2018 metų veiklos ataskaita
2018 m. veiklos apžvalga
Paslaugų gavėjų skaičius 2018 metais:


Ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėje: 27 vaikai (22 šeimos);



Paauglių dienos centro grupėje: 18 vaikų (13 šeimų).

Glaudus tėvų, pedagogų ir kitų „Nendrės“ darbuotojų bendradarbiavimas vyko pagarbos skirtybėms
ir įvairovės principu. Veikdami kartu, keitėmės informacija ir nuomonėmis, įžvalgomis, dalijomės
patirtimi. Sąveika buvo grindžiama tarpusavio pasitikėjimu ir konfidencialumu, aktyvia partneryste
ir atsakomybe, pagarba vienas kito poreikiams ir interesams. Šeimos buvo nuolat informuojamos
(individualių susitikimų, susirinkimų, renginių metu, SMS žinutėmis, „Facebook“ socialiniame
tinkle, telefonu, el. paštu) apie vaiko ugdymo(si) ypatumus, skatinamos aktyviai dalyvauti ugdymo
procese bei dalintis atsakomybe už vaiko ugdymo kokybę. Santykiai su šeimomis buvo grindžiami
pagarba ir tolerancija kitoms kalboms, kultūroms ir religijoms. Pastoviai buvo aptariami individualūs
ugdymosi poreikiai ir galimybės. Naujoms šeimoms buvo suteikta išsami informaciją apie
„Nendrėje“ teikiamas paslaugas, vidaus tvarkos taisykles, šeimos konsultuojamos sprendžiant
įvairias problemas.
2018 metais „Nendrės“ bendruomenę papildė 2 sirų šeimos ir 1 kurdų šeima. Tai buvo nauja patirtis
mums visiems dėl skirtingos kultūros ir bendravimo tik vertėjo pagalba („Caritas“ vertėją skyrė tik
kelis kartus bendrų reikalų aptarimui). Sirų vaikų maitinimas buvo pritaikytas pagal jų kultūros
ypatumus, jie po truputį adaptavosi prie darželio tvarkos, susidraugavo su kitais vaikais, pramoko
lietuvių kalbos. Jų tėveliams buvo sunkiau prisitaikyti prie naujų sąlygų, todėl labai džiaugėmės, kai
viena sirų šeima per kalėdinę atnešė savo pačios gamintų tradicinių valgių ir visus pakvietė vaišintis.
Tai buvo bendrumo ir pasitikėjimo išraiška.
2018 metais „Nendrės“ bendruomenę paliko ilgametė socialinė darbuotoja, kūrybinga ir ryški
asmenybė Nina Korotajeva. Pradžioje buvo labai sunku priimti šią netektį. Visur ją matydavome ir
jausdavome, bet ši netektis tik dar labiau suartino ir paskatino siekti užsibrėžtų tikslų.
Danutė Mituzienė, direktorė
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Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Darželio veikla 2018 m.:
1. Atnaujintos ir pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su ugdytinių tėvais atsižvelgiant į
naujus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
2. Išleisti į mokyklą 8 vaikai. 2018-2019 mokslo metams sukurta nauja priešmokyklinio ugdymo
grupė (6 vaikai).
3. Rugsėjo mėnesį naujai suformuotose grupėse mokslo metus pradėjo 17 vaikų (11 ikimokyklinio
amžiaus vaikų ir 6 priešmokyklinio amžiaus vaikai).
4. Nuo rugsėjo mėnesio darželio grupę pradėjo lankyti 4 pabėgėlių iš Sirijos šeimų vaikai, lapkričio
mėnesį – 1 vaikas iš kurdų šeimos.
5. Atlikta tėvų anketinė apklausa siekiant sužinoti tėvų lūkesčius bei pageidavimus dėl vaikų ugdymo
bei paslaugų plėtros. Tėvai ugdymo ir paslaugų kokybe yra patenkinti. Tėvai aktyviai dalyvavo ir
prisidėdavo prie „Nendrės“ bendruomenės renginių.
6. Atnaujinta ugdymo aplinka. Įsigytos vaikiškos knygos ir rankdarbių priemonės.
7. Tęsiamas ugdymo organizavimas atsižvelgiant į iškeltus prioritetus. Įgyvendinamas į vaiką
orientuotas ugdymas per sąmoningą, kryptingą, nuoseklų auklėtojos ir vaiko bendradarbiavimą.
Ugdymo turinys nukreiptas į santykio su kitais plėtojimą bei vertybinių nuostatų formavimą.
8. Inovatyvių ugdymosi aplinkų kūrimas per patyriminį mokymąsi. Patyriminis mokymasis – tai
mokymosi strategija, kai esminis mokymosi išteklius yra patirtis. Tai mokymasis veikiant, kai
besimokantieji kuria savo žinojimą, įgauna įgūdžių, ugdosi gebėjimus ir vertybes iš tiesioginės savo,
o kartais ir kitų patirties.
Dienos centras mokyklinio amžiaus vaikams

Dienos centro veikla 2018 m.:
1. Teiktos konsultacijos ir pagalba sprendžiant vaikų elgesio ir emocinius sunkumus;
2. Vaikams buvo teikiama individuali pagalba ruošiant namų darbus.
3. Buvo skatinama savanorystė ir solidarumas. Vaikai teikė pagalbą vienišiems Šnipiškių rajono
gyventojams (maisto nešimas į namus, pagalba atliekant smulkius buities darbus).
4. Moksleivių atostogų metu paaugliai „Sveika mityba-sveikatos garantas“ projekto dėka turėjo
galimybę patys gaminti sveikus maisto patiekalus iš Lietuvos ūkininkų tiekiamų produktų.
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5. Moksleivių atostogų metu vaikai lankėsi įvairiose edukacinėse erdvėse: muziejuose, kūrybinėse
dirbtuvėse, parkuose, miesto šventėse, mokėsi gaminti valgyti, ieškojo naujų receptų, mokėsi
serviruoti stalą, kvietė draugus vaišintis pačių pagamintais patiekalais.
„Nendrės“ bendruomenės veikla ir renginiai

Darbo su bendruomene veikla 2018 m.:
1. 7 renginiai su „Nendrės“ bendruomenės nariais. Pavasario pabaigoje kasmet organizuojama
Šaltibarščių šventė visai bendruomenei. Vaikai su tėvais lauke gamina šaltibarščius, užsiima
rankdarbiais. Rudenį visai bendruomenei organizuojame Bulvių šventę, kurioje apsilanko ir rėmėjai.
Su vaikais kepėme bulves lauže, valgėme jas su sviestu ir druska. Tėvai atsinešė namuose gamintus
pyragus. Gruodžio mėnesį pirmą kartą „Nendrėje“ vyko Adventinė vakaronė su šeimomis, kurios
metu darželio vaikai gamino vakarienę savo šeimos nariams, serviravo stalą. Tėvai pradžiugino savo
gamybos sausainiais, pyragais.
2. Gruodžio pabaigoje buvo suorganizuotas susitikimas su pirmaisiais „Nendrės“ dienos centro
paaugliais.
3. Gegužės mėnesį įmonės „DHL Lietuva“ darbuotojų iniciatyva nupirktas ir pastatytas šiltnamis,
kuriame vaikai, tėveliai ir „Nendrės“ darbuotojai sėjo ir sodino įvairias daržoves (agurkus,
pomidorus, paprikas, burokėlius, morkas) bei vėliau rūpinosi šiltnamio priežiūra (laistė, ravėjo).
Užaugintomis daržovėmis vaišinosi visa „Nendrės“ bendruomenė.
4. Renginiai vaikams ir paaugliams:


12 išvykų;



7 ekskursijos;



13 edukaciniai renginiai;



2 sporto renginiai;



4 sociokultūriniai renginiai;



2 Maisto banko akcijos;



2 renginiai su rėmėjais ir partneriais;



Dokumentinio filmo peržiūra apie karo pabėgėlių išgyvenimus. Diskusija su žurnalistu
Rimvydu Valatka.

5. Kartą į savaitę teikiama parama socialiai remtinoms, skurdžiai gyvenančioms vaikų dienos centro
šeimoms greito vartojimo maisto produktais. Rėmėjas – LPF ”Maisto bankas”.
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Vasaros stovyklos

Buvo surengtos 4 vasaros stovyklos


Darželio grupės šeimų stovykla Akmeniškėse (dalyvavo 14 vaikų, 3 tėvai bei 1 savanoris).
Stovykla vyko 7 dienas, vaikai kasdien ėjo į žygius po apylinkes, žaidė judriuosius žaidimus
lauke, lankėsi Akmeniškių apžvalgos bokšte, keliavo prie ežero, dalyvavo lobio paieškose,
mokėsi pažinti augalus. Stovyklos metu vaikai taip pat padėjo kurti laužą, mokėsi gaminti
maistą, rinko mėlynes bei kepė iš jų pyragą. Su vaikais vyko diskusijos, kaip elgtis gamtoje ir
prie vandens.



Paauglių poilsio stovykla prie jūros (4 dalyviai iš „Nendrės“) pagal LR Prezidentės iniciatyvą
„Už saugią Lietuvą“, bendradarbiaujant su NVO konfederacija.



Žiburio fondo organizuota poilsio stovykla Vilniuje (3 dalyviai iš „Nendrės“);



Liepa-rugpjūtį „Nendrėje“ veikė dienos stovykla „Pažink. Patirk. Sužinok“ (dalyvavo 15
paauglių).

Vaikų maitinimas

1. „Sveikas maistas – sveikas vaikas“ projektas, kurio metu vaikai mokėsi gaminti sveikuoliškus
patiekalus iš ekologiškų maisto produktų. Projektą finansavo VšĮ. Humana People To People Baltic,
2018/06-2018/11 (vaikų mokyklos atostogų metu), jame dalyvavo 23 „Nendrės“ vaikai (8
priešmokyklinės grupės vaikai ir 15 dienos centro paauglių).
2. Buvo atnaujintas valgiaraštis pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.
V-394. Vaikų maitinimas „Nendrėje“ organizuojamas siekiant užtikrinti sveikatai palankesnę vaikų
mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę bei ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. Visi maisto produktai
ir daržovės užsakomos iš vietinių ūkininkų. „Nendrė“ dalyvauja nemokamose respublikinėse vaisių
ir pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programose.

Projektinė veikla

2018 m. „Nendrė“ paruošė paraiškas ir/ar dalyvavo šiose programose:
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1. Tęsiamas projektas „Vaikų dienos centras „Nendrė” (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija):
parengtos ketvirtinės, metinė veiklos ir finansinės projekto ataskaitos ir nauja paraiška 2019 m.
veiklai.
2. VšĮ. „Humana People for People Baltic“ finansuojamas projektas „Sveika mityba – sveikatos
garantas“. Projektas suteikė galimybę paauglių atostogų metu pirkti daržoves ir pieno produktus iš
Lietuvos ūkininkų.
3. Dienos centro paauglių vasaros stovyklos projektas, kurį finansavo Vilniaus miesto savivaldybė
„Sužinok. Pažink. Dalyvauk“.
4. Buvo parengtas ir pristatytas Lietuvos-Ukrainos tarybos lėšomis finansuojamas projektas „Už
lygias galimybes“ (finansavimo negavome).
5. LR Prezidentės iniciatyva „Už saugią Lietuvą“. Kampanija telkia visuomenę – NVO,
bendruomenes, savivaldybes, socialinius darbuotojus, valstybės institucijas, švietimo ir kultūros
įstaigas, socialiai atsakingo verslo įmones, žiniasklaidos kanalus ir žinomus žmones – bendromis
pastangomis keisti Lietuvą.
6. Tęsiamas dalyvavimas tarptautinėje ERASMUS+ savanorystės programoje, parengti dokumentai
akreditacijai. Sausio-rugpjūčio mėnesį „Nendrėje“ dirbo 2 savanoriai iš Ispanijos ir Turkijos. Nuo
2018 m. spalio mėnesio „Nendrėje“ dirba savanoris iš Bulgarijos. Partneriai – Socialinių-edukacinių
iniciatyvų centras PLIUS.
7. Kartu su NVO konfederacija vaikams parengtas projektas "Partnerystė vaiko gerovei" pagal ES
struktūrinių investicijų priemonę "Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas".
Projektą vykdo NVO Vaikams konfederacija. „Nendrės“ dalyvavimas numatytas įvairiose veiklose,
susijusiose su teisių įgyvendinimu: apvalūs stalai (Trakuose, Druskininkuose, Anykščiuose),
pasitarimai, įvairūs tarpinstitucinio stiprinimo mokymai, mokymai organizacijos nariams, taip pat
dalyvavimas teikiant pasiūlymus Vyriausybei, rašant JT Vaiko teisių konvencijos nuostatų
įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitą.
Įstaigos infrastruktūra

Centro infrastruktūros gerinimo darbai, įvykdyti 2018 m.:
1. Atliktas kosmetinis „Nendrės“ patalpų remontas.
2. Atliktas Akmeniškių vasaros poilsio stovyklos patalpų santechnikos, elektros instaliacijos ir
kosmetinis remontas, Nupirktas boileris ir šaldytuvas.
3. Įrengta nauja vaikų žaidimo aikštelė ir šiltnamis, kuriuos finansavo DHL Lietuva.
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4. Padaryta Nendrės teritorijos topografinė nuotrauka ir parengtas projektas „Nendrės“ teritorijai
aptverti. Projektą parengė UAB „Studija F5“. Finansavimą projektui skyrė Tarptautinė Vilniaus
moterų asociacija. Projektas bus įgyvendintas 2019 m. pavasarį.
„Nendrės“ veiklos žinomumo didinimas

Žinomumo didinimo darbai 2019 m.:
1. Atnaujinta „Nendrės“ internetinė svetainė http://www.nendre.org/.
2. 2018-11-30 www/lrytas.lt naujienų portale publikuotas straipsnis apie „Nendrės“ veiklą
„Atsikratyti psichologinių problemų padėjo auklėtojos“.
3. „Nendrės“ veiklos pristatymas LR Vyriausybės pasitarime apie Demografijos, migracijos ir
integracijos 2018-2020 m. strategijos veiksmų planą, kuriame numatomos priemonės, reikalingos
įgyvendinti strategijos tikslus. Viena iš veiksmo plano krypčių yra kurti šeimai palankią aplinką.
Pristatymą parengė ir pristatė Danutė Mituzienė. Pristatyme kalbėta apie „Nendrės“ teikiamas
paslaugas. Pasitarime dalyvavo NVO, tėvų forumo ir fokus grupės atstovai.

Įstaigos valdymas

Įstaigos dalininkai 2018 m. pradžioje ir pabaigoje: Emmaus Aland (Suomija) ir The Åland Islands
Peace Institute (Suomija).
Įstaigos valdymas 2018 m.:


4 „Nendrės“ bendruomenės susirinkimai.



2 „Nendrės“ tarybos posėdžiai.



4 „Nendrės“ pedagogų tarybos posėdžiai.



Visuotinis dalininkų susirinkimas (telefonu) telefonu ir dalininkų vizitas „Nendrėje“.



Pateiktas pasiūlymas Lygių galimybių plėtros centrui tapti „Nendrės“ dalininkais.



2 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo posėdžiai kartu su Vilniaus miesto savivaldybės
administracija.



4 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai „Nendrėje“.



5 pasitarimai dėl šeimų iš Sirijos integracijos kartu su Carito organizacija bei Vilniaus miesto
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savivaldybės Tarpinstitucinės komisijos socialine darbuotoja.


Naujų rėmėjų paieška.

Darbuotojai

Žmogiškieji ištekliai 2018 m.:
Įstaigos darbuotojų skaičius metų pradžioje: 10
Įstaigos darbuotojų skaičius metų pabaigoje: 9
1. Vilniaus Jėzuitų gimnazijos moksleivių socialinė praktika. Praktiką „Nendrėje“ atliko 16
moksleivių, kurie iš viso dirbo 48 val.
2. 2018 metais savanoriavo 3 ES programos „Erasmus +“ savanoriai: sausio-rugpjūčio mėnesį 2
savanoriai (Ispanija, Turkija); spalį-gruodį 1 savanoris (Bulgarija).
3. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai kėlė kvalifikaciją:


2 lyčių lygybės seminaruose;



1 emocinio intelekto seminare;



5 meninės krypties seminaruose;

4. Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Edita Koliataitė įgijo Edukacinių technologijų valdymo magistro
laipsnį.
5. Seminarai ir mokymai kitiems darbuotojams:


15 seminarų (advokacijos klausimais; NVO valdymo naujovių; Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento BDAR įgyvendinimo mokymai; Vaiko gerovės sistemos pokyčiai ir
perspektyvos; „Dingę vaikai: priežastys, paieška ir prevencija“; Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo stiprinimo; Neformalaus ugdymo; Vaikų dienos centrų vadovams).

4. Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio, netekus ilgametės „Nendrės“ socialinės darbuotojos Ninos
Korotajevos, jos darbo funkcijas ir valandas pasidalino ikimokyklinio ugdymo pedagogės Edita
Koliataitė ir Aušra Mituzienė.

Bendradarbiavimas su partneriais ir rėmėjais
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Bendradarbiavimas su rėmėjais ir partneriais 2018 m.:
1. Tęsiamas bendradarbiavimas su Adomo Mickevičiaus biblioteka dėl dalyvavimo projekte
(edukaciniuose užsiėmimuose) „Šeimadieniai. Leiskime laiką kartu bibliotekoje“.
2. Tęsiama bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe dėl mėnesinio mokesčio
kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus
miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas.
3. Toliau tęsiamas bendradarbiavimas su UAB „Vaisiai Jums“ ir AB „Žemaitijos pienas“ pagal
„Europos Vaisių ir pieno vartojimo mokyklose programą“. Pradinių klasių ir priešmokyklinio
ugdymo vaikai gavo nemokamus vaisius ir pieno produktus.
4. Bendradarbiaujant su Vilniaus m. savivaldybės socialinės paramos centru, organizuojant
visuomenei naudingą veiklą, „Nendrei“ talkino 7 viešuosius darbus atliekantys darbuotojai. 2
darbuotojai viešuosius darbus dirbo po 120 val., 5 darbuotojai dirbo po 30 val.
5. Pasirašytos naujos arba atnaujintos bendradarbiavimo sutartys su:


Ūkininke Kasia Jankun (tiekiami švieži pieno produktai);



Ūkininkais, tiekiančiais šviežias daržoves UAB „Gėlės ir daržovės“;



Maisto banku;



Tarptautine Vilniaus moterų organizacija;



Raguvėlės dienos centru;



Šnipiškių bendruomenės centru;



Socialinių edukacinių iniciatyvų centru PLIUS;



Vilniaus miesto 1-uoju policijos komisariatu;



Vilniaus miesto savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi;



Vilniaus miesto socialinės paramos centru;



UAB Pasaulio optika;



AB Telia Lietuva.
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