Raudondvariečių bendruomenės stovykla 2016
2016 m. liepos mėn. 22-24 d.
Poilsio centras „Pušynas“, Jadagonys, Kauno raj.
Stovyklos teritorijoje yra net kelios sporto aikštelės, pavėsinės, poilsio zonos, atskira erdvė palapinėms (jei
norite nakvoti palapinėse), šalia - Nemunas, tvenkinys, miškas. Maistas gaminamas poilsio centro virtuvėje šviežias, sotus, skanus!

STOVYKLOS PROGRAMA
(atnaujinta 2016-07-14)
Penktadienis (liepos 22 d.)
11:00

Išvykimas į Jadagonis (Kauno raj.), įsikūrimas, susipažinimas, stovyklos programos
aptarimas

12:00-13:00 Pietūs
13:00-18:00 Aktyvios komandos formavimo užduotys lauke (I dalis)
Susipažinimo užduotys, žemutinių kliūčių ruožas, nuotykinės-orientacinės varžybos.
Organizatorius:

Mažiausiems: smagios veiklos (greta tėvų veiklų aikštelės): piešiniai ant veiduko, muilo
burbulų žaidimas, piešimas kreidelėmis ir kt.
Vadovės: savanorės Marija, Monika, Ieva

15:00-15:30 Pavakariai
15:30-18:00 Aktyvios komandinės užduotys lauke (II dalis)
Smagusis didysis stalo futbolas: daug juoko, judesio, koordinacijos, įspūdžių!
Organizatorius:

Mažiausiems: smagios veiklos (greta tėvų veiklų aikštelės): lipdymo modilinu, pasakos
skaitymo, gamtos pažinimo ir kt. užsiėmimai
Vadovės: savanorės Marija, Monika, Ieva

19:00-20:00 Vakarienė
20:00-22:00 Poilsis prie laužo, stalo ar kiemo žaidimai, krepšinis, žvejyba, muzika, ... - pagal
individualius interesus
23:00- 01:00 Naktinis nuotykių-orientacinis žygis (dalyvavimas - laisvas, t.y. kas turi jėgų ir noro;
kitiems - poilsio laikas)
Organizatorius:

Šeštadienis (liepos 23 d.)
8:00-9:00

Pusryčiai

9:00-10:45

Komandinės užduotys lauke (III dalis)
Laipiojimas Pagonijos uola, kopimas ant dėžių

Organizatorius:

Mažiausiems: smagios veiklos (greta tėvų veiklų aikštelės)
Vadovės: savanorės Marija, Monika, Ieva

10:45-11:15 Priešpiečiai
11:15-13:00 Komandinės užduotys lauke (IV dalis)
Linksmos turistinės estafetės (viskas, ką turi mokėti turistas) .
Organizatorius:

Mažiausiems: smagios veiklos (greta tėvų veiklų aikštelės)
Vadovės: savanorės Marija, Monika, Ieva

13:00-14:00 Pietūs
14:00-15:45 Vyresniesiems vaikams ir suaugusiems: energingas-turiningas seminaras-diskusija apie
dalyvavimo bendruomenės veiklose prasmę, naudą, galimybes, patirtį.
Moderatorius: Lina Grigė (bendruomenių veiklos ir savanorystės veiklų ekspertė)
Vaikams: sportinės ir kūrybinės užduotys lauke
15:45- 16:15 Pavakariai
16:15-18:00 Vyresniesiems vaikams ir suaugusiems: energingas-turiningas seminaras-diskusija apie
bendruomenių verslumą, savanorystę.
Moderatorius: Lina Grigė (bendruomenių veiklos ir savanorystės veiklų ekspertė)
Vaikams: žaidimai „Tiesa - drąsa“, eco-madų šou, piešinių sportiniai žaidimai lauke
18:30-19:30 Vakarienė
19:30-20:00 Šauniausios komandos apdovanojimų ceremonija, puikių prizų įteikimas!
20:00-22:00 Ramus poilsis prie laužo ar gamtoje; „Protų mūšis“ su puikiais prizais nugalėtojams;
muzika, žvejyba, maudynės tvenkinyje ir t.t. - pagal individualius interesus
22:00 - 8:00 Miegas
Sekmadienis (liepos 24 d.):
8:00-9:00

Pusryčiai

9:00-10:30

Vaikams ir suaugusiems: aktyvus seminaras - diskusija „E-medijos (Google, Youtube,
Facebook, Skype, blogai, Minecraft...: gėris? Blogis? Leisti? Drausti?“ - kad vaikų
veikla internete būtų ne tik smagi, bet ir saugi bei prasminga.
Moderatorius: Reda Lisauskaitė (komunikacijos ir medijų žinovė)

Mažiesiems ir ne tik - kūrybinės veiklos (aitvarų gaminimas, kt.)
Organizatorius

- Zapyškio kūrybos studija „Stuba“

10:30-11:00 Priešpiečiai
11:00-13:00 Aktyvus seminaras - diskusija „Raudondvario bendruomenės veikla: kas esame, kokie
norime būti, ką norėtume ir galėtume kartu padaryti ateityje? Lietuvos bendruomenių
veiklos sąlygos ir gerosios patirtys“
Moderatorius: Žilvinas Gelgota (strategijų rengimo konsultantas, bendruomenės vadovas, Lietuvos
bendruomenių veiklos ekspertas, UAB „Konsultus“ direktorius)

Vaikams: kūrybiniai užsiėmimai
Organizatorius

- Zapyškio kūrybos studija „Stuba“

13:00-14:00 Pietūs
14:00 –

išvykimas į Raudondvarį

REGISTRACIJA į stovyklą:
Registruojama iki 2016 m. liepos 18 d. 17:00 val.
Registruotis prašome užpildant dalyvio paraišką - anketą:
 E-anketą rasite internete www.raudondvaris.lt, Facebook paskyroje „Raudondvariečių
bendruomenė“,
Reikalavimai stovyklos dalyviams: Raudondvario seniūnijos gyventojai (prioritetas teikiamas
asociacijos „Raudondvariečių bendruomenė“ nariams ir bendruomenės organizuotų veiklų
dalyviams). Pastaba: vaikai be tėvų/senelių neregistruojami.
Registracijos mokestis: 5 EUR / asm.
Mokęstį prašome mokėti banko pavedimu iki 2016 m. liepos 18 d. 17:00 val.
Banko sąskaitos duomenys:
Asociacija „Raudondvariečių bendruomenė“
Sąskaitos nr. LT155010900014004690
Akademinė Kredito Unija
Banko kodas 112043843
INFORMACIJA apie stovyklą teikiama:
Www:
El.paštas:
Facebook:
Tel.

www.raudondvaris.lt
rdbendruomene@gmail.com
Raudondvariečių bendruomenė
8 699 57102, 8 655 41011

Projektą remia:
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 m.
konkursą ir asociacija „Raudondvariečių bendruomenė“.

