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PROGRAMOS „ZIPIO DRAUGAI“ IR „OBUOLIO DRAUGAI“
ĮGYVENDINIMUI PRITARIA IR JĮ PALAIKO

Programų ,,Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ autorių teisės priklauso
programos iniciatoriams ir kūrėjams – tarptautinei
ne pelno organizacijai, reziduojančiai Londone,
„Partnership for Children“
www.partnershipforchildren.org.uk
PFC rūpinasi tarptautine programos ,,Zipio draugai“
plėtra ir koordinuoja programos įgyvendinimą pasauliniu lygiu.

Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau
apie programą ,,Zipio draugai“,
tapti jos dalyviu, savanoriu ar rėmėju,
paskambinkite mums arba apsilankykite mūsų būstinėje.
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,,Vaiko labui“
Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilnius
Tel. + 370 5 212 1407; Mob.tel. +370 699 00 223; Faks. +370 5 212 1403
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VAIKO
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„Vaiko labui“ – tai 2002 metais įsteigta nevyriausybinė ne pelno organizacija,
viešoji įstaiga.
Mūsų darbo tikslas – padėti vaikams augti linksmiems ir laimingiems, formuoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, siekiant vaikų ir jaunimo psichikos
sveikatos ir emocinės gerovės.
Savo darbą mes grindžiame mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų stiprinti vaiko psichikos sveikatą ir rūpintis jo emocine gerove, kad ateityje nereikėtų
spręsti rimtų psichologinių ar elgesio problemų ir kovoti su priklausomybėmis.
„Vaiko labui“ įgyvendina tarptautinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos
programą, kurios pirmoji dalis yra programa „Zipio draugai“, o antroji dalis – programa „Obuolio draugai“.
Programa „Zipio draugai“ skirta 5–7 metų amžiaus vaikams, o programa „Obuolio draugai“ – 7–9 metų vaikams. Šiomis programomis
ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikai mokomi įveikti
kasdienius sunkumus ir sunkų stresą, ieškoti būdų, kaip susitvarkyti
su jausmais, įtvirtinami vaikų gebėjimai naudotis parama ir ją teikti,
ugdoma empatija.  
Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje vykdoma nuo 2000 metų. Programoje dalyvavusių vaikų skaičius jau artėja prie 200 000. Programos pedagogo kvalifikaciją yra
įgiję per 4 tūkstančius pedagogų iš visų šalies apskričių. Kasmet šie skaičiai auga.
Programa Lietuvoje įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
Lietuvoje vykdomos programos ekspertai yra daug prisidėję prie pačios „Zipio
draugų“ programos ir ją įgyvendinančių pedagogų bei psichologų kvalifikacijos
tobulinimo – sukurtas originalus programos įgyvendinimo ir kokybės palaikymo
modelis, parašyti ir publikuoti 8 leidiniai, skirti programos pedagogams ir konsultantams. Į Lietuvą konsultuotis ne kartą buvo atvykę kitų šalių programos „Zipio
draugai“ vykdytojai.
Programa „Obuolio draugai“ – neseniai parengta programa, sukurta tik 2007 metais. Į jos kūrimą ir metodinės medžiagos tobulinimą
aktyviai įsitraukė pirmosios programos dalies („Zipio draugai“) ekspertai iš įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos. Nors mūsų šalyje „Obuolio
draugai“ žengia tik pirmuosius žingsnius (programa pradėta įgyvendinti 2012 metais), jau esame parašę ir išleidę 3 leidinius programos
vykdytojams pedagogams ir psichologams. Programa „Obuolio draugai“ kasmet
plečiasi, apimdama vis kitas šalies apskritis. Tikimės, kad 2017–2018 mokslo metais
su Obuoliu draugaus visos Lietuvos vaikai ir pedagogai.

Mes sukūrėme ir įgyvendiname ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“, skirtą 7–9 metų vaikams. Šios programos tikslas – padėti vaikams mokytis
susivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, rasti išeitis kebliose situacijose ir padėti
tėvams bei pedagogams būti greta vaiko sudėtingu jo
gyvenimo laikotarpiu, kai jis iš ikimokyklinės ugdymo
įstaigos pereina į mokyklą.
Programa „Įveikiame kartu“ įgyvendinama nuo 2006 metų. Programos pedagogo
kvalifikaciją yra įgiję jau daugiau kaip 2 000 šalies pedagogų iš visų apskričių.

Programos „Įveikiame kartu“ autorių teisės priklauso „Vaiko labui“ (www.vaikolabui.lt)
Visose trijose mūsų įgyvendinamose programose kasmet vidutiniškai dalyvauja apie 22 000 vaikų, 1200 pedagogų ir 750 ugdymo įstaigų iš visų Lietuvos
apskričių.
Nuo 2003 metų vykdome tęstinę savanorių mokymo ir savanorystės skatinimo programą „Visi drauge“, į kurią yra įsitraukę aktyviausi mūsų trijose prevencinėse programose dalyvaujantys pedagogai.
„Vaiko labui“ nuo pirmųjų metų dalyvauja „Vaikų linijos“ inicijuotoje kampanijoje „Be patyčių“, o 2010 metų kovo 22 dieną drauge su Lietuvos Prezidente,
valstybės ir vyriausybės bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais pasirašė
memorandumą VAIKYSTĖ BE PATYČIŲ.
Mes bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos, vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse.
„Vaiko labui“ yra dviejų nevyriausybinių organizacijų ir nepriklausomų ekspertų koalicijų narė:
• neformalios nevyriausybinių organizacijų už vaiko teises koalicijos, skatinančios tinkamą visų vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą. Ši koalicija yra priimta į
skėtinę organizaciją „Eurochild“, vienijančią 161 nevyriausybinę organizaciją iš
35 Europos valstybių ir Kanados;
• koalicijos „Psichikos sveikata 2030“, siekiančios padėti mums tapti visuomene,
kurioje vertinama psichikos sveikata, užtikrinamas žmogaus orumas bei tinkamai apsaugomos visos žmogaus teisės ir laisvės.

