
VšĮ ŠATEIKIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

  

Įvykdyti projektai ir gautos lėšos jų įgyvendinimui.  

 Plungės rajono savivaldybė (Šateikių vaikų dienos centro dalininkė) pagal vaikų 

dienos centro programą skyrė – 40.000,00 Eur. 

 JAV organizacija „Vaiko Vartai Į Mokslą“ pagal projektą „Charakterio ugdymas“ ir 

projektą „Sparnai“ skyrė 4891,00 Eur. 

 Dėl šalyje kilusios pandemijos iš LR VMI prie FM buvo gauta parama 1249,00 Eur. ir 

38,00 Eur. gautas procentas nuo gyventojų deklaruojamų pajamų, kurie paramos gavėjus pasirinko 

mūsų dienos centrą. 

 

Bendradarbiaujančios institucijos: Šateikių seniūnija, Šateikių bendruomenė, Šateikių 

kultūros centras, Šateikių biblioteka, Šateikių pagrindinė mokykla, JAV labdaros organizacija 

„Vaiko vartai į mokslą“, VšĮ „Efektyvus ugdymas“, Vaikų ir jaunimo centras „Vilties vėrinėliai“, 

Ţemaitės memorialinis muziejus. 

Savanoriai dalyvavę organizacijos veikloje, teikiant paslaugas: Šateikių pagrindinės 

mokyklos pedagogė Saulena Šimkevičienė, Šateikių bibliotekininkė Margarita Gedvilienė ir 

Šateikių bendruomenės narė Adelė Zaveckienė. 

 

Trumpas veiklų pristatymas. 

2020 m. Šateikių vaikų dienos centras dirbo darbo dienomis nuo pirmadienio iki 

penktadienio, išskyrus LR numatytomis šventinėmis dienomis bei liepos mėnesį, nes šis mėnuo 

buvo pasirinktas atostogų metu. Per darbo metus buvo organizuojamas popamokinis centrą 

lankančių vaikų ir paauglių uţimtumas. Buvo skatinama vaikų saviraiška, ugdomi socialiniai 

įgūdţiai: terapijos, grupiniai uţsiėmimai, renginiai, kalendorinių švenčių šventimas, 

organizuojamos paţintinės bei pramoginės kelionės - išvykos, stovyklos, socialinės akcijos. 

Neapsiribota vien pramogine veikla, buvo ugdomi ir darbiniai įgūdţiai: tvarkoma vaikų dienos 

centro aplinka, Šateikių miestelyje esančios apleistos kapinės. Taip pat buvo skiriamas laikas vaikų 

pamokų ruošai, knygų skaitymui, mokymuisi dirbti kompiuteriu. Vaikai, neturintys galimybės 

pasirūpinti asmens higiena namuose, tai galėjo padaryti dienos centre. 

Vaikų dienos centras nuolat teikė bendrąsias socialines paslaugas. Buvo 

bendradarbiaujama su centrą lankančių vaikų šeimomis. Joms buvo suteikta informacinė, teisinė, 

individuali bei grupinė psichologinė pagalba, materialinė pagalba (rūbais, avalynė, indais ir pan.) 

Bendradarbiaujant su šeimomis, iškilus problemoms, sprendimo būdų buvo ieškoma drauge su 

seniūnijos socialine darbuotoja, mokyklos socialine pedagoge. Esant poreikiui, buvo teikiama 

psichologo pagalba ne tik vaikams, bet ir jų šeimų nariams.  

Netikėtai šalį uţklupusi pandeminė situacija, pakoregavo ir vaikų dienos centro veiklą: 

centro darbuotojams teko dirbti nuotoliniu būdu, vaikams numatyti maisto produktų daviniai buvo 

pristatomi į namus, net ir kai kurias psichologo konsultacijos teko vykdyti per nuotolį.  

Vos tik atlaisvėjus karantino reikalavimams, buvo suorganizuota vaikų vasaros dienos 

stovykla „Super“. Stovyklos metu didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų psichologinės bei fizinės 

sveikatos gerinimui. Stovykloje vaikai turėjo galimybę sudalyvauti įvairiose veiklose: „Misija 

NEĮMANOMA – NE“, „Svajonių gatvės“ kūrimas, estafetės, judesio terapijos, ţvejyba, batikos 

meno uţsiėmimai, ţolyno antspaudo liejimas gipse, arbatţolių rišimas. 

Priemonės, kuriomis įtraukėte visuomenę į socialinę veiklą. 

Daug informacijos bendruomenės ţmonės gavo iš Facebook bei dienos centro elektroninio 

puslapio www.sateikiuvdc.lt . Lankantis namuose pas šeimas, kurios patiria socialinę riziką, 

Šateikių pagrindinėje mokykloje ir Šateikių seniūnijoje. 

 

 

 

http://www.sateikiuvdc.lt/


Paslaugų gavėjų skaičius. 

Vaikų dienos centro paslaugomis 2020 metais naudojosi 32 Šateikių seniūnijoje 

gyvenantys vaikai ir 16 jų tėvų. 

Per 2020 – uosius metus vykę užsiėmimai, renginiai Šateikių vaikų dienos centre  

Eil. 

nr. 

Paslauga / renginiai Gavėjų skaičius Periodiškumas 

1. Kompiuterinių įgūdţių ugdymas bei 

tobulinimas. 

Nuo 10 iki 17 vaikų Savaitėje kartą  

(karantino metu vyko 

nuotoliniu būdu) 

2. Rankdarbių programa – „Padarysiu pats“ Nuo 10 iki 31 vaikų Savaitėje kartą 

(karantino metu vyko 

nuotoliniu būdu) 

3. Psichologiniai grupiniai uţsiėmimai 

vaikams 

Po 10 vaikų 2 grupės Mėnesyje du kartai 

(pirmą ir antrą 

pusmetį) 

  4. Dailės terapija Nuo 5 iki 13 vaikų 

grupė 

Mėnesyje  du kartai  

(antrą pusmetį) 

  5. Ţaidimų terapija Nuo 5 iki 13 vaikų 

grupė 

Mėnesyje du kartai 

(pirmą pusmetį) 

  6. Smėlio terapija Nuo 5 iki 13 vaikų 

grupė 

Mėnesyje du kartai  

(antrą pusmetį) 

7. Fotografavimo ir filmavimo būrelis – 

„Pirmas kadras“ 

Nuo 8 iki 16 vaikų Mėnesyje 1 kartas 

(pirmą pusmetį) 

8. Muzikiniai uţsiėmimai – „Mokausi groti ir 

dainuoti“ 

Nuo 6 iki 13 vaikų Mėnesyje 1 kartas 

9. Sporto uţsiėmimai Nuo 12 iki 26 vaikų Metuose du kartai 

10. Audimo uţsiėmimai  Nuo 4 iki 10 vaikų Metuose 4 kartai 

11. „Mamyčių klubo“ socialiniai, 

psichologiniai, edukaciniai uţsiėmimai 

Nuo 5 iki 10 

mamyčių 

Metuose 4 kartai 

12. „Mergaitė-mergina-moteris“ (uţsiėmimai 

paauglėms mergaitėms) 

Nuo 10 iki 12 

mergaičių  

 2 kartai (antrame 

pusmetyje) 

13. Kelionės: 

1.  Į renginį, vykusį Ţemaitės 

Memorialiniame muziejuje. 

2. Į  Ţemaičių kaimo muziejų esantį 

Telšiuose. 

3. Į renginį vykusį Plungės vaikų 

bibliotekoje. 

4. Prie jūros (Palanga, Šventoji) 

Nuo 5 iki 26 vaikų Metuose 4 kartus 

14. Šventė – „Vaikų gimtadienis“ Nuo 10 iki 31 vaiko Mėnesyje kartą 

15. Šeimos dienos minėjimas 21 šeimos nariai Metuose kartą 

(vykstant pas šeimas ) 

16. Talkos, aplinkos tvarkymai Nuo 8 iki 21 vaiko Du kartus metuose 

17. Švento Valentino dienos šventė 14 vaikų Metuose kartą 

18. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 20 vaikų Metuose kartą 



paminėjimas (vasario 16 d.) 

19. Šv. Velykų minėjimas 32 vaikai Metuose kartą 

(vykstant pas šeimas 

laikantis visų saugumo 

reikalavimų) 

20. Tarptautinės pagyvenusių ţmonių dienos 

paminėjimas  

19 vaikų Metuose kartą 

21. Policijos dienos paminėjimas  12 vaikų Metuose kartą 

22. Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas 

(sveikinome pedagogus) 

23 vaikai Metuose kartą 

23. Apleistų Šateikių kapinių tvarkymas bei 

ţvakių uţdegimas ant kapų 

Nuo 5 iki 16 vaikų Metuose vienas kartas 

24. Vasaros stovykla – „Super“ Nuo 10 iki 26 vaikų Metuose kartą  

25. Tarptautinės tolerancijos dienos 

paminėjimas 

16 vaikų Metuose kartą 

(karantino metu vyko 

nuotoliniu būdu) 

26. Tarptautinei nerūkymo dienai skirtas 

uţsiėmimas 

20 vaikų Metuose kartą 

(karantino metu vyko 

nuotoliniu būdu) 

27. Langų puošyba keturių sezonų temomis Nuo 12 iki 23 vaikų Metuose keturis kartus 

28. Uţgavėnių šventė 19 vaikų Metuose kartą 

29. Nuotraukų  konkursas “Mano augintinis“  24 vaikai Metuose kartą 

30. Projektas „Knygų nauda jaunam ţmogui“ 21 vaikas Metuose kartą 

31. Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta 

popietė 

Dvi grupės po 10 

vaikų 

Metuose kartą 

32. Akcija „Ferrero šventinė nuotaika“ 32 vaikai Metuose kartą (antrą 

pusmetį) 

33. Pirmos pagalbos mokymai vaikams 25 vaikai Metuose  kartą (antrą 

pusmetį) 

34. Metų uţbaigimo paminėjimas (sveikinimai, 

dovanų dalijimas) 

32 vaikai ir jų šeimų 

nariai 

Metuose kartą 

(vykstant pas šeimas 

laikantis visų saugumo 

reikalavimų)  

35.  Tėvelių susirinkimai Nuo 6 iki 10 tėvelių Du kartus metuose 

 
 

http://sateikiuvdc.lt/galerija/2018-2/foto-konkurso-ruduo-sateikiuose-uzbaigimas-popiete-su-dalyviais/
http://sateikiuvdc.lt/galerija/2018-2/%20http:/sateikiuvdc.lt/galerija/2018-2/knygu-nauda-jaunam-zmogui/

