
 

 

 

 

 

VASAROS PROJEKTO PARAIŠKA 

2018 m. BIRŽELIS  

 

 

 

 

1. Projekto pavadinimas: „Vasaros pradžia – su vandens gaiva !” 

 

2.  Projekto trukmė: 2018/06/01-2018/06/30 

 

3. Atsakingi darbuotojai (komanda): Jolanta Skruzdienė, Virmanta Kvedarienė, Aušrinė 

Tidikytė, Zina Indriulienė, Jolanta Diržienė, Ieva Kaupaitė. 

 

4. Projekto dalyviai (jaunuoliai): 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas Pavardė Grupė 

1. Solveiga Rasinskaitė 3 

2. Ineta Dilytė 3 

3. Vilija Neverauskaitė 3 

4. Arminas Kropas 3 

5. Ričardas  Armanavičius 3 

6. Nerijus Urbanavičius 3 

7. Darius Žukauskas 3 

8. Stasys  Žilys 6 

9. Gintarė Mačiulytė 6 

10. Rita Gailiūnaitė 6 

11. Tomas Janikūnas 6 

12. Gintas Mikalauskas 6 

13. Justas Šimkus 6 

14 Audrius Steiblys 6 
*Jaunuoliai, priklausomai nuo galimybių, dalyvauja keliuose vasaros projektuose. 

 

5. Projekto aprašymas: 

 

5.1. Projekto tikslas: 

 

Gilinti neįgalių jaunuolių žinias ir supratimą apie vandens gavybą, jo naudą ir įtaką žmogaus 

sveikatai bei jo panaudojimo būdus, gerinant ne tik fizinę, bet ir psichoemocinę būseną. 

 

 

 

 

 

 

 

    



5.2  Projekto veikla. 

 

Data Savaitės tema 

                        Birželis 

22 savaitė 

(Birželio 1 d.) 

 

Įvadinis projekto dalyvių supažindinimas su projekto numatoma  

eiga. Projekto pristatymas visiems centro lankytojams. 

 

23 savaitė 

(Birželio 4-8 d.) 

Vandens gavyba ir patekimas ant mūsų stało. Vandens kokybės 

ypatumai, jo tausojimas ir taupymas,  rūpinimasis aplinkos švarumu  

( informacijos paieška internete, diskusijos, pristatymai). 

Išvyka į UAB „Aukštaitijos vandenys” – edukacinis užsiėmimas 

ir ekskursija šia tema (6 d.) 

 

Savaitės refleksija apie patirtus įspūdžius ir sužinotą informaciją. 

 

24 savaitė 

(Birželio 11-15 d.) 

 

Vandens, kaip terapijos priemonės, poveikis žmogaus psihoemocinei 

būsenai. Informacijos paieška internete, apibendrinimas, 

pasidalijimas tarpusavyje. 

Relaksinis plaukimas pramoginiu laivu Ekrano 

mariose,Panevežyje   ( 14 d.) 

Savaitės refleksija apie patirtus įspūdžius ir sužinotą informaciją. 

 

25 savaitė 

(Birželio 18-22 d.) 

Susipažinimas su dideliais vandens telkiniais Lietuvoje, informacijos 

paieška internete, diskusijos apie dar nelankytas ir pageidaujamas 

aplankyti vietas, siekiant gerinti paslaugų gavėjų emocinę būseną ir  

gyvenimo kokybę 

Išvyka į Lietuvos Veneciją – Mingės kaimą. Edukacinis 

plaukimas laivu Minijos upe, įplaukiant į Krokų ežerą, Nermuno 

deltą, link išėjimo į Kuršių marias, aplankant Ventės ragą (19 d.) 

 

Savaitės refleksija apie patirtus įspūdžius ir sužinotą informaciją. 

 

26 savaitė 

(Birželio 25-29 d.) 

 

Vandens nauda žmogaus sveikatai. Vandens paruošimo – 

pagardinimo galimybės. Informacijos paieška internete, 

apibendrinimas, pasidalijimas tarpusavyje pristatymo forma. 

Vandens piknikas gamtoje:  

„Ne tik gardus, bet ir patrauklus vanduo !” 

 

Savaitės refleksija apie patirtus įspūdžius ir sužinotą informaciją. 

Projekto užbaigimas, aptarimas, įvertinimas. 

 

 

5.2.  Poveikis. Kaip įgytos žinios įtakos proto negalios jaunuolio socialinį savarankiškumą. 

 

Neįgalūs jaunuoliai pagilins jau turimas ir įgys naujų žinių apie vandens poveikį žmogui, jo 

gavybą ir kelią iki kiekvienų namų. Jie  išmoks ieškoti ir sisteminti informaciją internete. 



Sužinos būdus ir patirs praktiškai terapinį poveikį psichoemocinei būsenai gerinti, šia 

informacija galės savarankiškai pasidalinti su šeimos nariais ir kitais asmeninmis. 

Gauta informacija ir patirti įspūdžiai praplės jų akiratį ir įtakos socialinį savarankiškumą. 

 

 

 

 

6.  Tęstinumas: 

 

Gauta informacija bus pasidalinta su visais centro lankytojais bei šeimos nariais. 

Kitais metais, plečiant neįgalių jaunuolių akiratį ir gilinant žinias, planuojame tęsti vandens 

tyrinėjimą, įtraukiant į susipažinimą – nuotekų tvarkymą, aplinkosaugą, vandentvarkos ūkio 

raidą mūsų mieste. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto vadovas:                    Jolanta Skruzdienė  
                                               (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 


