Kas mes
Jau dešimt metų mes dirbame siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais, stengdamiesi
įtakoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką. Mes – tai nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui.“
Viešąją įstaigą „Vaiko labui“ 2002 metais įkūrė Ugdymo plėtotės centras ir Jaunimo psichologinės paramos centras, norėdami išplėtoti jų bendromis pastangomis jau kelerius metus
vykdomos programos „Zipio draugai“ įgyvendinamą. Šią tarptautinę programą sukūrė Partnership for Children (PFC) – ne pelno siekianti organizacija, reziduojanti Londone. PFC koordinuoja
„Zipio draugų“ programos plėtrą pasaulyje.
Nors steigimo momentu įstaigai iškeltas uždavinys buvo kukliai realistiškas – programos „Zipio
draugai“ įgyvendinimas Vilniuje ir Kaune, palaipsniui plečiant programos geografiją ir nepamirštant
kokybės palaikymo, „Vaiko labui“ misija suformuluota tikint įstaigos potencialu - padėti Lietuvos vaikams išsiugdyti elgesio, emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant vaikų ir jaunimo
emocinės gerovės ir psichikos sveikatos.
Pagrindiniai mūsų tikslas yra Lietuvos jaunosios kartos socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo
gebėjimų ugdymas bei socialinių ir emocinių sunkumų prevencija.
Siekdama šio tikslo, „Vaiko labui“ kuria ir įgyvendina pedagogų ir psichologų kvalifikacijos tobulinimo bei paruošimo darbui mūsų vykdomose programose, tėvų švietimo, savanorių mokymo programas bei projektus.

Mūsų veiklos
Pagrindinė mūsų įgyvendintinam programa išlieka tarptautinė ankstyvosios
prevencijos socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdanti
programa „Zipio draugai.“ Ši programa skirta 5 – 7 metų vaikams. Ji įgyvendinama visose Lietuvos apskrityse lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
Nuo programos įgyvendinimo pradžios joje dalyvavo daugiau kaip 100
tūkstančių vaikų, darbui programoje paruošta 3,5 tūkst. pedagogų, apie pusantro šimto programos konsultantų ir jų padėjėjų. Aktyviai veikia mūsų inicijuoti „Zipio draugų“ programos metodiniai centrai visų Lietuvos apskričių centruose.

Įgyvendindami visas mūsų programas itin didelį dėmesį skiriame kokybės palaikymui. Tad pastoviai rengiame kvalifikacijos
atnaujinimo ir tobulinimo seminarus programos pedagogams ir
konsultantams-psichologams, leidžiame metodinę literatūrą, mokomąją vaizdo medžiagą.
Sukurta serija leidinių „Mokomės įveikti sunkumus“ (8 knygos)
skirta padėti programos vykdytojams – pedagogams, konsultantams ir konsultanto padėjėjams – geriau perprasti programą, jos
tikslus ir filosofiją. Čia pateikiama informacija apie programą, svarbiausius programos vertinimus, praktiški patarimai.

Paruošti darbui programoje „Zipio draugai” pedagogai – 3.496
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Programa „Įveikiame kartu” paruošti pedagogai 1.677
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Įgyvendindami programą „Zipio draugai“ labai dažnai išgirsdavome
tėvų ir pedagogų pageidavimą, kad siekiant palaikyti vaikų įgytus socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, neleisti jų pamiršti, bet
plėtoti toliau, būtinai reikalinga kita programa vyresniems vaikams, kaip
Zipio tęsinys. Taip 2005 metais gimė nacionalinė, mūsų ekspertų sukurta
programa „Įveikiame kartu“ , kurios paskirtis – plėtoti 7-9 metų vaiko socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus.
Programa įgyvendinama visose Lietuvos apskrityse, darbui joje yra parengti apie 1,7 tūkst. pedagogų.
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Nepamiršti ir „Zipio draugų“ programoje dalyvaujančių vaikų tėvai ar globėjai – jiems išleisti informaciniai ir rekomendacijų pobūdžio leidiniai.
Sukurti ir išleisti du mokomosios vaizdo medžiagos DVD diskai, skirti padėti programos konsultantams rengti darbui programoje pedagogus ir supažindinti su programa kitus besidominčius.

Programoje „Zipio draugai” dalyvavę vaikai – 113.625
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Programos „Zipio draugai“ kokybę palaikyti padeda ir unikali, Lietuvoje sukurta programos kokybės palaikymo sistema, kurią programos kūrėjai PFC teikia kaip pavyzdį kitoms programą įgyvendinančioms valstybėms. Šiuo metu „Zipio draugų“ programą įgyvendina 28 šalys, 4 kontinentuose.
Dalis jų prieš pradėdami įgyvendinti programą, konsultavosi ir sėmėsi patirties iš mūsų – Lietuvos
programos vykdytojų.
2012 – 2013 mokslo metais pradėjome įgyvendinti ilgai lauktą programos
„Zipio draugai“ tęsinį (antrąją dalį) programą „Obuolio draugai,“ skirtą vyresniems, jau 7 – 9 metų įvairių gebėjimų vaikams, tiek dalyvavusiems programoje „Zipio draugai“ tiek ir nedalyvavusiems.
Kuriant ir tobulinant „Obuolio draugų“ programą bendroje tarptautinėje
ekspertų grupėje aktyviai dalyvavo ir „Vaiko labui“ atstovai.
Programos bandomasis etapas šiais mokslo metais vyksta keliose atrinktose Vilniaus ugdymo įstaigose. Programa bus išbandoma, vertinama ir, esant reikalui, tobulinama,
pritaikant ją Lietuvos ugdymo sistemai.
Planuojame, kad „Obuolio draugai“ seks Zipio keliais – palaipsniui plėsime programos įgyvendinimą apskrityse ir ilgainiui programa apims visas Lietuvos apskritis.
Programų „Zipio draugai“ ir jos antros dalies „Obuolio draugai“ autorių teisės priklauso „Partnership for Children“ (JK). http://www.partnershipforchildren.org.uk/
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Mūsų savanoriai
Visose „Vaiko labui“ įgyvendinamose programos mums didelė parama mūsų savanoriai, kurių darbą
ir entuziazmą labai gerbiame ir vertiname. Jų turime beveik 80 aktyviai savanoriaujančių visoje Lietuvoje. Drauge sukūrėme ir įgyvendiname savanorių mokymo ir skatinimo programą ,,Visi drauge”, kurią
tęsiame nuo 2003 m. Jau suorganizavome 8 savanorių mokymo seminarus, kurių programas parengėme bendradarbiaudami su savanoriais pagal bendrus mūsų visų poreikius. Kartu organizuojame
įvarius renginius, akcijas, konferencijas, t.t.

Mes bendradarbiaujame
Tarp kitų mūsų didesnių darbų, norisi paminėti trijų metų trukmės tarptautinį
projektą CAMHEE „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: veiksmingų politikų ir praktikų sukūrimas“, kuriame dalyvavome drauge su kitomis 34
kitomis organizacijomis iš 16 Europos šalių.

„Vaiko labui“ įgyvendinamas veiklas remia
Generalinis Programos „Zipio draugai“
rėmėjas nuo 2007 metų

Viešoji įstaiga VAIKO LABUI

Programos „Zipio draugai“
įgyvendinimą remia
Programos „Obuolio draugai“
pilotinį įgyvendinimą
2012 m. parėmė
Kitus mūsų projektus remia

VAIKO LABUI
Nuo pat pirmųjų metų įsitraukėme į „Vaikų linijos“ rengiama akciją
„Savaitę be patyčių.“
2010 metais, drauge su kitomis pirmąją „Savaitę be patyčių“ organizavusiomis NVO, „Vaiko labui“ atstovas buvo pakviestas į susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite aptarti
patyčių problemą. Šio susitikimo dalyviai pasirašė Švietimo ir mokslo
ministerijos inicijuotą Memorandumą „Vaikystė be patyčių“.
Į šią akciją su mūsų pasiūlytomis veiklomis „Duok draugui ranką“, „Draugystės knyga“, kt. kasmet
įsitraukia vis daugiau mūsų koordinuojamose programose dalyvaujančių ugdymo įstaigų (2010 m. –
118 ugdymo įstaigų, 2011 – 198, 2012 – 337).
Kuriame ir įgyvendiname ir daugiau atskirų projektų tiek vieni, tiek bendradarbiaudami su kitomis
NVO. Tačiau dėl vietos stokos visų per 10 veiklos metų vykdytų projektų, surengtų ir išklausytų ar
sudalyvautų seminarų ir konferencijų, sumanytų ir pravestų renginių negalime išvardinti.
Visi mūsų darbai ir pasiekimai plačiau aprašyti internetinėje svetainėje www.vaikolabui.lt – tai
taip pat dar vienas mūsų projektas, kuriame aktyviai reiškiasi mūsų savanoriai.

Esame dėkingi kiekvienam, kas paskyrė mums savo 2%
Jeigu Jūs norėtumėte sužinoti daugiau apie
„Vaiko labui“ įgyvendinamas programas ir projektus,
tapti savanoriu ar remti mūsų vykdomas veiklas,
tapti šių programų dalyviu, susisiekite
su mumis arba apsilankykite mūsų būstinėje.

Mus rasite:
Viešoji įstaiga ,,Vaiko labui”
Šv.Ignoto g. 5,
LT- 01120 Vilnius
tel.: (+ 370 5) 21 21 407
faks.: (+370 5) 21 21 403
mob.tel.: +370 (652) 69 608
el. paštas: info@vaikolabui.lt
interneto svetainė: www.vaikolabui.lt
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