APIE STOVYKLOS “LABANORO ŠĖLSMAS” VEIKLAS
Kai vaikai, tėveliai, globėjai klausė „o ką mes veiksime stovykloje?“ –
atsakymas buvo paprastas –„Ilsėsimės“. Šios stovyklos pagrindinė idėja buvo – sukurti
vaikams geras sąlygas poilsiui (buitines ir kūrybines), patirti naujų įspūdžių, rasti draugų,
sužinoti įdomių dalykų, išmokti naujų veiklų ir nugalėti baimes...
Stovyklos veiklos buvo nukreiptos į tai, kad vaikai išmoktų bendrauti ir veikti
kartu, atrastų savo pomėgius, aktyviai dalyvautų, nugalėtų baimes. Veiklas organizavo
stovyklos vadovai, įstaigos partneriai.
Stovykla prasidėjo būrių suformavimu, saugaus elgesio instruktažu, taisyklių
sukūrimu.
Po būrių prisistatymo, vėliavos nuspalvinimo ir pakėlimo, vaikai kartu su
vadovais perskaitė kartu stovyklos taisykles ir po jomis pasirašė. Tai buvo stovyklos
Garbaus elgesio deklaracija. Kad būtų visiems paprasta ir aišku būnant kartu.
O toliau sekė mūsų stovyklos veiklos ir kasdieninis gyvenimas. Vaikai su
vadovu Donatu rengė spektaklį, su vadovais Smilte, Saule ir Mykolu žaidė įvairius
žaidimus, vadovės Kotryna ir Irma organizavo kitokias veiklas.
Kasdienybę praskaidrino stovyklos svečiai: AB Lietuvos geležinkeliai
jaunimo grupė, kuri pravedė įdomius pasakojimus apie traukinių gyvenimą; surengė
viktorinos klausimus; papasakojo apie saugų elgesį šalia geležinkelio ir traukinyje; o paskui
buvo puiki foto sesija. Vaikai tapo traukinio palydovėmis, mašinistais ar budėtojais. Buvo
smagu!
Su projekto “Žaliasis kodas“ , kurį inicijavo Europos parlamento narė Radvilė
Morkūnaitė – Mikulienienė, atstovais, vaikai kartu sprendė ir aptarė gamtos saugojimo
svarbą ir būdus. O paskui kartu iš atliekų darė dekoracijas spektakliui. Jos gavosi šaunios.
Pilietinės gynybos centro prie KAM

srž. Nerijus Vitas parengė vaikams

šaudymo varžybas, atrodo neįveikiamų kliūčių ruožą.
Laikas bėgo greitai. Diena keitė naktį. Tiesa, naktį vyko visokie renginiai:
numatyti ar paslaptingi: naktiniai filmo žiūrėjimai (dažniausiai žiūrovai sumigdavo tiesiog
salėje), paslaptingai vaikai naktį tapdavo gražiai spalvotais.... O dar kur paštas, kiekvieną
vakarą . Ieškojome lobio pagal užkuoduotas užuominas. Viena grupė labai greitai
„išrifravo“ užuominas ir lobis atiteko jiems....

Oras beveik visas dienas buvo gražus, todėl gaivinomės stovykloje esančiame
prūde. Kai kas išmoko plaukti, kai kas patobulino šuolius į vandenį. O dar estafetės, sporto
žaidimai, žemuogių pieva....ir Galinos skaniausi blynai.
Paskutinę dieną turėjome

svečių: atvyko mamos, Labanoro kaimo

bendruomenės nariai, svečiai iš Europos parlamento nario Juozo Imbraso atstovybės,
sodybos šeimininkai. Žiūrėjome spektaklį „Karkvabalio jubiliejus“. Jam scenarijų ir tekstą
sukūrė vadovas Donatas, dekoracijos buvo padarytos iš atliekų. Tiesa, jubiliejaus vaišės
buvo kuo tikriausios. Spektaklis buvo puikus.
Po spektaklio susirinkome prie vėliavos. Po trumpų atsisveikinimo kalbų,
diplomų įteikimo dalyviams, muilo burbulų fone skautas Jokūbas nuleido stovyklos
vėliavą.
Paskui dar vaišinomės šviežiu medumi su agurkėliais, papietavę pradėjome
skirstytis namo....Sudie stovykla ir iki kitų metų .....2014 07 23 -30 

Statistika:
Stovykla vyko 2013 06 26 – 07 03, Vilijos Čepulienės kaimo turizmo sodyba (Utenos
rajonas Pliauškečių kaimas).
Dalyvavo stovykloje: 39 vaikai, 7 auklėtojai – savanoriai
Vaikai iš globėjų šeimų (kompensuojant kelialapį globėjams nuo 100 iki 90 proc.) – 18
vaikų
12 vaikų dalyvavo iš Vilniaus Antakalnio ir Lentvario vaikų socialinės globos namų ( 50
proc. apmokėjimas pinigais, likusi dalis natūra (priemonės, vadovai)
9 vaikai buvo iš šeimų, tėvai pirko kelialapius su 10 proc. nuolaida (nes gauta PLF Maisto
bankas parama)
Stovyklos išlaidų pasiskirstymas:
60 proc. biudžeto – sodybos nuoma;
30 proc. biudžeto – maitinimas;
5 proc. biudžeto – atlygis virėjai (vadovai dirbo savanoriškais pagrindais)
5 proc. biudžeto – smulkios išlaidos (vaistai, kanceliarinės prekės).
Detalesnė finansinė ataskaita bus skelbiama š.m. rugsėjo mėn. pabaigoje (baigiantis
ketvirčiui)
Ataskaitą parengė: PPI direktorius
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