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VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS 

  “MAŢINKIME POTRAUKĮ NEGATYVIEMS REIŠKINIAMS TURININGU LAISVALAIKIU 

PERTRAUKŲ IR POPAMOKINIU METU“ 

RĖMIMO PARAIŠKA 

            

1. Juridinio asmens pavadinimas: Klaipėdos „Varpo“ gimnazija 
                                  

2. Informacija apie programos dalyvį: 

Kodas: 190451324 

Adresas: Budelkiemio g. 7, Klaipėda LT - 95245 

Miestas, rajonas ir pašto indeksas: Klaipėda, LT - 95245 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu): 8 46 300633 

Faksas (su tarpmiestiniu kodu): 8 46 300632. 

Elektroninis paštas: gimnazijos direktorius vadas51@gmail.com  

projekto vadovė socjolanta@gmail.com  

Juridinio asmens banko rekvizitai (banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris): AB bankas 

„Hansabankas“; banko kodas – 73000; atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT 

697300010002331567. 

 

 

3. Informacija apie programos vadovą: 

Vardas ir pavardė: Jolanta Ţidickienė 

Pareigos organizacijoje: socialinė pedagogė ekspertė  

Adresas: Maţoji zanavykų 6, Klaipėda 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu):  8 46 300633, mob. +37069809264 

Faksas (su tarpmiestiniu kodu): 8 46 300632. 

Elektroninis paštas: socjolanta@gmail.com  

 

5. Programos pavadinimas: ,,Maţinkime potraukį negatyviems reiškiniams turiningu laisvalaikiu 

pertraukų ir popamokiniu metu“. 
 

 

6. Programos tikslas ir uţdaviniai:  

■ skatinti prasmingą vaikų ir jaunimo laisvalaikį; sudaryti galimybes kūrybai ir saviraiškai 

pertraukų ir popamokiniu metu. 

■ plėsti mokiniuose pagalbos, tarpusavio supratimo, bendrystės, savanorystės pagrindus. 

■ sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui paţinti ir realizuoti save renginiuose, kitoje jų mėgstamoje  

    popamokinėje veikloje. 

■ Telkti mokyklos bendruomenę bendram projektiniam darbui. 

■ Formuoti mokinių sampratą apie turiningą popamokinės veiklos organizavimą, ugdyti gebėjimą 

bendradarbiauti su kitų miesto mokyklų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. 

■ Aktyvinti mokinių, tarp jų ir rizikos grupės, socialiai remiamų mokinių veiklą, išnaudoti jų   

mailto:vadas51@gmail.com
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vidinius resursus. 

■  Lavinti mokinių socialinius, psichologinius įgūdţius LANKANT KŪDIKIUS Klaipėdos 

kūdikių namuose, lankant senelius Klaipėdos miesto globos namuose. 

■  Ugdyti mokinių ir suaugusiųjų tarpusavio supratimą ir pagarbą organizuojant Kino filmų 

popietes, perţiūras, jas aptariant ir „įnešant“ naujo vėjo/įdėjų į klasių valandėles. 

■  Į popamokinės veiklos organizavimą įtraukti entuziastingus mokinių tėvus. Kartu su mokiniais 

galėtume gaminti maistą, paskui aptarti sprendţiamiausias problemas, klausimus. Tokiuose 

vakarėliuose paprastai kyla daug pagirtinų įdėjų, išsirutulioja naujų pozityvių veiklų. 

■ Bendradarbiauti su Klaipėdos „Carito“ bendruomene, Klaipėdos kūdikių namais, Klaipėdos  

   Dvasinės pagalbos jaunimui centru, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centru, 

Klaipėdos miesto globos namais, Klaipėdos Zoologijos sodu. 

 

7. Programos vykdymo laikas: 2015 09 mėn. iki 2016 06 mėn. 

 

8. Programoje dalyvaus vaikų: apie 300 vaikų iš Klaipėdos “Varpo” gimnazijos”. 

Kita, dar nenumatoma mokinių dalis bus pritraukiama iš kitų Klaipėdos gimnazijų bendroms 

veikloms vykdyti.  

 

9. Trumpas programos aprašymas: 

Šios programos ,,Maţinkime potraukį negatyviems reiškiniams turiningu laisvalaikiu pertraukų ir 

popamokiniu metu“ tikslas – mokinių socialinius įgūdţius lavinti per moksleivių kūrybą, 

organizuoti prasmingą ir turiningą vaikų ir jaunimo laisvalaikį, ieškoti naujų darbo formų, kurios 

skatintų įdomią ir prasmingą popamokinę veiklą. Stengtis maţinti mokinių rūkymo problemą, 

tarpusavio patyčias, susvetimėjimą, ugdyti atsakomybę uţ šalia esančius, formuoti mokinių 

savimonę, kad kokie easme mes patys, tokia gali ir yra mūsų visuomenė. Ir nereikia ţavėtis 

uţsieniu, kur dauguma ţmonių šypsosi, yra paslaugūs, kantrūs, tolerantiški vieni kitiems, nes tokią 

pačią visuomeninę aplinką galime susikurti mes patys. 

Suskambus skambučiui, mokiniai vorelėmis traukia rūkyti. Nemanome, kad šis projektas ţenkliai 

sumaţins „rūkorių“ skaičių, bet tikrai tikime, kad turėdami stalo ţaidimus arba kampą, kuriame 

mokiniai galės pabūti „patys savimi“ (prigulę sėdmaišiuose klausytis muzikos, domėtis ţurnalais, 

ţiūrėti kino filmus, aptarti nepasiruoštas/sunkiai besisekančias pamokas, dalintis tarpusavio 

patirtimi, šiaip sau šnekučiuotis ir t.t.) pritrauks tokiam bendravimui didesnę dalį kitų mokinių. 

Jau dabar socialinio pedagogo kabinetas iš dalies yra tapęs mokiniu laisvalaikio centru, kur 

mokiniai išsiverda sau arbatos, kalbasi, groja gitaromis, bendrauja. Svarbiausia, kad toje aplinkoje 

sutelpa visi: ir negalias turintys mokiniai, ir „ne tokie, kaip visi“ vaikai. 

Praturtinę savo būtį laisvalaikio priemonėmis, įsikurtume naują patalpą, šalia socialinio pedagogo 

kabineto, kur iš dalies priţiūrimi mokiniai galėtų lesiti laisvalaikį. 
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Kartą per mėnesį, kartu su mokiniais ir jų tėvais rinktumėmės po pamokų diskusijai apie 

mokyklinio gyvenimo privalumus ir trūkumus. Taip pritrauktume mokinių tėvus dalyvauti 

diskusijų klubuose, skaityti paskaitas mokiniams. Daţnai iš pokalbių prie arbatos puodelio kyla 

graţių, naujų idėjų ir pozityvių darbų. 

Gavę finansavimą, po pamokų, mokiniai galėtų gaminti darbelius, kuriuos dovanotume Kūdikių 

namų vaikams ir Klaipėdos miesto senelių namams. 

 

 

10. Programos įgyvendinimo vieta: 

Adresas: Budelkiemio g. 7, Klaipėda LT - 95245 

Telefonas (su tarpmiestiniu kodu): 8 46 3006333, mob. +37069809264. 

Faksas (su tarpmiestiniu kodu): 8 46 300632. 

 

 

11. Programos partneriai: Klaipėdos H. Zudermano vidurinė mokykla, Klaipėdos „L. Stulpino 

progimnazija“, Klaipėdos „Carito“ bendruomenė, Klaipėdos kūdikių namai, Klaipėdos  

Dvasinės pagalbos jaunimui centras, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, 

Klaipėdos Zoologijos sodu, Klaipėdos miesto globos namais. 

 

12. Kiti finansavimo šaltiniai (nurodyti organizacijos pavadinimą, lėšas) – papildomų 

finansavimo šaltinių nėra. Kol kas ieškome dar rėmėjų. 

Bet galėsime naudotis gimnazijos sporto sale, sporto inventoriumi, treniruokliais, gimnazijos 

darbų (technologijų)  kabinetu, kur galėsime su mokinaisi ir jų tėvais eksperimentuoti maistu, 

diskutuoti prie arbatos. 

Taip pat gimnazija finansuos transportą, kai vyksime į Klaipėdos Zoologijos sodą. 

13. Programos išlaidos 

Eil. 

Nr. 
Rodiklių    pavadinimai 

Lėšos, prašomos iš 

A. Gridin“o fondo 
  

1. Maitinimo išlaidos (arbata, 

sausainiai) 

144, 81 Eur 

500 Lt 

 

  

2.  Transportas socialiai 

remiamiems vaikams 

Klaipėdos mieste 

57, 92 Eur 

200 Lt 
-  

3. Priemonės mėgėjiškų kino 

filmų kūrimui 

86, 89 Eur 

300 Lt 
  

4. Siūlai (dovanoms senelių 

namams ir kūdikių globos 

namams dovanytėms paruošti) 

57, 92 Eur 

200 Lt 
  

4. Kanceliarinės priemonės 

(Akvarelė liejiniams, teptukai, 

popierius, spalvoti ir 

nespalvoti pieštukai, 

flomasteriai, markeriai, 

purškiami daţai, spalvotas 

144, 81 Eur 

500 Lt 
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popierius) 

5.  Sėdmaišiai 5*350 Lt 506,84 Eur, 

 1750 Lt 

 

  

6.  Stalo ţaidimai: 

Šaškės, 

Šachmatai, 

Kaladėlės „Janga“. 

Uno kortos 

Mąstymo lavinimui skirti 

ţaidimai Alias 

 

 

 

 

Kompaktiniai diskai su 

mokomaisiais filmais 

Stalo futbolas 

 

34,75 Eur,120 Lt   

43,44 Eur, 150 Lt  

28,96 Eur, 100 Lt  

20, 27 Eur, 70 Lt  

Trijų sunkumo 

kategorijų ţaidimai 

1 ţaidimas kainuoja 

24, 62 Eur, 85 Lt   

Iš viso: 73, 85 Eur, 

255 Lt 

57, 92 Eur,  200 Lt  

 

130, 33 Eur,  

 450 Lt  

  

7. Įranga, ţaidimai, skirti neįgalių 

mokinių smulkiajai motorikai 

lavinti: 

Šviečianti lempa/dubuo 

muzikos – dailės terapijai 

Smulkios detalės, 

skaičiuotuvai 

 

 

 

724, 05 Eur, 

2500 Lt 

57, 92 Eur, 

 200 Lt  

  

8. Visų renginių foto 

nuotraukoms, stendams 

57, 92 Eur, 

 200 Lt 
  

                                                   IŠ VISO 2083, 82 Eur 

7195 Lt 

  

14. Rekomendacijos 

Easant būtinumui galime pateikti rekomendacijas iš Klaipėdos VPK 4 PK (Vyriausiojo policijos 

komisariato, 4- o poskyrio),  Klaipėdos VTAS (Vaikų teisių apsaugos skyriaus), kitų aukščiau 

išvardintų socialinių partnerių. 

17. Prie paraiškos pridedama 

Juridinio asmens registravimo paţymėjimo kopija. 

Socialiai remiamų mokinių sąrašas. 

  

 
 2015 m. Kovo 30 d. 

 

 Direktorius                                                                                           Valerijus Kuzliakinas 

           

                A.V.     

 

 

 

      Programos vykdytojas             Jolanta Ţidickienė 

  


