1. Informacija apie pavyzdžio teikėją
(įrašykite)
Viešojo juridinio asmens:
pavadinimas ir kodas
buveinės adresas, pašto indeksas
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)
veiklos pobūdis
Projektą pristatančio asmens:
vardas ir pavardė
uţimamos pareigos
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)

Panevėţio socialinių paslaugų centras
Teatro g. 20 A, 35147 Panevėţys
Tel./faks.(8~45) 465493, el.p. centras@panspc.lt
Kita stacionarinė globos veikla
Inga Savickienė
Socialinės rizikos šeimų tarnybos vadovė
Tel. (8~45) 468749, faks. (8~45) 465493, el.p.
ingadefacto@gmail.com

2. Teikiamo projekto lygmuo:
(paţymėkite x)
1.

Europinis

2.

Nacionalinis

3.

Regioninis

4.

Vietinis

x

3. Sektorius, kuriam priskirtinas projektas:
(paţymėkite x)
1.

Administravimas

2.

Finansai

3.

Statyba / infrastruktūra

4.

Gynyba / apsauga

5.

Kultūra / švietimas

6.

Teisėsauga

7.

Sveikatos apsauga / socialinis darbas

8.

Darbo rinka / uţimtumas

9.

Ţemės ūkis

x

10. Aplinkosauga
11. Kitos viešosios paslaugos (įrašykite)

4. Europos kokybės konferencijos tema, kurią atitinka teikiamas projektas:
(paţymėkite x)
I. Nuo mikro vadybos iki meta vadybos
II. Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos veiklą

x

III. Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose
IV. Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus organizacijose
Trumpai aprašykite projekto sąsają su paţymėta tema:

„Mes vaikai“ - tai tęstinė, penktus metus organizuojama trijų pamainų dieninė stovykla Panevėţio
miesto 6-15 metų vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos vaikams, kurie atrenkami,
atsiţvelgiant į šiuos faktorius:
1. bloga finansinė padėtis;
2. skurdas;
3. vaikų neprieţiūra;
4. nepalanki socialinė aplinka.
Šiuo projektu siekiama atitraukti vaikus nuo neigiamos socialinės aplinkos ir jos poveikio,
suaktyvinti ir kuo labiau neformalizuotai teikti socialinių įgūdţių lavinimo paslaugas socialinės
rizikos vaikams ir jų tėvams, sudaryti sąlygas jų fiziniam, protiniam, dvasiniam vystymuisi. Vaikai
įtraukiami į sportinę, meninę, paţintinę, kultūrinę ir prevencinę veiklą. Stovyklos pabaigoje vaikai
išsako savo nuomonę apie vykusią stovyklą. Remiantis jų nuomone ir atsiţvelgiant į vaikų

pasikeitusį elgesį po stovyklos, nustatomas veiklos efektyvumas, numatomos projekto ateities
vizijos.
Projektas vykdomas kartu su socialiniais partneriais – Vaikų teisių apsaugos skyriumi, Panevėţio
kolegija, Panevėţio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, projekte noriai dirba savanoriai.
5. Informacija apie teikiamą projektą
Projekto tikslai:

Projekto įgyvendinimo
etapai:

Projekto rezultatai:

Projekto
pritaikomumas:

(įrašykite punktais)
1. Pozityvaus elgesio įgūdţių formavimas neigiamo socialinio spaudimo atvejais;
2. Neigiamų socialinių veiksnių maţinimas socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės
rizikos šeimų Panevėţio mieste.
1. Socialinės rizikos vaikų ir vaikų iš socialinės rizikos atranka, grupių formavimas;
2. Neformalaus mokymo organizavimas;
3. Laisvalaikio praleidimo formų ir uţimtumo galimybių atskleidimas;
4. Maitinimo organizavimas;
5. Socialinis darbas su tėvais;
6. Pasiektų rezultatų apibendrinimas ir tolimesnės veiklos vizijų numatymas.
1. Vaikams sudaromos sąlygos fiziniam ir protiniam aktyvumui lavinti, skatinti saviraišką,
teigiamus socialinius įgūdţius, ugdyti pasitikėjimą savimi, siekiant uţkirsti kelią uţdarumui
bei neigiamo poţiūrio į supančią aplinką formavimuisi;
2. Vaikams diegiamas atsakomybės jausmas;
3. Vaikai atitraukiami nuo neigiamos socialinės aplinkos;
4. Stovyklos metu vaikai reguliariai maitinami.
Projektas skiriamas labiausiai paţeidţiamai visuomenės socialinei grupei:
1. 6-15 metų vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos vaikams.
2. projekte dalyvaujančių vaikų tėvams.

6. Trumpas teikiamo projekto aprašymas:
(iki pusės puslapio)
Projekto pavadinimas:
Raktiniai ţodţiai:
Santrauka:

„Mes – vaikai“
Neigiama socialinė aplinka, socialinės rizikos šeima

Panevėţio socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas įvairioms
socialiai remtinoms klientų grupėms ir ypatingą dėmesį skiria socialinės
rizikos vaikams ir jų šeimoms.
Jau nuo 2005 m. rinkome ir analizavome informaciją apie šios tikslinės grupės
narių poreikius ir problemas. Per visus šiuos metus pastebėjome, jog
socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius išlieka pastovus.
Mūsų institucijoje paslaugos teikiamos 190 šeimų, kuriose auga 354
nepilnamečiai vaikai. Reikia pripaţinti, jog šie duomenys nėra dţiuginantys.
Pirmą tokio pobūdţio stovyklą organizavome 2006 metais. Įvertinę patirtį ir
vaikų poreikius, nuo 2006 metų stovyklos programą nuolat papildome
paţintinėmis ekskursijomis ir aktyviomis edukacinėmis priemonėmis,
atsiţvelgdami į vaikų poreikius, atsiliepimus ir išsakytus pageidavimus. Net ir
nevykstant stovyklai, vaikai laisvalaikiu ateina pas buvusias vadoves ir
teiraujasi apie ateinančios vasaros panašios stovyklos organizavimo
galimybes.
Šiuo projektu siekiama atitraukti vaikus nuo neigiamos socialinės aplinkos,
įveikti jų socialinį uţdarumą ir sudaryti sąlygas jų fiziniam, protiniam,
dvasiniam vystymuisi. Vaikai įtraukiami į sportinę, meninę, paţintinę,
kultūrinę ir prevencinę veiklą. Vaikai supaţindinami ne tik su jų teisėmis, bet
ir pareigomis, mokomi turiningai praleisti laisvalaikį, skiepijama meilė
gimtajam miestui, gamtai, ugdomas jų pilietiškumas.
Stovyklos metu naudojami įvairūs socialinio darbo metodai (individualus
darbas, grupinis darbas, savirefleksija ir kt.).
Vienas iš šios stovyklos prioritetų - asmeninių santykių sukūrimas ir gerosios

patirties perdavimas, pasinaudojant asmeniniu pavyzdţiu.
Stovykla vyksta centro patalpose, teritorijoje ir uţ jos ribų, birţelio - liepos
mėnesiais.
Pastebėta, kad stovykla daro teigiamą įtaką vaikų emociniam stabilumui,
maţina jų socialinę atskirtį, įsiliejant į visuomenę, vaikai atsiskleidţia,
pagerėja jų bendravimo įgūdţiai. Vaikai atitraukiami nuo neigiamos
socialinės aplinkos, pagerėja jų gyvenimo kokybė, mokymosi rezultatai.
Pagerėja socialinių darbuotojų ryšys su šių vaikų tėvais, lengviau
sprendţiamos šeimoje iškylančios socialinės problemos.

