SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro
Šeimos gerovės skyrius

Vaikų dienos centras

Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą
supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors
pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai
aukščiausia ir sunkiausia pareiga.
Justina Marcinkevičius

Vaikų dienos centro uždaviniai:
- ugdyti jaunus žmones, pasiruošusius ir gebančius gyventi socialinį, bendruomeninį ir sociokultūrinį gyvenimą;
- mokyti savarankiško gyvenimo įgūdžių;
- sudaryti sąlygas vaikų socializacijai gerinti;
- palengvinti tėvų, esančių krizės laikotarpyje, tėvystės naštą.
Vaikų dienos centro darbo grafikas:
Vaikų dienos centrą lankantys vaikai laukiami kiekvieną darbo dieną, pasibaigus pamokoms ir iki 17.00 val.,
penktadieniais iki 15.45 val.
Mokslo metų atostogų metu:
I -IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Atostogų metu Vaikų dienos centre vyksta dienos stovyklos, kurių metu organizuojamas vaikų užimtumas:
rankdarbiai, šokiai, protmūšiai, viktorinos, įvairios išvykos, renginiai ir t.t.
Kartą per savaitę organizuojami sporto užsiėmimai SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centre adresu Ežero g. 23,
Kaunas. Vaikai važiuoja Centro transportu, lydimi darbuotojo.
______________________________________

Vaikų dienos centro kontaktai:
Norinčius prisijungti prie Vaikų dienos centro, kviečiame atvykti į Šeimos gerovės skyrių adresu Neries g. 16,
Domeikava, Kauno r. sav.
Pasiteirauti dėl informacijos galima:
telefonu nr. 8 37 477268
el. paštu: vdc@kaunorspc.lt
Kontaktinis asmuo:
socialinė darbuotoja Gražina Virbickaitė

Vaikų dienos centre vaikai:
Žaidžia įvairius judriuosius, komandinius, stalo žaidimus, lavina išradingumą, smalsumą, mokosi komandinio darbo
įgūdžių.
Mokosi ne tik ruošdami namų darbus, bet ir dalyvaudami protmūšiuose, pažindami pasaulį ir tradicijas įvairiose
edukacijose. Dienos centre svečiuojantis studentams iš užsienio, vaikai turi galimybę bendrauti užsienio kalba, pažinti
kitų šalių kultūrą.
Plečia vaizduotę visi kartu planuodami ir ruošdamiesi gražiausioms metų šventėms, renginiams, gimtadieniams,
dalyvauja filmų peržiūrose.
Kuria įvairius dirbinius iš vilnos, popieriaus, modelino, sezoninių gamtos gėrybių, naudoja dekupažo ir kitas
technikas.
Draugauja padėdami vienas kitam, palaikydami sunkumuose ir kartu džiaugdamiesi vieni kitų pasiekimais, mokosi
pažinti save ir kitus, mokosi aktyviai klausyti, diskutuoti ir sakyti komplimentus.
Mokosi būti laimingais ir stengiasi suprasti savo ir draugų jausmus, gerbia vieni kitus, palaiko vienas kitą, mokosi
suvokti, atpažinti, įvertinti ir valdyti savo jausmus, emocijas, mokosi kurti pagarba ir pasitikėjimu grįstus tarpusavio
santykius.
_________________________________
Papildoma informacija:
- Vienas iš vaiko tėvų su SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktoriumi pasirašo socialinių paslaugų
teikimo Vaikų dienos centre sutartį.
- Šeimos gerovės skyriuje dirba psichologas. Esant krizinėje situacijoje ir, tėvams pageidaujant, Vaikų dienos centrą
lankančiam vaikui gali būti teikiama psichologo pagalba.
- Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams organizuojamas maitinimas.
- Paslaugos Vaikų dienos centre teikiamos nemokamai.

