Pagrindinės „Nendrės“ veiklos istorijos datos 1998-2018 m.
1998

-

-

1999

-

-

„Nendrės“ įkūrimas. Steigėjai: Alandų salų Taikos institutas (Suomija) ir Vilniaus
moterų klubas „Devyndarbė“
Pirmasis projektas „Šiaurės šalių vaikų darželis“. Inovacija – suburta mišri vaikų
darželio grupė, kurioje ugdomi tiek lietuvių, tiek tautinių mažumų vaikai. Paslaugos
buvo teikiamos ne tik vaikams, bet ir jų vienišomis mamoms – stiprinamas moterų
pasitikėjimas savimi, teikiamos konsultacijos įsidarbinimo ir kvalifikacijos kėlimo
klausimais, rengiami seminarai vaikų auklėjimo temomis.
Prasidėjo bendradarbiavimas su įvairių sričių specialistais ir kitomis paslaugas
vaikams ir šeimai teikiančiomis organizacijomis bei institucijomis.
„Nendrės“ darbuotojai dalyvavo pirmojoje metodinėje kelionėje į Šiaurės šalis ir
stažavosi Alandų salų (Suomija) darželyje.
Pirmoji šeimų vasaros stovykla, kur mamos galėjo vykti kartu su ikimokyklinio ir
mokyklinio amžiaus. Stovyklų tikslas buvo stiprinti santykius tarp mamų ir vaikų,
išsaugoti vieningas šeimas, ugdyti mamų buities įgūdžius.
„Nendrėje“ atliko praktiką pirmieji studentai iš užsienio.
Į „Nendrėje“ organizuojamus renginius pradėti kviesti visi Šnipiškių bendruomenės
nariai.
Buvo išplėstos „Nendrės“ veiklos patalpos ir pradėjo veikti dienos centras
paaugliams, kuris veiklą tęsia iki šiol. Mokyklinio amžiaus vaikams teikiama pagalba
ruošiant pamokas, vaikai gali užsiimti prasminga veikla saugioje aplinkoje, mokosi
socialinių, darbinių ir bendravimo įgūdžių, dalyvauja kultūriniuose renginiuose.
Bendradarbiaujant su mokyklomis stiprinama vaikų mokymosi motyvacija,
mažinama ankstyvo iškritimo iš mokyklos rizika bei didinamas atsparumas
žalingiems įpročiams. Moksleivių tėvams teikiamos konsultacijos integruojantis į
darbo rinką ir sprendžiant šeimose kylančias problemas.
Prasidėjo bendradarbiavimas su verslo partneriais, kurie darbais ir lėšomis rėmė
„Nendrės“ veiklą. Tuo metu tai buvo naujovė.
„Nendrė“ pirmą kartą pristatė savo veiklą grupei žurnalistų iš Šiaurės šalių.

2000

-

„Nendrės“ patalpose atlikti vandentiekio ir kanalizacijos įvedimo darbai, kuriuos
finansavo Vilniaus miesto savivaldybė. Įgyvendinant projektą savanorišku darbu
prisidėjo Vidaus reikalų ministerijos 2-asis pulkas.

2000-2001

-

„Nendrė“ vykdė Europos Komisijos Phare Lien programos finansuotą projektą
„Moterų ir vaikų centras „Nendrė“. Projektas suteikė galimybę pagerinti „Nendrės“
infrastruktūrą, tuo pačiu pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė, išaugo paslaugų
įvairovė ir klientų skaičius.
Į „Nendrės“ veiklą įsitraukė pirmieji savanoriai (dvi moterys vedė rankdarbių
būrelius vaikams).

-

2001-2002

-

„Nendrės“ dienos centro kartu su „Lietuvos vaikų ir jaunimo centru“ dalyvavo
projekte „Veikiantis menas“ ir pristatė O. Vaildo pjesę „Žvaigždės vaikas“ (rež. Titas
Varnas). Projektą finansavo Atviros Lietuvos fondas.

2002-2003

-

Veikė informacinis-konsultacinis centras Šnipiškių mikrorajono gyventojams žemės
ir namų pardavimo klausimais. Projekto tikslas buvo padėti gyventojams išvengti
nesąžiningų sandorių suaktyvėjus statybų ir nekilnojamojo turto rinkai Lietuvoje bei
atsiradus padegimų grėsmei Šnipiškėse. Konsultacijos buvo vykdomos

bendradarbiaujant su Šnipiškių seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus
universiteto teisės klinika.
2002

-

LR Socialinių reikalų ir darbo ministerija pradėjo vykdyti Nacionalinę vaikų dienos
centrų programą, kurioje „Nendrė“ dalyvauja iki šiol.
„Nendrė“ pradėjo dalyvauti Maisto banko akcijose.

2004

-

Pradėtos teikti logopedo konsultacijos vaikams, turintiems kalbėjimo ir rašymo
sutrikimų.

2005

-

„Nendrė“ buvo viena pirmųjų ugdymo įstaigų Lietuvoje, pradėjusių taikyti lygių
galimybių metodiką ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Pagal šią
metodiką, vaikai skatinami išbandyti naujas, nestereotipines veiklas ir atrasti savo
gebėjimus bei juos tobulinti nepaisant lyties. Pedagogai kuria patrauklias bendrų
žaidimų erdves, siūlo veiklų, žaidimų ir vaidmenų įvairovę. Tėvams rengiami
seminarai ir diskusijos apie vaikų auklėjimą lyčių lygybės aspektu.
„Nendrė“ įsitraukė į NVO vaikams konfederacijos veiklą. Pagrindiniai konfederacijos
tikslai yra vienyti Lietuvos Respublikoje su vaikais ir vaikų labui dirbančias
organizacijas bei atstovauti šalies vaikų teisėms ir jas ginti.
Į „Nendrės“ veiklą pradėta integruoti šeimas, nepatiriančias socialinių sunkumų.
Tokiu būdu siekiama plėsti tėvų ir vaikų bendravimo ratą, mažinti atskirties pojūtį
tarp skirtingose socialinėse sąlygose gyvenančių asmenų.
Išleista „Lietuvių – švedų kalbų abėcėlė“ lietuvių ir švedų kalbomis. Raides, žodžius
ir minkles knygelei kūrė „Nendrės“ darželio ir Alandų salų meno mokyklos „Bildoch formskolan“ Suomijoje, vaikai. Tai buvo bendras „Nendrės“, Alandų salų Taikos
instituto ir Vilniaus miesto savivaldybės projektas.

-

-

-

2005-2008

-

-

Vilniaus miesto savivaldybė pirmoji Lietuvoje pradėjo pirkti NVO teikiamas dienos
užimumo paslaugas moksleiviams. Tokį paslaugų pirkimo modelį, išplėtotą Šiaurės
šalyse, Vilniaus miesto savivaldybei pristatė „Nendrės“ įkūrėjai ir dalininkai, Alandų
salų Taikos institutas ir Emmaus Aland organizacija.
„Nendrė“ kaip viena iš partnerių dalyvavo Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL
projekte „Išeitis tau“, skirtame jaunoms 16-25 metų moterims, neturinčioms
profesinio išsilavinimo bei darbinės motyvacijos ir turinčioms menkus darbinius
įgūdžius. Projekto tikslas buvo padėti šioms moterims įsidarbinti ir mažinti jų
diskriminaciją darbo rinkoje. „Nendrėje“ šioms moterims buvo teikiamos socialinio
darbuotojo konsultacijos, jų vaikai galėjo lankyti darželį ar dienos centrą.

2004-2015

-

„Nendrė“ dalyvavo Dingusių žmonių šeimų paramos centro projekte „Merginų
gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“, skirtą prekybos žmonėmis ir socialinės atskirties
prevencijai. Projekto metu vyko mokymai merginų grupių vadovėms pagal Šiaurės
šalyse išvystytą diskusijų grupių merginoms metodiką. 2004 m. „Nendrėje“ buvo
suburta merginų grupė, kurioje merginos galėjo kartu su vadovėmis diskutuoti jas
dominančiomis temomis ir ugdyti savo kritinį mąstymą, pasitikėjimą savimi,
bendravimo įgūdžius, sąmoningumą lyčių lygybės klausimais ir gebėjimą kryptingai
formuoti savo ateitį.

2004-2009

-

Vyko projektas „Socialinės paslaugos į namus apleistiems vaikams nuo gimimo iki 5
metų, augantiems socialiai nepalankiose šeimose“, finansuotas pagal Vilniaus
miesto savivaldybės socialinių iniciatyvų programą. Projekto tikslas buvo ugdyti
mamų motinystės įgūdžius, stiprinti šeimos narių tarpusavio santykius, sudaryti

vaikams palankias raidos sąlygas bei informuoti ir tarpininkauti ieškant galimybių
integruoti vaiką į švietimo sistemą. Projekto metu socialinis darbuotojas lankė
šeimas namuose, „Nendrėje“ jas individualiai konsultavo psichologas, socialinis
darbuotojas, pedagogas ir logopedas, šeimoms buvo teikiamos higienos ir
sanitarinės paslaugos. Šeimos dalyvavo “Nendrėje“ rengiamuose kultūriniuose ir
šventiniuose renginiuose, pažintinėse ekskursijose bei stovyklose.
2005-2009

-

-

-

Vyko tarptautinis projektas „Nendrė“ – patirties sklaida“ (Nendre – Lessons
Learned), finansuotas Suomijos užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimo su
kaimyninėmis šalimis programos ir Emmaus Aland (Suomija) lėšos. Projekto tikslas
buvo pasidalinti „Nendrėje“ sukaupta socialinio ir pedagoginio darbo patirtimi su
Kaliningrado srities ir Baltarusijos nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis
socialinių paslaugų srityje, skleisti demokratijos ir lyčių lygybės vertybes ir padėti
kaimyniniams regionams spręsti socialines problemas. Projekto metu vyko
tarptautiniai patirties sklaidos seminarai, kuriuose buvo analizuojamas ne tik
„Nendrėje“ darbo su šeima modelis, bet ir aptariama projekte dalyvaujančių šalių
socialinė ir lyčių politika, moterų teisių gynimo klausimai ir bendradarbiavimas tarp
valstybinių institucijų ir trečiojo sektoriaus organizacijų.
Projekto lėšomis 2008 m buvo išleistas metodinis leidinys merginų grupių
vadovėms „Merginų grupės: merginos, lyčių lygybė, demokratija“ (autorė – Mia
Hanström) http://www.nendre.org/publikacijos.4
2009 m. rusų ir lietuvių kalbomis buvo publikuotas „Nendrėje“ išvystyto socialinio ir
pedagoginio darbo su visa šeima metodikos pristatymas, pavadinimu „Nendrė“ –
durys į naują pradžią“ (autorė – Justina Donielaitė)
http://www.nendre.org/publikacijos.1
Pagrindinis projekto vykdytojas – Alandų salų Taikos institutas.

2007

-

Išleistas lankstinukas apie merginų grupių veiklą.

2008

-

Buvo perregistruoti „Nendrės“ įstatai. Pagal juos VšĮ „Nevalstybinis vaikų darželis
„Nendrė“ dalininkais tapo dvi Suomijos organizacijos – Alandų salų Taikos institutas
ir Emmaus Aland rf. Vienas iš „Nendrės“ įkūrėjų, Vilniaus moterų klubas
„Devyndarbė“, atsisakė galimybės tapti „Nendrės“ dalininkais.
„Nendrės“ dienos centro paaugliai buvo vykdomas pirmasis jaunimo mainų
projektas pagal ES programą „Veiklus jaunimas“ ir surengti mainai tarp „Nendrės“ ir
Alandų salų (Suomija) Katapult organizacijos jaunimo. Mainų tikslas buvo skatinti
jaunimo iš ES šalių tarpusavio bendravimą, toleranciją ir solidarumą.
Sukurtas filmas ir išleistas informacinis bukletas bei metų kalendorius „Nendrės“
veiklos dešimtmečiui paminėti.

-

-

2009

-

„Nendrėje“ pradėjo savanoriauti Europos savanorių tarnybos savanoriai.
„Nendrėje“ pradėjo veikti pirmoji berniukų grupė, skirta Šnipiškių mikrorajone
gyvenantiems rizikos grupės jaunuoliams, pagal Šiaurės šalyse išvystytą diskusijų
grupių vaikinams metodiką. Grupėje, kurios susitikimai vyko kartą per savaitę,
vaikinai diskutavo apie vyriškumo idealus, lyčių normas, kasdienius iššūkius ir kitus
jiems rūpimus klausimus. Vaikinai taip pat mokėsi reikšti savo mintis, jausmus ir
formuoti savo vertybes.

2009-2012

-

„Nendrė“ kaip partnerė dalyvavo Lietuvoje vykdomame projekte „Lankstus darbo
organizavimas šeimos sėkmei ir ekonomikos plėtrai (SUCCESS)“, kurio tikslas buvo
sudaryti palankias sąlygas darbingo amžiaus asmenims derinti šeimos, asmeninio

gyvenimo ir darbo įsipareigojimus. Projekto metu „Nendrėje“ buvo teikiamos
prailgintų darbo valandų (vakarais ir savaitgaliais) vaikų priežiūros ir ugdymo
paslaugos vienišų pamaininį darbą dirbančių mamų vaikams, moterims buvo
teikiama individuali pagalba ieškantis darbo. Projekto koordinatorius: Kauno
moters užimtumo ir informacijos centras. Projekto rėmėjas: Europos Socialinis
Fondas.
2010

-

Vyko tarptautinis projektas „Jaunimas už demokratiją“ kartu su Latvijos NVO
„Kakava“, jaunimo klubu „Maja“ ir „Next Media Group“.“Nendrės“ jaunimas lankėsi
Vilniaus mokyklose, diskutavo apie demokratijos reikšmę ir vykdė moksleivių
anketavimą apie demokratijos suvokimą. Projekto dalyviai Vilniaus savivaldybės
tarybos posėdyje stebėjo demokratijos principų taikymą praktikoje. Baigiamoji
projekto konferencija vyko Rygoje, kurioje dalyvavo ir „Nendrės“ jaunimas.

2010-2011

-

„Nendrė“ dalyvavo tarptautiniame projekte „Lyčių skirtumų mažinimas – priemonė
socialiniams pokyčiams“ (Overcoming Gender Disparities as a Tool for Social
Change), kurio tikslas buvo plėtoti projekto dalyvių sąmoningumą suvokiant lyčių
stereotipus ir normas. Projekto metu buvo toliau vystoma merginų ir vaikinų grupių
veikla bei sukurtos pirmos Lietuvoje moterų ir vyrų diskusijų grupės, kuriose tėvai ir
mamos diskutavo apie savo vaidmenį šeimoje, visuomenėje įsitvirtinusius lyčių
stereotipus, pasidalijimą buities darbais, smurto problematiką, santykius su vaikais
ir kitas aktualias temas, kurias galėjo rinktis patys grupių nariai. Projekto pagrindinis
vykdytojas buvo Alandų salų Taikos institutas. Projektą finansavo Emmaus Aland
(Suomija) organizacija ir Šiaurės šalių ministrų taryba.

2011-2013
2017-2018

-

„Nendrė“ dalyvavo VšĮ „Humana People to People Baltic“ socialinės partnerystės
programoje „Pamaitink mane geriau!“, kurios metu vaikai per moksleivių atostogas
buvo papildomai maitinami, mokėsi patys gaminti maistą ir gilinosi į sveikos
gyvensenos ypatumus.

2012

-

Jaunas italų režisierius Marino Brandoli, vienerius metus dirbęs „Nendrėje“ pagal
Europos savanorių tarnybos projektą, sukūrė ir pristatė dokumentinį filmą
„Nendrė“- gyvenimo fragmentai“ („Nendre“ – Fragments of Life“).

2012-2013

-

„Nendrė“ buvo vienas iš trijų darželių Vilniuje, kuriame vyko visuomenės sveikatos
projektas „Maitinkis teisingai! Valyk! Fluoras stiprina dantukus“. Projekto metu
buvo rengiamsi informaciniai susitikimai darželių personalui ir vaikų tėvams su
odontologėmis iš Švedijos, vaikai dalyvavo diskusijose apie dantų sveikatą ir
mitybos reikšmę. Kiekvieną dieną vaikai prižiūrimi auklėtojų darželyje valėsi dantis.
Projektą finansavo Švedijos institutas, pagrindinis vykdytojas – Švedijos-Lietuvos
draugija Melardalen regione (Švedija).

2013

-

Pažymint „Nendrės“ veiklos 15-kos metų jubiliejų, išleistas naujas lankstinukas,
pristatantis „Nendrės“ veiklą. http://www.nendre.org/publikacijos.9

2015

-

„Nendrė“ buvo vienas iš darželių, pasirašiusių memorandumą su Vilniaus miesto
savivaldybe dėl paslaugų plėtros, siekiant bendro tikslo – sukurti daugiau vietų
sostinės privačiuose darželiuose bei stiprinti abipusį pasitikėjimą ir
bendradarbiavimą.
„Nendrės“ direktorė Danutė Mituzienė už nuopelnus lygybės ir įvairovės srityje
gavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos gyvenimo nuopelnų apdovanojimą už

-

įvairialypės bendruomenės vienijimą, ištikimybę lygių galimybių principams ir
pagarbą žmonių įvairovei.
2015-2016

-

„Nendrėje“ vyko projektas „KID (Kindergartens in Development) – lygios galimybės
ugdytis ikimokyklinio amžiaus berniukams ir mergaitėms“. Projekto metu buvo
organizuojamas personalo ir tėvų švietimas, parengtas lygių galimybių plėtros
planas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, išleistas lankstinukas apie
įtraukiojo ugdymo modelį ir lygių galimybių metodiką. Pedagogus konsultavo prof.
Onos Monkevičienė, kuri projekto pabaigoje parengė ataskaitą, įvertinančią
projekto poveikį pedagogų ir tėvų požiūriui į lygias berniukų ir mergaičių ugdymosi
galimybes bei praktiniam lygių galimybių principų taikymui kasdieninėje darželio
veikloje. Projektą finansavo Šiaurės šalių ministrų taryba ir Emmaus Aland
(Suomija) organizacija. Pagrindinis projekto vykdytojas – Alandų salų Taikos
institutas.

2016

-

„Nendrės“ vadovė Danutė Mituzienė gavo Alandų metų feministo apdovanojimą už
jos daugiametį, atkaklų ir ištvermingą darbą su socialiai pažeidžiamomis moterimis
ir jų vaikais.

2018

-

„Nendrės“ darželį pradėjo lankyti karo pabėgėlių vaikai
„Nendrėje“ rėmėjų lėšomis pastatytas šiltnamis, kuriame vaikai sodina ir augina
daržoves, bei nauja žaidimų aikštelė.4

