
 

 
VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS 

 
KALVARIJOS VAIKŲ DIENOS CENTRO ,,ŽINIUKAS“  

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

Nuo 2021 m. Vilkaviškio vyskupijos Caritas Kalvarijos vaikų dienos centras ,,Žiniukas“ teikia 

akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Šiais metais siekėme įgyvendinti pagrindinius 

tikslus ir uždavinius išsikeltus metų pradžioje. Vaikams vaikų dienos centre buvo teikiamos specializuotos, 

kokybiškos paslaugos, patenkinant pagrindinius poreikius bei gerinant gyvenimo kokybę per pažintinę, 

darbinę, dvasinę ir meninę veiklas pasitelkiant profesionalių darbuotojų pagalbą.  

VDC apžvalga. 2021 m. dienos centre paslaugos suteiktos 30 vaikų iš 19 šeimų.  Veiklų metu buvo 

siekiama, kad vaikai mokytųsi pozityviai elgtis grupės aplinkoje, geranoriškai bendrautų su bendraamžiais 

ir  suaugusiais, pasitikėtų savo jėgomis ir galimybėmis, tobulintų darbo komandoje ir kitus socialinius 

įgūdžius. VDC darbuotojai teikė bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, 

tarpininkavimo ir atstovavimo, maitinimo organizavimo, sociokultūrines, asmeninės higienos, laisvalaikio 

užimtumo ir kitas paslaugas. Buvo organizuojami vaikų individualius gebėjimus ugdantys užsiėmimai 

(dailės, rankdarbių, futbolo, krepšinio, judrių žaidimų ir kt.), išvykos, filmų peržiūros, diskusijos, stalo 

žaidimai, vaikų darbinių, buities ir higienos įgūdžių ugdymas, edukacinės pamokėlės, kompiuterinių 

įgūdžių lavinimo pamokėlės, vykdoma prevencinė veikla, kurią padėjo vykdyti Kalvarijos policijos 

pareigūnė. Vaikai lydimi darbuotojų mokėsi atlikti įvairius kasdienės buities darbus, ugdančius jų 

savarankiškumą. Taip pat puoselėjome vaikų ir jų šeimų dvasines vertybes, vykdėme dvasinio ugdymo 

valandėles, dalyvavome šventose mišiose, atlaiduose, vykome į piligriminę kelionę Vilniuje. Nuotolinio 

mokymosi ir pamokų ruošoje buvo teikiama profesionali darbuotojų pagalba.  

Dalyvavome socialinių partnerių organizuojamuose renginiuose, skirtuose vaikams. (Kalvarijos 

sav. viešosios bibliotekos vaikų skyriaus bei Kalvarijos sav. kultūros centro organizuojamuose 

renginiuose).  

Pradžioje metų vaikų dienos centre karantino metu buvo pasirenkama dirbti mišriu būdu pagal LR 

numatytus įsakymus. Dvi dienas buvo dirbama su viena grupe vaikų, kitas dvi dienas su kita grupe. 

Penktadieniais veiklas vykdydavome nuotoliniu būdu prisijungiant per įvairias platformas.  

Dienos centro lankytojų 2021 m. įvykdytų veiklų planas 

Veiklos pavadinimas Mėnuo                              Atlikta veikla 



Dvasinis ugdymas: 

,,Gailestingumas, kas tai?“ 

S
A

U
S

IS
 

VDC lankytojai susipažino su Gailestingumo metų samprata, 

pagilino tikėjimo žinias. 

Meninis ugdymas: ,,Šok ir 

būk linksmas“ 

30 VDC lankytojų susipažino su šokio užsiėmimu, aktyviau 

leido laisvalaikį. 

Fizinis lavinimas: „Judėkime 

lauke!“ 

30 VDC lankytojų ošmoko judrių žaidimų  žaisdami gryname 

ore. 

Popietė- minėjimas: „Sausio 

13- oji“ 

30 VDC lankytojų paminėjo Sausio 13-ąją, ugdė pilietiškumą. 

Meninis ugdymas: „Žiemos 

šerkšnas“ 

V
A

S
A

R
IS

 

Vaikai išmoko naujos piešimo technikos, lavino motoriką, 

atskleidė gabumus. 

Fizinis lavinimas: 

„Čiuožkime!“ 

Vaikai išmoko naujos piešimo technikos, lavino motoriką, 

atskleidė gabumus. 

Pokalbis- diskusija: 

„Taisyklės“ 

30 VDC vaikų išmoko saugiai čiuožti su rogutėmis, slidėmis ir 

pačiūžomis. 

Pokalbis – diskusija: 

,,Gero bendravimo 

mokyklėlė“ 

Vaikai išmoko kultūringai elgtis, mandagiai bendrauti. 

Meninis ugdymas: 

„Ridenkime margučius“ 

K
O

V
A

S
 

30 VDC lankytojų prisiminė taisykles. 

Dvasinis ugdymas: „Kryžiaus 

kelias“ 

Vaikai geriau įsigilino į Gavėnios laikotarpį, puoselėjo tradicijas 

ir ugdė dvasines vertybes. 

Popietė: „Velykų metas“ Popietėje buvo prisimintos tradicijos, skatinama gilinti tikėjimo 

žinias. 

Pokalbis- diskusija: 

„Knygnešiai“ 

30 VDC vaikų įgijo istorinių žinių apie knygnešius ir jų darbą, 

ugdė pilietiškumą. 

Meninis ugdymas: ,,Šokim, 

dūkim...“ 

B
A

L
A

N
D

IS
 

30 VDC vaikų išmoko šokio žingsnelių, lavino gabumus. 

Dvasinis ugdymas: 

„Sakramentai“ 

30 VDC lankytojų susipažino su  Sakramentų teikiamomis 

gėrybėmis. 

Meninis ugdymas: „Dovana 

mamai“ 

Visi VDC lankytojai tobulino savo gabumus, įgijo atsakomybės. 

Pokalbis- diskusija: „Kaip 

išsaugoti draugystę?“ 

Vaikai išmoko geriau suprasti emocijas, jausti pagarbą draugams 

ir juos suprasti. 

Popietė: „Mylimiausia 

brangiausia...“ 

G
E

G
U

Ž
Ė

 

30 VDC vaikų ugdė meninius gabumus, pagarbą mamoms. 

Dvasinis ugdymas: „Malda 

mano gyvenime“ 

Vaikai prisiminė maldas, pagilino tikėjimo žinias. 

Fizinis lavinimas: 

„Komandiniai žaidimai“ 

30 VDC lankytojų mokėsi komandinio darbo ir 

bendradarbiavimo. 

Pokalbis- diskusija: „Gražus 

elgesys“ 

Vaikai mokėsi tinkamai elgtis viešoje erdvėje, gerbti žmones. 

Meninis ugdymas: 

„Žingsniuka“ 

B
IR

Ž
E

L
IS

 

Vaikai lavino laikyseną, išmoko naujų šokio žingsnių. 

Darbinių įgūdžių ugdymas: 

„VDC tvarkymas“ 

30 vaikų dirbo grupelėmis pasiskirstę darbus ir patobulino savo 

darbinius įgūdžius. 

Pokalbis- diskusija: „Saugus 

elgesys“ 

Lankytojai buvo supažindinti su saugiu elgesiu prie vandens, su 

saulės keliama grėsme ir mokėsi suteikti pirmąją pagalbą. 

Fizinis lavinimas: 

„Kvadratas“ 

30 vaikų dienos centro lankytojų žaidė komandinius žaidimus, 

stiprino bendradarbiavimo įgūdžius. 



Popietė- minėjimas: 

„Lietuvos valstybės diena“ 

L
IE

P
A

 

Vaikai ugdėsi pagarbą Tėvynei jos istoriniams įvykiams. 

Dvasinis ugdymas:  „ 

Gyvybė- didžiausia vertybė!“ 

30 centro lankytojų išsiugdė pagarbą žmonėms ir visiems kitiems 

gyviems sutvėrimams. 

Pokalbis- diskusija: „Mūsų 

žemė“ 

Visi, 30, vaikų dienos centrą lankančių vaikų susipažino su 

žemės planeta ir ekologine problematika. 

Fizinis lavinimas: „Kliūčių 

ruožas“ 

Vaikai ugdė fizines galias, pažino savo stipriąsias ir silpnąsias 

fizines puses. 

Išvyka į Kauno batutų parką 

,,Jump Space“ 

R
U

G
P

JŪ
T

IS
 

Vaikai ugdė savo ištvermę, sportines galias.  

Dvasinis ugdymas: „Žolinės“ Vaikai puoselėjo katalikiškas tradicijas . 

Fizinis 

lavinimas:  „Krepšinis“ 

Vaikai ugdė fizines galias, išmoko krepšinio žaidimo taisyklių. 

Prevencinis pokalbis:  

„Rūkymas kenkia“ 

30 lankytojų gavo žinių, kaip atsispirti žalingiems įpročiams, bei 

patys skatino vieni kitus gyventi sveikiau. 

Viktorina: „Žiniukas – Jėga“ 

R
U

G
S

Ė
JI

S
 

Vaikai patyrė teigiamas emocijas, ugdysis pozityvų požiūrį. 

Darbinių įgūdžių ugdymas: 

„Aplinkos tvarkymas“ 

Vaikai išmoko komandinio darbo siekiant gražesnės aplinkos. 

Dvasinis ugdymas:  „ 

Sakramentai“ 

30 VDC lankytojų pagilino tikėjimo žinias. 

Fizinis lavinimas: 

„Futboliukas“ 

Vaikai fiziškai aktyvesni ir išmoko žaisti komandoje. 

Meninis ugdymas: „Piniginė 

sau“ 

S
P

A
L

IS
 

Atsiskleidė vaikų kūrybiniai gabumai, lavino motoriką. 

Dvasinis ugdymas: „ Angelai 

sargai“ 

30 vaikai susipažino su angelais ir jų svarba žmogui. 

Fizinis ugdymas: „Estafetės 

su kamuoliu“ 

Centro lankytojai išmoko geriau valdyti kamuolį, aktyviai leido 

laisvalaikį. 

Visuomeninis darbas: 

„Tvarkomės kapus“ 

30 VDC vaikų patobulino darbinius įgūdžius. 

Piligriminė išvyka į Vilnių 

L
A

P
K

R
IT

IS
 

VDC lankytojai gilino tikėjimo žinias.  

Pokalbis- diskusija: „Aš ir 

mano šeima“ 

Vaikai tapo tolerantiškesni įvairių šeimų sudėtims. 

Dvasinis ugdymas: 

„Adventas“ 

30 VDC lankytojų pagilino tikėjimo žinias. 

Išvyka į Marijampolės 

sveikatingumo centrą 

,,Sveikatos banga“ 

Vaikai lavino  savo plaukimo įgūdžius. 

Meninis ugdymas: 

„Ruošiamės Šv.Kalėdoms“ 

Vaikai atskleidė meninius gebėjimus, ugdė pagarbą tradicijoms 

Popietė: „Šv. Kūčios“ Vaikai puoselėjo dvasines vertybes, ugdė pagarbą tradicijoms 

Popietė: „Švenčių laukimas“ 30 vaikų dienos centro lankytojų mokėsi kultūringai švęsti 

šventes, lavino vaizduotę. 

Grįžus į kasdienį VDC ritmą vaikai paslaugas gavo 4 val. per dieną (nuo 13.30 iki 17.30 val.), 5 dienas 

per savaitę. Kiekvieną darbo dieną vaikai buvo maitinami. Maitinimui buvo skirta vidutiniškai 0,44 

Eur./vaikui (dienai). 



Parama maistu ir daiktais. Per 2021 m. bendradarbiaujant su Labdaros ir paramos fondu ,,Maisto 

bankas“ maistas šeimoms buvo dalinamas du kartu per savaitę. Giežto karantino metu dienos centro 

darbuotojai maisto paketus vežiojo šeimoms į namus. Atsižvelgiant į šeimų poreikius ir Dienos centro 

galimybes buvo teikiama parama daiktais, drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis ir mokymosi 

reikmenimis.  

Vykdėme Kalvarijos sav. sveikatos ugdymo, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo 

programos finansuojamą projektą  ,,Judėk pirmyn“. Projektui įgyvendinti buvo skirti 1008 eur. 

Projekto metu buvo siekiama supažindinti vaikus su aktyvaus laisvalaikio praleidimo galimybėmis, buvo 

įvykdyti 5 praktiniai užsiėmimai,  pokalbiai – diskusijos,  1 konkursas bei dvi išvykos, kurių metu 

sportavome, atsipalaidavome, stiprinome fizinį aktyvumą. Dalyvaudami projekte vaikai patyrė teigiamas 

emocijas. 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas dienos centro ,,Žiniukas“ patalposen vykdo 2 Europos sąjungos lėšomis 

finansuojamus projektus:  

o ,,Integracija į darbo rinką“. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką.  

o ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kalvarijos savivaldybėje“. Šio projekto tikslas – 

plėtoti paslaugas šeimai Kalvarijos savivaldybėje ir padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų 

prieinamumą ir kokybę. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu šeimos galėjo gauti nemokamas kompleksines paslaugas: 

 Psichosocialinę pagalbą – teikiamos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos. 

 Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas. 

 Vaikų priežiūros paslauga – prižiūrimi vaikai nuo 3 iki 7 metų. 

 Asmeninis asistentas padedantis negalią turintiems asmenims. 

Nuo 2021 m.  Vilkaviškio vyskupijos Caritas skirti pinigai VDC ,,Žiniukas“ patalpų priežiūrai ir 

veiklos vykdymui: 

 16800 Eur. valstybės biudžeto lėšų –  ir 8250,00 Kalavrijos savivaldybės biudžeto lėšų.  

 720,00 Eur. Kalvarijos savivaldybės lėšų. Tai vaikų sveikatos ugdymo programų lėšos. Šias 

lėšas naudojome organizuojant įvairias išvykas, kanceliarinėms ir švaros prekėms įsigyti.  – projektas 

,,Judėk pirmyn“  

 Vienuolių skirti pinigai 3750,00 sunaudota 352,00 eur rekolekcijoms 

 

Visas savo veiklas viešiname  socialiniame tinkle https://www.facebook.com/ziniukas.ziniukas.1 ir 

Vilkaviškio vyskupijos Caritas svetainėje www.vvcaritas.lt 

 

Projekto vadovė  

Renata Jarimavičienė 

https://www.facebook.com/ziniukas.ziniukas.1

