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SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO STOVYKLA JUDĖJIMO
NEGALIOS ASMENIMS
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos judėjimo negalios asmenims (toliau Stovykla) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Stovyklos tikslus ir uždavinius,
Stovyklos vietą ir laiką, Stovyklos organizavimo sąlygas, bendruosius ir specifinius
reikalavimus dalyviams, dalyvių registraciją, dalyvių atrankos organizavimą;
2. Projektą dalinai finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM;
3. Projektą organizuoja Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (toliau LŽNS). Atsakingas asmuo –
LŽNS projektų koordinatorė Ginta Žemaitaitytė (Gėlių g. 7, Vilnius; tel. 852691308, mob. tel.
865242652, el. p. ginta@negalia.lt)
II.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Siekti judėjimo negalios žmonių jau turimų savarankiškumo įgūdžių didinimo arba naujų
savarankiškumo įgūdžių formavimo būti savarankišku natūralioje gamtoje, negalios
kompensavimo, aktyvaus dalyvavimo visose gyvenimo srityse, geresnės dvasinės ir fizinės
savijautos.
5. Siekti grąžinti fizinės negalios žmonėms sugebėjimą pasirūpinti savimi, ugdyti socialinius
įgūdžius.
6. Skatinti neįgaliųjų savarankiškumą, ugdyti jų saviraišką;
7. Skleisti bei viešinti projekto tikslus ir rezultatus.
III. VIETA IR LAIKAS
8. Stovykla vyks Sabalunkų poilsiavietėje Salake, Zarasų raj. Poilsiavietėje yra judėjimo
negalios asmenims pritaikytas tualetas, baidarių prieplauka.
9. Stovyklos pradžia – 2016 m. liepos 4 d. 11 val.
10. Stovyklos pabaiga – 2016 m. liepos 10 d. 13 val.
IV.

STOVYKLOS ORGANIZAVIMO SĄLYGOS

11. Organizatoriai įsipareigoja parengti Stovyklos programą, paremtą aktyvia fizine veikla ir
savarankiškumo įgūdžių mokymais. Detali Stovyklos programa bus išsiuntinėta Stovyklos
dalyviams jų nurodytais elektroniniais paštais, taip pat programa bus įteikta atvykus
dalyviams į Stovyklą.
12. Stovykloje dalyvaus 1 specialistas, 2 LŽNS darbuotojai ir 4 savanoriai.
13. Dalyviai nakvos palapinėse. Numatomas 3 kartų į dieną (pusryčiai, pietūs ir vakarienė)
maitinimas. Dalyviai bus aprūpinti būtinu inventoriumi.
14. Dalyviai, nesilaikantys organizatorių patvirtintos programos, pažeidinėjantyis viešąją ir/ar
organizatorių nustatytą bendrą tvarką, gali būti anksčiau termino išsiųsti namo. Į
organizuojamas veiklas prasižengę dalyviai pakartotinai gali būti priimami tik po 3 metų.
V.

DALYVIAI. BENDRIEJI IR SPECIFINIAI REIKALAVIMAI

1.

15. Projekte dalyvauja asmenys, turintys įvairias judėjimo negalias, atsiradusias dėl traumų ir/ar
dėl įvairių susirgimų, judantys neįgaliojo vežimėliais, kitos kompensacinės technikos
pagalba ar be jos.
16.
Stovyklos dalyvių skaičius – 14 asmenų.
17.
Bendrieji reikalavimai dalyviams:
18.1 savarankiškai atvykti ir išvykti iš Stovyklos;
18.2 savarankiškai pasirūpinti higienos priemonėmis (jeigu reikia);
18.3 savarankiškai pasirūpinti asmeniniais vaistais (jeigu vartoja);
18.4 dalyvauti organizatorių numatytoje programoje;
18.5 vadovautis šiais Nuostatais;
18.6 laikytis viešosios tvarkos;
18. Specifiniai reikalavimai projekto dalyviams:
18.1.
Turėti savo palapinę, miegmaišį ir čiužinį.
18.2.
Pasirūpinti apsaugomis nuo saulės (turėti apsauginius kremus), lietaus (turėti
lietpalčius, skėčius).
18.3.
Turėti maudymosi kostiumėlius (tiems, kas laisvu laiku norės maudytis ežere ar
pačių pastatytoje pirtyje).
19. Dalyvių vaidmuo:
19.1. aktyvus dalyvavimas 7 dienų trukmės fiziniu aktyvumu paremtoje Stovykloje;
19.2. aktyvus dalyvavimas organizatorių sugalvotuose užsiėmimuose;
19.3. noras ir pastangos išsiugdyti kuo daugiau savarankiško gyvenimo įgūdžių.
VI.

DALYVIŲ REGISTRACIJA

20. Informacija apie organizuojamą Stovyklą (Nuostatai kartu su dalyvio registracijos anketa
REGISTRACIJA Į STOVYKLĄ) skelbiama nuo Nuostatų patvirtinimo dienos šiais
informaciniais kanalais:
20.1.
internetinėje svetainėje www.negalia.lt ;
20.2.
išsiuntinėjant informaciją elektroniniais paštais LŽNS asocijuotiems nariams;
20.3.
LŽNS FB grupės paskyroje https://www.facebook.com/Lietuvos-žmonių-sunegalia-sąjunga, LŽNS asocijuotų narių FB grupių paskyrose;
21. Dalyviai užpildo dalyvio registracijos anketą online ir išsiunčia ją organizatoriams.
Planuojamą dalyvių skaičių viršijus 100 procentų, registracija online uždaroma.
VII. DALYVIŲ ATRANKOS ORGANIZAVIMAS
22. Stovyklos dalyvių atranką vykdo Projekto koordinatorius - LŽNS prezidentės paskirtas
darbuotojas, atsakingas už Stovyklos organizavimą ir įgyvendinimą.
Projekto
koordinatorius, atrinkdamas dalyvius vadovaujasi šiais kriterijais:
22.1.
registracijos data;
22.2.
atrankos dalyvio motyvacija dalyvauti organizuojamoje veikloje, siekti rezultatų;
22.3.
atrankos dalyvio atitikimas tikslinei grupei, bendriesiems ir specifiniams
reikalavimams;
22.4.
jei dalyvauja ne pirmą kartą – įvertinimu, ar tokio tipo Stovykla reikalinga kartoti
atrankos dalyviui ir ar atrankos dalyvis nėra pažeidęs viešosios ar organizatorių
nustatytos tvarkos ankstesnėse stovyklose;
23. Pasibaigus registracijai online, Projekto koordinatorius per 2 darbo dienas sudaro Stovyklos
dalyvių sąrašą ir papildomai rezervinį dalyvių sąrašą bei teikia sąrašą LŽNS prezidentei
įvertinti ir tvirtinti. Rezervinis sąrašas sudaromas tam, kad būtų į ką kreiptis, jeigu prieš pat
Stovyklą asmenys atsisako dalyvauti organizuojamoje priemonėje. Tais atvejais, kai
nesurenkamas dalyvių skaičius, projekto kordinatorius siūlo vietas kitiems neįgaliems
asmenims, gerai užsirekomendavusiems iš praėjusių laikotarpių. LŽNS prezidentė įsakymu
per 3 darbo dienas tvirtina galutinį dalyvių sąrašą.
2.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Apie dalyvavimą Stovykloje projekto koordinatorius per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl
atrankos rezultatų priėmimo informuoja Stovyklos dalyvius nurodytais jų elektroniniais
paštais. Rezerve esantys dalyviai informuojami tik tuo atveju, jeigu atsilaisvina kurio nors
Stovyklos dalyvio vieta.
25. Organizatoriai neatsako už dalyvių saugumą ir sveikatos pablogėjimą, jei tai atsitiko ne dėl
organizatorių kaltės.

3.

