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NUOSTATAI
20r5-03-26

Vilnius

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nelgaliq vaikq ir tevq stovyklos nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvavimo s4lygas
ir vykdymo tvark4.

2. Stovykl4 organizuoj a Lietuvo s neigaliqj q draugij a.
3. Stovykla rengiama vykdant 2015 m. neigaliqjq asociacijq veiklos remimo projekt4.

II. STOVYKLOS TIKSLAI

1. Ugdyti neigalirl vaikq asmenybq:
1.1. Reik5ti k[rybines galias;
1.2. Vystyti iniciatyv6
1.3. Kaupti bendravimo bei socialinius igfldZius;
2. Didinti tevq pasitikejim4 savimi ir vaikais:
2. I . Teikti psichologing pagalb4 tevams rtpimais klausimais;
2.2.Formuoti nauj4tevq poZilri i vaikq savarankiSkum4;

rrr. DALYVAVTMO SALYGOS

1. Norint dalyvauti stovykloje, neigalus vaikas, jo tevai arba globejai, privalo pateikti
,,Neigaliq vaikq stovyklos dalyvio registracijos anketq'' (1 priedas).

2. "Neigaliq vaikq storyklos dalyvio registracijos anket4'' pateikti iki 2015 05 25 el. pa5tu
saule@draugiia.lt

3. Stovyklos dalyvius pagal atsiqstas anketas atrinks vertinimo komisija.
4. Atrinkti dalyvauti stovykloje vaikai privales pateikti gydytojo paiymq.leidZiandi4dalyvauti

stovykloje.
5. Storyklos dalyvio mokestis yra 5,80 € kuris bus panaudotas dalyviq ekskursijai bei kitoms

projekte nenumatytoms i5laidoms padengti. Dalyvio mokestis mokamas stovykloje, pirmestovyklos
dien4.

6. Stovyklos dalyviams bus organizuojamas pilnas maitinimas.
7. Stovyklos dallwiai ir jt1 palydovai bus apgyvendinti stovyklavieteje adresu: OSupio takas

12, MonciSkes, Palangos m. savivaldybe.
8. Klausimus, susijusius su nuvykimu ir parvykimu i5 stovyklos, sprgsti su projekto vykdytoju

Antanu Jasinsku (tel. nr. 8-5-2757724).
9. Stovykloje gali dallvauti ne[galus vaikai turintys fizingnegali4.



10. Stovyklos dalyviq amZius nuo 6 iki 14 metq.
1 1. Stovyklos dalyviai nesilaikantys nustatytq stovyklavietes vidaus tvarkos taisyklir5 pateikq

klaidingq diagnozE anketoje, nepateikE gydytojo paZymos leidZiandios dalyvauti stovykloje bus
i5siqsti ntlmo.

IV. VYKDYMO TVARKA

1. Dalyvauja:
1.1. 15 neigaliq vaikq;
1.2. 15 vaikq palydovq (artimqi$;
1.3. I stovyklos vadove;
1.4. I psichologe.
2. Trukme: 7 dienos (2015 06 25 -2015 07 01).
3. Stovyklos metu dalyviams vyks:
3.1. Grupiniai ir individualfls terapiniai, relaksaciniai uZsiemimai, konsultacijos vaikams ir
suaugusiems, vyks iki 5 valandq per dienq.
3.2Kita veikla organizuojama tevq kartu su vaikais pagal vaikrl galimybes ir poreikius.
4. Stovyklos metu tevai yra atsakingi uZ vaikq prieZilr4 ir saugumq.


