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VAIKŲ DIENOS 
CENTRAS 

Čia kasdien globojami vaikai iš krizę 
patiriančių šeimų.  

Centro darbuotojai padeda šeimoms 
įveikti gyvenimo krizes ir rūpinasi, kad 
kuo mažiau nukentėtų jų vaikų gerovė. 

Mūsų misija – neatskiriant vaiko nuo 
šeimos, suteikti jam tai, ko jis stokoja, 

užpildyti vaiko šeimos socialinės 
kompetencijos ugdyme padarytas spragas. 
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Nuo dienos centro atidarymo 
pradžios lanko / lankė 179 vaikai 

2021 m. Klaipėdos m. savivaldybės sprendimu 

į labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centrą 
nukreipti 9 vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų 
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DUOMENYS APIE VAIKUS 

Dienos centro lankytojai pagal 
amžių 

Per 2021 metus 

Ikimokyklinio amžiaus - 

Pradinių klasių (7-11m.) 21 

Vidutinio amžiaus (12-15m.) 13 

Vyresnio amžiaus ( 16-18m.) 4 
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MAITINIMAS 

Maitinimo būdai 
1 kartą 

per dieną 
2 kartus 

per dieną 
Pagal 

poreikį 

Karštu maistu gaminamu 
dienos centre 

x _ _ 

Šaltu maistu (užkandžiai 
ir arbata) 

_ x x 

“Maisto banko” duodami 
daviniai 

x x x 
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ĮSTAIGOJE PRAKTIKĄ  

per 2021m. ATLIKO 

Mokymo įstaiga Studentų skaičius 

Klaipėdos universitetas 2 

Klaipėdos valstybinė kolegija 3 

Klaipėdos E.Galvanausko 
profesinio mokymo centras 

4 
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viso126 kartai 

Per 2021 metus įstaigoje vykdyti: 

 ugdymo užsiėmimai grupėse, 

organizuoti renginiai ir šventės,  

ekskursijos ir išvykos,  

stovyklos ir visuomeninis darbas 
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VAIKAMS SUTEIKTOS 

PASLAUGOS 

Suteiktų paslaugų grupės 
Kartų per 

2021 metus 

Individualus socialinis darbas su vaikais 
pagal sudarytus individualius socialinės 
pagalbos planus 

556 

Ugdymo užsiėmimai grupėse (prevenciniai 
pokalbiai, diskusijos, paskaitėlės, edukaciniai 
užsiėmimai ir pan.) 

92 

Renginiai ir šventės centre (kartų per metus) 14 

Ekskursijos ir išvykos (kartų per metus) 10 

Stovyklos (kartų per metus) 7 

Visuomeninis darbas (bendruomenės, 
vietovės ir pan.labui) 

3 

Socialinės akcijos 2 
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2021 metais 
įgyvendinti 

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

remiami PROJEKTAI 

n  “Visi už vieną” – prevencinė, interaktyvi 
programa prieš smurtą artimoje aplinkoje 

n  “Jaunimo” – pagalba įgyvendinant 
jaunimo iniciatyvas 

n  “Šeimų klubas” – sociolkultūrinės 
paslaugos centro vaikų šeimoms 

n  “Šeimos konferecija” – šeimos 
įgalinimo paslauga 

n  Kompleksinės paslaugos šeimai: 
§  Individualios psichologo konsultacijos; 
§  Grupiniai terapiniai užsiėmimai; 
§  Mediacija; 
§  Teisininko paslaugos; 
§  Sąmoningos tėvystės mokymai; 
§  Paramos grupės nėsčiosioms; 
§  Ankstyvojo pozityvaus vaikų elgesio; 

formavimo užsiėmimai; 
§  Vaikų ir paauglių grupės;  
§  Šeimų stovyklos; 
§  Pagalba neįgaliems moksleiviams 

karantino metu. 
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Mūsų vykdomi projektai 

PASIEKĖ: 

n  VISI už VIENĄ n  ŠEIMŲ KLUBAS 

n  ŠEIMOS 
KONFERENCIJA 

35 
vaikus 

45 
paauglius 

47 asmenis 
iš jų 35 vaikai 

n  JAUNIMO 

6 šeimas 
viso 30 asmenų 
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Įgyvendinant projektą 

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS 
ŠEIMAI 2021 m. suteikta paslaugų 

n  KLAIPĖDOS mieste n  PALANGOS miesto 
savivaldybėje 

520  
asmenų 

120 
asmenų 
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Mūsų PARTNERIAI ir RĖMĖJAI: 
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Labdaros ir paramos fondo 

“DIENVIDIS”  
2022 metų TIKSLAS 

Tęsti jau įgyvendinamas veiklas,  

iniciatyviai ieškoti naujų galimybių  

ir priimti naujus iššūkius 
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Mūsų KONTAKTAI 

n  Labdaros ir paramos fondas 
“DIENVIDIS” 

Įmonės kodas: 300631940 
Žilvičių g. 22, Klaipėda 
a.s. LT227300010098928214 

n  Vadovė                       
JURGITA KULEVIČIENĖ 

n  Pavaduotoja administracijai 
VIKTORIJA GEDMINĖ 

Tel.: +370 613 97894 
El.paštas: info@dienvidis.lt 

Tel.: +370 671 86785 
El.paštas: viktorija@dienvidis.lt 


