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I. „Mergaičių programos“ vykdymas vaikų dienos centruose
Pirmieji užsiėmimai su mergaitėmis gautos paramos iš aukok.lt dėka organizuoti 8 VO „Gelbėkit vaikus“ vaikų
dienos centruose, esančiuose Raguvėlės kaime (Anykščių raj.), Bagaslaviškyje (Širvintų raj.), Druskininkuose, Kupiškyje,
Marijampolėje, Rokiškyje, Šakiuose, Vilniuje. Iš viso užsiėmimuose sudalyvavo 199 rizikos grupės mergaitės.
Mergaitėms organizuoti užsiėmimai tokiomis temomis kaip: higiena, kūno priežiūra, sveika mityba, mokėjimas
pasakyti „Ne“ alkoholiui ir kitoms narkotinėms medžiagoms, rūkymui, tinkamas bendravimas, tinkamas elgesys,
mokėjimas rūpintis savimi, aplinka, gaminti valgyti. Mergaitės buvo mokomos apginti save, tinkamai išreikšti savo
jausmus, mokėti tinkamai spręsti problemas (atsisakant smurto, minčių apie savižudybę, beprasmiškumo jausmų).
Sustiprintas mergaičių pasitikėjimas savimi, jų drąsa dalyvauti visuomenės gyvenime, pagarbiai bendrauti, būti ne tik
tomis, kurios naudojasi pagalba, bet tomis, kurios moka dirbti, stengtis dėl savo gyvenimo tikslų.
II. Mergaičių atsiliepimai apie „Mergaičių programą“
Vaikų dienos centrą lankau jau 4 metus. Manau, kad vaikų dienos centro dėka ir dėl perskaitytų prasmingų knygų
aš pasikeičiau ... Lankydama mergaičių grupę tapau drąsesnė, ryžtingesnė. Viskas prasidėjo tik nuo mažyčio „Talentų
šou“ vedimo, o dabar jau sunkiai suskaičiuoju, kiek jau vedžiau renginių ir kiek idėjų išleidau į platųjį pasaulį. Tokie
vaikų dienos centrai Lietuvoje būtini, nes bet koks vaikas čia gauna rūpestį ir globą, plečiasi jo akiratis ir laiku pastebėtų
gabumų dėka jis nenueina blogais keliais. Nuoširdžiai ačiū tiems, kurie padeda vaikų centrams gyvuoti. Ačiū, nes Jūsų
dėka maža širdutė tampa didelė. (Alma)
Mergaičių programa padėjo mums lavinti požiūrį į mus supantį pasaulį. Išmokome atskirti, koks žmogaus elgesys
tam tikrose situacijose būna doras, o kuris ne. Pradėjome labiau vertinti šeimą, tai yra didžiausia mūsų vertybė. Mūsų
vaikų dienos centre vyrauja šiluma, gėris, tad atvažiavę svečiai sako, jog nenori išvažiuoti, nes jiems labai miela, gera ir
malonu būti, taip kaip ir mums. Taip, manome, kad Centras yra tarsi mūsų antrieji namai, o kolektyvas – lyg šeima.
(Dovilė ir Jovilė)
Mergaičių programą lankau jau keletą metu. Čia išmokau bendrauti su vaikais. Man labai patinka eit į mergaičių
grupę, nes ten sužinau įvairių dalykų. Išmokau bendrauti, klausytis kitą, sužinau apie kitus dalykus, kuriuos net mama
nepasakoja. Negalėdavau paklausti kito nieko, nes bijodavau, o dabar laisvai galiu, nes nieko nebijau. (Roneta)
III. Išlaidų suvestinė
Nr.

Išlaidų pavadinimas

Bendra
panaudota
suma
1255,70

1.

Užsiėmimų mergaitėms
organizavimas

2.

Higienos, kūno ir
plaukų priežiūros,
kosmetikos priemonės
Priemonės mergaičių
užsiėmimas

654,32

4.

Dovanėlės mergaitėms

498,13

5.

Vaišės mergaitėms

488,17

BENDRA SUMA

3 300

3.

403,68

Pastabos
Lėšos skirtos autorinėms sutartims (su psichologais, slaugytojais,
kirpėjais, įvairių darbelių technikos meistrais); edukacinių programų
pirkimui, bilietams į teatrą, kiną.
Užsiėmimams su mergaitėmis nupirktos priemonės, kurių pagalba
mergaitės mokytos kaip reikia tinkamai nusiprausti, prižiūrėti save,
drabužėlius, kaip tinkamai susišukuoti, apsirengti.
Lėšos skirtos tokioms priemonėms kaip pvz., siūlai, dekupažo
priemonės, vilna, karoliukai, valgio gaminimo priemonės, kurių
pagalba buvo formuojami ir stiprinami mergaičių savarankiškumo
įgūdžiai, sudarytos sąlygos saviraiškai, kūrybiškumui.
Tam, kad mergaitės geriau įsimintų užsiėmimų metu gautas žinias ir
žinant, kad namuose mergaitės dažnai stokoja pačių paprasčiausių
priemonių, tokių kaip muilas, rankšluostis, šukos ir pan., mergaitėms
padovanotos kūno, plaukų priežiūros priemonės, užrašų knygutės,
rankšluostukai, plaukų papuošalai.
Po užsiėmimų vaikų dienos centruose mergaitėms organizuotos
arbatėlės, minimalios vaišės, kurių metu buvo aptarinėjami
užsiėmimai, mergaičių nuomonė apie juos.

