VŠĮ „SKAUTŲ SLĖNIO STOVYKLAVIETĖ“
303299703, Sukinių k. 2D, Ukmergės r. sav., 20254 Lietuva
8 663 64451 / skautu.slenis@gmail.com / www.skautuslenis.lt

SKAUTŲ SLĖNIO SAVANORIŲ PROGRAMA
Visame pasaulyje skautų stovyklavietės turi dedikuotą stovyklavietės savanorių komandą, kurią sudaro patys
pačiausi vadovai ir patyrę skautai. Tai skautai savanoriai, į kuriuos pirmiausia kreipiamasi, kai atvažiuoja autobusas vaikų
norinčių patirti skautišką žygį, išmokti išgyventi gamtoje bent 3 dienas. Skautų slėnis vėl renka komandą, kuri atstovaus
skautų judėjimui bei padės organizuoti įvairius skautiškus renginius mūsų broliams ir sėsėms 2016 metais.
Organizuojame skautiškas edukacines programas, vedame į sausumos ir vandens žygius, supažindiname su
skautiškomis specialybėmis, organizuojame stovyklas, renginius, įrenginėjame naujas trasas ir veiklų zonas, prižiūrime
Skautų slėnį. Taip su skautiška veikla susipažįsta vis daugiau vaikų ir jaunimo Lietuvoje, o nemaža dalis įsijungia į skautų
gretas bei tampa mūsų broliais ir sesėmis.
2016 metai bus tretieji mūsų veiklų metai, turėsime tarptautinę ilgalaikių savanorių komandą. Dar gausesnis burys
užsienio savanorių atvyks vasarą. Nusimato nerealiai aktyvi vasara, pilna veiklų, kelionių, iššukių ir šaunios skautiškos
draugijos! Kviečiu registruotis mūsų puslapyje, savanorių skiltyje. Šios ilgalaikės programos metu sudarysime sąlygas
skautams įgyti praktikos savanoriaujant ir dirbant stacionarios skautų stovyklavietės štabe, vedant užsiėmimus gamtoje,
įgyti kitų skautiškų patirčių bei kurti Skautų slėnį kartu.
Kas yra Skautų slėnio savanoris:
-

16+ metų Lietuvos ar užsienio skautas/skautė;
14+ dienų per metus skiria Skautų slėnio veikloms ir darbams;
Pasiruošęs/pasiruošusi tobulėti, mokytis, dirbti bei įveikti iššūkius.

Kodėl verta būti Skautų slėnio savanoriu:
-

PATIRTIS ir PRAKTIKA – puiki vieta savanoriauti ir augti bei tobulėti skautų
komandoje ir aplinkoje;
MOTYVACIJA – puikus laikas ne tik dirbant, bet ir dalyvaujant Skautų slėnio savanorių renginiuose bei
mokymuose;
ATRIBUTIKA – Skautų slėnio savanorių komandos atributika;

2016 metų Skautų slėnio veiklų planas
Data

Trukmė
(dienomis)

Kovas - balandis

1-3

Balandžio 23 d.

1

Balandis - gegužė

1-3

Gegužės mėn.

1

Birželio 23 - 29 d.

7

Liepos 1 – 7 d.

7

Liepos 9 – 15 d.

7

Liepos 18 - 27 d.
Liepos 28 - 31 d.

10
3

Rugpjūčio 14 - 20

7

Rugsėjis - spalis

1-3

Renginys, vieta
Skautų slėnio pasiruošimas vasaros sezonui: pionerija,
statybos, aplinkos tvarkymo darbai ir t.t.
Lietuvos skautijos pavasarios šventė Ukmergėje
Skautų slėnio edukacinės programos mokykloms ir
jaunimo grupėms (1-2 dienų žygiai sausuma ir
vandeniu, 2-3 dienų stovyklos ir kt.)
Skautų slėnio programų ir stovyklų pristatymas Vilniuje ir
kituose miestuose (dienos renginiai)
Skautų slėnio „Jūrų skautai neskautams“ stovykla
[1 pamaina]
Skautų slėnio „Jūrų skautai neskautams“ stovykla
[2 pamaina]
Skautų slėnio „Jūrų skautai neskautams“ stovykla
[3 pamaina]
Vandens žygis “Šventoji-Neris-Nemunas-Baltija”
Jūros šventė
Skautų slėnio „Jūrų skautai neskautams“ stovykla
[4 pamaina]
Skautų slėnio edukacinės programos mokykloms ir
jaunimo grupėms (1-2 dienų žygiai sausuma ir
vandeniu, 2-3 dienų stovyklos ir kt.)

Dalyviai
14+
Visi
8-18 metų vaikai
ir jaunimas
Visi

8-16 metų vaikai
ir jaunimas
Visi
Visi
8-18 metų vaikai
ir jaunimas
Visi

Susidomėjusius kviečiu pildyti skautų slėnio savanorio anketą ir siųsti el.paštu skautu.slenis@gmail.com
Anketą rasite mūsų puslapyje adresu: www.skautuslenis.lt/savanorio-anketa
Visų jūsų laukiu Skautų slėnyje 2016 metais!
Gilv., sktn., j. b. Jonas Dragūnas

Skautų slėnio vadovas

