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PROJEKTO „BAIMĖS LABORATORIJA“ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Vilniaus atviras jaunimo centras "Mes"
Įmonės kodas: 191665338

Telefonas: 865520555

El. pašto adresas: asta_bieliauskaite@yahoo.fr Internetinė svetainė:
Per www.aukok.lt surinkta: 2150 €
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SANTRAUKA
Projekto tikslas – išmokyti jaunimą kalbėti apie sunkumus, juos įvardinti ir pasirinkti priimtiną
problemos sprendimo būdą.

Projekto rezultatai:

pravestos 6 Baimės laboratorijos

Dalyvavo 74 vaikai

Laboratorijose dalyvavo Naujininkų vaikų ir jaunimo klubo, S.Daukanto progimnazijos,
Liuksenburgo "Europos"mokyklos moksleiviai.

Keletas projekto akimirkų
Naujininkų vaikų ir jaunimo klube
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ – tai naujai
reformuotas centras, kuris 1994−2012 m. veikė
kaip Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Raganiukė“.
VJK „Raganiukė“ veikla buvo susijusi su
neformaliu vaikų ir jaunimo švietimu. Dėl klubo
„Raganiukė“ uţmegzto bendradarbiavimo su VšĮ
Jaunimo psichologinės paramos centru, atvirame
centre dirba kompetetingi psichologai, kurie vykdo
vaikų ir jaunimo nusikalstamo elgesio prevenciją
dirbant su socialinės rizikos jaunimu ir jų
šeimomis. 2012 m. VJK „Raganiukė“ lankė apie
80 jaunų ţmonių, iš kurių pusė sudarė socialinės
rizikos jaunuoliai. Atsiţvelgiant į jaunimo
poreikius,dalyviai galėjo pasirinkti kelias skirtingas laisvalaikio leidimo formas: lankytis atviroje
erdvėje kiekvieną darbo dieną po pamokų (socialinių įgūdţių lavinimo grupėje), išreikšti save per
teatrą, lankytis psichologo organizuojamuose uţsiėmimuose. Kadangi klubas dirbo pagal atviro
jaunimo centro principus, Vilniaus miesto savivaldybė priėmė sprendimą pakeisti klubą ir jo
nuostatus ir reformuoti jį į atvirą jaunimo centrą.
Reforma įvyko 2012 m. pabaigoje. Nuo 2013 m. sausio mėnesio VJK „Raganiukė“ buvo reformuota
įVilniaus atvirą jaunimo centrą „Mes“ ir savo veiklą pradėjo vykdyti Šopeno g. 3, Vilniuje, bendras
patalpųplotas 140,44 kv. m. Didţioji dalis centro lankytojų - tai socialinės rizikos šeimoms
priklausantys jaunuoliai, gyvenantys bei didţiąją dalį laisvalaikio praleidţiantys stoties rajone.
Šiame mikrorajone klestinčios socialinės problemos (tokios kaip nusikalstamumas, priklausomybės
ir kt.) šiems jaunuoliams yra kasdien matomas ir nesvetimas reiškinys. Sudėtinga bei ydinga šiuos
jaunuolius supanti socialinė aplinka daţnai įtakoja klaidingų vertybinių nuostatų formavimąsi ir
lemia labai menkas galimybes mokytis, tobulėti, siekti aukštesnių tikslų. Todėl dirbant su tokiu
jaunimu ypatingai svarbu didelį dėmesį skirti tinkamų vertybinių nuostatų formavimui bei tam, kad
jaunuoliai turėtų kuo daugiau galimybių tobulinti save bei įgyti pozityviųjų įgūdţių. Viena iš centro
veiklų, ugdanti socialinį, emocinį jaunimo vystymąsi - projektas Baimės laboratorija.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekte Baimės laboratorija iš viso dalyvavo 74 vaikai. Projektas vyksta jau nuo 2015 metų,
kad galėtume padėti kuo didesniam skaičiu vaikų, ieškome įvairių finansavimo šaltinių. Iš 2018 m.
Aukok.lt porale surinktų lėšų pravestos 6 Baimės laboratorijas.
S.Daukanto progimnazijos moksleiviai
Dalyviai
data
S.Daukanto
progimnazija
Vilniaus
vaikų
jaunimo klubas

2018-10-19
ir 2018-10-29

Liuksemburgo Europos 2019 02 11
mokykla

dalyvių skaičius

Vieta

10

V.Šopeno g.3, Vilnius

9

Konduktorių
Vilnius

55 ( 4 laboratorijos)

Luxembourg
I
European
School
Boulevard
Konrad
Adenauer, 23 L-1115
Luxembourg/Kirchberg,
Luxembourg

g.4,
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2018m. 2 Baimės laboratorijos pravestos Vilniaus S.Daukanto progimnazijos moksleiviams ir
Vilniaus Naujininkų vaikų jaunimo klubo vaikams .
2019 m. 4 laboratorijos . Jos ypatingos tuo, kad pirmą kartą vyko uţ Lietuvos ribų, Liuksenburgo
Europos mokykloje, kurioje mokosi uţsienyje gyvenančių lietuvių vaikai.
Baimės laboratorijos struktūra:
Psichologas padeda atpaţinti ir išreikšti savo jausmus, moko pagarbos sau ir kitiems grupės
dalyviams, aptaria įvairias problemines situacijas, padeda formuluoti tų problemų sprendimo būdus
Dailininkui padedant dalyviai vizaulizuoja savo emocijas, išgyvenimus, sukauptą patirtį ir mokosi
visą tai išreikšti per dailę ir meno terapiją. Daug informacijos apie save ir draugus vaikai pasako
piešinių aptarimo metu. Naudojant teatro metodus (forum teatrą, proceso dramą, simuliacinius
ţaidimus) yra vaidinamos aktualios socialinės situacijos, jos yra aptariamos, nagrinėjamos. Tokiu
būdu moksleiviai mokosi pamatyti juos supančias situacijas iš įvairių perspektyvų, mokosi
kūrybiškumo ir kritinio mąstymo. Ţaidimų metu išsilaisvina kūrybiškumas, mokomasi ţvelgti į
gyvenimą ţaismingai, orginaliai, kūrybiškai.
Baimės laboratorijų metu pastebėjome, kad jaunimas geriau paţįsta save, savo jausmus. Mokosi
pritapti juos supančioje aplinkoje, tobulina bendravimo ir socialinius įgūdţius, mokosi ramiau
reaguoti į stresines situacijas, kūrybiškai spręsti kylančius sunkumus, išmoksta laisviau bendrauti ir
drąsiau reikšti savo nuomonę, susirasti draugų ir turiningai leisti laisvalaikį. Uţsiėmimuose nemaţai
dėmesio skiriama moksleivių empatijos, emocinio intelekto lavinimui.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1500

1998

Vienkartinės paslaugų sutartys Audronei
Masiukienei, Wirginiai Mikėnienei,
Skaidrei Butnoriutei, 2018 m. Nr. 27, 28,
29, Paslaugų sutartys Audronei
Masiukienei, Wirginiai Mikėnienei,
Skaidrei Butnoriutei 2019 m. Nr. 1, 2, 3

Kanceliarinės prekės

200

2

2019 m. kovo 5 d. sąskaita faktūra Nr.
GARK058862 UAB DEPO DIY LT

Ūkio prekės
III. Organizacinės išlaidos
Informacijos sklaida, reklama

200

-

100

-

7 proc.

150

2150

2150

I. Personalo kaštai

Darbo užmokestis projekto
koordinatoriams

I.

II.

II. Materialių daiktų
įsigijimas

IV. Kitos išlaidos

V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
III.
Iš viso:
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Projekto rezultatai
Uţ Aukok.lt porale surinktas lėšas 2150 Eur. pravestos 6 Baimės laboratorijas. S.Daukanto
progimnazijos moksleiviams ir Naujininkų vaikų jaunimo klubo vaikams, Liuksenburgo Europos
mokykloje besimokantiems lietuviams.
Iš viso dalyvavo 74 vaikai.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Asta Bieliauskaitė _____________ A.V.
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