Vasaros įkarštyje (rugpjūčio 20-24 d.) Rokiškio rajono vaikai iš socialinę atskirtį
patiriančių šeimų leidosi į įspūdingą nuotykį tarptautinėje vasaros stovykloje
„Būk aktyvus! Būk pozityvus!” Jelgavos (LV) rajone. Stovykla – tai viena naujo
J. Keliuočio VB bibliotekos 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos
programos projekto „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus socialinės
integracijos būdas vaikams iš nepalankiose sąlygose gyvenančių šeimų“, LLI263 (OPEN UP) vykdomų veiklų. Projekto trukmė: 2018.04.01-2018.11.30.

Projekto partnerių iš Latvijos organizuotoje stovykloje dalyvavo po 10 vaikų iš Rokiškio (LT),
Ludzos (LV) ir Jekapilio (LV) miestų. „Visi daro viską kartu“ – toks buvo stovyklos šūkis. Per 5
dienas dalyviai turėjo galimybę atskleisti savo gebėjimus bei talentus, pozityviai mąstyti,
pasitikėti savimi ir aktyviai gyventi. Įvairi kūrybinė veikla, žaidimai, sporto užsiėmimai,
rūpestingi ir energingi vadovai suteikė stovyklautojams turiningą ir aktyvų poilsį. Daugelis iš
stovyklos dalyvių pirmą kartą išvyko toliau nuo savo namų, mokėsi savarankiškumo
įgūdžių. Rokiškėnų grupę lydėjo ir kalbos barjerus įveikti padėjo bibliotekininkės Nadiežda
Ivanova ir Vida Ruželienė.

Visomis dienomis vyko įvairūs užsiėmimai, pramogos. Vaikai žaidė žaidimus, sportavo,
dalyvavo kūrybiniuose užsiėmimuose, maudėsi, važinėjo su kartingais, vandens dviračiais,
šokinėjo ant batuto, dalyvavo naktiniame žygyje, pirties atrakcijose bei talentų šou
vakarėlyje. Įsimintina ekskursija į Jelgavą, kur dalyviai lankėsi gaisrinėje ir jos muziejuje,
vėliau pramogos tęsėsi kamuoliukų baseine.

Stovyklos metu vaikai ir jaunimas patyrė pažinimo, bendrystės džiaugsmą. Geras oras, graži
vietovė, skanus maistas, stovyklos organizatorių iš Latvijos dovanos ir užfiksuotos
nepakartojamos akimirkos nuotraukose ir vaizdo įrašuose dar ilgai dalyviams primins
smagiai praleistą laiką tarptautinėje vasaros stovykloje.

Šis projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Bendras projekto biudžetas – 176 680,75 Eur., ERPF finansavimas –150 178,64 Eur.
Už turinį atsako Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Projekto veiklomis siekiama palengvinti socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų socialinę ir
ekonominę padėtį, tuo pačiu prisidėti prie Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų gyvenimo sąlygų
gerinimo.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
el. p. rasavingeliene71@gmail.com
Tel. +370 61638688
Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.latlit.eu www.europa.eu www.rokiskis.rvb.lt

