„VAIKO LABUI“
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VšĮ

Programa „Zipio draugai“

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.)

Svarbu:
Įdomu:

Vilniuje yra įkurtas neformalus „Zipio fanų“ klubas.

prekybos tinklas IKI yra programos „Zipio draugai“
generalinis rėmėjas Lietuvoje nuo 2007 metų .

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.

Įdomu:

Programoje yra pedagogų, kurie ją įgyvendina kasmet,
nepraleisdami nei vienų metų nuo 2000.
Tai reiškia, kad jie 2014 metais programą įgyvendina 15 kartą!
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Net 88 „Zipio draugų“ programos pedagogai, tikri entuziastai,
yra programos savanoriai.
Jie visose Lietuvos apskrityse atstovauja, propaguoja ar kitaip
savanoriauja, prisidėdami prie programos įgyvendinimo, plėtros,
kokybės palaikymo, kt. aukodami savo asmeninį laiką ir triūsą.
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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.

Įdomu:

14 ugdymo įstaigų Lietuvoje yra programos metodiniai centrai.
Programos metodinis centras yra kiekviename apskrities centre.
Šios įstaigos savanoriškais pagrindais prisideda prie programos
įgyvendinimo: organizuoja seminarus, konferencijas, atstovauja programą,
konsultuoja kolegas, kaupia ir platina programos informacinę ir metodinę
medžiagą.

Šiuo metu programą ,,Zipio draugai” įgyvendina 30 pasaulio valstybių.
2014 metais programoje sudalyvavo 1.000.000 vaikas.
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Programa „Obuolio draugai“
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).

Įdomu:

kai kuriose mokyklose, pedagogų iniciatyva, programoje dalyvaujan čių vaikų šeimos rengia „Obuolio savaitgalį“,
kurio metu klasės Obuolys (žaislas) su visa šeima eina į kiną, važinėjasi rogutėmis, aplanko senelius, ...
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Kaip praėjo Obuolio savaitgalis, aprašo ir nupiešia programoje dalyvaujantis vaikas
ir valandėles ar kitu metu papasakoja visai klasei.
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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.

Įdomu:

visi programos „Obuolio draugai“ konsultantai – psichologai turi ir
programos „Zipio draugai“ konsultanto kvalifikaciją
ir apie 18 proc . pedagogų, įgyvendinan čių programą „Obuolio draugai“,
turi „Zipio draugų“ programos pedagogo kvalifikaciją.
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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.

Įdomu:

apie 40 proc . mokyklų, dalyvaujan čių programoje „Obuolio draugai“,
įgyvendina ir „Zipio draugų“ programą.

Programą „Obuolio draugai“ įgyvendina:
Anglija,

Airija,
Brazilija,
Lietuva,

Olandija

Programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ teisės priklauso nepelno organizacijai „Partnership for Children“.
www.partnershipforchildren.org.uk/
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ir Norvegija.

Programa „Įveikiame kartu“

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).

Įdomu:

programą „Įveikiame kartu“ sukūrė mūsų ekspertai, atliepdami „Zipio draugų“ programą
įgyvendinan čių pedagogų išsakytą poreikį tęsti po vienų mokslo metų joje dalyvavusių vaikų
įgytų gebėjimų ugdymą.
Vienas pedagogas programos sukūrimą apibūdino taip: „Zipio tęsinio belaukiant...“
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Kitos veiklos
Įsitraukėme jau penktą kartą į „Vaikų linijos“ organizuotą „Veiksmo savaitę be patyčių“ . 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.

Informacijos apie „Vaiko labui“ veiklas sklaida 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.

Įdomu:

mūsų internetinė svetainė www.vaikolabui.lt sukurta 2007 metais.
Jos pradinį sukūrimą parėmė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos asociacija
„British Chamber of Commerce“, kontaktus su kuria užmegzti padėjo Partnership for Children.
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Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, 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.

Svarbu:

artimiausiu metu numatytos svarbiausios šių koalicijų veiklos sritys:
1. deinstitucionalizacijos (De-I) proceso įtakojimas;
2. socialinės rizikos šeimų stiprinimas ir paramos šeimai sistemos tobulinimas;
3. vaikų apsauga nuo visų smurto formų;
4. kuriamos valstybės psichikos strategijos ir veiksmų plano prie jos įtakojimas.

Ačiū už Jūsų laiką ir dėmesį!

Ataskaitą paruošė Aurelija Okunauskienė,
VšĮ „Vaiko labui“ direktorė
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