ATSIGRĘŽĖME Į DIRBANČIĄ ŠEIMĄ
2009 m. balandžio mėnesį Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla kartu su uždarąja akcine
bendrove „EGO VOS“ teikė paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę
„ŠEIMOS IR DARBO ĮSIPAREIGOJIMŲ DERINIMAS“
2009 m. rugpjūčio mėnesį sėkmingai perėjus vertinimo ir atrankos procesus, suteikiamas
finansavimas iš Europos socialinio fondo lėšų, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos skirtus biudžeto asignavimus, projektui įgyvendinti. Mokykla turėjo įgyvendinti
poveiklę „Vaikų priežiūra Kelmės „Aukuro“ vidurinėje mokykloje“. Tą sėkmingai pavyko padaryti – nuo
2010 m. sausio 7d. sėkmingai pradėjo darbą vaikų dienos centras. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos per
3 metus, t.y. per 33 mėnesius. Projektą baigsime įgyvendinti 2012 m. rugpjūčio 31 d.
Į dienos centrą priimami 7-12 metų vaikai. Pageidautina, kad bent vienas iš tėvų būtų dirbantis.
Šeimos pajamos vienam šeimos nariui neturi
viršyti 1050 Lt per mėnesį. Vaikas, lankantis
dienos centrą, gauna nemokamus pietus.
Vienu metu su mokiniais dirba 2 mokytojos
– R.Leščauskienė ir I.Siliūnė. Vaikų dienos
centras, vykdydamas įvairiapusę veiklą,
plėtos vaikų socializacijos galimybes,
skatins kultūrinės ir pilietinės brandos
ugdymą, užtikrins saugų užimtumą po
pamokų, kol mokinių tėveliai būna darbe.
Be to, gerės vaikų ugdymo(-si) kokybė,
plėtosis užimtumo kryptys ir formos,
užtikrinsime
socialinę,
pedagoginę,
psichologinę ir kitą pagalbą mokiniams.
Vaikams ugdomas gerumas, pagalba vienas
kitam, meilė,
pasitikėjimas, draugystė,
mandagumas, pagarba. Vaikų dienos centras veikia darbo dienomis nuo 12.00 iki 18.00 val. Dirbsime ir
mokinių atostogų metu.
Iš projekto lėšų įsigijome kanceliarinių prekių, žaislų, sportinio inventoriaus, baldų, televizorių,
video grotuvą - daugiau kaip už 11.000 Lt. Visam projektui įgyvendinti skirta 261.408 Lt. ES lėšų. Be to,
sulaukėme ir rėmėjų. Kelmės rajono savivaldybės administracijos dėka įsigijome žaliuzes dviem langams.
Nuošaly neliko ir pati mokykla. Suremontavo naujai patalpas, padovanojo kompiuterį, multi-media, ekraną.
Vaikai noriai lanko dienos centrą. Nepaisant amžių skirtumo, puikiai vienas su kitu sutaria, padeda ruošiant
namų darbus, entuziastingai užsiima veiklomis bei žaidžia įvairius žaidimus.
Vaikų dienos centrą su dovanomis aplankė ir pasidžiaugė gražia darbo pradžia pirmieji svečiai. Tai
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D.Miklovienė, Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vedėja G.Jurgilienė ir Švietimo skyriaus vyr. specialistas A.Žilius. Pasak jų, tai išties didžiulė
pagalba dirbančiai šeimai ir neturinčiai kam prižiūrėti iš mokyklos sugrįžusių vaikų.
Direktoriaus pavaduotoja
I.Gedvygienė

