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Eil. 

Nr. 

 

Renginio 

pavadinimas, jo 

forma 

Data Laikas Vieta Dalyviai Anotacija Programos vadovas ir 

organizatorius 

Pastabos 

 2018 m. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo  

ir pagalbos jiems teikimo paslaugų projektas 

„GLOBOS IR ĮVAIKINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS 2018 M. ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ 

1. Individualios 

konsultacijos 

esamiems 

globėjams 

2018-07-10 

 

17 val.  Zarasų 

rajono 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Esami globėjai 

ir jų globotiniai 

Individualių konsultacijų 

lygmeniu globėjas/įtėvis ar 

šeimynos darbuotojas galės 

savo problemas spręsti 

individualiu lygmeniu, 

pagal poreikį paslaugą 

priartinant prie kliento 

namų. 6 konsultacijos per 

mėnesį 

VŠĮ „Lyderių karta“ Sprendžiant 

krizines 

situacijas, 

konsultavimo 

laikas ir vieta 

gali keistis 

2018-07-17 

 

2018-07-24 

 

2.  Savipagalbos 

grupės ar grupinis 

konsultavimas 

2018- 07-13 17 val. Zarasų 

rajono 

socialinių 

paslaugų 

centras 

Esami globėjai Bus toliau buriami esami 

globėjai, paskatinti 

savipagalbai, atvirumui, 

tobulinti jų 

bendradarbiavimo įgūdžiai 

 

VŠĮ „Lyderių karta“  

2018-07-27 

PATVIRTINTA 

Zarasų švietimo pagalbos 

tarnybos direktoriaus  

2018-07-09 įsakymu Nr. VK-29 
 

mailto:pedag.centras@zarasai.lt
http://www.sczarasai.lt/


 DIENOS STOVYKLA GLOBOJAMIEMS VAIKAMS „MANO pasaulis“ 
 

1. Susipažinimo 

rytmetis gamtoje. 

Vaikų minčių 

lietus. 

 

2018-07-23 

  

  

10-16 

val. 

Zaraso ežero 

sala 

Visi stovykloje 

dalyvaujantys 

vaikai 

Kursime stovyklos šūkį ir 

pavadinimą. 

Atestuota socialinė 

darbuotoja  

Ina Bardinskienė, 

savanorė globėja 

Eglė Vaitkevičienė 

 

Saldžiosios 

kūrybinės 

dirbtuvės kartu su 

globėja Egle 

Vaitkevičiene 

Stovyklos 

vadovės 

pavėsinė 

Visi stovykloje 

dalyvaujantys 

vaikai, globėja- 

savanorė Eglė 

Vaitkevičięnė 

Susipažinsime su 

pagrindiniais maisto 

gaminimo būdais, virtuvės 

rakandais, produktais ir jų 

deriniais. Kartu plaksime, 

tepsime, ragausime pačių 

pagamintus saldėsius. 

Ina Bardinskienė, 

savanorė globėja  

Eglė Vaitkevičienė 

 

Vaikų receptų 

knygos kūrimas 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Visi stovykloje 

dalyvaujantys 

vaikai 

Popieriaus lape 

atvaizduosime vaiko 

sukurtą receptą; jį 

nupiešime ir aprašysime. 

Ina Bardinskienė, 

savanorė  

Aušrinė Bardinskaitė 

 

Judrūs žaidimai 

su balionais 

Zaraso ežero 

sala, 

tinklinio 

aikštelė 

Visi stovyklos 

vaikai 

Linksmai žaidžiame su 

šokančiais balionais 

žaidimus: Tinklinis su 

balionu ,,Sugauk balioną“ 

 

Ina Bardinskienė  

2. Žygis pėsčiomis į 

Bachmatų kaimą 

2018-07-24 

  

10-16 

val. 

Bachmatų 

kaimas 

Visi stovykloje 

dalyvaujantys 

vaikai ir 

pageidaujantys 

dalyvauti 

globėjai 

Jojimo pamoka su 

profesionalia trenere Laura, 

susipažinimas su žirgais. 

Ina Bardinskienė  

Piknikas  trenerės 

Lauros kieme 

Bachmatų 

kaimas 

Visi vaikai, 

jojimo trenerė 

Laura 

Suneštinės vaišės su mėtų 

arbata 

Ina Bardinskienė, 

savanorė  

Laura Nastajūtė 

 

 

3. 

 

 

Linksmi vasaros 

žaidimai  

2018-07-25 

  

 

10-16 

val. 

Zaraso ežero 

salos 

paplūdimys 

Visi stovykloje 

dalyvaujantys 

vaikai 

 Balionų su vandeniu mūšis Ina Bardinskienė, 

savanorė  

Eglė Vaitkevičienė 

 



 Edukacinė popietė 

bibliotekoje su 

Zuikiu 

Nulėpausiu. 

 

 

 

 Zarasų 

biblioteka 

Visi  stovykloje 

dalyvaujantys 

vaikai 

Zuikio Nulėpausio 

pasiūlytos knygelės 

klausymas, patikusios 

knygelės pristatymas. 

Laivelių iš popieriaus 

lankstymas. 

Ina Bardinskienė,  

Zuikis Nulėpausis- 

bibliotekos darbuotoja 

Liudmila Vaitavičienė 

 

Ritminė pamokėlė 

bibliotekos 

muzikinėje 

erdvėje 

 Zarasų 

biblioteka 

Visi stovyklos 

dalyviai 

Grojame su marakais, 

būgneliais, barškučiais. 

Įsiklausome į ritmą, 

išdainuojame  vaikų 

vardus. 

Ina Bardinskienė  

4. Paukštelių 

siuvimas  

2018-07-26 

  

10-16 

val. 

Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Visi stovykloje 

dalyvaujantys 

vaikai ir jų 

globėjai 

Siuvame sau paukštelį, 

prikemšame, gražiname 

pripiešdami plunksneles. 

Ina Bardinskienė, 

savanorė globėja  

Eglė Vaitkevičienė 

 

Piešinių konkurso 

paroda ,,Mano 

šeima‘‘ 

 Zarasų 

švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Visi stovykloje 

dalyvaujantys 

vaikai 

Savo piešiniuose  

įvairiomis piešimo 

priemonėmis vaikai atskleis 

savo vaikišką požiūrį į 

šeimą, jų šeimos modelio 

įsivaizdavimą ir piešiniu 

parodys, kokia svarbi 

vaikui yra šeima. 

Ina Bardinskienė  

5 Išvyka į Vilniaus 

,,Skypark“ batutų 

parką 

2018-07-27 10-16 

val. 

Vilniaus 

Skypark 

batutų 

parkas 

Vilniuje 

Globėjai ir 

vaikai 

Vaikai išbandys save šuolio 

į aukštį rungtyse, įgaus 

drąsos ir tobulins savo 

fizinius gebėjimus, 

patirdami aibę teigiamų 

emocijų. 

Ina Bardinskienė, 

Genovaitė Vadaišienė 

 

 

Direktorė         Gintarė Laurikėnienė 


