VŠĮ „VAIKŲ UGDYMAS“
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
PATVIRTINTA
2021 m. balandžio 30 d. protokolu Nr. PRO/2021/1
_______________________________
(parašas)

VšĮ Vaikų ugdymas (toliau - ''Įstaiga'') registruota 2012 m. rugpjūčio 20 d. Įstaiga yra ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
2020m. vidutinis darbuotojų skaičius – 10 darbuotojų. 2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius
– 10 darbuotojų. VšĮ „Vaikų ugdymas“ savanoriškais pagrindais dirbo 4 savanoriai, kurie siekė
vystyti ir plėtoti tolimesnę veiklą, o uždirbtos lėšos naudojamos veiklos plėtojimui.
Viešosios įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms nebuvo.
Vienintelė dalininkė Sigita Burvytė, įnašas 29 Eur. Per finansinius metus pokyčių neįvyko.
Pagrindiniai Įstaigos rekvizitai:
Įstaigos kodas:

302842338

Buveinės adresas:

Slėnio g. 1-2, Vilniaus raj.

Įstaiga nėra PVM mokėtoja.
Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Įstaiga finansiniais metais dalyvavo LR paramos fondų organizuojamose programose ir gavo
finansavimą projektų vykdymui.
2020 m. VšĮ „Vaikų ugdymas“ toliau tęsė savo veiklą, kurią pradėjo 2012 m. VšĮ „Vaikų
ugdymas“ siekė išsikelto tikslo – padėti tėvams ir kitiems ugdytojams pasirinkti tinkamiausią vaikų
ugdymo kryptį, remiantis vaiko pažinimu, kuris paremtas moksliniais tyrimais apie vaiko raidą. Visos
VšĮ „Vaikų ugdymas“ veiklos buvo orientuotos į tėvų ir kitų ugdytojų sąmoningumo ugdymą, juos
šviečiant vaikų ugdymo klausimais, skatinant tėvų pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymąsi. Buvo
teikiama pagalba pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams valdant sudėtingas vaikų ugdymo
situacijas. VšĮ „Vaikų ugdymas“ vykdytos veiklos 2020 m.:
1) buvo nukreipta į visuomenės sąmoningumo ugdymą ir pagalbos tėvams bei kitiems
ugdytojams teikimą vaikų ugdymo klausiamais. Visus metus buvo rengiami straipsniai vaikų ugdymo
klausimais, kurie buvo skirti ugdytojams, siekiant padėti jiems pasirinkti tinkamiausią vaikų ugdymo
kryptį. Straipsniai buvo publikuojami svetainėje www.ugdykim.lt (6 straipsniai) ir naujai sukurtame
puslapyje www.ugdykimekartu.lt (12 straipsnių) bei kitose visuomenės informavimo priemonėse (11
straipsnių).

2) buvo dirbama tiek su tėvais, tiek su pedagogais, tiek su įtėviais ir globėjais bei kitais vaikų
ugdymosi proceso dalyviai imliaisiais vaikų raidos periodais. 2020 m. pagal poreikį buvo tęsiamas
bendradarbiavimas su esamais socialiniais partneriais sprendžiant problemines vaikų ugdymo(si)
situacijose. Buvo vykdomas tęstinis prevencinis darbas su šeimomis, pedagogais ir kitais ugdytojais
siekiant vaikų gerovės. Taip pat buvo plečiamas paslaugų tėvams ir pedagogams spektras. Pasirašytos
naujos bendradarbiavimo sutartys su šiomis įstaigomis: Nemenčinės lopšeliu darželiu, Kauno
„Kodėlčiuku“, „Žingsnelis“. Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su šiomis įstaigomis: Vilniaus
miesto lopšeliai-darželiais „Žilvitis“, „Šnekutis“, „Gudrutis“, „Varpelis“, „Gandriukas“, „Gabijėlė“,
Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“, Rokiškio Senamiesčio progimnazija, Tverų gimnazija,
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindine mokykla, VšĮ Trakų švietimo centru, Plungės Senamiesčio
mokykla, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradine mokykla, Vilniaus lopšeliais-darželiais
„Lazdynėlis“, „Sadutė“, „Pabiručiai“, „Ozas“, „Mažylis“, Lazdijų rajono savivaldybės socialinės
globos centro "Židinys", Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Marijampolio vaikų
lopšeliu – darželiu, Vilniaus Pelėdos pradine mokykla.
3) buvo teikiamos individualios konsultacijos tėvams, pedagogams, vaikams ir paaugliams
bei kitiems ugdytojams vaikų ugdymo(si) ir savipagalbos klausimais.
4) organizuotos 2 šeimų vasaros stovykla tėvams, vaikams ir kitiems ugdytojams „Tėvai
vaikams – vaikai tėvams“, kurios pagrindinis siekis – padėti tėvams harmoningai ugdyti savo vaikus.
Šeimų stovykla vyko 2020 m. rugpjūčio 3–7 d. ir rugpjūčio 12-18 d.
5) dėl COVID-19 viruso prasidėjusi pandemija nuo 2020 m. kovo vienuoliktos dienos pakeitė
VšĮ „Vaikų ugdymas“ suplanuotas veiklas bei darbo pobūdį. Nuo 2020 m. balandžio 24 d. pradėjome
organizuoti seminarus virtualioje erdvėje ZOOM platformoje. Buvo inicijuojami ir organizuojami
virtualūs seminarai pedagogams ir tėvams, kurie padėdavo rasti netradicinių situacijų sprendimus
12) 2020 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus
pradine mokykla vykdant vaikų dienos centro „MES“ veiklas; taip pat bendradarbiaujant su Plungės
Senamiesčio mokykla – vykdant vaikų dienos centro „DarugAUK“ veiklas ir bendradarbiaujant su
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija – vykdant vaikų dienos centro „DaugAUKIME“ veiklas.
13) toliau tęsėme LVPA projekto „Ar žinai kaip užauginti laimingą žmogų“ (projekto Nr. J05LVPA-K-04_0066) įgyvendinimą.
14) 2020 m. pradėjome įgyvendinti ESFA 2 projektus: Savarankiškas žmogus – laimingas
žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius
(09.2.1-ESFA-K-728-03-0039) ir Mokyklos bendruomenės telkimas mokinių rašymo įgūdžių
gerinimui (09.2.1-ESFA-K-728-03-0062).

VšĮ „Vaikų ugdymas“ veiklą vykdė direktorė lektorė Sigita Burvytė kartu su savanoriais ir
VDC darbuotojais Gražina Kurmiene, Vilma Augustine, Lina Mickevičiene, Jūrate Barkauskiene,
Aušra Stasiulevičiene, Gražina Jurėniene, Živile Kibeikiene, Valentas Jančiukas.
Informaciją apie paramą, jos panaudojimą ir tikslinį finansavimą atskleista 2 – 4 prieduose.
Finansiniais metais Įstaiga gavo iš LR Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 % nuo gyventojų
pajamų mokesčio – 262 Eur. Gautos lėšos panaudotos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
Finansiniais metais Organizacija gavo iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą 52.800 Eur ir įgyvendino 3 projektus:
1.

Projektas „Draugaukime“. Finansavimo suma – 17.600 Eur, įgyvendinimo laikotarpis

– 2020 m. I – IV ketv.;
2.

Projektas „Draugauk“. Finansavimo suma – 17.600 Eur, įgyvendinimo laikotarpis –

2020 m. I - IV ketv.;
3.

Projektas „MES“. Finansavimo suma – 17.600 Eur, įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m.

I - IV ketv.
Nuo 2019 m. vasario 26 d. įgyvendinamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ naujas
projektas Nr. J05-LVPA-K-04-0066 „Ar žinai kaip užauginti laimingą žmogų?“. Projekto
įgyvendinimo laikotarpis – 2019.02.26 – 2022.02.25. Projekto biudžetas - 363.889,55 Eur. Projekto
tikslas - sukurti mokymosi metodiką ir integruotą interaktyvią pozityviosios tėvystės ugdymo
technologijų programą. Finansiniais metais patvirtinta finansuoti dalis -63.723 eur.
Parama ir labdara finansiniais metais nebuvo suteikta.

Įstaigos per finansinius metus uždirbtos pajamos ir patirtos sąnaudos
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes (Eur)
Straipsnis
Kvalifikacijos kėlimo kursų pajamos
Konferencijų organizavimo pajamos
Stovyklų organizavimo pajamos
Kitos pajamos

2020
31.195
4.926
2.309
38.430

2019
54.930
13.979
110
136
69.155

Viso:

2020
6.370
472
1.667
8.509

2019
1.576
47
7.055
21
338
9.037

Viso:

2020
88.174
2.236
3.825
949
8.155
691
53.777
157.807

2019
26.542
975
1.088
400
4.739
20.196
122.916

Viso:
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina (Eur)
Straipsnis
Renginių organizavimo sąnaudos
Stovyklų organizavimo sąnaudos
Kvalifikacijos kėlimo kursų sąnaudos
Kitos sąnaudos
Pardavimo sąnaudos

Veiklos sąnaudos (Eur)
Straipsnis
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
Kitos bendrosios sąnaudos

Direktorė

Sigita Burvytė

