
                                                                                                                                                                                                                                                               

2012 M. SOCIALIZACIJOS  PROGRAMOS  PROJEKTO  VYKDYMO  VEIKLOS  

ATASKAITA 
 

 

1. Projektą įgyvendinusi organizacija- Vilkaviškio vyskupijos Carito Kalvarijos vaikų dienos centras 

„Žiniukas“  

2. Projekto pavadinimas- „Aktyvus poilsis drauge su šeima“ 

3. Projekto finansavimo šaltiniai- Kalvarijos savivaldybės lėšos, rėmėjų parama    

4. Projekto įvykdymo laikotarpis -  2012 m. balandžio–gruodžio mėn.                           

 

5. Projekto tikslas- 

  

Ugdyti vaikų pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms, skatinti jų įsitraukimą į viešąjį gyvenimą, žinių ir 

patirties perdavimą kitoms kartoms ir kartu su šeima, artimaisiais prasmingai praleisti laisvalaikį, 

tenkinant pažinimo, saviraiškos, lavinimo(si), bendravimo ir bendradarbiavimo poreikius. 

6. Projekto uždaviniai- 

6.1. Ugdyti ir stiprinti santykius su vyresniąja karta, bendrauti ir bendradarbiauti per meninius– 

kultūrinius užsiėmimus; 

6.2. Stiprinti kartų tarpusavio santykius per aktyvią veiklą, organizuojant kultūrinius  edukacinius, 

etnokultūrinius užsiėmimus; 

6.3. Padėti šeimoms įveikti adaptacijos, socializacijos bei bendravimo sunkumus per edukacines išvykas, 

piligrimines keliones ir krikščioniškąjį auklėjimą;  

6.4. Lavinti projekto dalyvių kūrybiškumą, estetinį skonį, ugdyti etninę-kultūrinę savimonę, skatinant 

kelti savivertę pasijusti reikšmingais. 

 

7. Projekto įvertinimas. Pasiekti rezultatai. 

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą ir uždavinius buvo suorganizuota: 3 renginiai, 1 ekskursija, 2 

išvykos, 1 diskusija–pokalbis, 1 viktorina. 

8. Projekto poveikis tikslinėms grupėms. 

Atrastos veiklos, kuriose šeimos galėjo išgyventi tarpusavio bendravimo džiaugsmą ir pasijausti artimais 

bei svarbiais vienas kitam.  

Dėmesys skirtas skirtingų kartų žmonėms, jų tarpusavio santykiams. 

 

9. Projekto išliekamoji vertė. Problemos išaiškinimas. 

 Sustiprinti pozityvūs projekto dalyvių bendravimo ir bendradarbiavimo santykiai. 

 Išugdyta jaunosios kartos pagarba vyresniajai kartai. 

 Vaikai ir jų tėveliai praplėtė žinias apie lietuvių tautos tradicijas, lietuvių literatūrą bei 

krikščioniškų vertybių sklaidą. 

Atrastos veiklos, kuriose šeimos galėjo išgyventi tarpusavio bendravimo džiaugsmą ir pasijausti artimais 

bei svarbiais vienas kitam.  

Dėmesys skirtas skirtingų kartų žmonėms, jų tarpusavio santykiams. 

 

10. Projekto įvykdymo laikotarpis. Projekto tęstinumas. 



 

 

 

 Projektas vykdytas kovo-gruodžio mėn. Numatoma sveikatinimo programą tęsti,  nuosekliai plėtojant 

pasirinktas sritis. 

11. Projekto priemonių vykdymo grafikas. 

Data Veiksmų  sąrašas 

 

2012-04-27 

 

Popietė „Močiutės pasakos“ 

Popietė vyko Kalvarijos kultūros centre. Kalvarijos sav. Brukų folkloro 

ansamblio ,,Bruknyčia“ dalyvės vaikams sekė senolių pasakas, mokė 

lietuvių liaudies dainų ir žaidimų. 

 

 

2012-05-08 

 

Motinos dienos šventė ,,Mano angelas – mama“ 

 

Šventės metu VDC lankytojai mamoms sekė ,,Angelų pasaką“, dainavo, 

deklamavo, šoko, dovanojo savo gamintas dovanėles. 

 

 

2012-06-11 

 

Popietė „Vartau senelio albumą“  

Vaikams buvo pateikta užduotis namuose pabendrauti su seneliais arba 

paprašyti tėvelių, kad apie juos papasakotų. Sužinoję daug įdomių istorijų, 

vaikai jas pasakojo VDC draugams, rodė senelių fotografijas. 

 

 

2012-06-19 

 

Išvyka į Marijampolę 

 

VDC ,,Žiniukas“ lankytojai lankėsi pal. Jurgio Matulaičio muziejuje, kur 

susipažino su Baltųjų marijonų vienuolijos istorija, aktyvia pal. Jurgio 

Matulaičio veikla ir jo gyvenimo istorija. Lankėsi Vilkaviškio vyskupijos 

Caritas pagalbos centre ,,Rūpintojėlis“, kur  vyko prevencinė pamokėlė apie 

rūkymo žalą, jaunieji savanoriai mokė liturginių šokių. 

 

 

2012-07-30 

 

Dienos centre lankėsi Lenkijos Krokuvos vyskupijos jaunimas 

Susitikimo tikslas- dalintis tikėjimu, tradicijomis, bendryste, pasilinksminti, 

pažinti kitų tautų kultūrą, papročius, gilinti kalbų žinias, susirasti naujų 

draugų. Svečiai centro lankytojus mokė lenkiškų dainų bei žaidimų. Keletą 

žaidimų pamokė ir ,,Žiniuko“ vaikai. Gera nuotaika tvyrojo visą susitikimo 

laiką. 

 

 

2012-08-29 

 

Poezijos popietė, skirta Maironio 150-osioms metinėms paminėti 

 

Vaikams buvo trumpai pristatyta rašytojo biografija, skaitoma poezija. 

 

 

2012-09-03 

 

Mokslo ir žinių diena ,,Aš – Žiniukas“ 



 

 

 

 

Šventės metu vyko viktorina, kurios metu, vaikai, pasidalinę į dvi 

komandas, atliko įvairias užduotis (matematines, kalbos, pasaulio pažinimo, 

tikybos ir kt.)  

 

 

2012-09-07 

 

Vaikai kartu su artimaisiais ir jaunaisiais savanoriais vyko į Šiluvos 

atlaidus, dalyvavo šv. Mišiose, kuriose dėkojo už Palaimintojo Jono 

Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir meldė Jo užtarimo vienuolijoms bei 

katalikiškoms bendruomenėms, liudijant gyvą ir atvirą tikėjimą. Tą pačią 

dieną aplankyta Maironio tėviškė bei gimtinė, o pakeliui namo užsukome 

paskanauti tradicinių to krašto valgių, vaikai turėjo galimybę smagiai 

praleisti laiką žaidimų aikštelėje. 

 

 

2012-09-17 

 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas jaunųjų savanorių viešnagė 

 

Svečiai inscenizuotai pristatė pasakojimą iš šv. Rašto apie Nojaus laivą. 

Išgirstą pasakojimą, susiskirstę grupelėmis, pavaizdavo piešiniuose. 

 

 

2012-10-01 

 

Akcija, skirta pagyvenusių žmonių dienai paminėti ,,Atvirukas sutiktam 

pagyvenusiam žmogui“ 

Kalvarijos miesto gatvėse VDC lankytojai pagyvenusiems kalvarijiečiams 

dalino atvirukus ir šiltas kojines.  

 

 

2012-10-02 

 

Paskaita–diskusija ,,Kodėl aš turiu gerbti pagyvenusį žmogų?“ 

 

 

2012-12-19 

 

Advento–Kūčių popietė ,,Po žvaigždėtu dangum“. Popietės metu pynėme 

Advento vainiką, vaikai sulaukė dovanėlių iš Kalėdų senelio, bendravome 

prie simbolinio Kūčių vakarienės stalo. Šventėje dalyvavo VDC lankytojų 

artimieji, svečiai iš Kalvarijos savivaldybės administracijos ir Vilkaviškio 

vyskupijos Caritas darbuotojai. 

 

 

2012-12-28 

 

Vykome į Kalvarijos globos ir užimtumo centrą, kuriame sveikinome jo 

gyventojus ir darbuotojus su praėjusiomis ir artėjančiomis šventėmis. 

Įteikėme pačių pagamintas dovanas – dėžutes su sveikinimu. 

 

 

13. Sklaida. 

Interneto portalai www.suduvosgidas.lt ; www.kalvarijietis.lt . 

 

________________________ 

 

http://www.suduvosgidas.lt/
http://www.kalvarijietis.lt/

