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Pirmos paramos dėka Pabradės vaikų globos namuose pravesti 6 seminarai 14 – 18 m.
vaikams: 3 „Psichologinių diskusijų klubo“ seminarai, 3 užsiėmimai iš ciklo „Prieš paliekant globos
namus“. Vieno seminaro trukmė – 1 val. (esant poreikiui, iki 2 val.), 1 užsiėmimo dalyvių skaičius
6 – 9 vaikai.
Seminarų „Psichologinių diskusijų klubo“ vaikams tikslas – ugdyti bendravimo, problemų
sprendimo įgūdžius, skatinti emocijų pažinimą ir tinkamą išreiškimą, skatinti gilesnį savęs ir kitų
suvokimą, padėti atrasti, stiprinti vidines galias. Užsiėmimų metu vaikai dalijosi savo
prisiminimais, išgyvenimais: kaip jie jautėsi, kai buvo palikti, ar kaltina dėl to biologinius tėvus,
kaip jie jaučiasi dabar, gyvendami vaikų globos namuose, kas jiems padeda, kas kliudo. Vaikų
pasakojimuose buvo sunkių jausmų, tačiau ir vilties, kad viskas bus gerai. Vaikai vedančiųjų
pagalba padėjo vieni kitiems atsakyti į rūpimus klausimus. Taip pat užsiėmimų metu buvo
nagrinėjamas pasitikėjimo klausimas: kuo vaikai pasitiki, kokiais žmonėmis pasitikėti galima, o
kada reikia būti atsargiems.
Seminarų ciklo „Prieš paliekant globos namus“ pagrindiniai tikslai – suteikti profesinį
orientavimą, ugdyti efektyvios darbo paieškos ir išlaikymo, savęs pristatymo, viešojo kalbėjimo
įgūdžius, skatinti savarankiškumą praktinėse gyvenimo situacijose, ugdyti socialinį supratingumą.
Seminarų metu buvo aptarta, kaip vaikai įsivaizduoja savo gyvenimą, mokymąsi, kaip išsikelti
tikslus. Atlikti profesinio pasirinkimo testai, aptarta, kuo vaikai norėtų būti užaugę. Vaikai pradėjo
planuoti, kokią profesiją rinksis ateityje, kokius dalykus jiems reikia mokytis. Taip pat pradėta
bendradarbiauti su įvairiomis verslo įmonėmis, kuriose vaikai stebės darbuotojus ar atliks praktiką.
Taip pat organizuoti 3 kompetencijos kėlimo seminarai darbuotojams (vieno seminaro
trukmė – 6 val., iš viso dalyvavo 47 darbuotojai). Seminarų metu buvo aptarti vaikų, augančių
globos namuose, raidos ypatumai bei psichologinės charakteristikos, ugdyti bendravimo su vaikais
įgūdžiai, spręsti patyčių prevencijos klausimai, savipagalbos grupės metu aptarta, kaip darbuotojai
gali padėti vieni kitiems bei patys sau.

