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VIZIJA
Tapti traukos centru neįgaliųjų tarpusavio bendravimui, saviraiškai, pomėgiams, sugebėjimų
stiprinimui.
Tai įstaiga, kuri būtų atvira kaitai, nuolat besimokanti, užtikrinanti lankytojų saugumą,
tikslingai ir planingai diegianti naujoves.
MISIJA
1. Šviesti visuomenę įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis, kad neįgalus žmogus nėra mažiau
vertingas negu sveikas, profesionalus bendravimas pasitelkiant įgytas profesines žinias.
2. Padėti įgalinti jų sugebėjimus kiekvienam individualiai priimtiniausioje veikloje, kad
neįgalus asmuo sugebėtų gyventi kuo savarankiškesnį ir pilnavertiškesnį gyvenimą.
3. Kryptingai planuoti dienos veiklos centro veiklą, nuolat vertinti ir tobulinti dienos veiklos
centro teikiamų paslaugų sritis ir tikslinti jas, atsižvelgiant į poreikį, pasiekimus ir pasikeitimus.
Eil.
Veiklos sritis
Nr.
1. Meninių įgūdžių ugdymas

2.

Darbinių įgūdžių lavinimas

3.

Pažintinis–pedagoginis
tęstinumas

4.

Asmeninių finansų valdymas

Veiklos sričių programa
1.1. Bendro darbinio užimtumo programa:
siuvinėjimas, mezgimas, nėrimas vąšeliu, proginių ir floristinių
atvirukų gamyba, kilpinis rišimas, kaišytinių paveikslų gamyba,
suvenyrų ir dovanėlių darymas, pakvietimų gamyba, paveikslų
kūrimas (klijavimas iš kruopų, siūlų, įvairios gamtinės medžiagos,
skiaučių, medžiagų atraižų ir kt.), darbai iš modulino, servetėlių
karpymas iš žaliuzinės medžiagos, krepšelių siuvimas, darbai iš
vilnos (vilnos vėlimo darbai, suvenyrai), papuošalų gamyba,
darbeliai iš dekoratyvinio smėlio.
1.2. Darbas su moliu:
įvairių formų ieškojimas, pagamintų darbelių puošyba, dažymas,
glazūravimas.
Darbas su UAB ,,TOKĖ LT“ produkcija: kempinių pakavimas,
porolono atraižų plėšymas, etikečių klijavimas, porolono
smulkinimas, grindų šluosčių sukimas, guminių pirštinių
paruošimas perkybai, gaminių pakavimas.
Skaitymas, teksto suvokimas, atpasakojimas, diktantų rašymas,
tekstų nurašymas nuo knygos, žodžių ir simbolių rašymas pagal
pateiktą pavyzdį, matematinių veiksmų atlikimas, sąlyginių ir
loginių uždavinių sprendimas, rašymas kompiuteriu, mokymas
naudotis išmaniaisiais telefonais, darbas su planšetiniu kompiuteriu.
Pedagoginė veikla „Euro aritmetika“, aritmetinių veiksmų, sąvokų
atlikimas užduočių sąsiuvinyje, praktinis žaidimas „Mes –
parduotuvėje“, kurio metu naudojant netikrus pinigus,
praktikuojami skaičiavimo, apsipirkimo ir matematiniai gebėjimai,
praktinis finansų planavimo žaidimas „Atlygis ir baudos“,
diskusijos apie poreikius, norus (išlaidas) bei galimybes (pajamas ir
turimas santaupas).

5.

Sportinis–turistinis ugdymas

6.
7.

Ekologinis–kraštotyrinis
ugdymas
Teatrinė veikla

8.

Šokių veikla

9.

Muzikinė veikla

10.

Meno terapija

11.

Lytinis švietimas

12.

Socialinių įgūdžių lavinimas

13.

Sveikatingumo pamokėlės

14.

Projektinė veikla

15.

Neįgaliųjų žmonių integracija į
visuomenę

16.
17.

Lankytojų pasiekimų
įvertinimas ir paskatinimas
Ryšiai su visuomene

18.

Personalo kvalifikacijos kėlimas

19.

Materialinės bazės turtinimas

Rytinė mankšta salėje, sportiniai pratimai treniruoklių salėje, kiti
įvairūs judesio, lankstumo lavinimo pratimai, sportiniai ir judrūs
žaidimai.
Renginių organizavimas pagal patvirtintą planą, šventinių
programų ruošimas, dalyvavimas įvairiuose renginiuose.
Spektaklių kūrimas ir išpildymas, kūrybinių galių plėtojimas ir
gebėjimas komunikuoti teatro raiškos priemonėmis, teatrinių
žaidimų interpretavimas ir improvizavimas.
Šokių kūrimas, naujų judesių ir muzikinio ritmo vystymas, šokio
grupėje sinchroniškumo mokymas.
Muzikinės saviraiškos įgūdžių lavinimas, muzikinių instrumentų
valdymas, muzikinio takto skaičiavimas, dainų atlikimas.
Piešimas laisva tema, teminis ir mandalų piešimas. Aklojo ir
spontaniško piešimo mokymas, atvirukų gamyba klientų
gimtadieniams, žvakių liejimas, dekoracijų gamyba, darbas su
įvairiomis gamtinėmis medžiagomis.
Žinių suteikimas apie lytiškumą, lytiškumo ir asmenybės
formavimosi ryšį, lyčių bendravimą, lytinio smurto prevencija,
lytinės sveikatos, su lytiniu elgesiu susijusios rizikos aptarimas.
Lytinio švietimo užsiėmimai, žaidimai, pokalbiai ir diskusijos.
Kasdienio apsitarnavimo ir bendravimo įgūdžių lavinimas bei
stiprinimas, turiningo laisvalaikio organizavimas, maisto ruošos
mokymas, emocijų atpažinimo bei valdymo ugdymas, pagarbių
tarpusavio santykių kūrimas.
Žalingų įpročių prevencija, sveikos mitybos įgūdžių formavimas,
sezoninių ir kt. ligų eigos aptarimas ir prevencija.
Respublikinių bei tarptautinių projektų (Nordplus Adult, Erasmus +
ir kt.) paraiškų teikimas ir įgyvendinamas, vizitai į užsienio šalis,
įstaigos veiklų tobulinimas ir kūrimas, darbuotojų ir klientų
bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtojimas, dalinimasis
gerąja patirtimi su užsienio šalimis (projekto partneriais).
Renginių lankymas, dalyvavimas mugėse, parodose, išvykimas į
kitas įstaigas su menine programa, projektinės veiklos vykdymas,
kitų organizacijų lankymasis įstaigoje, įvairių ekskursijų
organizavimas, straipsnių parengimas spaudai, informaciniai
puslapiai internetinėje erdvėje (socialinis tinklas „Facebook“,
internetinis įstaigos puslapis www.jnvc.lt), veiklos viešinimas
spaudoje ir televizijoje.
Vertinimo metodikos paruošimas, vertinimo reikšmė ir vertinimo
reikšmės svarbumas.
Palaikomas pastovus ryšis su savivaldybe, sveikatos priežiūros
įstaigomis, rėmėjais, partneriais, giminingomis įstaigomis, NVO,
žiniasklaida, specialistais, tėvais ir globėjais, giminėmis, nuolatos
bendraujama su įvairias visuomenės nariais socialiniame tinkle
„Facebook“.
Dalyvavimas
seminaruose,
konferencijose,
mokymuose,
kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Patalpų priežiūra, remonto atlikimas, įvairių metodinių priemonių
įsigijimas ugdymui, 2 proc. lėšų paieška gerbūvio gerinimui.
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