2020 metų veiklos ataskaita
2020 metų apžvalga
Paramos gavėjų skaičius 2020 m.:
• 26 vaikai (23 šeimos) darželio grupėje
• 20 vaikai (16 šeimų) dienos centro grupėje moksleiviams
Metai buvo kupini iššūkių. Metų pradžią pradėjome su nedideliais žmogiškaisiais resurasais, tačiau įrodėme,
jog esant ir sudėtingoms aplinkybėms galime dirbti drauge kaip viena komanda. Pavasaris atnešė nežinią,
kuomet dėl COVID-19 pandemijos teko uždaryti vaikų darželį ir dienos centrą. Netikėti sprendimai privertė
imtis ir netradicinių ugdymo būdų: dalį ugdymo perkeliant į virtualią erdvę, o dalį – ruošiant užduotis ir
pristatant jas iki ugdytinių namų. Tiesa, šeimoms kilo nemažesni iššūkiai – daugelis neteko darbo arba dalies
pajamų. Vilniaus miesto savivaldybė, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, Socialinė apsaugos ir
darbo ministerija, NVO vaikams konfederacija – tik kelios įstaigos, prisidėjusios prie paslaugų tęstinumo ir
užtikrinimo karantino laikotarpiu. Šių įstaigų finansinis indėlis, jų skirtos apsaugos ir dezinfenkcinės
priemonės leido ir toliau mums sklandžiai dirbti bei teikti kokybiškas, saugias paslaugas. Maisto banko
parama šiuo sunkiu laikotarpiu užtikrino pagalbą maistu šeimoms. Kovo mėnesį, prisijungus pavaduotojai
Alinai, išaugo Nendrės žmogiškieji resursai, kurių dėka taip sklandíai dirbome ir teikėme paslaugas šeimoms
karantino laikotarpiu.
Vienas iš svarbiausių 2020 m. projektų – kokybės standarto diegimas, kuris leis užtikrinti kokybiškas
paslaugas. Šį projektą padeda įgyvendinti „Nendrės“ ilgamečiai partneriai –Nacionalinis skurdo mažinimo
tinklas, kuris sukūrė standarto diegimo metodiką. Kokybės standarto diegimas paskatino atnaujinti įstaigos
dokumentaciją, veiklos principus bei iš naujo įsivertinti teikiamas paslaugas. Tiesa, be Alinos ir Justinos tai
nebūtų įvykę, todėl sakau didelį AČIŪ!
Besitęsiant pandemijai, ir toliau susiduriame su iššūkiais: kaip organizuoti savo veiklą ir nuotoliniu teikti
ugdymo paslaugas. Juokiamės, jog sunkumai užgrūdino, ir esant sunkioms situacijoms padeda komandos
palaikymas, gebėjimas perimti kolegos funkcijas bei žaibiškai reaguoti netikėtose situacijose.
Ačiū Alinai, Justinai, Agnei, Aušrai, Renatai, Marinai, Zitai, Daliai, Terezai bei Viktorijai
Edita, „Nendrės“ direktorė 2021-03-27
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
6 vaikai sėkmingai baigė priešmokyklinį ugdymą “Nendrėje” ir pradėjo mokytis pradinėse mokyklose.
2020 m. rudenį 2020-2021 mokslo metams buvo suformuotos dvi naujos grupės - priešmokyklinė grupė, kurią
sudaro 3 vaikai, ir darželio grupė, kurią sudaro 17 vaikų.

2020 m. darželio paslaugos buvo teikiamos lietuvių, rusų, lenkų ir kurdų kilmės šeimoms.
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2020 m. dalis veiklų perkeltos online. Dėl pandemijos nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. gegužės 18 d.
darželis negalėjo vykdyti veiklos. Iki metų pabaigos tėvams teiktos vaikų ugdymo konsultacijos, ugdymo
medžiaga, tokiu būdu vykdant nuotolinį ugdymą.

Vaikų darželių ugdyme buvo pritaikytos patirtinio mokymosi metodikos. Vaikai buvo skatinami tyrinėti
aplinką ir plėtoti savo įgūdžius pasitelkiant įvairią patirtį, pavyzdžiui, gaminant maistą, kuriant, valant,
tvarkant sodą ir pan. Lyčių lygybės principas išliko neatsiejama visos vaikų ir šeimų veiklos dalis.

2020 m. trumpalaikės vaikų dienos priežiūros paslauga buvo suteikta dviems šeimoms, šeimai trumpam
grįžusiai iš Amerikos bei šeimai iš Briuselio, kuriai buvo reikalinga vaiko priežiūra vasaros laikotarpiu.

Logopedo konsultacijos buvo suteiktos 12 vaikų. Logopedė įvertino visų naujų darželinukų kalbą 2020 metų
rudenį ir suteikė nemokamas konsultacijas kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams. Buvo įtrauktos įvairios
vaizdinės ir technologinės ugdymo priemonės, skirtos įtraukti vaikus į procesą, ugdyti jų aktyvų ir pasyvų
žodyną, taip pat tobulinti pasakojimo kalbą.

Dienos centras mokyklinio amžiaus vaikams
2020 m. bendravimas su šeimomis bei dienos centro vaikais vyko nuotoliniu būdu dėl Covid-19. Vyko Zoom
susitikimai, su šeimomis dalinomės veiklų idėjomis, siuntėme aktualias nuorodas. Tėvams buvo sudarytos
galimybės skolintis stalo žaidimus, knygas. Taip pat teikėme paramą kanceliarinėmis priemonėmis, kurių
reikėjo moksleiviams norint atlikti namų darbus, spausdinome pamokoms reikalingą informaciją. Vykdėme
nuolatines apklausas dėl priemonių ir paslaugų poreikių.

„Nendrės“ bendruomenės veikla ir renginiai
Rugsėjo mėn. dalyvavome Šnipiškių renginyje

„Ruduo Šnipiškėse”, kuriame kepėme bulves renginio

svečiams, pristatėme „Nendrės“ veiklą.
Nendrėje vyko tradiciniai bendruomenės renginiai, o taip pat ir vasaros laikotarpiu barbekiu vakaras.
DHL Express Lietuva organizavo kepsnių popietę ir Nendrės bendruomenei kepė mėsainius, daržoves bei
desertus grilyje.
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Stovyklos moksleivių atostogų metu
2020 m. surengtos 3 stovyklos:

Liepos mėn. įvyko stovykla „Nendrės griausmas“ su Lietuvos kariuomene (trukmė 2 sav.). Didelis dėmesys
skirtas pažinti lankytinas Vilniaus vietas, objektus bei muziejus. Stovykloje dalyvavo 25 vaikai.

Rugpjūčio mėn. Akmeniškėse buvo surengta jungtinė stovykla darželio ir dienos centro vaikams (trukmė 1
sav.). Stovykloje dalyvavo 19 vaikų, 3 pedagogai. Vaikai kasdien eidavo į žygius, išvykas prie Vajuonio ežero,
Lygumų apžvalgos bokšto, turėjo 4 edukacijas Tradicinių amatų centre Rieškutėnuose.

Spalio mėn. vyko rudens stovykla „Keliautojų slėnis“, kurioje dalyvavo 18 vaikų (trukmė 2 sav.). Šios sotvyklos
metu vaikai su šeimomis lankėsi pažintiniuose takuose, stovykla vyko lauke.

Vaikų maitinimas
Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. priešmokyklinės grupės vaikai gauna nemokamą maitinimą (pietus), kuriuos
apmoka Vilniaus m. savivaldybė.
2020 metais didelis dėmesys buvo skirtas šeimų poreikiams gauti paramos maistu. Nuolatinės apklausos leido
įvertinti maisto paketų poreikius bei organizuoti jų dalinimą.
„Nendrė“ toliau tęsė dalyvavimą vaisių programoje.
Kiekvieną antradienį Maisto banko produktai, kurių galiojimo laikas baigiasi tą pačią dieną, buvo išdalijami
šeimoms. Likę produktai atiduoti ūkininkams (gyvuliams).

Projektinė veikla
2020 m. Nendrė dalyvavo šiose programose:

Nacionalinio dienos centro programa, kurią finansuoja Socialinių reikalų ir darbo ministerija - pateikta
paraiška 2020–2021 m. programos laikotarpiui) ir gautas finansavimas.

„Nendrė“ toliau priėmė „European Solidarity Corps“ savanorius bendradarbiaudama su Socialinio edukacinių
iniciatyvų centru PLUS ir pateikė dokumentus kokybės ženklui gauti. Rudenį gavome kokybės ženklą, kuris
užtikrina, jog ir toliau galėsime priimti savanorius Nendrėje.
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Pateikta paraiška Humana people to people Baltic „Valgyk protingai!”. Projektas neįvyko dėl Covid-19
pandemijos.
Lygių galimybių plėtros centras 2020 m. kartu su partneriais iš Portugalijos, Italijos ir Austrijos vykdė projektą
"PARENT: Vyriškumo normų kaita įsitraukinat į aktyvią tėvystę". Jo tikslas - skatinti vyrus kuo aktyviau
dalyvauti vaikų priežiūroje, socializacijoje, prisiimti atsakomybę ne tik dėl ekonominės, bet ir emocicnės jų
gerovės. Įgyvendinant projektą, „Nendrėje“ surengtas 1 seminaras tėvams, o likusių seminarų medžiaga dėl
pandemijos pateikta 11-os skrajučių paketu, kurios buvo viešinamos „Nendrės“ Facebook puslapyje.

Įstaigos infrastruktūra
Infrastruktūros gerinimas 2020 m.:

• Vandens čiaupai ir tualetai buvo pakeisti naujais.

• Rekonstruota Giedraičių g. ir įrengta nuoroda „Darželis ir dienos centras Nendrė“.
„Nendrės“ veiklos žinomumo didinimas
• Edukacinių iniciatyvų centro PLUS savanoriai savanorystės metu rašė blogą apie savo patirtis
https://seievs.wordpress.com/2020/06/08/merhaba-yeni-normalumay/?fbclid=IwAR2MPJ1IFFPyOIYHPj_R88qcDG5rkc1_BoONFQ_eR7BDm8-0Uk8qPils4hU.
• Dalyvavome 15min iniciatyvoje “Šiemet buvau geras”. Apie „Nendrę“ rašė naujienų portalas www.15min.lt
• Birželį išsiųstas naujienlaiškis anglų kalba Nendrės bendruomenės nariams bei rėmejams
https://preview.mailerlite.com/v2b9g8
• „Nendrės“ Facebook puslapio sekėjų skaičius per metus išaugo nuo 288 iki 372.
Įstaigos valdymas
„Nendrės“ dalininkai 2020 m. pradžioje ir 2020 m. pabaigoje:
Emmaus Åland (Suomija) ir Moterų informacijos centras (Lietuva)

Visuotinis dalininkų susirinkimas įvyko 2020 m. balandžio 30 d.

Svarbiausias pasiekimas įstaigos valdymo srityje - įdiegtas socialinių paslaugų kokybės standartas
bendradarbiaujant su NSMOT (Nacionaliniu skurdo mažinimo tinklu). Standartas užtikrins nuolatinę
tobulėjimo kultūrą organizacijoje.
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Įstaigos personalas
Žmogiškieji ištekliai 2020 m.
Darbuotojų skaičius metų pradžioje: 4
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje: 8

Nuo 2020 m. kovo mėn. prie „Nendrės“ komandos prisijungė socialinė darbuotoja Alina Juralovič. Rugpjūčio
mėn. prie darželio pedagogų komandos prisijungė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos paskutinio kurso
studentė Renata Blaževič, kuri studijuoja muzikos pedagogiką ir chorinį dirigavimą. Rugsėjo mėnesį prie
dienos centro prisijungė Viktorija Kokštienė, kuri taip pat veda dailės užsiėmimus darželio grupei.

2020 m. „Nendrėje“ savanoriavo 2 Europos solidarumo korpuso savanoriai (Ispanijos ir Turkijos); 2 savanoriai
iš AIESEC Lithuania organizacijos (Vengrijos ir Ukrainos).

Bendradarbiavimas su partneriais ir rėmėjais
• Gauta apsaugos priemonių nuo Covid-19 parama. Paramą suteikė Vilniaus m. savivaldybė, NVO vaikams
konfederacija.
• Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Švietimo NVO tinklu ir tapome jų nariais. Švietimo NVO tinklas
vienija nevyriausybines švietimo organizacijas visoje Lietuvoje.
• Iš surinktų 1,2 proc. GPM lėšų nupirktos naujos spintelės darželio grupės vaikams.
• DHL Express Lietuva padovanojo „Nendrės“ vaikams kelionę į Paukščių kaimą.
• Įmonė „Arbora“ padovanojo 8 medelius „Nendrei“. 7 medelius pasodinome Akmeniškėse, 1 medelį –
Nendrėje.
•Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su teisinių paslaugų įmone Fondia Lietuva, kuri suteiks 20 nemokamų
val. teisinių konsultacijų 2021 m. bei padovanojo kalėdinę edukaciją „Nendrės“ vaikams.
•Aptartas bendradarbiavimas su GO Vilnius, kurie teikia pagalbą humanitariniu koridoriumi atvykstantiems
Baltarusijos gyventojams. Aptartos galimybės priimti Baltarusijos šeimų vaikus.
• Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe galiojo visą 2020 m. „Nendrė“ kas mėnesį gavo
mokestį (100 eurų / mėn. / vaikas) už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir priežiūrą
nevalstybinėse įstaigose Vilniaus mieste.
• Tęsiamas bendradarbiavimas su privačiomis įmonėmis „Vaisiai jums“ vykdant Europos pieno ir vaisių
vartojimo skatinimo programoje darželiams ir mokykloms. „Nendrė“ produktus gavo nemokamai.
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• „Nendrė“ ir toliau aktyviai dalyvavo tarpinstituciniame organizacijų tinkle Šnipiškėse, NVO vaikų
konfederacija, Nevyriausybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacija, Nacionaliniu skurdo mažinimo
organizacijų tinklu ir NVO vaikams konfederacija.
• „Nendrė“ palaikė glaudų bendradarbiavimą su Vilniaus savivaldybe, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, Vilniaus vaiko teisių apsaugos tarnyba, Šnipiškių seniūnija, Tarptautine Vilniaus moterų asociacija,
Vilniaus 1-uoju policijos komisariatu, VšĮ „Socialiniai partneriai“ ir Lygių galimybių plėtros centru.
•

Pateiktas prašymas Turto bankui nuomos mokesčio mažinimui. Prašymas patenkintas.

•

Pateikti du projektai Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paramai dėl Covid-19 gauti. Vienas
prašymas patenkintas. Projekto dėka galėjome įsigyti dezinfekcinių priemonių bei trims darbuotojams
skirti priedus dėl rizikingų darbo sąlygų Covid-19 metu. Ši parama taip pat leido įsigyti IKT priemonių
siekiant užtikrinti sklandų nuotolinį ugdymą tiek darželio, tiek dienos centro vaikams.

•

Du darbuotojai baigė darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymus.

•

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Save the Children Aland“ (Suomija) dėl mokymo paslaugų
merginų ir vaikinų grupių vadovėms, dirbančioms su jaunimu Kelmėje, bei merginų ir vaikinų veiklos
Kelmėje koordinavimo.

•

Pasirašyta sutartis su UAB „Grinda“ dėl avarijų likvidavimo ir lokalizavimo paslaugų.
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