose (Papar)i% kaimas, Kai$iadori% raj. sav.). U'si#mimai
vaikams ir darbuotojams buvo organizuoti ir pravesti 2009 m. rugs#jo m#n. – 2010 m. gruod'io
m#n. I$ viso u'si#mimuose dalyvavo 36 vaikai (14 – 18 met% am'iaus), augantys vaik% globos
namuose, o seminaruose darbuotojams – 51 darbuotojas.
Vaikams i$ viso buvo organizuoti 64 u'si#mimai, kuri% vieno trukm# – 1 val.
Vaik% globos nam% darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su vaikais, bei administracijos
darbuotojams i$ viso organizuoti 4 kompetencijos k#limo seminarai (kiekvieno seminaro trukm# – 5
val.).
Pagal projekt& buvo planuota organizuoti mokymus vaikams ir darbuotojams tik Pabrad#s
vaik% globos namuose. Visgi, projekto eigoje, vykdant u'si#mimus vaikams ir kompetencijos
k#limo seminarus darbuotojams pasteb#ta, kad jie yra be galo naudingi vaikams ir darbuotojams,
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sustiprina vaik% globos namus, efektyvina ugdom&j& aplink& institucijoje, kei)ia vaik% elges!, turi
teigiamos !takos j% savijautai, sav+s vertinimui, s#kmingiau sprend'iamos kylan)ios netinkamo
elgesio, paty)i% aprai$kos, kiti neigiami rei$kiniai. Kadangi dirbant su Pabrad#s vaik% globos
namais buvo surinkta pozityvi darbo patirtis, buvo siekiama, kad po $io projekto pabaigos veiklos
nenutr(kt%, o b(t% s#kmingai perkeltos ir ! kitas vaik% globos institucijas, tokiu b(du t+siant veiklas
bei suteikiant pagalb& kuo didesniam skai)iui globos institucij%, jose augan)i% vaik% bei su jais
dirban)i% specialist%.
(b) Temos, kuriomis vaikams buvo organizuojami u'si"mimai
Pagrindin#s temos, kuriomis vaikams buvo organizuojami u'si#mimai: bendravimo !g(d'i%
ugdymas, autoritetas, prierai$umas, paty)ios, sav+s suvokimas, sav+s vertinimas, jausm%
pa'inimo ir j% rai$kos pagrindai, problemin#s elgsenos !veikos strategijos, geb#jimas suteikti ir
priimti pagalb&, santykiai. U'si#mim% metu vaikams buvo siekiama suteikti reikaling& psichologin+
pagalb&, ugdyti j% socialinius !g(d'ius, pad#ti pamatyti ir kurtis ateities vizij&, pad#ti i$sakyti
jausmus.
Taip pat suteiktos psichologin#s konsultacijos nepilnametei mamai, gyvenan)iai Pabrad#s
vaik% globos namuose. Mergait# konsultuota d#l i$gyvenam% emocij%, nerimo d#l ateities,
bendravimo su vaiku, vaiko ugdymo.
(c) U'si"mim# vaikams, gyvenantiems vaik# globos namuose, apra&ymas
Projekto metu organizuoti u'si#mimai vaikams ap#m# kelet& tem% (nurodyt% (b) punkte.
*ios temos buvo aptariamos u'si#mim% cikl% metu. U'si#mimai vaikams vykdavo vien& kart& per
savait+, j% trukm# – 1 val.
• Seminar% „Psichologini% diskusij% klubo“ u'si#mim% ciklas, I dalis. U'si#mim% vaikams
tikslas – ugdyti bendravimo, problem% sprendimo !g(d'ius, skatinti emocij% pa'inim& ir
tinkam& i$rei$kim&, skatinti gilesn! sav+s ir kit% suvokim&, pad#ti atrasti, stiprinti vidines
galias. U'si#mim% metu vaikai dalijosi savo prisiminimais, i$gyvenimais: kaip jie jaut#si, kai
buvo palikti, ar kaltina d#l to biologinius t#vus, kaip jie jau)iasi dabar, gyvendami vaik%
globos namuose, kas jiems padeda, kas kliudo. Vaik% pasakojimuose buvo sunki% jausm%,
ta)iau ir vilties, kad viskas bus gerai. Vaikai vedan)i%j% pagalba pad#jo vieni kitiems
atsakyti ! r(pimus klausimus. Taip pat u'si#mim% metu buvo nagrin#jamas pasitik#jimo
klausimas: kuo vaikai pasitiki, kokiais 'mon#mis pasitik#ti galima, o kada reikia b(ti
atsargiems.
• Seminar% „Psichologini% diskusij% klubo“ u'si#mim% ciklas, II dalis. U'si#mim% metu
aptartos tokios temos kaip bendravimo !g(d'i% ugdymas. Ugdyti pokalbio prad#jimo,
aktyvaus klausymosi !g(d'iai. Aptarta, kas yra aktyvus klausymasis, kuo jis yra ypatingas.
Keliami tikslai: kad grup#s nariai prad#t% naudoti !gytus pokalbio prad#jimo ir aktyvaus
klausymosi !g(d'ius kasdieniame gyvenime. Taip pat ugdyti pagalbos pra$ymo ir
atsisakymo !g(d'iai. Aptarti klausimai: kas padeda pasakyti ne, kada reikia sakyti ne, ar
lengva pra$yti pagalbos, mitai apie pagalbos pra$ym&. U'si#mimo metu modeliuotos ir
aptartos situacijos, kuriose vaikai band# ko nors atsisakyti. Keliami tikslai: !tvirtinti „ne“
sakymo ir pagalbos pra$ymo !g(d'ius, pabandyti juos perkelti ! kasdien! gyvenim&. Kita
aptarta tema – pasitik#jimas ir autoritetas. Tikslas – kad kiekvienas grup#s narys pagalvot%,
kas jam yra autoritetas ir kokios savyb#s jam gali pad#ti tapti autoritetu kitiems. U'si#mimo
metu aptarta, kokiais 'mon#mis vaikai pasitiki, kas jiems yra autoritetai, kod#l svarbu tur#ti
tokius 'mones, kokiomis savyb#mis, asmenyb#s charakteristikomis pasi'ymi autoritetai.
Taip pat aptariama, kuo kiekvienas grup#s narys gal#t% b(ti pavyzd'iu kitiems, kokia
atsakomyb# tenka b(nant autoritetu kitiems. U'si#mim% metu taip pat buvo kalbama apie
prierai$um&. Aptarta, kas yra prierai$umas kiekvienam grup#s nariui, kaip jis supranta, kas
yra prierai$umas, prierai$umo teigiamos ir neigiamos pus#s. Nagrin#tos grup#s nari%
prisiri$imo istorijos. Pagrindiniai klausimai: kas yra prierai$umas, kam jis reikalingas, prie ko
a$ prisiri$+s. D#mesys skirtas ir paty)i% temai. U'si#mimo tikslai: suprasti, kas yra paty)ios,
kokios gali b(ti paty)i% formos, vaik% vaidmenys paty)i% situacijose, i$mokti atpa'inti
paty)ias. Ugdyti paty)i% situacij% atpa'inimo !g(d'iai. ,i(r#ti ir aptarti filmukai su
modeliuotomis paty)i% situacijomis. Aptartos !vairios paty)i% situacijos, kokius vaidmenis
2

jose u'#m# vaikai. Taip pat buvo !tvirtinama paty)i% samprata, 'i(r#tas ir aptartas filmas
paty)i% tematika. Aptariami b(dai, kuriais galima apsisaugoti nuo paty)i%, galimas elgesys
paty)i% atveju, k& gali padaryti kiekvienas, kad suma'int% paty)i% mast&. Keliami tikslai:
i$mokti atpa'inti paty)ias, tinkamai ! jas reaguoti kasdieniame gyvenime.
• Seminar% „Prie$ paliekant globos namus“ u'si#mim% ciklas. U'si#mim% pagrindiniai tikslai
– suteikti profesin! orientavim&, ugdyti efektyvios darbo paie$kos ir i$laikymo, sav+s
pristatymo, vie$ojo kalb#jimo !g(d'ius, skatinti savaranki$kum& praktin#se gyvenimo
situacijose, ugdyti socialin! supratingum&. Seminar% metu buvo aptarta, kaip vaikai
!sivaizduoja savo gyvenim&, mokym&si, kaip i$sikelti tikslus. Atlikti profesinio pasirinkimo
testai, aptarta, kuo vaikai nor#t% b(ti u'aug+. Vaikai prad#jo planuoti, koki& profesij& rinksis
ateityje, kokius dalykus jiems reikia mokytis. Taip pat prad#ta bendradarbiauti su !vairiomis
verslo !mon#mis, kuriose vaikai steb#s darbuotojus ar atliks praktik&.
Siekiant !vertinti kokybinius paaugli%, lankan)i% seminarus, poky)ius po kiekvieno
u'si#mimo buvo vedami apra$ai, kuriuose buvo fiksuojami kiekvieno vaiko steb#jimo duomenys.
Be $i% u'si#mim%, organizuota vaik% kelion# ! „Litexpo“ parod& „Mokymasis, studijos,
karjera 2010”.
(d) Seminarai vaik# globos nam# darbuotojams
Vaik% globos namai – tai vientisa sistema, kurioje pagalbos vaikui s#km# priklauso tiek nuo
efektyvi% paslaug% pa)iam vaikui, tiek nuo globos nam% darbuotoj% profesini% 'ini%, turim%
kompetencij%. Tod#l ugdant vaikus labai svarbu, kad b(t% tobulinama ir j% gyvenimo aplinka.
Projekto metu to siekta organizuojant kvalifikacijos k#limo seminarus darbuotojams, tiesiogiai
dirbantiems su vaikais, bei globos nam% administracijos darbuotojams. I$ viso organizuoti 4
kompetencijos k#limo seminarai darbuotojams. Seminar% metu buvo organizuoti mokymai tokiomis
temomis:
(1) Vaik%, augan)i% globos namuose, raidos ypatumai bei psichologin#s charakteristikos.
(2) Paty)i% prevencija.
(3) Ugdyti bendravimo su vaikais !g(d'iai.
(4) Taip pat organizuotos savipagalbos grup#s, kuri% metu aptarta, kaip darbuotojai gali
pad#ti vieni kitiems bei patys sau dirbdami su vaikais ir teikdami jiems paslaugas.
(5) Dirbant su vaik% globos nam% administracija, numatytos rekomendacijos
administracijai. Aptartos globos nam% veiklos tobulinimo kryptys, numatytos darbuotoj%
ugdymo kryptys bei ugdyti bendravimo su vaikais !g(d'iai problemin#se situacijose.

Projekto biud$etas

I. Personalo ka$tai

Planuota
i!leisti, Lt
12000

I!leista, Lt

I!laidas "rodantys dokumentai

15000

S$skaitos fakt(ros
2010 03 09 S$skaita fakt(ra Serija PK
Nr. 001 „Mokymai Pabrad"s vaik#
globos nam# darbuotojams pagal sutart%
(pasira&ymo data 2009 09 07)
2010 10 10 S$skaita fakt(ra Serija PK
Nr. 002 „Psichologin"s konsultacijos
nepilnametei mamai, gyvenan!iai
Pabrad"s vaik# globos namuose“
2010 10 10 S$skaita fakt(ra Serija PK
Nr. 003 „Mokymai Pabrad"s vaik#
globos nam# vaikams pagal sutart%
(pasira&ymo data 2009 09 07)

1600

260

4900
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Planuota
i!leisti, Lt

I!leista, Lt

I!laidas "rodantys dokumentai
2010 10 10 S$skaita fakt(ra Serija PK
Nr. 004 „Seminarai Papar!i# vaik#
globos nam# vaikams pagal sutart%
(pasira&ymo data 2009 11 26)

8240

II. Materiali% daikt% !sigijimas
III. Organizacin#s i$laidos
IV. Kitos i$laidos
I% viso:

---

---

Pastaba: s$skaitoje nurodoma suma –
15000 Lt. I& &ios s$skaitos 8240 Lt
suma buvo apmok"ta i& &io projekto
l"&#, likusi sumos dalis – i& kit# &altini#.
---

3000

---

---

---

---

---

15000

15000

Projekto pasi(lyme biud'etas buvo i$d#stytas sekan)iai:
(1) 12000 Lt – personalo ka$tai
(2) 3000 Lt – organizacin#s i$laidos.
Su $ia ataskaita teikiamos s&skaitos, kuriose yra bendrai nurodomos visos projekto metu patirtos
i$laidos – tiek organizacin#s i$laidos, tiek personalo ka$tai, tod#l ataskaitoje jos pateikiamos kaip
viena i$laid% r($is.

Projekto rezultatai
Darbas su vaikais buvo vertinamas ne tik stebint j% elges!, bendravim& u'si#mim% prad'ioje ir
pabaigoje, ta)iau taip pat ir anketavimo pagalba. Anketa, susidedanti i$ 55 teigini%, buvo pateikta
vaikams u'si#mim% prad'ioje ir pabaigoje, siekiant palyginti, kaip pasikeit# vaik% bendravimo
!g(d'iai, sav+s vertinimas ir suvokimas, jausm% pa'inimas ir rai$ka, santykiai su aplinkiniais,
probleminio elgesio !veikimas.
Anketavimas atskleid#, kad su projekto veikl% pagalba pasiekta toki% rezultat%:
• Pager#jo vaik% socialiniai !g(d'iai – vaikai tapo draugi$kesni, ma'iau konflikti$ki, i$moko
konstruktyviau spr+sti konfliktines situacijas. Globos nam% darbuotojai, dirbantys su vaikais
pa'ym#jo, kad vaikai tapo geresni, labiau kontroliuojantys save ir savo problemin! elges!.
• Vaikai prad#jo geriau kontroliuoti savo jausmus, atviriau apie juos kalb#ti, tinkamai i$reik$ti.
Be to, vaikai #m# labiau atsi'velgti ir ! kit% 'moni% jausmus.
• Pager#jo vaik% sav+s suvokimas, sav+s vertinimas bei santykiai su aplinkiniais. Vaikai
akivaizd'iai labiau savimi pasitiki, lengviau ir laisviau bendrauja, puosel#ja tarpusavio
pagarb& bei labiau vertina ilgalaikius santykius.
• Prad#jus dirbti su vaikais, buvo galima pasteb#ti, kad vaikai nesugeb#davo bendrauti, u'siimti
komandine veikla, i$klausyti vienas kito, atvirai kalb#tis, laikytis taisykli%, nekonfliktuoti.
Kartais d#l tokio elgesio vaikai jausdavosi kalti, klausdavo u'si#mimus vedusi% psicholog%, ar
jie yra patys blogiausi vaikai, su kuriais tenka dirbti. Po u'si#mim% jau)iamas 'ymus pokytis.
Vaikai 'ymiai geriau sugeba aktyviai dalyvauti grup#je, laikytis taisykli%, i$reik$ti nuomon+,
i$klausyti vienas kit&, atvirai dalintis savo patirtimi.
• Po u'si#mim% daugelis vaik% i$rei$k# nuomon+, kad u'si#mimuose gaut& informacij& jie
sugeb#jo pritaikyti ir savo kasdieniniame gyvenime, mokykloje. Vaikus tai labai prad'iugino.
• Keli u'si#mimuose dalyvav+ vaikai susikaup# ir met# r(kyti, vienas berniukas nustojo ty)iotis,
dar kitas anks)iau buv+s u'daras ir gynybi$kas – #m# atvirai dalintis savo patirtimi.
• Pagilintos darbuotoj% 'inios ir sustiprinti !g(d'iai darbui su vaikais, atsakyta ! darbuotoj%
klausimus d#l darbo su vaikais organizavimo, individuali% atvej%, su kuriais darbuotojai
susiduria praktiniame darbe.
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• Sustiprinta globos nam% administracijos atsakomyb# u' globos nam% aplinkos tobulinim&,
darbuotoj% kompetencijos nuolatin! gerinim&, suteikti praktiniai patarimai, kaip t& daryti.

Keletas projekto akimirk&

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines i%laidas pagrind$ian'iuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji b(t& vie%ai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Rasa Di)petrien#

______________
A.V.
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