
Informacija apie 2017 m. vaikų vasaros stovyklą Žiobiškyje 

 

Rokiškio jaunimo centras 2017 m. liepos 7-16 dienomis Žiobiškio turistinėje bazėje 

organizuoja vaikų vasaros stovyklą  „Pažinimo vasara“ 7-18 metų vaikams. Stovyklos trukmė 10 dienų. 

Kelialapio kaina 180 Eurų.  

2017 m. gegužės 22 d. pasirašyta Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo vaikų 

vasaros stovyklose paslaugų 2017 m. pirkimo sutartis su Švietimo mainų ir paramos fondu. Programos 

įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis (finansuojama 

30 proc. kelialapio kainos). Penkiems vaikams iš šeimų, gaunančių finansinę socialinę paramą, vaikams iš 

gausių šeimų, gaunančių finansinę išmoką, vaikams, kuriems nustatyta negalia, imigrantams iš trečiųjų 

šalių, turintiems papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą  kelialapio kaina kompensuojama 95 proc. ir 

yra 9,00 eurai. 

Gautas papildomas finansavimas iš  Rokiškio rajono savivaldybės Rokiškio rajono vaikams 

leidžia dar  36 Eur sumažinti kelialapio kainą. 

Kelialapio kaina į stovyklą Rokiškio rajono savivaldybės vaikams yra 90 eurų. Kitiems  

vaikams kelialapio kaina 126 eurai.  

Stovyklos programos tema -  Pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas, sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas. Pasirinktos pilietiškumo ir tolerancijos ugdymo bei sveikos gyvensenos ugdymo temos 

neatsitiktinai.  Pastebėjome, kad vaikai mažai žino apie Lietuvai svarbias Rokiškio rajono istorines, 

atmintinas ir lankytinas vietas. Vasara – tinkamas metas neformaliuoju būdu apie tai sužinoti ir jas 

aplankyti. Stovyklautojai keliaus Aukštaitijos partizanų kovų ir žūties vietomis, dalyvaus ekologinėse 

akcijose, varžybose, susitikimuose su kitų organizacijų atstovais. Vaikai mokysis senųjų liaudies amatų, 

bendraus su tautodailininkais, kurie perteiks savo patirtį. Stovykloje dalyvaus vaikai, kurie mokykloje 

mokosi ne lietuvių kalba, gaunantys finansinę socialinę paramą ar turintys negalią, todėl  labai svarbus  

tolerantiškumas: pakantumas kitam ir kitokiems, gebėjimas gerbti kitus. 

Stovykloje skatinsime vaikus formuotis sveikos gyvensenos įgūdžius. Kiekvienas rytas prasidės sveikatos 

valanda: mankšta stadione ar prie vandens telkinio, vandens procedūromis. Bus organizuotas patyriminis 

žygis, kurio metu stovyklautojai išbandys savo ištvermę, orientaciją, bendraus su skautais/šauliais.  

  

 

Plačiau apie stovyklą skaitykite:  http://www.rjc.lt/vasara-108/lt/ 

Informacija  teikiama telefonu (8 458) 32732. 

Vaikų registracija jau vykdoma telefonu ir  internetu:  sekretore@rjc.lt 
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