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PARAMOS GAVĖJO METINĖS 2017 M. ATASKAITOS APIE GAUTĄ PARAMĄ IR JOS
PANAUDOJIMĄ VIEŠOJI DALIS
(prie Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos)
Kauno vaikų darţeliui „Vaivorykštė“ vadovauja direktorė Silvija Sipavičienė.
Įstaiga padalinių neturi.
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 49 dirbantieji.
2017 m. įstaigoje buvo vykdomos visuomenei naudingos veiklos :
 Tarptautinis bendradarbiavimas:
1. Palankios psichosocialinės aplinkos projektas – tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui
labas“ („Say hello“), kurio tikslas – skatinti vaikus būti draugiškus, padėti įveikti stereotipus
ir išankstines nuostatas dėl kitų socialinės aplinkos, skatinti pagarbą kitoms tautoms,
kultūroms ir jų tradicijoms, toleruoti skirtumus. Video konferencijos vyksta vieną kartą per
mėnesį.
2. Tarptautinė programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti
socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės
savijautos.
3. Dalyvavimas ir prisidėjimas organizuojant tarptautinius masinio futbolo renginius UEFA
Grassroota week 2017 renginius darţelyje.

 Ţmogaus teisių apsauga:
1. „Vaikų linijos“ organizuota savaitė „Veiksmo savaitė be patyčių“, kurioje svečiavosi
pradinių mokyklų pirmokai.
2. Tarptautinė tolerancijos

diena, bendradarbiaujant pradine mokykla, organizuojant

prevencinę akciją „Angelas sargas mano draugas“.

 Religinių ir etinių vertybių puoselėjimas:
1. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta paminėti Tarptautinę tolerancijos
dieną – lapkričio 16-ąją.
2. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Sausio 13-ąjai, Laivės gynėjų
dienai ir Lietuvos piliečių vienybės pergalei prieš agresorių atminti (uţdegtos languose
ţvakutės).
3. Įstaigos darbo grupės „Kartos“, Lietuvos valstybinėms, tautinėms šventėms ir atmintinoms
dienoms

organizuoti

ir

pravesti

iniciatyvos.

Tikslas:

Ugdyti

ikimokyklinio

ir

priešmokyklinio amţiaus vaikų tautinį identitetą, pagarbą gimtajam kraštui, puoselėti
lietuvių liaudies tradicijas ir papročius, organizuojant lietuvių liaudies tradicinius,
edukacinius renginius, telkiant įstaigos vaikų – tėvų – pedagogų bendruomenę, įtraukiant
savanorius:


2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metams: ugdomosios veiklos – kalbos valandėlės
,,Moki ţodį – ţinai kelią“. Vaikai susipaţins su įvairių rūšių knygomis: pasakos, romanai,
ţodynai, poezija, enciklopedijos,

pirmoji išspausdinta lietuviška knyga – Martyno

Maţvydo „Katekizmas“ .


Adventiniai renginiai: Adventiniai vakarai šeimai. Adventiniai trečiadienio skaitiniai
grupėse. Kūrybiniai darbai ,,Gerumo ţaisliukas”. Tėvų sesijos dailės studijoje. Vaikų, tėvų,
pedagogų mintys apie gerumą ,,Knyga ,,AŠ” Karpinių paroda ,,Mano Angelas”. Akcija
,,Didis ţmogus ištiesia ranką, maţas pakiša koją“ /Senolių išmintis/.

 Švietimas:
1. Bendradarbiavimas su Kauno V. Kudirkos viešąja biblioteka – dalyvavimas akcijose,
konkursuose, parodose;
2. Lego Dacta centras – sudarytos sąlygos nemiegantiems pietų miego, socialiai remtiniems
vaikams kokybiškai praleisti laiką, ţaidţiant interaktyvius ţaidimus, Lego ţaidimus, kita.
Veikia etikos – estetikos būrelis.
3. Meno terapija - parengta ir įgyvendinama „Bendroji muzikos ir dailės terapijos programa“
100% priešmokyklinio amţiaus vaikams 2 kartus per mėnesį, 100% penkių metų amţiaus
vaikams 1 kartą per mėnesį.
4. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutikimų bendradarbiaujant su logopedu ir
grupės pedagogais, parengta „Lipdymo iš molio programa vaikams, turintiems kalbos ir
komunikacijos sutrikimų“,
5.

Inicijuotas įstaigos menų ir muzikos pedagogų ir vykdomas respublikinis ugdymo turinio
projektas „Ţaidţiame meną“ ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikams ir
pedagogams.

6. Tradicinė įstaigos 5 – 7 metų vaikų akcija „Tu – gali būti direktorius dienai – 2017“,
siekiant paskatinti vaikus atskleisti lyderio savybes, bendradarbiaujant su tėvais sugalvoti ir
pristatyti „Direktoriaus dienai“ sumanymus, padėti įgyvendinti juos.
7. Labdaros paramos fondo „Švieskime vaikus“ parama, skirta maţųjų etninės kultūros
edukacijai. Uţ dalyvavimą akcijos „Maţosios vaikų Vėlykėlės“ gautos knygos padovanotos
grupių vaikų edukacinei veiklai, įkurta įstaigoje Biblioteka.

 Sveikatos prieţiūra.
Siekiant vykdyti kryptingą, kompleksinę, integruotą veiklą sveikos mitybos, fizinio
aktyvumo skatinimo, traumų prevencijos ir psichikos sveikatos stiprinimo srityse, skiriame
ypatingą dėmesį į visų bendruomenės narių sveikatą, sveiką gyvenseną. Akcentuojame

fizinės ir psichosocialinės aplinkos kontekstą. Padedame ugdytiniams formuoti sveikos
gyvensenos įgūdţius kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką:
1. Dalyvavimas šalies programos „Sveikatiada“ iniciatyvose ir sveikos gyvensenos
puoselėjimas įstaigoje.
2. Sveikatinimo vasaros stovykla „Vaivorykštės sveikuoliai – 2017“;
3. Tradicinis įstaigos vaikų – tėvų – pedagogų renginys „Susipaţinkime – 2017“.
4. Šalies projektas „Ţalioji palangė“, sėti ir stebėti augančias darţoves, prieskoninius augalus,
kita.
5. UAB „IKI“ prekybos tinklo šalies socialinės atsakomybės projekte - konkurse „Sodinčius“
laimėtas šiltnamis įstaigai, kurio tikslas pratinti vaikus prie sveikos mitybos, mokyti ne tik
auginti, stebėti, priţiūrėti vaisius ir darţoves, bet ir sveikai valgyti.
6. Programos „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos“ ir „Vaisių ir
darţovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“.
7. Tradicinis įstaigos renginys „Vaikų–tėvų–pedagogų diena Vaivorykštėje – 2017“. Tikslas:
bendradarbiaujant su šeima, pristatyti įstaigos šeimoms „Sveikatai palankaus Maisto
gaminimo dieną“, palankaus vaikų sveikatai maisto naudą gaminant „ţaliuosius“ kokteilius
ir „ţalias“ salotas.
8. Priemonė vaikų judėjimo poreikiams tenkinti: įrengtas sveikatingumo – refleksoterapinis
takas, panaudojant 7 įvairių faktūrų gamtines medţiagas.
9. Organizuota akcija „Nešvaistykime maisto“, skirta Europos sveikos mitybos dienai.

 Aplinkos apsauga:

1. Aplinkosauginė iniciatyva – gamtos puoselėjimas ir išsaugojimas, programos parengimas ir
pristatymas, minint Pasaulinę gyvūnijos dieną Lietuvos zoologijos sode (surinkta ir pristatyta
daugiau nei 50 kg. gilių).
2. Respublikinis projektas, organizuotas asociacijos „Gyvoji planeta“ įstaigoje – Šokis ţemei.

