2019 metų veiklos planas
VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ įkurtas 1998 m. Vilniaus Šnipiškių mikrorajone. „Nendrėje“
išvystytas įtraukiojo ugdymo modelis, kuriame gerbiamos ir vertinamos skirtybės, kiekvienam vaikui
užtikrinamos lygios galimybės ugdytis kaip savitai individualybei bei teisė augti oriam, kūrybingam ir
nevaržomam stereotipinių apribojimų. Vaikų tėvams teikiamos konsultavimo ir neformaliojo švietimo
paslaugos, jie kviečiami aktyviai dalyvauti vaikų ugdyme ir „Nendrės“ bendruomenės veikloje.
Mišrioje darželio grupėje ugdomi vaikai nuo 3 iki 6 metų. Mokyklinio amžiaus vaikai gali lankyti dienos centrą.
"Nendrės" veikla atvira visiems vaikams – skirtingų polinkių ir gebėjimų, įvairių tautybių, iš skirtingos
socialinės aplinkos, iš įvairios sudėties šeimų, Lietuvos piliečiams ir atvykėliams.
Mūsų misija – teikti kompleksines ugdomąsias ir socialinės integracijos paslaugas Vilniaus mieste
gyvenančioms šeimoms, ypatingą dėmesį skiriant mamoms/tėvams, kurie vieni augina vaikus.
Mūsų paslaugos:







Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas,
Dienos centras mokyklinio amžiaus vaikams;
Vaikų maitinimas vietoje gaminamu maistu;
Logopedo konsultacijos;
Individuali pedagoginė pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams;
Vaikų iš tautinių mažumų, migrantų ir mišrių šeimų kalbinė ir kultūrinė integracija, išsaugant vaikų
tautinį identitetą;
 Neformalus tėvų švietimas (tėvystės įgūdžių lavinimas, savanorystės skatinimas, seminarai
aktualiomis temomis);
 Vaikų vasaros poilsio stovyklos kaimo sodyboje prie ežero;
 Parama skurdžiai gyvenančioms šeimoms maisto produktais („Maisto bankas“);
 Kultūriniai renginiai ir socialinės akcijos Šnipiškių bendruomenei.
 Sanitarinės-higieninės paslaugos Šnipiškių bendruomenei.
Paslaugų gavėjų skaičius 2019 m.: 30 šeimų, 35 vaikai.
„Nendrės“ veiklos prioritetai 2019 m.:
-

-

Įvertinti 20 m. veiklos rezultatus ir paslaugų poveikį ir diegti naujas, lanksčias veiklos formas
turimose patalpose;
Surengti 20 m. veiklos jubiliejų pažyminčią konferenciją Vilniaus savivaldybėje (2019-04-25);
Taikyti įtraukiojo ugdymo ir lygių galimybių metodiką „Nendrės“ veikloje, gilinti darbuotojų
kompetenciją šioje srityje, organizuoti tėvų švietimą ir dalintis sukaupta darbo patirtimi su kitomis
organizacijomis.
Puoselėti atvirumu, tarpusavio pagalba ir pasitikėjimu paremtą darbuotojų komandos kultūrą;
Formuoti besimokančią, veiklią ir draugišką darželio bendruomenę.
Užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais.
Teikti lanksčias paslaugas atsižvelgiant į individualius šeimų poreikius.
Glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais ir verslo partneriais;
Tęsti vaiko gerovės komisijos veiklą;
Vykdyti nuolatinę naujų finansavimo šaltinių paiešką;
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Vaikų darželis veikia darbo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val. ir gali priimti iki 25 vaikų nuo 3 iki 6 metų.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas yra paremtas įtraukiojo ugdymo ir lygių galimybių
metodikos principas. „Nendrės“ darbuotojų kolektyvas reguliariai skiria laiko refleksijai ir analizuoja savo
elgesį, bendravimą ir emocinį atsaką lyčių lygybės aspektu. Kurdami žaidimų erdves ir parinkdami vaizdinę
medžiagą bei vaikų literatūrą, pedagogai siekia skatinti kūrybišką ir išankstinių nuostatų bei stereotipų
neribojamą vaikų pasirinkimą ir mąstymą.
Darželio veiklos prioritetai 2019 m.:
-

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais vykdyti darbuotojų ir tėvų švietimą lyčių lygybės ir
smurto prevencijos klausimais.
Gilinti darželio darbuotojų tarpkultūrinę kompetenciją ir pasirengimą įtraukti vaikus iš skirtingų
kultūrinių grupių į bendrą veiklą.
Su naujai darželį pradėjusių lankyti vaikų tėvais pasirašyti naujos formos bendradarbiavimo sutartis.
Stiprinti aktyvų tėvų dalyvavimą vaikų ugdyme ir reguliariai vykdyti tėvų anketavimą siekiant
išsiaiškinti tėvų lūkesčius ir pageidavimus dėl paslaugų plėtros.
Išbandyti Švedijoje išvystyto NORMSTORM metodo taikymą dirbant su ikimokyklinio amžiaus
vaikais, skirtą ugdyti kritinį ir nestereotipinį mąstymą (http://www.includegender.org/wpcontent/uploads/2018/06/normstorm-inspirationsmaterial-eng.pdf).
Dienos centras mokyklinio amžiaus vaikams

Centras atviras darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val. ir gali priimti iki 15 vaikų. Dienos centre
moksleiviams teikiama pagalba ruošiant pamokas, vaikai įtraukiami į prasmingą popamokinę veiklą saugioje
ir geranoriškoje aplinkoje. „Nendrę“ lankantys mokyklinio amžiaus vaikai taip pat turi galimybę lavinti
socialinius, darbinius ir bendravimo įgūdžius, dalyvauti įvairiuose renginiuose, ekskursijose, pilietinėse
akcijose bei vasaros stovyklose. Siekiant stiprinti vaikų mokymosi motyvaciją ir vykdyti ankstyvojo iškritimo
iš mokyklos riziką, rengiami tarpžinybiniai susitikimai su mokyklų, socialinės paramos centrų ir vaikų šeimos
atstovais. Dienos centrą lankantiems moksleiviams teikiamas nemokamas maitinimas.
Dienos centro veiklos prioritetai 2019 m.:
-

Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais paauglių ugdymo klausimais, konsultuoti ir teikti
pagalbą sprendžiant vaikų elgesio ir emocinius sunkumus.
Skatinti vaikų iniciatyvumą, verslumą, kūrybiškumą ir savarankišką idėjų realizavimą.
Stiprinti bendravimą tarp visos „Nendrės“ bendruomenės narių, dalyvauti bendruose renginiuose ir
veiklose kartu su darželio vaikais.
Ugdyti vaikų savanorystės ir socialinio solidarumo įgūdžius, teikti pagalbą vienišiems Šnipiškių
rajono gyventojams (maisto nešimas į namus, pagalba atliekant smulkius buities darbus).
Bendradarbiauti su institucijomis, dirbančiomis vaikų teisių gynimo srityje, kviestis jų atstovus į
„Nendrę“ ir rengti su vaikais diskusijas-konsultacijas vaikų teisių gynimo klausimais.
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„Nendrės“ bendruomenės veikla ir renginiai
Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ nuo pat įsikūrimo 1998 m. daug dėmesio skiria centro bendruomenės
telkimui ir skatina vaikų tėvus aktyviai dalyvauti siekiant bendrų ugdymo tikslų bei įtraukia vaikų šeimos
narius į bendruomenės renginius, akcijas, išvykas ir stovyklas. Žr. prisegtą „Nendrės“ bendruomenės
kalendorių.
2019 m. balandžio 25 d. Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ surengs jubiliejinę konferenciją Vilniaus
savivaldybės salėje, kurios metu bus pristatyta „Nendrės“ dvidešimties metų veiklos apžvalga bei jos
poveikio analizė. Į konferenciją bus kviečiami „Nendrę“ lankę vaikai ir jų tėvai, politikai, valdžios atstovai,
rėmėjai, buvę ir esami partneriai. Konferencijos metu bus surengti praktinė interaktyvi diskusija apie
“Nendrės” ateities viziją. Jei bus galimybė, konferencija bus transliuojama internetu.
Darbo su bendruomene prioritetai 2019 m.:
-

-

Kviesti buvusius ir esamus bendruomenės narius, rėmėjus ir partnerius susipažinti su „Nendrės“
veiklos rezultatais ir aktyviai dalyvauti diskusijose apie „Nendrės“ ateities plėtros viziją jubiliejinės
konferencijos metu.
Skatinant aktyvų tėvų dalyvavimą tėvų susirinkimuose ir neformaliojo švietimo tėvams renginiuose,
kviesti tėvus į vaikų ruoštas bendras vakarienes, po kurių vyks diskusijos su tėvais aktualiais
klausimais. Informacinių ir švietimo renginių tėvams metu teikti prailgintos dienos vaikų priežiūros
paslaugas (jei renginys tęsis ilgiau nei darželio ir dienos centro darbo laikas).
Vaikų maitinimas

„Nendrėje“ maistas gaminamas vietoje, laikantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Visuomenės
sveikatos centro reikalavimų. Vaikų maitinimas organizuojamas siekiant užtikrinti sveikatai palankesnę
vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę bei ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. Visi pieno produktai ir
daržovės užsakomi iš vietinių ūkininkų. „Nendrė“ taip pat dalyvauja nemokamose respublikinėse vaisių bei
pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programose.
Prioritetai maitinimo srityje 2019 m.:
-

Visiškai sumažinti pagaminto ir nesuvartoto maisto kiekį. Likusį maistą darbo dienos pabaigoje
išdalinti vienišiems mikrorajono gyventojams.
Projektinė veikla

2019 m. „Nendrė“ toliau planuoja dalyvauti šiose programose:
-

-

Socialinių reikalų ir darbo ministerijos Nacionalinė vaikų dienos centrų programa;
Humana People to People Baltic socialinės partnerystės programa „Pamaitink mane geriau“, kurios
metu vaikai per vaikų atostogas papildomai maitinami, mokosi patys gaminti maistą ir gilintis į
sveikos gyvensenos ypatumus.
Vilniaus miesto savivaldybės vaikų vasaros poilsio programa.
LR Prezidentės iniciatyva „Už saugią Lietuvą“.

Nauji projektai, kuriuose „Nendrė“ planuoja dalyvauti 2019 m.:
-

Europos socialinio fondo projektas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos tobulinimas“. 2019 m. Projekto tikslas – surengti mokymus darželių darbuotojams apie
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-

-

įvairius įtraukiojo ugdymo aspektus, jų įgyvendinimui numatyti konkrečias priemones, jas išbandyti
praktikoje ir parengti metodikos aprašą bei prezentacijų medžiagą, kuri leistų pristatyti metodiką
projekte dalyvaujančių darželių vaikų tėvams, naujiems darbuotojams bei vykdyti jos sklaidą
Lietuvoje.
Kaip partneris dalyvauti projekte "Partnerystė vaiko gerovei" pagal ES struktūrinių investicijų
priemonę "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas". Projektą vykdo NVO
Vaikams konfederacija.
Dalyvauti projekto „Kompetencijos kėlimas priėmimo ir prieglobsčio srityje“ metu rengiamuose
tarpkultūriniuose mokymuose. Projektą įgyvendina Diversity Development Group, projekto
partneris – Vilniaus arkivyskupijos Caritas. Projektas, kuris prasidėjo 2018 m. vasarą ir truks 3
metus, yra bendrai finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014– 2020 metų
nacionalinės programos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Įstaigos infrastruktūra

„Nendrė“ yra vienas iš nedaugelio darželių Vilniuje, kurio žaidimų aikštelė yra atvira visiems gyventojams.
Rūpinantis vaikų saugumu ir žaidimų aikštelės atitikimu Lietuvos higienos normai HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,
per 2019 m. rėmėjų lėšomis planuojama aptverti darželio teritoriją nauja tvora. 2019 m. vyks Giedraičių
gatvės rekonstrukcija, į darželio pastatą bus vedamos dujos, dėl ko tam tikrą laikotarpį gali kilti sunkumų
automobiliu patekti į „Nendrę“. Kaip ir kasmet, vaikų vasaros atostogų metu bus atliktas patalpų kosmetinis
remontas bei antro aukšto vaikų tualeto remontas.
Šnipiškių mikrorajone daugėjant naujakurių su mažais vaikais skaičiui, „Nendrė“ ateityje planuoja plėsti
savo paslaugas ir steigti lopšelio grupę. Šiuo tikslu būtina vieną iš patalpų pritaikyti ankstyvojo amžiaus (1,53 m.) vaikų poreikiams.
Centro infrastruktūros gerinimo prioritetai 2019 m.:
-

Aptverti darželio teritoriją 1,5 m. aukščio tvora.
Atlikti antro aukšto vaikų tualeto remontą.
Ieškoti galimybių pritaikyti patalpas lopšelio grupei.
Pakeisti patalpų šildymo būdą iš šildymo malkomis į apšildymą dujomis.
„Nendrės“ veiklos žinomumo didinimas

2019 m. pradžioje bus atnaujinta „Nendrės“ internetinė svetainė www.nendre.org ir sukurta mobilioji
svetainės versija. Toliau bus platinami 2018 m. pabaigoje išleisti informaciniai lankstinukai lietuvių ir anglų
kalbomis.
Žinomumo didinimo prioritetai 2019 m.:
-

Per mėnesį atlikti mažiausiai vieną statuso atnaujinimą „Nendrės“ Facebook paskyroje.
Atnaujintoje „Nendrės“ svetainėje talpinti visą „Nendrės“ bendruomenei aktualią informaciją.
Įgyvendinus Giedraičių gatvės rekonstrukciją, su Vilniaus savivaldybe suderinti reklaminio stendonuorodos įrengimo galimybę prie įvažiavimo į namo, adresu Giedraičių 16, kiemą.
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Įstaigos valdymas
Nuo 2005 m., perregistravus „Nendrės“ įstatus, viešosios įstaigos dalininkai yra dvi Suomijoje registruotos
organizacijos, Emmaus Aland rf ir Alandų salų Taikos institutas. Metinis dalininkų susirinkimas vyksta
einamųjų kalendorinių metų balandžio mėnesio pabaigoje. Nuo 2013 metų vyksta diskusijos dėl galimybės
įtraukti Lietuvoje registruotą organizaciją į „Nendrės“ valdymą.
„Nendrės“ savivaldos institucijos yra „Nendrės“ taryba, kurios posėdžiai šaukiami du kartus per metus , ir
„Nendrės“ pedagogų taryba, kuri susitinka mažiausiai keturis kartus per metus. Tarybos ir pedagogų
tarybos atsakomybės ir sudėtis apibrėžtos „Nendrės“ įstatuose.
Prioritetai įstaigos valdymo prioritetai 2019 m.:
-

Į įstaigos valdymą įtraukti bent vieną dalininką, registruotą Lietuvoje.
Darbuotojai

Su vaikais dirba aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turintys auklėtojai. „Nendrės“ darbuotojai reguliariai
dalyvauja įvairiuose mokomuosiuose seminaruose, patys veda mokymus ir pristato savo įtraukiojo ugdymo
modelį tiek Lietuvos, tiek užsienio organizacijų atstovams. Kasmet prie darbuotojų komandos prisijungia
vietiniai savanoriai, padedantys įvairiose veiklose, ir 1-2 užsienio savanoriai, atvykę pagal ES savanorystės
programą „Erasmus+“. Vidutiniškai 20 moksleivių ir aukštųjų mokyklų studentų per metus „Nendrėje“ atlieka
praktiką.
Prioritetai žmogiškųjų resursų srityje 2019 m.:
-

Siekiant išlaikyti kompetentingus darbuotojus, siekti konkurencingų atlyginimų lyginant su
valstybinių ir privačių darželių darbuotojų atlyginimais.
Ieškoti finansinių galimybių įdarbinti pedagogo asistentą (-ę) pavadavimui ligos,
mokymų/projektinių kelionių ar atostogų metu.
Suderinus su vaikų tėvais dėl vaikų nevedimo į darželį/dienos centrą, vieną darbo dieną per mokslo
metus skirti darbuotojų kolektyvo sutelktumo stiprinimui ir jų kompetencijos kėlimui.

Bendradarbiavimas su partneriais ir rėmėjais
Nuo pat „Nendrės“ įsikūrimo prie centro veiklos vystymo ir įgyvendinimo kasmet ženkliai prisideda
bendradarbiavimo partneriai ir rėmėjai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Rėmėjai kelis kartus per metus yra
kviečiami dalyvauti „Nendrės“ bendruomenės šventėse ir gauna aktualią informaciją apie centro veiklą. Su
partneriais vykdomi bendri projektai, vyksta gerosios patirties mainai, konsultavimas aktualiais klausimais.
Bendradarbiavimo su rėmėjais prioritetai 2019m.:
-

-

Teikti bendradarbiavimo sutarčių siūlymus Vilniaus Senvagės, Vladislavo Sirokolmės ir Santaros
gimnazijoms, įtraukiant į jas socialinio darbo valandų praktikos atlikimo galimybes „Nendrėje“.
Siųsti laiškus nuolatiniams užsienio rėmėjams su informacija apie „Nendrės“ naujienas mažiausiai
du kartus per metus.
Toliau aktyviai dalyvauti Šnipiškių tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo, NVO vaikams
konfederacijos, Nevalstybinių ikimokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos, Vaikų dienos centrų
asociacijos, Skurdo mažinimo tinklo (EAPN Lietuva) ir Švietimo NVO tinklo veikloje.
Toliau glaudžiai bendradarbiauti su Vilniaus miesto savivaldybe, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus m. 1-uoju PK, Šnipiškių
seniūnija, Tarptautine moterų asociacija, VšĮ „Socialiniai partneriai“, socialinių-edukacinių iniciatyvų
centru PLIUS ir Lygių galimybių plėtros centru.
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