
  

  

VVššĮĮ  „„VVAAIIKKOO  LLAABBUUII““    

22001144  MMEETTŲŲ  VVEEIIKKLLOOSS  AATTAASSKKAAIITTAA 

 

  

PPrrooggrraammaa  „„ZZiippiioo  ddrraauuggaaii““  
 

  

Nuo programos įgyvendinimo pradžios 2000 metais joje yra dalyvavę 142.808 vaikai.  

2014 metais (t.y. 2013 – 2014 ir 2014 – 2015 mokslo metais) programoje dalyvavo 29.183 vaikai. 

Kiekvienam vaikui per vienus mokslo metus jo lankomoje ugdymo įstaigoje pravedamos 24 valandėlės pasirinkta kalba: lietuvių, lenkų arba rusų. 
2014 metais programa lenkų kalba įgyvendinama Vilniaus apskrityje (505 vaikai, 28 pedagogai, 14 ugdymo įstaigų); 
rusų kalba – Kauno, Klaipėdos, Utenos ir Vilniaus apskrityse (662 vaikai, 51 pedagogai, 18 ugdymo įstaigų) ir likę vaikai – lietuvių kalba (97 proc.) 
Yra galimybė įgyvendinti programą anglų kalba. 

Kiekvienas programoje dalyvaujantis vaikas aprūpinamas jos įgyvendinimui būtina dalomąja medžiaga, t.y. kasmet išleidžiamais spausdintais leidiniais 

(kortelė, diplomėlis, pratybų knygelė, informacinis lankstinukas ir rekomendacijų lankstinukas – visa ši medžiaga vaikams dovanojama). 

2014 metais atnaujinta programos medžiaga, skirta tėvams - sukurtas naujo bukleto tekstas. Taip pat sukurtas naujas diplomėlio, skirto vaikams, dizainas. 

(Šie leidiniai bus atspausdinti ir naudojami įgyvendinant programą 2015 – 2016 mokslo metais.)  

 

  

SSvvaarrbbuu::  
                              pprreekkyybbooss  ttiinnkkllaass  IIKKII    yyrraa  pprrooggrraammooss  „„ZZiippiioo  ddrraauuggaaii““    

                              ggeenneerraalliinniiss  rrėėmmėėjjaass  LLiieettuuvvoojjee    nnuuoo  22000077  mmeettųų  ..     ĮĮddoommuu::  

VViillnniiuujjee  yyrraa  įįkkuurrttaass  nneeffoorrmmaalluuss  „„ZZiippiioo  ffaannųų““  kklluubbaass..    
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Nuo programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo pradžios 2000 metais programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 3.927 pedagogai.  

2014 metais (t.y. 2013 – 2014 ir 2014 – 2015 mokslo metais) programoje dalyvavo 1.572 pedagogai.  

Iš jų 444 pedagogai dalyvavo programoje pirmą kartą. Šiems pedagogams buvo pravesti 28 akademinių valandų trukmės mokymai (įvadins ir  trys metodiniai 

konsultaciniai seminarai). Seminarus vedė 15 programos konsultantų psichologų. Seminarai vyko visose dešimtyje Lietuvos apskričių. Dalyvaudami mokymuose 

ir vesdami savo ugdytiniams programos valandėles vaikų klasėse/grupėse, šie pedagogai įgijo programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją. 

Kiekvienas programoje dalyvaujantis pedagogas aprūpinamas jos įgyvendinimui būtina medžiaga (metodinės medžiagos komplektas, pedagogo knyga, kt. 

informacinė medžiaga). 

2014 metais parašytas tekstas knygos „Programos „Zipio draugai“ pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. 3 d.“ Ši knyga bus atspausdinta ir 

išdalinta vedant kvalifikacijos tobulinimo seminarus ankstesniais metais paruoštiems programos pedagogams 2015 – 2016 mokslo metais. 

  

  

 

 

ĮĮddoommuu::  
PPrrooggrraammoojjee  yyrraa  ppeeddaaggooggųų,,  kkuurriiee  jjąą  įįggyyvveennddiinnaa  kkaassmmeett,,  

nneepprraalleeiissddaammii  nneeii  vviieennųų  mmeettųų  nnuuoo  22000000..    

TTaaii  rreeiišškkiiaa,,  kkaadd  jjiiee  22001144  mmeettaaiiss  pprrooggrraammąą  įįggyyvveennddiinnaa  1155  kkaarrttąą!!  

NNeett  8888  „„ZZiippiioo  ddrraauuggųų““  pprrooggrraammooss  ppeeddaaggooggaaii,,  ttiikkrrii  eennttuuzziiaassttaaii,,    

yyrraa  pprrooggrraammooss  ssaavvaannoorriiaaii..    

JJiiee  vviissoossee  LLiieettuuvvooss  aappsskkrriittyyssee  aattssttoovvaauujjaa,,  pprrooppaagguuoojjaa  aarr  kkiittaaiipp  

ssaavvaannoorriiaauujjaa,,    pprriissiiddėėddaammii  pprriiee  pprrooggrraammooss  įįggyyvveennddiinniimmoo,,  ppllėėttrrooss,,  

kkookkyybbėėss  ppaallaaiikkyymmoo,,  kktt..  aauukkooddaammii  ssaavvoo  aassmmeenniinnįį  llaaiikkąą  iirr  ttrriiūūssąą..  
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Programoje kasmet vidutiniškai dalyvauja apie 450 – 500 ugdymo įstaigų ir apie 800 - 900 jose esančių vaikų grupių ar klasių.  

2014 metais (t.y. 2013 – 2014 ir 2014 – 2015 mokslo metais) programoje dalyvavo 1.501 vaikų grupė ar klasė iš 1.082 ugdymo įstaigų. 
Tai ikimokyklinės ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklos, vaikų globos namai ir dienos centrai, prailgintos dienos grupės, kt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ĮĮddoommuu::  
1144  uuggddyymmoo  įįssttaaiiggųų  LLiieettuuvvoojjee  yyrraa  pprrooggrraammooss  mmeettooddiinniiaaii  cceennttrraaii..  

PPrrooggrraammooss  mmeettooddiinniiss  cceennttrraass  yyrraa  kkiieekkvviieennaammee  aappsskkrriittiieess  cceennttrree..  

ŠŠiiooss  įįssttaaiiggooss  ssaavvaannoorriišškkaaiiss  ppaaggrriinnddaaiiss  pprriissiiddeeddaa  pprriiee  pprrooggrraammooss  

įįggyyvveennddiinniimmoo::  oorrggaanniizzuuoojjaa  sseemmiinnaarruuss,,  kkoonnffeerreenncciijjaass,,  aattssttoovvaauujjaa  pprrooggrraammąą,,  

kkoonnssuullttuuoojjaa  kkoolleeggaass,,  kkaauuppiiaa  iirr  ppllaattiinnaa  pprrooggrraammooss  iinnffoorrmmaacciinnęę  iirr  mmeettooddiinnęę  

mmeeddžžiiaaggąą..  

 

ŠŠiiuuoo  mmeettuu  pprrooggrraammąą  ,,,,ZZiippiioo  ddrraauuggaaii””  įįggyyvveennddiinnaa  3300  ppaassaauulliioo  vvaallssttyybbiiųų..  

22001144  mmeettaaiiss  pprrooggrraammoojjee  ssuuddaallyyvvaavvoo    11..000000..000000  vvaaiikkaass..    
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PPrrooggrraammaa  „„OObbuuoolliioo  ddrraauuggaaii““ 
 
 

Socialinius ir emocinius vaikų sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančios programos „Zipio draugai“ pasiekimus vaikų ugdyme įtvirtina programa „Obuolio draugai.“ Šioje 
programoje gali dalyvauti skirtingų gebėjimų 7 – 9 metų vaikai, tiek dalyvavę „Zipio draugų“ programoje, tiek ir nedalyvavę. 

Palyginus su „Zipio draugų“ programa, tai nauja programa – ji sukurta ir pradėta pirmą kartą įgyvendinti Brazilijoje tik 2007 metais. 

Programa pradėta įgyvendinti Lietuvoje 2012 metais. Pilotinis jos įgyvendinimas vyko 2012 – 2013 mokslo metais.   
2013 – 2014 mokslo metais pradėta programos plėtra Lietuvoje. 

 
 

Nuo programos įgyvendinimo pradžios 2012 metais joje yra dalyvavę 8.052 vaikai.  

2014 metais (t.y. 2013 – 2014 ir 2014 – 2015 mokslo metais) programoje dalyvavo 7.615 vaikai. 

Kiekvienam vaikui per vienus mokslo metus jo lankomoje ugdymo įstaigoje pravedamos 24 valandėlės.  
Programa kol kas įgyvendinam tik valstybine kalba. Yra galimybė įgyvendinti programą anglų kalba. 

Kiekvienas programoje dalyvaujantis vaikas aprūpinamas jos įgyvendinimui būtina dalomąja medžiaga, t.y. kasmet išleidžiamais spausdintais leidiniais (kortelė, 

diplomėlis, pratybų knygelė, lipdukas, informacinis lankstinukas ir rekomendacijų lankstinukas – visa ši medžiaga vaikams dovanojama). 

ĮĮddoommuu::  

kkaaii  kkuurriioossee  mmookkyykklloossee,,  ppeeddaaggooggųų  iinniicciiaattyyvvaa,,  pprrooggrraammoojjee  ddaallyyvvaauujjaannččiiųų  vvaaiikkųų  ššeeiimmooss  rreennggiiaa  „„OObbuuoolliioo  ssaavvaaiittggaallįį““,,  

kkuurriioo  mmeettuu  kkllaassėėss  OObbuuoollyyss  ((žžaaiissllaass))  ssuu  vviissaa  ššeeiimmaa  eeiinnaa  įį  kkiinnąą,,  vvaažžiinnėėjjaassii  rroogguuttėėmmiiss,,  aappllaannkkoo  sseenneelliiuuss,,  ......  

KKaaiipp  pprraaėėjjoo  OObbuuoolliioo  ssaavvaaiittggaalliiss,,  aapprraaššoo  iirr  nnuuppiieeššiiaa  pprrooggrraammoojjee  ddaallyyvvaauujjaannttiiss  vvaaiikkaass    

iirr  vvaallaannddėėlleess  aarr  kkiittuu  mmeettuu  ppaappaassaakkoojjaa  vviissaaii  kkllaasseeii..  
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Nuo programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimo pradžios 2012 metais programos pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 346 pedagogai.  

2014 metais (t.y. 2013 – 2014 ir 2014 – 2015 mokslo metais) programoje dalyvavo 374 pedagogai.  

Iš jų 325 pedagogai dalyvavo programoje pirmą kartą. Šiems pedagogams buvo pravesti 24 akademinių valandų trukmės mokymai (įvadins ir  trys metodiniai 

konsultaciniai seminarai). Seminarus vedė 16 programos konsultantų psichologų. Seminarai vyko Alytaus, Kauno, Marijampolės, Vilniaus apskrityse. Dalyvaudami 

mokymuose ir vesdami savo ugdytiniams programos valandėles vaikų klasėse/grupėse, šie pedagogai įgijo programos „Obuolio draugai“ pedagogo kvalifikaciją. 

Kiekvienas programoje dalyvaujantis pedagogas aprūpinamas jos įgyvendinimui būtina medžiaga (metodinės medžiagos komplektas, pedagogo knyga, kt. 

informacinė medžiaga). 2014 metais buvo išleistas naujas metodinių medžiagos komplektų tiražas. 

2014 metais įgyvendinti programą „Obuolio draugai“ buvo paruoši 23 programos konsultantai - psichologai iš 8 apskričių (visų, išskyrus Telšių ir Tauragės).  

Programos konsultantams buvo sukurtos ir publikuotos dvi knygos: „Programa „Obuolio draugai“. Konsultanto vadovas“ (p. 76 A4, formatas) ir „Programa 

„Obuolio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: metodinės rekomendacijos konsultantui“ (p. 76 A4, formatas) bei pravestas 8 akademinių valandų seminaras. 

 

 

 

ĮĮddoommuu::  

vviissii  pprrooggrraammooss  „„OObbuuoolliioo  ddrraauuggaaii““  kkoonnssuullttaannttaaii  ––  ppssiicchhoollooggaaii  ttuurrii  iirr  

pprrooggrraammooss  „„ZZiippiioo  ddrraauuggaaii““  kkoonnssuullttaannttoo  kkvvaalliiffiikkaacciijjąą  
iirr  aappiiee  1188  pprroocc  ..  ppeeddaaggooggųų,,  įįggyyvveennddiinnaannččiiųų  pprrooggrraammąą  „„OObbuuoolliioo  ddrraauuggaaii““,,    

ttuurrii    „„ZZiippiioo  ddrraauuggųų““  pprrooggrraammooss  ppeeddaaggooggoo  kkvvaalliiffiikkaacciijjąą..  
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2014 metais (t.y. 2013 – 2014 ir 2014 – 2015 mokslo metais) programoje dalyvavo 395 vaikų grupės ar klasės iš 129 ugdymo įstaigų. 
Tai visų tipų bendrojo ugdymo mokyklos, vaikų globos namai ir dienos centrai, prailgintos dienos grupės, kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ teisės priklauso nepelno organizacijai „Partnership for Children“. 

www.partnershipforchildren.org.uk/  

ĮĮddoommuu::  

aappiiee  4400  pprroocc  ..  mmookkyykkllųų,,  ddaallyyvvaauujjaannččiiųų  pprrooggrraammoojjee  „„OObbuuoolliioo  ddrraauuggaaii““,,    

įįggyyvveennddiinnaa  iirr  „„ZZiippiioo  ddrraauuggųų““  pprrooggrraammąą..  

PPrrooggrraammąą  „„OObbuuoolliioo  ddrraauuggaaii““  įįggyyvveennddiinnaa::  

AAnngglliijjaa,,    

                        AAiirriijjaa,,    

                                            BBrraazziilliijjaa,,  

                                                                        LLiieettuuvvaa,,  

                                                                                                  OOllaannddiijjaa    

                                                                                                                                iirr  NNoorrvveeggiijjaa..    

 

http://www.partnershipforchildren.org.uk/
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                   PPrrooggrraammaa  „„ĮĮvveeiikkiiaammee  kkaarrttuu““ 
 

  

Nuo programos „Įveikiame kartu“ įgyvendinimo pradžios 2006 metais programos pedagogo kvalifikaciją yra įgijęs 1.951 pedagogas.  

2014 metais (t.y. 2014 – 2015 mokslo metais) programoje dalyvavo 127 vaikų grupės ar klasės iš 76 ugdymo įstaigų. 
Tai visų tipų bendrojo ugdymo mokyklos, vaikų globos namai ir dienos centrai, prailgintos dienos grupės, kt. 

Visi  2.311 pedagogų dalyvavo 6 akademinių valandų trukmės seminaruose, kurie vyko Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje (5 pedagogų grupės). 

Seminarus išklausę pedagogai gavo įgytą kvalifikaciją patvirtinantį ir teisę įgyvendinti programą suteikantį pažymėjimą ir programos metodinę medžiagą -   

• knygą pedagogams ,,Įveikiame kartu: vaikų žalingų įpročių prevencija. Patarimai tėvams";  

• pratybų knygelę vaikams ,,Įveikiame kartu: ką daryti, kilus sunkumams? Knygelė vaikui." 

Kiekvienas programoje dalyvaujantis vaikas aprūpinamas jos įgyvendinimui būtina dalomąja medžiaga, t.y. kasmet išleidžiamais spausdintais leidiniais (diplomėlis, 

ir informacinis lankstinukas –ši medžiaga vaikams dovanojama). 

 

 
 

ĮĮddoommuu::  

pprrooggrraammąą    „„ĮĮvveeiikkiiaammee  kkaarrttuu““  ssuukkūūrrėė  mmūūssųų  eekkssppeerrttaaii,,  aattlliieeppddaammii  „„ZZiippiioo  ddrraauuggųų““  pprrooggrraammąą  

įįggyyvveennddiinnaannččiiųų  ppeeddaaggooggųų  iiššssaakkyyttąą  ppoorreeiikkįį  ttęęssttii  ppoo  vviieennųų  mmookksslloo  mmeettųų  jjoojjee  ddaallyyvvaavvuussiiųų  vvaaiikkųų    

įįggyyttųų  ggeebbėėjjiimmųų  uuggddyymmąą..  

VViieennaass  ppeeddaaggooggaass  pprrooggrraammooss  ssuukkūūrriimmąą  aappiibbūūddiinnoo  ttaaiipp::  „„ZZiippiioo  ttęęssiinniioo  bbeellaauukkiiaanntt......““  
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KKiittooss  vveeiikkllooss 

 

Įsitraukėme jau penktą kartą į „Vaikų linijos“ organizuotą  „„VVeeiikkssmmoo  ssaavvaaiittęę  bbee  ppaattyyččiiųų““ . Šioje akcijoje dalyvaujame nuo jos paskelbimo pradžios, t.y. 2009 metų. 

Veiksmo savaitės tikslas - sukelti rezonansą, parodyti, kad patyčioms Lietuvoje neturi likti vietos, kad skriaudėjai labai aiškiai pamatytų, jog yra daugybė žmonių, kurie 

nepalaiko kitų skaudinimo“. 

VAIKO LABUI ugdymo įstaigoms, dalyvaujančioms mūsų įgyvendinamose programose, pasiūlė vaikams sukurti bendrą „Draugystės knygą“ 
ir akcijos pabaigoje ją padovanoti tiems, kam patys nusprendė: savo mokyklos ar artimiausiai miesto ar rajono bibliotekai arba savo 
ugdymo įstaigos jaunesniųjų vaikų – būsimųjų „Zipio draugų“, „Obuolio draugų“ ar „Įveikiame kartu“ programų dalyvių – grupei ar klasei. 

Į savo sukurtą knygą vaikai sudėjo savo kūrybą – eilėraščius, pasakojimus, dramas, jų sukurtas patarles ir priežodžius ar kitus trumpus 
kūrinėlius, kuriuos patys iliustravo savo piešiniais. 

Į mūsų inicijuotą bendrą veiklą „Kuriame draugystės knygą“ užsiregistravo 220 programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ įgyvendinančios ir jose 
nedalyvaujančios įstaigos, sudalyvavo apie 36 tūkstančius vaikų. 

„Vaiko labui“ aktyviai talkino akciją organizuojant „Vaikų linijai“ ir dalyvavo jos renginiuose, o mūsų įgyvendinamų programų savanoriai koordinavo „Savaitės be patyčių“ 
renginius apskričių centruose. 

 

 

 

 

 
   
 

IInnffoorrmmaacciijjooss  aappiiee  „„VVaaiikkoo  llaabbuuii““  vveeiikkllaass  sskkllaaiiddaa  --  
Mūsų internetinėje svetainėje pastoviai atnaujinama ir pateikiama naujausia metodinė, visų programų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus atspindinti bei kita aktuali 
informacinė medžiaga programų konsultantams, pedagogams ir visuomenei, o taip pat ir informacija bei rekomendacijos programose  dalyvaujančių vaikų tėvams. 

Visoms mūsų programose dalyvaujančioms įstaigoms ir rajonų Švietimo skyriams siunčiame aktualią informaciją apie programas ir jų įgyvendinimą. 

Kaip ir kasmet, teikėme mūsų valdybai, Partnership for Children ir visiems besidomintiems informaciją apie mūsų veiklas, o Švietimo ir mokslo ministerijai pateikėme 
išsamią ataskaitą apie programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinimą 2014 metais. 

 
 

  

ĮĮddoommuu::  

mmūūssųų  iinntteerrnneettiinnėė    ssvveettaaiinnėė    wwwwww..vvaaiikkoollaabbuuii..lltt  ssuukkuurrttaa  22000077  mmeettaaiiss..    

JJooss  pprraaddiinnįį  ssuukkūūrriimmąą  ppaarrėėmmėė  LLiieettuuvvooss  iirr  DDiiddžžiioossiiooss  BBrriittaanniijjooss  aassoocciiaacciijjaa    

„„BBrriittiisshh  CChhaammbbeerr  ooff  CCoommmmeerrccee““,,  kkoonnttaakkttuuss  ssuu  kkuurriiaa  uužžmmeeggzzttii  ppaaddėėjjoo  PPaarrttnneerrsshhiipp  ffoorr  CChhiillddrreenn..  

 

http://www.vaikolabui.lt/
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BBeennddrraaddaarrbbiiaavviimmaass  ssuu  nneevvyyrriiaauussyybbiinnėėmmiiss  oorrggaanniizzaacciijjoommiiss, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos, vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse. 

Esame dviejų nevyriausybinių organizacijų ir nepriklausomų ekspertų koalicijų nare: 
✓ 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. 

Abi šios koalicijos siekia įtakoti sprendimus priimančių institucijų sprendimus ir veiksmus koalicijų veiklos lauko klausimais. 
  

 

 

 

 

 

 

 

AAččiiūū  uužž  JJūūssųų  llaaiikkąą  iirr  ddėėmmeessįį!!  

  

 

 
Ataskaitą paruošė Aurelija Okunauskienė, 
VšĮ „Vaiko labui“ direktorė 

SSvvaarrbbuu::  

aarrttiimmiiaauussiiuu    mmeettuu  nnuummaattyyttooss  ssvvaarrbbiiaauussiiooss  ššiiųų  kkooaalliicciijjųų  vveeiikkllooss  ssrriittyyss::  

11..  ddeeiinnssttiittuucciioonnaalliizzaacciijjooss  ((DDee--II))  pprroocceessoo  įįttaakkoojjiimmaass;;  

22..  ssoocciiaalliinnėėss  rriizziikkooss  ššeeiimmųų  ssttiipprriinniimmaass  iirr  ppaarraammooss  ššeeiimmaaii  ssiisstteemmooss  ttoobbuulliinniimmaass;;    

33..  vvaaiikkųų  aappssaauuggaa  nnuuoo  vviissųų  ssmmuurrttoo  ffoorrmmųų;;    

44..  kkuurriiaammooss  vvaallssttyybbėėss  ppssiicchhiikkooss  ssttrraatteeggiijjooss  iirr  vveeiikkssmmųų  ppllaannoo  pprriiee  jjooss  įįttaakkoojjiimmaass..  


