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KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS “SADUTĖ” 

BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PROJEKTAS 

 “GERA JAUSTIS REIKALINGU” 

 

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Kauno l/d darželio “Sadutė” , Kauno l/d „Židinėlis“, Kauno l/d „Želmenėlis“,  Kauno 

VDU klasinkinio ugdymo mokyklos bendradarbiavimo su VšĮ Valakupių reabilitacijos 

centro Kauno skyriumi  tęstinis  projektas “Gera jaustis reikalingu” (toliau - projekto) 

nuostatai reglamentuoja projekto  tikslą, uždavinius, dalyvius,  organizavimo tvarką. 

2. Projekto idėją atspindi ši  mintis: “Patirtis išmoko ypatingai vertinti tuos kelis žmones, 

kurie gali priimti tave tokį, koks esi” (rašytoja Gail Godwin). Lapkričio 29-oji , 

tarptautinė draugo diena, šis tęstinis projektas kviečia  ištiesti draugiškumo ranką 

žmonėms, kuriems labiausiai mūsų reikia. 

3. Projekto partneriai – Kauno l/d „Židinėlis“, Kauno l/d „Želmenėlis“, Kauno VDU 

klasikinio ugdymo mokykla. 

4. Projekto nuostatai skelbiami Kauno lopšelis-darželis tinklapyje: https://kaunosadute.lt/ 

 

                                                    II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas - skatinti  ugdytinių, jų tėvų (globėjų), senelių, įstaigų bendruomenės narių 

draugiškumą bei empatiją, įsigyjant VšĮ Valakupių reabilitacijos centro proto ir 

psichikos negalią turinčių asmenų siūtus daugkartinio naudojimo maišelių komplektus 

(3vnt. 3.5 euro), tokiu būdu ne tik prisidedant prie neįgaliųjų savirealizacijos, įtraukimo 

į darbo rinką, taip pat paremiant  jų stipendijų fondą bei prisidedant  prie mažesnio  

plastikinių maišelių naudojimo. 

6. Projekto uždaviniai: 

https://kaunosadute.lt/


6.1. įsigyti daugkartinių maišelių komplektą (komplekte 3vnt.) ar kitus, priede Nr.1 

pateiktus patikusius rankdarbius, ir tokiu būdu skleisti ir plėtoti aplinkosaugos idėją, 

skatinant saikingesnį vartotojiškumą. 

6.2. inicijuoti vaikus, jų tėvus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir kitus 

bendruomenės narius paremti šalia mūsų esantį “kitokį”, tačiau kaip ir mes visi,  

trokštantį jaustis reikalingu, žmogų. 

6.3. plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą  su VšĮ Valakupių reabilitacijos centro 

Kauno skyriumi ilgalaikėje perspektyvoje įtraukiant vis daugiau partnerių. 

 

                                                    III. DALYVIAI   

 

7. Projekto dalyviai - Kauno l/d  “Sadutė”, Kauno l/d „Židinėlis“, Kauno l/d „Želmenėlis“, 

Kauno l/d „Etiudas“, Kauno VDU klasikinio ugdymo mokyklos ugdytiniai, jų tėveliai, 

šeimos nariai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, visi bendruomenės nariai. 

 

                                        IV. ORGANIZAVIMO TVARKA 

8. Reikalavimai: 

8.1. kiekvienos grupės ar klasės mokytoja,  pateikia informaciją apie projekto tikslą 

tėvams bei  bendruomenės nariams, kurie norėtų ir galėtų prisidėti prie geranoriško ir 

empatiško projekto įgyvendinimo. 

8.2.  projekte dalyvaujantys Kauno lopšelio - darželio pedagogai, švietimo pagalbos 

specialistai, iki 2021 m. gruodžio 22 d. atsiunčia el.laišką:  s.rubeziene@gmail.com, 

nurodant darželio grupę ir kokių rankdarbių ir kiek vienetų pageidaujama įsigyti 

(Pavyzdžiai paveikslėliuose Nr. 1, 2, 3, 4) sau,  grupės tėvams ar artimiesiems 

artėjančių šv. Kalėdų proga. Projekte dalyvaujantys Kauno VDU klasikinio ugdymo 

mokyklos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, iki 2021 m. gruodžio 22 d., 

atsiunčia el. laišką : aurelija.reinikoviene@gmail.com  nurodant mokyklos klasę ir 

kokių rankdarbių bei kiek  vienetų pageidaujama įsigyti. 

8.3. projekte dalyvaujantiems mokytojams bus asmeniškai išsiųsta VšĮ Valakupių 

reabilitacijos centro nuotolinio atsiskaitymo rekvizitai bei aptartas saugus, nuotolinis, 

daugkartinių maišelių  perdavimo procesas. 

 

                                              V. ORGANIZATORIAI 

9. Projekto koordinatorės: 

mailto:s.rubeziene@gmail.com
mailto:aurelija.reinikoviene@gmail.com


9.1. Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai 

atliekanti direktorės funkcijas, Neringa Laurinaitienė, vyr. ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Sandra Rubežienė, Kauno VDU klasikinio ugdymo direktorės pavaduotoja 

ugdymui, socialinė pedagogė Aurelija Reinikovienė. 

Kontaktai: Sandra 860096538;  Aurelija 868645264. 

 

                                         VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10.  Projekto dalyviams, iki 2022 sausio 10 d., elektroniniu paštu bus išsiųsti Kauno 

lopšelio - darželio “Sadutė” padėkos raštai. 

11. Prašome  nekopijuoti kūrybinių VšĮ Valakupių reabilitacijos centro rankdarbių  idėjų ir 

nenaudoti jų asmeniniais tikslais. 

12. Užsakymų atsiuntimas  nurodytais el.pašto kontaktais organizatoriams laikomas 

sutikimu su šiomis sąlygomis. 

     Paveikslėlis  Nr.1  Daugkartinio panaudojimo maišelių komplektas. 3.5eur. 

                 

 

 

              Didžiausio maišelio išmatavimai: ilgis 39cm, plotis 28cm. 

              Vidutinio maišelio išmatavimai: ilgis 29cm, plotis 23cm. 



              Mažiausio maišelio išmatavimai: ilgis 23cm, plotis 20cm 

 

Paveiklėlis Nr. 2  Natūralaus lino maišelis, susipakuoja ir užsisega sagute. 6 eur. 

 

Paveikslėlis Nr. 3 Pliušiniai žaisliukai 1vnt. 9 eur. 



 

Paveikslėlis Nr. 3 Kiškiai šildyklės, viduje ekologiški rapsai, 1vnt. 6 eur. 



 

Paveikslėlis Nr. 4  Kalėdinis vainikas 1vnt. 15eur. 

 

 

                                                GERA JAUSTIS REIKALINGU! 

 

                        


