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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Vaikų poilsis“ (toliau – įstaiga) 2016 metų veiklos planas (toliau – planas),
atsižvelgus į strateginius Įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius
įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2. Planas parengtas atsižvelgus į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Valstybinės
švietimo 2013–2022 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23
d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“,
Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695, Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 20162020 metų strateginį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.
gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-449, Viešųjų įstaigų veiklos vertinimo kriterijais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1221,
Įstaigos įstatais, vidaus įsivertinimo SSGG tyrimų medžiaga, Įstaigos veiklos ataskaitomis, Įstaigos
struktūrinių padalinių vadovų patirtimi, pasiūlymais ir rekomendacijomis.
3. Planą įgyvendins VšĮ „Vaikų poilsis“ administracija, įstaigos struktūrinių padalinių
vadovai, veiklų procese dalyvaujantys specialistai, kiti darbuotojai.
II.

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

4. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, organizuojant
vaikų poilsį ir laisvalaikį, įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas.
5. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – vaikų poilsio stovyklų organizavimas. Kita
veiklos sritis – neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.
III.

ĮSTAIGOS VIZIJA

5. Įstaigos vizija – patraukli, konkurencinga Įstaiga, teikianti šiuolaikiškas bei
kokybiškas paslaugas, paremtas neformaliojo švietimo principais, metodais ir priemonėmis,
tenkinanti pažinimo poreikius, suteikianti galimybę įgyti papildomų kompetencijų.
IV.

ĮSTAIGOS MISIJA

6. Įstaigos misija – tenkinti veiklų dalyvių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos
poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, teikti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų
švietimo, savišvietos, kultūrines ir sportines veiklas, laisvalaikio organizavimo paslaugas atostogų
metu, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.
V.

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

7. Įstaiga uždirba pajamas tik vasaros sezono metu. Ne sezono metu atliekami
poilsiaviečių remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo tikslu, rašomos įvairios programos
konkursams, vykdoma naujų klientų, partnerių paieška, personalo mokymai.
Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstini. Kiekvienais metais siekiama tobulinti
veiklą, aptarnavimo paslaugų kokybę.
Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo daugelio faktorių:
Lietuvos Respublikos vidaus politikos (mokesčių politikos, programų finansavimo prioritetų,
mokslo metų pabaigos terminų ir t. t);
Gyventojų perkamosios galios;
Vasaros sezono meteorologinių sąlygų;
Galimybių suburti (parinkti) tinkamą kolektyvą sezoniniam darbui;
Poilsiaviečių komfortabilumo lygio ir kt.
2015 metais dalyvaudami Europos Sąjungos finansuojamų edukacinių vaikų vasaros poilsio
programų konkursuose laimėjome 39772 eurus, kurie panaudoti Lietuvos ir užsienio lietuvių vaikų
daliniam kelialapių kainos padengimui ir socialiai remiamų vaikų pilnam poilsio apmokėjimui.
Europos Sąjungos finansuojamos edukacinės vaikų vasaros poilsio programas 2015 metais buvo
vykdomos stovyklose „Pasaka“, „Raganė“ ir „Trimitas“.

2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gautas finansavimas iš ES
struktūrinių fondų,
(tūkst. eurų)
46,5
36,9
39,8

Dalyvavo vaikų su
daliniu apmokėjimu

Dalyvavo vaikų
nemokamai

662
576
616

68
64
68

2015 metais mažas kelialapių kainos dengimo procentas iš ES struktūrinių fondų lėšų ribojo mažai
pasiturinčių šeimų bei vaikų globos institucijų galimybes įsigyti kelialapius. Įstaiga savo lėšomis
taikė nuolaidas atskiriems kolektyvams, suteikdama vaikams teisę ilsėtis ramioje, saugioje
aplinkoje, atgauti jėgas po sunkių mokslo metų.
Ataskaitiniais metais dalyvavome
mažas pajamas gaunančių šeimų vaikų vasaros poilsio
organizavimo
Paslaugos pirkimo konkurse, kurį organizavo Palangos miesto savivaldybė. Pagal laimėtą programą
gauta -5780 eurų ir priimta 34 vaikus iš Palangos miesto socialiai remiamų šeimų.
8. 2015 metais Įstaiga parengė:
1) Edukacinė neformaliojo švietimo programa „ Pažinkim Teatro pasaka kartu...“;
2) Edukacinė neformaliojo švietimo programa šokėjams „Užteks sėdėti-metas judėti“;
3) Gamtos pažinimo neformaliojo švietimo programa „Gamta mūsų namai“;
4) Socialinės atskirties grupių vaikų vasaros edukacinė programa „Nebūk abejingas. Rytoj gali būti
vėlu“;
5) Edukacinė programa neįgaliems vaikams „Turėti gerą draugą = būti geru draugu“;
6) Neformaliojo švietimo programa „Sportas –sveikata“.

9. 2015 metais įvykdytos neformaliojo švietimo programos:
Eil. Programos pavadinimas
Nr.
1.
“ Pažinkim Teatro pasaka
kartu...“;

Vykdymo vieta

Pastabos

4 pamainos stovykloje
„Pasaka“
1 pamaina stovykloje
„Raganė“
1 pamaina stovykloje
„Trimitas“

Programa buvo tiražuojama
trijose stovyklose nes
dalyvavo skirtingi vaikai ir
buvo daugiau galimybių
paruošti gerai programą,
vadovus ir tobulinti jos
vykdymą.
Partneriai -Lietuvos
individualios psichologinės
pagalbos draugija.
Partneriai Klaipėdos ledo
ritulio klubas „HC
KLAIPĖDA“.
Partneriai Maltos ordino
pagalbos tarnyba

2.

„Nebūk abejingas. Rytoj gali būti
vėlu“

Stovykla „Dzūkijos šilas“

3.

„Sportas –sveikata“

Stovykla „Pasaka“

4.

„Turėti gerą draugą = būti geru
draugu“.

Stovykla „Pasaka“

10. 2015 metais įvykdyti bendri projektai pagal užsakovų paruoštas neformaliojo
švietimo programas:
Eil. Programos pavadinimas
Nr.
1.
„Savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo ir aktyvaus poilsio
stovykloje sutrikusio intelekto
asmenims bei jų šeimos
nariams.“
2.
Kūno kultūra ir sportas

Vykdymo vieta

Pastabos

Stovykla „Pasaka“

Bendras projektas su
Lietuvos sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrija
„Viltis“

3 pamainos stovykloje
„Raganė“

Bendras projektas su
Lietuvos kyokushin karate
federacija.
Dalyviai – Labdaros ir
paramos fondas
„Romumas“.
Partneriai - UAB „AMES
kalbų akademija“.

3.

Anglų kalbos mokymosi
programa „Discovery“.

2 pamainos stovykloje
„Dzūkijos šilas“

4.

Anglų kalbos mokymosi
programa

Poilsio namai „Zunda“

5.

Sveikatinimo ir komandinių
žaidinių programos

Stovykla „Pasaka“

Stovykla „Raganė“

Dalyviai: Lietuvos
šiuolaikinės penkiakovės ir
triatlono federacija,
kyokushin sporto klubai
„Danas“ ir „Shodan“,
Taekvando klubas
„Cunamis“, Kauno klubas
„Čiuožimas, LT“, Kėdainių
sporto klubai
Bendras projektas su sporto
klubu „Budora“.

2 pamainos Stovykla
„Trimitas“

Partneriai – krikščioniška
bendrija

7.

„Albatrosai“ krikščioniška
stovykla vaikams, paaugliams ir
jaunuoliams.
„Sakalų žiniatinklis“

Stovykla „Pasaka“

Partneriai – Lietuvos
sakaliukų sąjunga

8.

Stovyklos neįgaliam jaunimui

Stovykla „Pasaka“
Stovykla „Dzūkijos šilas“

Partneriai – Maltos ordino
pagalbos tarnyba

9.

“Sniego gniūžtės“

Stovykla „Trimitas“

Partneriai - Lietuvos
krikščioniškojo jaunimo
blaivybės sąjunga (LKJBS)
„Žingsnis“

6.

11. 2015 metais suorganizuoti neformaliojo švietimo renginiai :
Eil.
Nr. Renginio pavadinimas
1.
Akcija-renginys „Švarūs Baltijos
krantai“

Vykdymo vieta
Stovykla „Raganė“

2.

Stovyklų mugė „Menu pieva“.
Stovyklų pristatymas.

Vilniuje prie Baltojo
tilto

3.

Tarptautiniai jaunųjų profsąjungos
organizacijų lyderių mokymai

Poilsio namai
„Zunda“

4.

Dviračių žygis „Palanga- Lietuvos
kurortas“ (pažintinė ekskursija).

Poilsio namai
„Zunda“

5.

Ekskursijos: Pramogų parkas "Malūnų kaimas". Nuotykių parkas"Lūšių takas. Po ekskursijų vaikai
dalyvavo piešinių konkurse kur turėjo
atsispindėti jų įspūdžiai.
Teatralizuotas renginys „Išsaugokime
pasaką“

Poilsio namai
„Zunda“

Vakaronė –pamokėlė „Kastinysžemaičių gudrybės jį gaminant“;
Žemaičių kultūros pristatymas,
dalyvaujant Palangos folkloro
ansambliui „Mėguva“
Pirmakursių stovyklą Studentų
Fabrikas ,,STEP UP‘‘
“Fuksų stovykla”
“Didžiausias vasaros nuotykis”

Poilsio namai
„Salduvė“

6.

7.

8.

Stovykla „Pasaka“

Stovykla „Jaunasis
automobilininkas“

Dalyviai
UAB „Mecro technikon“
darbuotojų šeimos su
vaikais (birželio mėn.).
Dalyvavo vaikai, jų tėvai
(birželis).
Rėmėjai- F. Eberto fondas,
dalyviai- jaunimas iš
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos,
Čekijos, Gruzijos, birželis
mėn.
Dalyviai -Paparčių Šv.
Juozapo globos namų
auklėtiniai, liepa.
Lentvario Versmės
gimnazija, Vievio vaikų
dienos centras, lieposrugpjūčio mėn.
5-tos pamainos vaikai,
švietimo ir mokslo ministre
bei ŠMM viceministrai,
svečiai, rugpjūčio mėn.
Visagino atominės jėgainės
darbuotojų šeimos su
vaikais, rugpjūčio mėn.

M. Romerio studentai,
VU SA teisės fakulteto,
Vytauto Didžiojo SA,
KTU SA liepa –rugpjūtis.

12. 2015 m. veiklos vertinimas pagal SSGG:
Stiprybės
Įstaigos padaliniai įsikūrę patraukliose
geografinėse vietose
Įstaiga daugiau nei 20 metų organizuoja vaikų
poilsį, rengia ir įgyvendina programas, turi
svarią patirtį.
Susiformavę stiprūs vadovų kolektyvai,
komandinio darbo įgūdžiai, vyrauja pozityvi
atmosfera (maža būrių vadovų kaita – apie 15
%).

Silpnybės
Įstaigai trūksta įrangos ir priemonių veikloms.
Maži būrių vadovų, dirbančių su programų
dalyviais atlyginimai (2015 m. MVA buvo 1,95
€, būrių vadovų vidutinis VA buvo 2,07 €).
Nepakankama sveikos gyvensenos ir sporto
infrastruktūros, įrangos būklė.

Pastatų, statinių, įrangos bei priemonių fizinis ir
moralinis nusidėvėjimas, neatitikimas
šiuolaikiniams saugumo reikalavimams.
Galimybės
Atnaujinamos ir tobulinamos edukacinės
aplinkos, kuriamos naujos.

Prieš stovyklos pradžią organizuojama veiklų
vykdytojų atranka ir organizuojami
konkrečioms programoms skirti mokymai.
Atnaujinamos ir kuriamos naujos programos
stovyklų veikloms, bendradarbiaujama su
kitomis šalies įstaigomis, vykdančiomis
identišką veiklą.
Kuriamos sveikos gyvensenos įgūdžių plėtojimo
bei prevencinių programų įgyvendinimo
tradicijos.
Tęsiamas gauto į panaudą turto
modernizavimas.
Glaudus bendradarbiavimas su
kontroliuojančiomis ir priežiūros institucijomis.
VI.

Grėsmės
Neigiami socialiniai pokyčiai - vaikų
mažėjimas, nedarbas, emigracija (programų
dalyvių skaičiaus mažėjimas nuo pajėgumų
2014 m. buvo 81,36 %, 2015 m. – 70,9 %).
Mažėja dalyvių motyvacija aktyviai įsijungti į
vykdomas veiklas (neigiamas išmaniųjų
technologijų poveikis).
Blogėja vaikų sveikata, jaučiamas fizinio
pasirengimo trūkumas, vis daugiau į stovyklas
atvyksta vaikų, turinčių specialiųjų poreikių,
žalingų įpročių, patiriančių patyčias ir pan.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI IR
UŽDAVINIAI

13. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas (Pirmasis tikslas 01):
13.1. Sukurti ir įgyvendinti priemones: dalyvių motyvacijai didinti, aktyviai
dalyvauti programose ir gerinti programų kokybę (Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01);
13.2. Sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas veiklų vykdymo vietose (Pirmo tikslo
01 antras uždavinys 02);

13.3. Organizuoti priemones būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų
renginių vadovų kompetencijoms auginti (Pirmo tikslo 01 trečias uždavinys 03);
13.4. Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių
kūrybiškumą (Pirmo tikslo 01 ketvirtas uždavinys 04);
13.5. Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo
galimybių kiekį (Pirmo tikslo 01 penktas uždavinys 05).
14. Teikiamų paslaugų plėtra (Antrasis tikslas 02):
14.1. Įgyvendinti didesnį neformaliojo švietimo programų skaičių (Antro tikslo 02
pirmas uždavinys 01);
14.2. Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo
02 antras uždavinys 02).
15. Saugios, modernios ir kultūringos įstaigos kūrimas (Trečiasis tikslas 03);
15.1. Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01);
15.2. Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką (Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02).
VII.

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

16. Sukurti ir įgyvendinti priemones: dalyvių motyvacijai didinti, aktyviai dalyvauti
programose ir gerinti programų kokybę (Pirmo tikslo 01 pirmas uždavinys 01):
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Parengti naujo turinio ar atnaujinti esamų 10
G.Andrejevskaja
2016 m.
neformaliojo švietimo programų, organizuojant
G.Janulis
kovas - liepa
vaikų poilsį atostogų metu stacionariose
moksleivių poilsio stovyklose ir kitose erdvėse.
2. Organizuoti programų dalyvių apklausas
G.Janulis
2016 m.
mažiausiai trimis būdais: anketinė apklausa,
R.Petkienė
birželis –
apklausa internetu po pamainų, atsiliepimų
D.Zinkevičienė
rugpjūtis
žurnalai.
M.Drukteinis
L.Butkutė
3. Dalyvauti mažiausiai keturiuose moksleivių
G.Andrejevskaja
2016 m.
vasaros atostogų stovyklose finansavimo
vasaris –
konkursuose.
birželis
4. Temų, renginių, priemonių ir metodų programų
G.Andrejevskaja
2016 m.
įgyvendinimui pasiūlymų stebėsena.
kovas rugpjūtis
17. Sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas veiklų vykdymo vietose. (1 tikslo 2
uždavinys).
Eil.
Priemonės pavadinimas
Nr.
1. Erdvių pritaikymas programoms įgyvendinti. Mini
bibliotekėlių organizavimas poilsio namuose.
Vadovų darbo kambario atnaujinimas
2. Atnaujinti kompiuterinę techniką ir įrangą poilsio
namuose „Salduvė“
3. Investicijų programų įgyvendinimui stebėsena ir
kontrolė.

Vykdytojai
R.Petkienė
D.Zinkevičienė
D.Paulauskienė
G.Janulis
G.Andrejevskaja
B.Ribkienė

Vykdymo
terminas
2016 m.
kovas rugpjūtis
2016 m.
birželis
Ištisus
metus

18. Organizuoti priemones būrių vadovų, stovyklų koordinatorių bei poilsio namų
renginių vadovų kompetencijų augimui. (1 tikslo 3 uždavinys).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Vadovų mokymų, skirti programų vykdymui,
G.Andrejevskaja
2016 m.
stebėsena. Įgyvendinti dvejus mokymus. Už
birželis
mokymus atsakingas M.Drukteinis, K.Čiunychina.
2. Poilsio namų renginių vadovų mokymų stebėsena. G.Andrejevskaja
2016 m.
gegužė rugpjūtis
3. Mokymų programų kokybės gerinimas ir
G.Andrejevskaja
2016 m.
stebėsena.
G.Janulis
gegužė –
rugpjūtis.
4. Mokymų dalyvių skaičiaus stebėsena (kiekybinis
G.Andrejevskaja
2016 m.
rodiklis 60+).
birželis
19. Taikyti neformaliojo švietimo metodus ir priemones, skatinant dalyvių
kūrybiškumą. (1 tikslo 4 uždavinys).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Parengti ir įgyvendinti 4 programas, skirtas spec.
G.Andrejevskaja
2016 m.
Poreikių turintiems vaikams.
G.Janulis
gegužė –
D.Imbras
rugpjūtis.
D.Migaliova
2. Parengti ne mažiau 5 straipsnių ir informacinių
G.Janulis
2016 m.
pranešimų visuomenei viešojoje erdvėje apie
birželis vykdomas, įvykdytas veiklas, pasiekimus.
rugsėjis
3. Organizuoti susitikimą tikslu pasidalinti gerąja
G.Andrejevskaja
2016 m.
praktika su analogiškų veiklų organizatoriais
rugpjūtis
20. Didinti programų dalyvių ir vykdytojų įsivertinimo bei veiklų įvertinimo
galimybių kiekį (Pirmo tikslo 01 penktas uždavinys 05).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. NVŠ programų kokybės įvertinimo ir įsivertinimo G.Janulis
2016 m.
stebėsena, duomenų analizė.
gegužė –
rugsėjis.
2. Programų dalyvių pasiekimų įvertinimo ir
G.Janulis
2016 m.
įsivertinimo stebėsena, duomenų analizė
gegužė –
rugsėjis.
3. Programų vykdytojų įvertinimo ir įsivertinimo
G.Janulis
2016 m.
stebėsena, duomenų analizė
M.Drukteinis
gegužė –
L.Butkutė
rugsėjis.
Z.Stripeikienė
21. Įgyvendinti didesnį neformaliojo švietimo programų skaičių (Antro tikslo 02
pirmas uždavinys 01).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Parengti ir įgyvendinti 5 programas, skirtas
G.Andrejevskaja
2016 m.

tikslinėms grupėms
2.

Parengti ir įgyvendinti 6 trumpalaikes (iki 3 dienų) G.Andrejevskaja
neformaliojo švietimo programas

3.

Parengti ir įgyvendinti 2 regionines neformaliojo
švietimo programas

G.Andrejevskaja

kovas rugpjūtis
2016 m.
kovas rugpjūtis
2016 m.
kovas rugpjūtis

22. Padidinti neformaliojo švietimo programų vykdymo vietų skaičių (Antro tikslo
02 antras uždavinys 02).
Eil.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
Nr.
terminas
1. Įrengti naujas erdves NŠ programų vykdymui PN R.Petkienė
2016 m.
„Zunda“
kovas birželis
2. Įrengti naujas erdves NŠ programų vykdymui PN D.Zinkevičienė
2016 m.
„Salduvė“
kovas –
birželis
3. Organizuoti bibliotekėlę PN „Zunda“
R.Petkienė
2016 m.
kovas –
birželis
4. Organizuoti bibliotekėlę PN „Salduvė“
D.Zinkevičienė
2016 m.
kovas –
birželis

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.

Eil.
Nr.
1.

2.

23. Įgyvendinti daugiau prevencinių veiklų (Trečio tikslo 03 pirmas uždavinys 01.
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
terminas
Naujų valgiaraščių, atitinkančių uždaro maitinimo D.Paulauskienė
2016 m.
reikalavimus, pagal 3 amžiaus grupes parengimas L.Baužienė
gegužė ir suderinimas su VMVT
V.Sikorska–
birželis
Razumienė
E.Gudelionienė
Viešosios tvarkos palaikymo pareigūnų
E.Gudelionienė
2016 m.
apsilankymo integravimas į NVŠ programą
birželis
Parengti ir įgyvendinti vieną žalingų įpročių,
G.Andrejevskaja
2016 m.
smurto prevencinę programą.
birželis –
rugpjūtis
Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo integravimo G.Andrejevskaja
2016 m.
į teikiamas neformaliojo švietimo programas
birželis –
stebėsena.
rugpjūtis
24. Sukurti saugesnę ir sveikesnę aplinką (Trečio tikslo 03 antras uždavinys 02).
Vykdymo
Priemonės pavadinimas
Vykdytojai
terminas
MPS „Pasaka“ baseino katilinės įrangos keitimas, G.Janulis
2016 m.
patalpos remontas
kovas birželis
PN „Salduvė“ 8 sanitarinių mazgų remontas
G.Janulis
2016 m.
kovas -

3.

PN „Salduvė“ gaisro aptikimo ir įspėjimo
sistemos įrengimas (antras etapas).

G.Janulis

4.

MPS „Raganė“ virtuvės patalpų remontas, įrangos
atnaujinimas.

G.Janulis

5.

MPS „Raganė“ krepšinio stovų lentų atnaujinimas

L.Baužienė

birželis
2016 m.
kovas birželis
2016 m.
kovas –
birželis
2016 m.
birželis

VIII. LAUKIAMAS REZULTATAS
25. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta:
25.1. užtikrintas sėkmingas veiklų organizavimas;
25.2. gerės įgyvendinamų programų kokybė, didės veiklų įvairovė, patrauklumas ir
prieinamumas;
25.3. neformaliojo švietimo užsiėmimų veikloje bus tenkinami stovyklautojų saviraiškos
poreikiai, ugdomas vaikų kūrybiškumas, sveika gyvensena;
25.4. gerės vadovų kompetencijos;
25.5. bus sukurta saugesnė ir sveikesnė aplinka.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys įstaigos direktorė. Už plano vykdymą bus
atsiskaitoma įstaigos steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai.
_____________________________________

