SAVANORIUS PRIIMTI KETINANČIOS ORGANIZACIJOS ANKETA
2019 m. sausio 12 d. Nr.
Organizacijos
pavadinimas
Organizacijos teisinė
forma
Organizacijos rekvizitai

Druskininkų Šv.apašt. Baltramiejaus parapija, vaikų dienos
centras“ Džiugučiai“
Religinė bendruomenė
Kodas

192052167

Adresas

J. Čečiotos g. 1, Druskininkai

Telefonas
861513461
El. paštas
remeikiene.edita@gmail.com
Kontaktinis asmuo
savanorių klausimais,
savanorių kuratorius

Vardas, pavardė,
telefonas,
el. paštas

Edita Remeikienė, 861513461,
remeikiene.edita@gmail.com

Trumpai aprašykite savo organizacijos veiklą (ši informacija bus įkelta į internetinę
duomenų bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Vaikų dienos centro misija - Teikiant socialines bei ugdymo paslaugas, sudaryti sąlygas
Druskininkų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijos krizes patiriančių,
nepasiturinčių šeimų ir kitų bendruomenės vaikų pagrindinių poreikių patenkinimui,
bendražmogiškų vertybių ugdymui; stiprinti tėvų ir vaikų teisingą socializaciją, į pagalbos
procesą įtraukiant kitas vaiko gerove besirūpinančias institucijas ir vietos bendruomenę.
Taip pat vaikai mokomi įvairių darbelių, rankdarbių. Organizuojami susitikimai su įžymiais
žmonėmis. Dalyvaujame Šv. Mišiose ir Adoracijoje. Kartu švenčiam šventes. Be viso to, vaikai
mokomi namų ruošos darbų, būti draugiški ir paslaugūs vieni kitiems, mandagumo ir pagarbos
šalia esantiems.
Organizuojame aktyvų laisvalaikio praleidimą – būreliai; renginių, stovyklų bei išvykų
organizavimas; krikščioniškų vertybių ugdymas.

Savanoriškos veiklos sritis (ties tinkančias variantais pažymėti „+“):
+ Sporto
+ Jaunimo politika + Žiniasklaida ir komunikacija
Gyvūnų globa
+ Švietimo
+ Socialinė
+ Informacinės
+ Menas ir kultūra + Sveikatos
technologijos
Kita (įrašyti) aktyvaus laisvalaikio organizavimas

Organizacijos veiklų tikslinės grupės profilis (amžius, ypatumai, su kokio dydžio
grupėmis ar individualiai dirbs savanoris) (ši informacija bus įkelta į internetinę duomenų
bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Vaikų dienos centrą lanko : darželinukų grupė nuo 3 iki 5 metų,
Vyresniųjų grupė – nuo 6 iki 16 metų.
Vaikų skaičius 43.
Aprašykite savo organizacijos motyvaciją priimti savanorius:

Aprašykite savo organizacijos patirtį dirbant su savanoriais (ilgalaikiais, trumpalaikiais
ir kt.):
Su savanoriais dirbame jau 5 metai

Aprašykite veiklas, kurias siūlote savanoriams (kokios užduotys, koks darbo grafikas,
kiek valandų per dieną (ar per savaitę) savanoris bus užimtas) (ši informacija bus įkelta į
internetinę duomenų bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Vaikų dienos centras dirba pirmadienį – šeštadienį. Mažųjų darbo laikas 9.00 – 13.00 val.
(pirmadienį- penktadienį).
Vyresniųjų grupė 15.00 – 19.00 val. (antradienį – šeštadienį)
Savanoriai gali ateiti pagal savo galimybes.
Apibūdinkite, kokio savanorio ieškote(įvardykite pagrindines savybes ar polinkius,
reikalingus darbui (pavyzdžiui, noras bendrauti su tam tikra tiksline grupe, mėgti rankdarbius
ir pan.), ko savanoris gali išmokti veiklos metu)(ši informacija bus įkelta į internetinę duomenų
bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Dabar labai reikalingi savanoriai – mokytojai, pagalbai namų darbams. Ieškome savanorio,
kuris galėtų vaikus pamokyti gitaros pamokų arba, turinčio teatrinių gabumų, savanorių
gebančių linksmai praleisti su vaikais laiką ir suprantančių juos.
Aprašykite veiklas ir priemones, kurios bus įgyvendinamos, siekiant užtikrinti sėkmingą
savanorių palydėjimą (savanorio konsultavimą, mokymą, pagalbą) ir veiklos tęstinumą:
Planuojame mokymus, seminarus savanoriams. Su savanoriais pasirašomos savanoriškos
veiklos sutartys
Kiek savanorių galėtumėte priimti vienu metu: 3

Pastabos (įrašykite tai, kas gali būti svarbu Jūsų organizacijai priimant savanorius ar
organizuojant savanorių veiklą):
Savanoriai turėtų mylėti vaikus ir juos suprasti

Ar galite priimti savanorius, turinčius negalią:
- Ne
- Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią
- Taip

Patvirtinu, kad anketoje pateikta informacija yra teisinga.
Vaikų dienos centro vadovė
(organizacijos atstovo pareigos)

______________________
(parašas)

Edita Remeikienė
(vardasir pavardė)

