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Paramos gavėjo viešosios įstaigos „Vaiko labui” metinės ataskaitos viešoji dalis
2019 01 01 – 2019 12 31

I. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJĄ:
Pavadinimas – Viešoji įstaiga ,,Vaiko labui”;
Teisinė forma – viešoji įstaiga, registruota Juridinių asmenų registre 2002 m. liepos 22 d.
Statusas – nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija.
Identifikavimo kodas – 125966250
Registravimo pažymėjimas išduotas - 2007 m. gruodžio 30 d.
Registravimo pažymėjimo numeris – 046013
Buveinės adresas – Šv. Ignoto g. 5, 01144 Vilniuje
Telefonas – 8 (5) 21 21 407; mobilus telefonas - +370 699 20 223
El.pašto adresas – info@vaikolabui.lt
Interneto svetainė – www.vaikolabui.lt
II.INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJO VALDYMO ORGANUS:
Aukščiausias valdymo organas – Dalininkų susirinkimas.
Dalininkai:
1.Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras; į.k. 302430498
(buvęs Švietimo plėtotės centras į.k. 1195794) - iki 2019 metų birželio 4 dienos.
atstovas – laikinai einantis direktoriaus funkcijas Rimas Stankevičius;
Šio dalininko įnašo vertė 2014.12.31 - dešimt litų (10 Lt.) - iki 2019 metų birželio 4 dienos.
2.Viešoji įstaiga „Vaikų linija“; į.k. 300592971
atstovas – vadovas Robertas Povilaitis;
Šio dalininko įnašo vertė 2014.12.31 – dešimt litų (10 Lt.) ; įnašo vertė 2019.12.31 – 2,90 €;
3. Fizinis asmuo Ona Monkevičienė; a.k. 45701110859
Šios dalininkės įnašo vertė 2014.12.31 - dešimt litų (10 Lt.) – įnašo vertė iki 2019 metų birželio 4 dienos;
Šios dalininkės įnašo vertė nuo 2019.06.05 – 5,80 €;
4. Fizinis asmuo Pranas Gudynas; a.k. 35010230638 - iki 2019 metų birželio 4 dienos.
Šio dalininko įnašo vertė 2014.12.31 - dešimt litų (10 Lt.) - iki 2019 metų birželio 4 dienos.
3. Fizinis asmuo Aurelija Okunauskienė; a.k. 45605010195 - nuo 2019 metų birželio 5 dienos.
Šios dalininkės įnašo vertė nuo 2019.06.05 – 10 €;

Tarp Steigėjų/Dalininkų susirinkimų, VšĮ „Vaiko labui” veiklą organizuoja ir jai strategiškai vadovauja Valdyba.
Ataskaitiniu laikotarpiu Valdybos nariais buvo: dr. Pranas Gudynas – pirmininkas; prof. dr. Ona Monkevičienė –
narys; Vidmanta Kibirkštienė – narys; dr. Ramutė Skripkienė – narys.

Įstaigos operatyvią veiklą organizuoja, vykdo ir jai vadovauja Įstaigos vadovas (Direktorius). Įstaigos
vadovas dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Įstaigos įstatais, padalinių bei pareigybių
nuostatais, Įstaigos Steigėjų/Dalininkų susirinkimo priimtais sprendimais ir Įstaigos Valdybos sprendimais.
III. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJO PADALINIUS: Padalinių nėra.
IV. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJO NARIŲ SKAIČIUS: Narių nėra.
V. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJO DIRBANČIUS PAGAL DARBO SUTARTĮ ASMENIS:
Pagal darbo sutartį dirba trys asmenys pilną darbo dieną – direktorius ir du programų koordinatoriai.
Įstaigos vadovė – Aurelija Okunauskienė.
Buhalterinė apskaita vykdoma pasirašius sutartį su Individualia buhalterinės apskaitos įmone.
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VI. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJO PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ VYKDYTĄ VEIKLĄ:
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ, Statistikos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) pagrindinė veiklos sritis yra suaugusiųjų švietimas (veiklos kodas – 80.42
Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.)
VšĮ „Vaiko labui“ veikla atitinka šias LR Labdaros ir Paramos įstatymo (1993 06 03, Nr.I-172) trečiame straipsnyje
nurodytas sritis: švietimo; neformalaus ir pilietinio ugdymo; sveikatos priežiūros: konkrečiai – psichikos
sveikatos srityje.
VšĮ „Vaiko labui“ misija – padėti Lietuvos vaikams ir jaunimui išsiugdyti emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo
gebėjimus, siekiant vaikų ir jaunimo emocinės ir psichinės sveikatos gerovės.
Pagrindiniai VšĮ „Vaiko labui“ tikslai yra:
• vaikų ir jaunimo emocinių bei socialinių sunkumų įveikimo ugdymas;
• vaikų ir jaunimo emocinių bei socialinių sunkumų prevencija.
Siekdama savo tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius:
• inicijuoja ir įgyvendina darbo su vaikais ir jaunimu programas;
• dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse darbo su vaikais ir jaunimu programose bei įgyvendina jas;
• teikia pagalbą vaikams ir jaunimui, turintiems emocinių ir socialinių sunkumų, bei jų šeimoms;
• organizuoja ir vykdo švietimo ir konsultacinį darbą vaikams, jaunimui, tėvams, globėjams ir pedagogams;
• organizuoja konferencijas, paskaitas, seminarus, pamokas ir kitus švietimo renginius;
• leidžia informacinius, švietimo ir metodinius leidinius ir kt.

VEIKLA
Pagrindinė VšĮ „Vaiko labui“ veikla - vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programų įgyvendinimas:
I. programa „Zipio draugai“;
II. programa „Obuolio draugai“ ;
III. programa „Įveikiame kartu“.

I. Programa „Zipio draugai“ yra pirma dalis dvejų metų tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos.
Antroji dalis - programa „Obuolio draugai.“ Dvejų metų programos tikslas - padėti vaikams įgyti socialinių
bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės kiekvieno vaiko psichikos sveikatos ir
saugesnio mikroklimato ugdymo įstaigose.
Programa „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2000 metų. Programa skirta 5-7
metų vaikams. Ji vykdoma ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse
grupėse, pirmosiose klasėse ir prailgintos dienos grupėse, daugiafunkciuose centruose, globos namuose ir
vaikų dienos centruose. Programa skirta skirtingų gebėjimų vaikams ir įgyvendinama valstybine lietuvių, o
taip pat lenkų ir rusų tautinių mažumų kalbomis. Yra paruoštas programos priedas specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams tiek ugdomiems specializuotose ugdymo įstaigose, tiek ir bendrojo ugdymo. Jis
taikomas Lietuvoje nuo 2017.
Nuo programos įgyvendinimo
pradžios iki 2019 - 2020 mokslo
metų (įskaitytinai) joje yra
dalyvavę
229.909
vaikai.
Programos „Zipio draugai“
pedagogo kvalifikaciją yra įgiję
5.322 pedagogai. Programos
konsultanto kvalifikaciją yra
įgiję 59 psichologai ir 5
pedagogai.
Konsultanto
padėjėjo kvalifikaciją – 88
pedagogai.
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Šiais, 2019 - 2020 mokslo metais programoje „Zipio draugai“ dalyvauja 17.980 vaikų. Programą 935
ugdytinių grupėse ar klasėse įgyvendina 999 pedagogai 590 ugdymo įstaigose. 35 ugdymo įstaigos ir 296
pedagogai programoje dalyvauja pirmą kartą. Programa įgyvendinama visose šalies apskrityse.

Pirmą kartą į programą „Zipio draugai“ įsitraukę pedagogų dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose
(28 akademinės valandos), kuriuose įgyja programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją. Mokslo metų
gale jiems bus įteikti šią kvalifikaciją paliudijantis pažymėjimai, suteikiantys teisę ir ateityje įgyvendinti
programą.
Seminarai pirmą kartą programoje dalyvaujantiems pedagogams vyksta apskričių centruose, programos
metodiniuose centruose (jų yra 15). Pedagogai dalyvauja seminaruose išdalinti į 15 grupių, kurios
suformuotos pagal apskritis (4 grupės yra Vilniaus apskrityje, 3 – Kauno apskrityje, kitose - po 1 grupę).
Seminarus veda 15 programos konsultantų. Jiems talkina programos ,,Zipio draugai” pedagogai konsultanto padėjėjai (savanoriškais pagrindais).
Visi programos dalyviai aprūpinami būtina programos „Zipio draugai” įgyvendinimui medžiaga ir
informacija: pedagogai – metodinės medžiagos komplektais ir informacine medžiaga; vaikai – dalomosios
medžiagos komplektais; programoje dalyvaujančių vaikų tėvai programos informaciniais ir
rekomendaciniais leidiniais. 2018 ir 2019 metais atspausdinti du tiražai atnaujintos metodinės programos
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medžiagos komplektų pedagogui, atnaujintas tiek turiniu, tiek išvaizda (su USB raktu). Atnaujinta
programos metodine medžiaga aprūpinti visi programą įgyvendinantys pedagogai.
Atspausdintas naujas leidinys programoje dalyvaujantiems vaikams „Zipio draugai. Mano Užduotėlių
sąsiuvinis“, kurį programoje dalyvaujančios ugdymo įstaigos galėjo įsigyti komerciniais pagrindais.
Programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
Po 2017-2018 mokslo metais vykdyto pilotinio programos „Zipio draugai“ skirtos
specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams išbandymo, pradėta šio programos segmento
plėtra Lietuvoje.
2019 – 2020 mokslo metais įsitraukti į programos „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams
įgyvendinimą pirmumo eile pakviestos visos specializuotos ugdymo įstaigos ir įstaigos,
kuriose yra specializuotose grupės ar klasės. Naudodami programos „Zipio draugai“
metodikos PRIEDĄ dirbs 27 specializuotos ugdymo įstaigos ir ugdymo įstaigos, kuriose yra specializuotos
klasės / grupės; 45 pedagogai (iš jų 21 pirmą kartą vykdys programą SUP turintiems vaikams). Programa
bus taikoma 42 vaikų klasėse / grupės; joje dalyvaus 547 SUP turintys vaikai.
Programa „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams specializuotose ugdymo įstaigose ir grupėse/klasėse

Apskritis
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

Ugdymo
įstaigos
1
7
5
1
3
6
0
1
0
3
27
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Pedagogai

Vaikai

2
12
7
1
4
11
0
3
0
5
45

24
168
117
10
52
125
0
21
0
30

Vaikų
grupės
2
10
7
1
4
11
0
3
0
4

547

42
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Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus apskrityse buvo sudarytos galimybės ir bendrojo
ugdymo įstaigose dirbantiems pedagogams dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose ir pradėti taikyti
programą „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams, naudojant programos metodikos priedą „Metodika
ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI“. Pedagogų, priimamų į šiuos mokymus, skaičius buvo ribojamas, stokojant lėšų
juos vykdyti ir publikuoti programos metodinės medžiagos priedą SUP turintiems vaikams.
Pedagogų rengimas taikyti programą „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams, naudojant programos
metodikos priedą „Metodika ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI“, šiais mokslo metais vykdomas 9-riose grupėse
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje. Į mokymus įsitraukė 226 pedagogai.
Ši metodika taikoma 139 bendrojo ugdymo įstaigose. Ją taikys 226 pedagogai 198 vaikų grupėse, kuriose iš
viso ugdomi 4.025 vaikai. Tačiau mes neturime statistinių duomenų, kiek iš šių vaikų turi nustatytus SUP
poreikius.
Programa „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose
Apskritis
Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

Ugdymo
įstaigos
9
18
16

Pedagogai

Vaikai

14
26
28

281
472
520

Vaikų
grupės
14
22
26

17

25

461

22

12
67

20
113

356
1935

18
96

139

226

4025

198

Visi programos „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams dalyviai aprūpinami būtina programos
įgyvendinimui medžiaga: pedagogai – metodinės medžiagos komplektais (originalios programos metodinės
medžiagos komplektas + programos SUP turintiems vaikams metodinė medžiaga) ir informacine medžiaga;
vaikai – dalomosios medžiagos komplektais; programoje dalyvaujančių vaikų tėvai programos
informaciniais ir rekomendaciniais leidiniais.
Programa „Zipio draugai“ tautinių mažumų vaikams
2019 – 2020 mokslo metais programa „Zipio draugai“ Lietuvoje įgyvendinama trimis kalbomis: valstybine
lietuvių ir dviejų tautinių mažumų kalbomis – lenkų ir rusų.
Lenku kalba programa įgyvendinama
Vilniaus apskrityje 13 ugdymo įstaigų.
Programa vyksta 21 vaikų klasėje /
grupėje, kuriose ugdomi 354 vaikai.
Programą vykdo 21 pedagogas (13 iš jų
pirmą kartą).
Rusų kalba programa įgyvendinama
Klaipėdos, Utenos ir Vilniaus apskrityse
12 ugdymo įstaigų. Programa vyksta 21
vaikų klasėje / grupėje, kuriose ugdomi
457 vaikai. Programą vykdo 23 pedagogai
(13 iš jų pirmą kartą).
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II.

Programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje pradėta įgyvendinti 2012 metais. Ši programa
skirta 7 – 9 metų vaikams. Lietuvoje ji vykdoma visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų
pradinėse klasėse ir prailgintos dienos grupėse, daugiafunkciuose centruose, vaikų globos
namuose ir dienos centruose.
Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki šių mokslo metų (įskaitytinai) joje yra dalyvavę
40.937 vaikai. Programos „Obuolio draugai” pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 1.473 pedagogų. Programos
konsultanto kvalifikaciją yra įgiję 22 psichologai. Konsultanto padėjėjo kvalifikaciją – 12 pedagogų.
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2019 - 2020 mokslo metais programoje ,,Obuolio draugai” dalyvauja 5.263 vaikai. Programą 283
ugdytinių grupėse ar klasėse įgyvendina 285 pedagogai iš 137-ių ugdymo įstaigų. 23 ugdymo įstaigos ir 137
pedagogai programoje dalyvauja pirmą kartą. Programa įgyvendinama visose šalies apskrityse.
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Visi pirmą kartą į programą „Obuolio draugai“ įsitraukę pedagogai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose (24 akademinės valandos), kuriuose įgyja programos „Obuolio draugai” pedagogo
kvalifikaciją. Mokslo metų gale jiems bus įteikti šią kvalifikaciją paliudijantis pažymėjimai, suteikiantys teisę
ir ateityje įgyvendinti programą.
Seminarai pirmą kartą programoje dalyvaujantiems pedagogams vyksta apskričių centruose, programos
metodiniuose centruose (jų yra 11). Pedagogai dalyvauja seminaruose išdalinti į 8 grupes, kurios
suformuotos pagal apskritis: po 2 grupes yra Kauno ir Vilniaus apskrityse, Marijampolės, Panevėžio,
Tauragės ir Utenos apskrityse - po 1 grupę. Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Telšių apskrityse pirmą kartą
programoje dalyvaujantiems pedagogams mokymų grupės nesuformuotos ir šių apskričių pedagogai
dalyvauja mokymuose jiems artimiausiuose miestuose. Seminarus veda 10 programos konsultantų.
2019 metų pradžioje buvo surengti kvalifikacijos tobulinimo seminarai programos „Obuolio draugai“
ankstesniais metais paruoštiems darbui programoje pedagogams. Seminaro trukmė – 8 akademinės
valandos. Seminaruose dalyvavo 121 pedagogas (6 grupės). Seminaruose kvalifikaciją tobulino Kauno,
Marijampolės ir Vilniaus apskrities pedagogai.
Šiuose seminaruose dalyvaujantiems pedagogams buvo išdalintas šiam seminarui sukurtas ir publikuotas
leidinys „Programa „Obuolio draugai.“ Parama vaikui sudėtingose gyvenimo situacijose. Pedagogo
profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas“.
Visi programos dalyviai aprūpinami būtina programos „Obuolio draugai” įgyvendinimui medžiaga ir
informacija: pedagogai – metodinės medžiagos komplektais ir informacine medžiaga; vaikai – dalomosios
medžiagos komplektais; programoje dalyvaujančių vaikų tėvai programos informaciniais ir
rekomendaciniais leidiniais.
Programa „Obuolio draugai“ tautinių mažumų vaikams
Šiais mokslo metais programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje
įgyvendinama trimis kalbomis: valstybine lietuvių ir dviejų
tautinių mažumų kalbomis – lenkų ir rusų.
Lenku kalba programa įgyvendinama Vilniaus apskrityje 4
ugdymo įstaigose. Programa vyksta 7 vaikų klasėse / grupėse,
kuriose ugdomi 97 vaikai. Programą vykdo 7 pedagogai (6 iš jų
pirmą kartą).
Rusų kalba programa įgyvendinama Utenos ir Vilniaus
apskrityse 5ugdymo įstaigose. Programa vyksta 7 vaikų klasėse
/ grupėse, kuriose ugdomi 164 vaikai. Programą vykdo 7 pedagogai (6 iš jų pirmą kartą).
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Dvejų metų tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos:
„Zipio draugai“ (I dalis) ir „Obuolio draugai“ (II dalis), o taip pat ir
programos „Zipio draugai“ PRIEDO SUP turintiems vaikams
autorių teisės priklauso programos kūrėjams Partnership for
Children (PFC) – tarptautinei nepelno organizacijai, reziduojančiai
Londone. Partnership for Children koordinuoja programos
įgyvendinimą pasaulyje. https://www.partnershipforchildren.org.uk

Pagal programos kūrėjų Partnership for Children suteiktą išimtinę licenciją įgyvendinti
tarptautinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą: „Zipio draugai“ (I dalis) ir
„Obuolio draugai“ (II dalis) Lietuvoje turi teisę tik viešoji įstaiga „Vaiko labui”.

Programos „Zipio draugai” generalinis rėmėjas Lietuvoje - prekybos tinklas

Partnership for Children sukūrė programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ tęsinį programą „Passport“.
Programa skirta 9 – 11 metų vaikams.
Programos kūrėjai Partnership for Children 2019 rudenį paskelbė
programos plėtrą.
Vyko / vyksta pilotiniai programos išbandymai Argentinoje,
Brazilijoje, Kanadoje, kt.
Kanadoje atlikti poveikio vaiko emocinių sunkumų įveikimo
gebėjimams tyrimai.
Lietuvoje neįgyvendinama.
Partnership for Children tris programas - „Zipio draugai“ (ir SUP turintiems vaikams), „Obuolio draugai“ ir
„Passport“ – įvardina kaip tęstinę programą „Gebėjimai visam gyvenimui“

VšĮ „Vaiko labui“ atstovai 2019 metais buvo nuvykę į Norvegiją susipažinti su šia programa. Įsigyti
programos „Passport“ metodinės medžiagos virtualus ir fizinis komplektai.
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III.

Programa „Įveikiame kartu“ Lietuvoje įgyvendinama nuo 2006 metų. Programa skirta skirtingų
gebėjimų 9-11 metų vaikams. Ji vykdoma bendrojo ugdymo mokyklų
pradinėse klasėse ir prailgintos dienos grupėse, daugiafunkciuose
centruose, globos namuose ir vaikų dienos centruose. Programa
įgyvendinama valstybine lietuvių kalba.

Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki šių mokslo metų (įskaitytinai)
programos „Įveikiame kartu“ pedagogo kvalifikaciją yra įgiję 2.846
pedagogas. Programoje dalyvaujančių vaikų statistika pradėta rinkti tik
nuo 2011 metų. Nuo tada iki šių mokslo metų įskaitytinai joje yra
dalyvavę 36.628 vaikai. Apytiksliais paskaičiavimais tame tarpe (2006 –
2010), kai programoje „Įveikiame kartu“ dalyvaujančių vaikų statistika nebuvo renkama, joje sudalyvavo
apie 20 tūkstančių vaikų. Programos konsultanto kvalifikaciją yra įgiję 8 psichologai.

Pastaba: 2006 – 2010 programoje „Įveikiame kartu“ dalyvaujančių vaikų statistika
nebuvo renkama. Apytiksliais paskaičiavimais pagal klasės vaikų vidurkį, manome,
kad šiuo laikotarpiu programoje sudalyvavo apie 20 tūkstančių vaikų
Parengė VšĮ ,,Vaiko labui” 2020
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2019 - 2020 mokslo metais programoje „Įveikiame kartu“ dalyvauja 5.105 vaikai. Programą 248 klasėse
įgyvendina 261 pedagogas iš 117 ugdymo įstaigų, iš kurių 36 dalyvauja programoje pirmą kartą.
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156 pirmą kartą į programą „Įveikiame kartu“ įsitraukę pedagogai dalyvauja kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose pagal 2018 metais atnaujintą ir išplėtotą pedagogų rengimo
įgyvendinti „Įveikiame kartu“ mokymų programą: įvadinis seminaras (8 akademinės
valandos) ir metodinis konsultacinis / paramos (4 akademinės valandos). Šiuose
mokymuose pedagogai įgyja programos „Įveikiame kartu“ pedagogo kvalifikaciją.
(Pastaba: ankstesniais mokslo metais pedagogų paruošimas įgyvendinti programą „Įveikiame
kartu“ truko 6 akademines valandas.)

Seminarai pirmą kartą programoje dalyvaujantiems pedagogams vyksta Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus miestuose. Juose dalyvauja pedagogai iš artimiausių
vietovių. Pedagogai dalyvauja seminaruose išdalinti į 7 grupes (3 grupės yra Vilniuje, 2 grupės – Kaune,
Šiauliuose ir Klaipėdoje – po 1 grupę). Seminarus veda 5 programos konsultantai.
Visi programos dalyviai aprūpinami būtina programos „Įveikiame kartu“ įgyvendinimui medžiaga ir
informacija: pedagogai – metodinės medžiagos komplektais ir informacine medžiaga; vaikai – dalomosios
medžiagos komplektais; programoje dalyvaujančių vaikų tėvai programos informaciniais leidiniais.
Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga pedagogui atnaujinta ir išplėtota. Taip pat sukurtas,
atspausdintas ir programos „Įveikiame kartu“ dalyviams išdalintas naujas leidinys – programos pratybų
sąsiuvinis vaikams ir tėvams darbui namuose.

Programos „Įveikiame kartu“ autoriaus teisės priklauso viešajai įstaigai „Vaiko labui.“

Kita veikla, kurią VAIKO LABUI vykdė 2019 metais
VšĮ „Vaiko labui“ internetinėje svetainėje www.vaikolabui.lt pastoviai pristatoma aktualiausia informacija
apie visas mūsų įgyvendinamas programas - dvejų metų tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą:
„Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“, mūsų autorinę programą „Įveikiame kartu“ - ir visus įgyvendinamus
projektus. Interneto svetainėje pateikiama informacija pastoviai atnaujinama, aktualizuojama.
Organizavome seminarus programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“
dalyvaujančių ugdymo įstaigų pedagogams. Seminarų temos parenkamos individualiai išsiaiškinus su
ugdymo įstaiga jos poreikius. Ugdymo įstaigose buvo pravesti seminarai šiomis temomis:
1. Pedagogas - psichologas;
2. Kelionė po emocijų pasaulį
3. Kaip būti tikru autoritetu šiuolaikiniams vaikams: šilta širdis-tvirta ranka;
4. Alfa kartos vaikai ir ateities mokyklos vizija;
5. Bendradarbiavimas su šiuolaikine šeima. Kaip sutarti su „sunkiais“ tėvais;
6. Sunkūs ir nevaldomi vaikai-mūsų didieji mokytojai. Įtraukiojo ugdymo realybė ir galimybės;
7. Suburkime stiprią ir kūrybingą komandą: praktiniai darbo komandoje įgūdžiai;
8. Itin jautrūs, hiperaktyvūs Z kartos vaikai: kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus;
9. Kaip susigrąžinti savo vertę: kūrybinis darbas su pasaka.
Seminarus vedė programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ konsultantės. Seminarų trukmė – 4 arba 6
akademinės valandos. Seminarai organizuojami komerciniais pagrindais.
Jau dešimtą kartą įsitraukėme į „Vaikų linijos“ inicijuojamą akciją „BE PATYČIŲ“. Šioje akcijoje dalyvaujame
nuo jos pradžios, t.y. 2009 metų. 2019 kovo mėnesį vyko Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Ši
iniciatyva pakeitė devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. „Vaikų linija“
nusprendė šią iniciatyvą transformuoti, išplėsti ir pakviesti visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį
skaudinimą, savo veiklomis ir idėjomis jungtis prie Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Visą kovo
mėnesį švietimo ir ugdymo įstaigos buvo kviečiamos savo bendruomenėse vykdyti veiklas, skirtas patyčių
prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui.
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Siūlėme ugdymo įstaigoms, dalyvaujančioms mūsų įgyvendinamose programose, tęsti ankstesniais metais
pradėtą klasės dienoraštį „Draugystės knyga“ – visiems drauge diskutuoti, kaip jie išaugo ir pasikeitė, kaip
išmoko vertinti draugą ir draugystę, kaip išmoko padėti greta esančiam draugui, kaip keitėsi vaikų klasės
santykiai, ... Raginome kurti tęstinę klasės „Draugystės knygą“ – antras, trečias, ketvirtas, ... ir dvyliktas
tomai – kaip klasės augimo draugystėje dienoraštis.
Ugdymo įstaigoms pateikėme rekomendacinio pobūdžio temas ir jų aptarimo planą kiekvienai
Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ savaitei. Pateikėme idėją, ką būtų galima aptarti su klase.
Į akciją įsitraukusius pedagogus raginome užfiksuoti (nufotografuoti) įdomiausią grupės/klasės veiklos
momentą ar nufotografuoti „Draugystės knygą“. Sulaukėme nemažo pluošto nuotraukų, piešinių iš
Sąmoningumo mėnesio BE PATYČIŲ dalyvių.
„Vaiko labui“ talkino akciją organizuojant „Vaikų linijai“ ir dalyvavo jos renginiuose, o mūsų programų
savanoriai koordinavo Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ renginius apskričių centruose.
Bendradarbiavimas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos,
vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse.
Esame dviejų nevyriausybinių organizacijų ir nepriklausomų ekspertų koalicijų, siekiančių įtakoti
sprendimus priimančių institucijų nutarimus ir veiksmus koalicijų veiklos lauko klausimais, nare:
✓ Neformalios nevyriausybinių organizacijų už vaiko teises koalicijos, skatinančios tinkamą visų vaiko
teisių įgyvendinimą ir apsaugą;
✓ koalicijos „Psichikos sveikata 2030“, siekiančios padėti mums tapti visuomene, kurioje vertinama
psichikos sveikata, užtikrinamas žmogaus orumas bei tinkamai apsaugomos visos žmogaus teisės ir
laisvės.
Taip pat dalyvaujame Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos veikloje.
Atstovaudami įgyvendinamas programas, dalyvavome konferencijose, viešinimo renginiuose („Nacionaline
konferencija BE PATYČIŲ 365“ – stendinis pranešimas; „Smurto ir patyčių prevencija: daugiau nei dešimtmetis“ stendinis pranešimas; „Saugios mokyklos kūrimo keliai ir atradimai“ – pranešimas.)
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FINANSAI Finansinės ataskaitos valiuta – eurai €
I. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJUI PER ATSISKAITOMĄJĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTĄ PARAMĄ:
Per ataskaitinį laikotarpį, t.y. 2019 metus, VšĮ „Vaiko labui” suteikta finansinė parama bendrai sumai 21.319,60€.
(dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniolika eurų ir 60 centų). Parama gauta iš:
1. Prekybos tinklo IKI – 21.026 eurų.;
2. Gyventojų fizinių asmenų mokesčio 2% - 293,60 eurai.

II. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJO LABDAROS SUTEIKIMĄ FIZINIAMS ASMENIMS:
Paramos gavėjas per atsiskaitomąjį laikotarpį labdaros ir/ar pramos neteikė.

III. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJO GAUTAS ir PANAUDOTAS LĖŠAS 2019 metais:
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Su darbu susietos išmokos vadovui (prieš mokesčius) – 31.396,64 eurų
Išmokos su dalininkais susijusiems asmenims – nėra
Išlaidos kolegialių organų narių darbo užmokesčiui – nėra.
Kitos išlaidos kolegialių organų narių išmokoms – nėra.
(Pastaba: kolegialių valdymo organų nariai dirba savanoriškais pagrindais, negaudami darbo užmokesčio ir
nereikalaudami patiriamų išlaidų kompensavimo.)

IV. ĮSIGYTAS ir PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS
Įsigytas ilgalaikis turtas:
Mobilus telefonas BTA 01526951
Kompiuteris S11 094913
Perleistas ilgalaikis turtas: - nėra

Parengė VšĮ „Vaiko labui“ direktorė Aurelija Okunauskienė
VšĮ „Vaiko labui“ adresas: Šv. Ignoto g. 5 – 258, 01144 Vilnius
Pasiteiravimui el. paštu: aurelija.ok@vaikolabui.lt
Daugiau informacijos apie VšĮ „Vaiko labui“ vykdomas veiklas: www.vaikolabui.lt

Ačiū už Jūsų laiką ir dėmesį!
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