Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonių administravimo ir finansavimo
tvarkos aprašo
8 priedas
20 17m...................................................
(ketvirčio, metinė)
PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
1. Informacija apie organizaciją ir priemonę
Priemonės pavadinimas
„Atvirumo s@la vaikui ir šeimai“
Vykdytojo pavadinimas, teisinė
forma, kodas, įregistravimo
data
Kontaktai (adresas, tel., faks.,
el. p.)

Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų
nameliai“

Organizacijos vadovas /
atsakingas asmuo (vardas ir
pavardė, pareigos, tel., faks., el.
p.)

Rita Venskūnienė, valdybos pirmininkė, projekto vadovė
Telefonas / faksas 8 5 267 0693
El. p. r.venskuniene@vcb.lt

Priemonės vadovas (vardas ir
pavardė, pareigos, tel., faks., el.
p.)

Rita Venskūnienė, projekto vadovė
Telefonas / faksas 8 5 267 0693
El. p. r.venskuniene@vcb.lt

Gerovės g 1, LT-11210 Vilnius
Telefonas / faksas 8 5 267 0693
El. p. r.venskuniene@vcb.lt

2. Priemonės tikslinė (-ės) grupė (-ės):
2.1. Priemonės tikslinė (-s) grupė (-s) (išvardyti konkrečias tikslines grupes)
20 vaikų ir paauglių iš socialinės rizikos ir socialiai silpnų šeimų.
20 suaugusiųjų šeimų narių iš socialinės rizikos bei socialiai silpnų šeimų.
Šios dvi grupės skirstomos į mažesnes grupeles po 5-7 dalyvius.
2.2. Priemonės tikslinės (-ių) grupės (-ių) narių skaičius
Eil. nr.

1.

Priemonės veiklos pavadinimas
Virtualių pokalbių seansų
vykdymas,suaugusiems ir vaikams
sužaidybintoje skaitmeninėje
erdvėje.

Skaičius
Planuota

Įvykdyta

planuotas pokalbių
seansų srautas su
vaikais ir
suaugusiais nuo
rugsėjo 9d. iki
spalio 8d. planuota6-7 vaikai ir 6-7
suaugusieji

Pirmame pokalbių
sraute dalyvavo 8 vaikai
ir 8 suaugusieji. Iki
spalio 8d.

2
*Nurodomos priemonės veiklų pavadinimai pagal priemonės paraiškos 6 punkto 2 stulpelį.
2.3. Socialinė ir fizinė aplinka, kurioje įgyvendinama priemonė (pažymėkite tinkamą
atsakymą):
o Ikimokyklinio ugdymo įstaiga
o Mokykla
o Pradinė
o Pagrindinė
o Vidurinė
o Gimnazija
o Profesinė
o Vaikų dienos centras
o Sveikatos priežiūros įstaiga
o Bendruomenė
o Kita (detalizuokite) ....................................................................................................
3. Priemonės tikslas, uždavinys (-iai), veikla (nurodyti renginių, paskaitų, seminarų
skaičių, jų pavadinimus; lankytojų, dalyvių, gavusių paslaugas, skaičių; įsigytų prekių, inventoriaus
pavadinimus ir kiekį; pirktų spaudinių pavadinimus ir kiekį; išleistų publikacijų, lankstinukų, atmintinių
egzempliorių skaičių, paslaugų kiekį – už kiek, kas padaryta), pridėti dalyvių sąrašą, nuotraukas (esant
galimybei, nurodoma data):

Projekto tikslas (-ai)
Priemon
ės
uždavin
ys

Vykdomos
priemonės veiklos
pavadinimas

1.

Atnaujinti
IT paslaugų
virtualią
įmonėpokalbių
MB“Nieko“
svetainę
ir
sukurti
virtualios
realybės
akinius.
Mokymai
IT paslaugų
naudotis
įmonė
svetaine
ir MB“Nieko“
kitom
virtualiom
priemonėm

2.

3.

Virtualių
pokalbių
seansų
vykdymas
suaugusiems

Vieta
ir data

Lėšos pagal
finansavimo šaltinius
(Eur)

Kiekybinė išraiška
Įvykdyta

Rodiklio
pavadinimas
(matavimo vnt.
nurodomas
kiekvienai
vykdytai veiklai
atskirai)

Planuota

1- svetainė
2- realybės
akiniai

1
2

1
2

4000

4000

8
valandų 1
mokymai
projekto
koordinatoria
ms
-2techn.
Paslaugų
konsultantui ,
psichologams2
Visuomeninė Virtualių
4
organizacija
pokalbių
vaikų
ir seansų
jaunimo
suaugusiems
dienos centras kiekis
„Mūsų
nameliai“

1

200

200

4

Skirta

Panaudota

3

4.

Virtualių
pokalbių
seansų
vykdymas
vaikams

5.

Virtualių
pokalbių
seansų
vykdymas
suaugusiems

6.

Virtualių
pokalbių
seansų
vykdymas
vaikams

Vilniaus
„Vilnios“
pagrindinė
mokykla
2017 rugsėjo
9
d.-2017
spalio 8d.
Visuomeninė
organizacija
vaikų
ir
jaunimo
dienos centras
„Mūsų
nameliai“
Vilniaus
„Vilnios“
pagrindinė
mokykla
2017 rugsėjo
9
d.-2017
spalio 8d.
Visuomeninė
organizacija
vaikų
ir
jaunimo
dienos centras
„Mūsų
nameliai“
Vilniaus
„Vilnios“
pagrindinė
mokykla
2017 rugsėjo
9
d.-2017
spalio 8d
Visuomeninė
organizacija
vaikų
ir
jaunimo
dienos centras
„Mūsų
nameliai“
Vilniaus
„Vilnios“
pagrindinė
mokykla
2017 rugsėjo
9
d.-2017
spalio 8d

Virtualių
pokalbių
seansų
vaikams
kiekis

4

4

Suaugusių
dalyvių
skaičius
virtualiuose
seansuose

6-7

8

Vaikų dalyvių 6-7
skaičius
virtualiuose
seansuose
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4. Priemonės vykdytojai (parašykite visus fizinius asmenis, kurie vykdė priemonę, pvz.,
skaitė paskaitas, konsultavo, vedė užsiėmimus, koordinavo priemonės veiklą ir pan.):
Priemonę įgyvendinusių asmenų skaičius: ............

Eil. nr.

Vardas,
pavardė

Profesija

4
Išsilavinimas

1.

IT paslaugų IT
įmonė
technologijų
MB“Nieko“
specialistai
Direktorius
Vykintas
Stakėnas

2.

Martyna
Pleskūnaitė

Informacija ir Aukštasis
tarptautinė
universitetinis
komunikacija

3.

Raminta
Seniūnaitė

Klinikinė
psichologija

Aukštasis
universitetinis
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Giedrė
Romaškienė
Rita
Venskūnienė

Pedagogika

Aukštasis
universitetinis
Aukštasis
universitetinis

5.

Socialiniai
mokslai

Aukštasis

Darbo valandų
skaičius per
savaitę vykdant
priemonę

Vaidmuo vykdant
priemonę

virtualios
pokalbių
svetainės
atnaujinimas
ir
sukurti virtualios
realybės akiniai.
Darbuotojų
apmokymas
naudotis svetaine
irvirtualiom
priemonėm.
Projekto techninis
konsultavimas ir
tikslinių grupių
koordinavimas.
Pokalbių seansų
vaikų
ir
suaugusiųjų
grupėms vedimas.
tikslinių grupių
koordinavimas.
Projekto
administravimas

5. Priemonės vykdymo rezultatai, poveikio vertinimas
Priemonės efektyvumo vertinimas taikant tam tikrus metodus (nurodyti naudotus
metodus ir priemones). Pateikite apibendrintus priemonių veiksmingumo vertinimo duomenis ir
duomenis apie pokyčius, kurie buvo pasiekti įgyvendinant priemonės tikslą
Vykdomas dalyvių grupių anketavimas siekiant surinti duomenis reikalingus projekto poveikio
įvertinimui.

6. Visuomenės informavimas apie vykdomą priemonę ir kitos parengtos priemonės
lėšomis informacinės medžiagos viešinimas (reikia nurodyti konkrečias interneto svetaines, straipsnius
spaudoje, pateikiant laikraščių pavadinimus ir datas, kada pasirodė straipsnis, pridėti lankstinuko,
atmintinės ar skelbimo kopiją)

1
1.

Informavimo ir viešinimo priemonės
pavadinimas
2
Laikraštis (pvz., …... , kiti)

2.

Televizija (pvz., vietinės televizijos……., kitos)

Eil. nr.

Viešinimo dažnumas ir data
3

5
3.

Radijo stotis (nurodyti)

4.

Organizacijos interneto svetainė , Vilniaus
savivaldybės svetainė: www.vilnius.lt, buvo
skelbta info,bei organizacijos
:www.musunameliai.lt
Informavimas ir viešinimas renginių metu (pvz.,
konferencijų, seminarų, spaudos konferencijų,
parodų vaizdinė medžiaga)

5.

6.

7.

Organizacijos svetainėje informacija apie
priemonę skelbiama ir atnaujinama nuolat
Buvo viešinama tarptautinėje konferencijoje
Afrikos šalių jaunimo grupei- Nacionalinėje
M.Mažvydo bibliotekoje.Vaizdinė medžiaga
pridedama PRIEDE NR.-1

Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai,
lankstinukai, informaciniai biuleteniai, brošiūros,
skrajutės, garso ir vaizdo,
reklaminė medžiaga, kitos priemonės)
Aiškinamieji ir informaciniai stendai
(laikinieji, nuolatiniai)

8.

Išorinės ženklinimo priemonės (lipdukai,
kanceliarinės prekės su projekto atributika ir kt.)

9.
10.

Pranešimas spaudai, naujienų agentūroms
Kitos priemonės (įrašyti)
Pristatymas organizacijoje apsilankantiems
svečiams.

Sulaukus didelio susidomėjimo Initiative for
Young African Library Innovators (IYALI
2017) konferencijoje, vykdomos veiklos
pristatytos ir į organizaciją atvykusiems
svečiams. Žurnalistei iš Brazilijos Carlai
Sousa.
Vaizdinė medžiaga pridedama PRIEDE
NR.-2

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Nurodyti priemonės finansavimo šaltinius
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos 10 000 Eur
Kiti šaltiniai (nurodykite) Eur
Organizacijos lėšos- 6800 Eur
Rėmėjų lėšos- 7450 Eur

Organizacijos vadovas

__________________
(parašas)

A. V.
___________________________

Rita Venskūnienė
(vardas ir pavardė)
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PRIEDAS NR.- 1
Initiative for Young African Library Innovators (IYALI 2017)
Martynao Mažvydo biblioteka
2017 m. rugpjūčio 16 d.

7

PRIEDAS NR-2
Susitikimas su žurnaliste Carla Sousa iš Brazilijos.
Visuomeninė organizacija vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“
2017m. rugsėjo 5 d.

.

