TĖVELIAMS: STOVYKLAUTOJŲ GYVENIMAS IR ATSAKOMYBĖS
Rytas
NERINGOS VERTYBĖS
Lietuviškumas

Neringa yra lietuviška stovykla. Stovyklaudami Neringoje, kuo daugiau išmokstame apie savo lietuvišką kilmę
ir kultūrą. Kiekvienas atvyksta su skirtinga lietuvių kultūros patirtimi, tad, pasidalindami savo patirtimi, žiniomis bei tradicijomis, mes praturtiname visus esančius
stovykloje. Reikalaujama, kad lietuvių kalba būtų
vartojama visada ir, kad visi stengtųsi kalbėti lietuviškai.
Todėl lietuvių kalbos stovyklos sesija skirta tiems,

kuriems lietuvių kalba namuose yra pagrindinė ir
kurie supranta bei gali susikalbėti lietuviškai.

Tikėjimas ir dvasingumas
Neringa yra katalikiška stovykla. Mes tikime, kad esame
Dievo sutverti ir Jame esame broliai ir seserys. Būdami
apsupti Neringos gamtos grožio, kuriame šeimos
nuotaiką, padedame vieni kitiems pajusti Dievą ir Jo
meilę kiekvienam. Kiekvienos vasaros pradžioje pavedame stovyklavietę ir visas stovyklas Viešpačiui ir Motinos
Marijos globai. Visa, kas Neringoje vyksta, vyksta Dievo
akivaizdoje. Stovyklos metu stengiamės gilinti savo
santykį su Dievu ir geriau suprasti Katalikų tikėjimą.

Asmeninė patirtis
Dievas suteikė kiekvienam skirtingus talentus bei
sugebėjimus. Stovykloje gyvenimas su bendraamžiais ir
dalyvavimas programoje suteikia galimybę savo gabumus
atskleisti, lavinti ir ugdyti asmenybę kitaip nei namuose
ar mokykloje.

Gyvenimas bendruomenėje ir
bendradarbiavimas

Gyvendami kartu, sukuriame bendruomenę. Glaudžiu
gyvenimu namelyje užmezgame ypatingus tarpusavio
ryšius ir, visiems stovyklautojams veikiant drauge,
pasijuntame tarsi didelėje šeimoje. Mokomės atsižvelgti į
kiekvieno poreikius ir įvertinti kiekvieno gabumus. Patys
praturtėjame padėdami, padrąsindami, dirbdami kartu ir
būdami atsakingi vieni už kitus. Kai nesutariame ar
turime bendravimo problemų, mokomės kaip susikalbėti,
suprasti ir atleisti, elgtis teisingai ir pozityviai spręsti
nesutarimus.

STOVYKLOS DIENOTVARKĖ
Stovyklautojai dalyvauja visose programos dalyse, kad
stovykla būtų ir saugi, ir linksma kiekvienam.

 Kiekvieną dieną pradedame ryto malda, po kurios
vyksta pusryčiai, apsitvarkymas ir vėliavų pakėlimas.
 Ryte vyksta įvairūs užsiėmimai ir pamokos: Lietuvos
kultūros, istorijos ar literatūros pamokos, dainavimas,
tautiniai šokiai, gamta, menas, drama, sportas, žaidimai,
diskusijos bei dvasiniai susikaupimai, malda ir Liturgija.
Dienotvarkė būna pakabinta kiekviename namelyje. Ją
taip pat turi kiekvienas vadovas. Stovyklautojai visada
gali pasitikrinti kur jiems paskirta būti.

Popietė
 Po pietų – laisvalaikis.
 Stovyklautojai prieš einadami prie prūdo kartu su
vadovais, gauna ledų.
 Stovyklautojai negali eiti prie krioklių ar kitur už
prūdo ribų, ar plaukioti laiveliais be vadovo. Maudytis
gilesnėse vietose leidžiame tiems, kurie išlaikė vandens
sargo plaukimo patikrinimą.
 Po maudymosi – laisvalaikis ir pavakariai, po kurių
vyksta popietinės pamokos ir užsiėmimai.

Vakaras

 Po vakarienės – laisvalaikis, vakaro programos
ruoša, vėliavų nuleidimas, vakaro programa.
 Diena baigiasi vakaro malda ir naktipiečiais.
 Kartu su vadovais stovyklautojai grįžta į namelius
nakčiai ir juose lieka iki ryto skambučio. Eiti laukan naktį
be vadovų yra griežtai draudžiama.

YPATINGI NURODYMAI
Pagarba kitam – Priekabiavimas arba kitų įžeidimas
(tiek fiziškai, tiek žodžiu) niekuomet nepriimtinas. Už
tokį elgesį stovyklautojas gali būti pašalintas iš stovyklos.
Tylos ir dėmesio ženklas – Iškelta vadovo ranka yra
ženklas nutilti ir vadovui duoti dėmesį. Vadovai nešaukia
ir nenaudoja švilpuko.
Švara Neringoje – Už švarą stovykloje yra atsakingi visi
– visi prisidėda prie savo namelio ir bendros
stovyklavietės švaros. Stovyklautojai mokomi gerbti
Neringos aplinką, inventorių ir patalpas: nerašo ant
sienų, nemėto pagalių ar akmenėlių į pievą, nelupa beržų
tošės, surenka popierėlius ir kt. šiukšles.
Valgykla/maistas Neringoje – Meldžiamasi prieš ir po
valgio. Stovyklautojai valgo kartu su savo namelio
gyventojais ir vadovu. Pavalgę stovyklautojai, sutvarko
savo stalą ir pagal eilę padeda suplauti indus. Negalima

išnešti indų bei įrankių iš valgyklos. Yra trys valgiai ir trys
užkandžiai kasdien.
Tėvelių prašome nedėti vaikams maisto ar saldumynų;
kasmet turime vis daugiau alergiškų vaikų, taip pat
atsiranda netvarka, vabalų ar pelyčių.
Koplyčia – Koplytėlė visada atidara ir laisvu laiku galima
užeiti ramiai pabūti, pamąstyti, pasimelsti, susitikti su
Jėzumi Švenčiausiame Sakramente. Apie tai, kad einama į
Koplytėlę, stovyklautojas turi pasakyti vadovui.
Privatūs pastatai ir vietos – Kai kurios vietos yra
privačios, nesaugios, arba į jas neiname ne programos
metu. Todėl be vadovo stovyklautojai neina į pagrindinio
pastato rūsį, antrą aukštą, biblioteką, prie prūdo, į mišką,
meno namelį, dirbtuvę, seselių namelį, kapeliono namelį,
virėjų namelį, vadovų kambarį. Gerbdami vieni kitus,
neina į kitų stovyklautojų namelius.
Dušai – Dušų namelį ant kalno naudoja mergaitės, o
namelį tarp pirmo ir antro namelio – berniukai.
Jaunesniems stovyklautojams būna paskirtas prausimosi
laikas, o vyresnieji prausiasi laisvalaikio metu.
Tinkama apranga – Stovyklautojai rengiasi tvarkingai,
kukliai ir dėvi tinkamus batus. Jei yra kas netinkamo
(pvz. rūbai su alkoholio, narkotikų, seksualiniu turiniu
bei simboliais, nusmukusios kelnės, ypač trumpi šortai ar
sijonai, marškinėliai, kurie pilnai neuždengia apatinių
drabužių, pilvo, nugaros ir krūtinės) vadovybė gali
reikalauti, kad stovyklautoja/s persirengtų. Tvarkingai
rengiamasi šv. Mišioms.
Skalbimo mašinos ir džiovykla – Stovykloje yra
galimybė
išsiskalbti
drabužius.
Jaunesniesiems
stovyklautojams drabužius padeda skalbti vadovai, o
vyresnieji stovyklautojai gali skalbtis patys per laisvalaikį.
Reikia atsivežti skalbimo miltelių ir monetų („kvoterių“,
t.y. po $0.25), norint skalbti.
Pirmoji pagalba – Stovykloje yra medicinos sesuo ir
pagal reikalą vaikams suteikiama pirmoji pagalba. Iškilus
rimtam reikalui, su tėvų sutikimu, kreipiamasi į miestelio
stovylos gydytoją. Stovyklautojų vaistai laikomi pas med.
seserį. Vaistai nepaliekami vaiko priežiūrai namelyje.
Kramtomoji guma – Draudžiama atsivežti ar kramtyti
gumą.
Telefonas ir lankymas – Telefono skambučiai ardo
stovyklos tvarką ir gali sukelti namų ilgesį. Stovyklautojų
neskatiname skambinti į namus, tačiau, iškilus
rimtesniam reikalui, stovyklautojai gali skambinti namo
su programos vedėjos leidimu. Tėvelių taip pat prašome
neskambinti be ypatingos priežasties. Tėvelių lankymasis

gali sukelti namų ilgesį jūsų (ar ir šalia esančių) vaikams ir
gali būti toliau sunku jiems stovyklauti. Todėl gerai
pasvarstykite, ar jūsų apsilankymas tikrai reikalingas ir
nesukels nelauktų emocijų.
Paštas – Vaikai labai laukia laiškų, kurie dalinami
kasdien. Tėveliai turėtų parūpinti vokų ir pašto ženklų,
jei stovyklautojai žada siųsti laiškus iš stovyklos.
Prašome nesiųsti siuntinių, nes siuntiniai dažnai
sukelia nesveiką konkurenciją. Kaip ir ankstesniais
metais, siuntinai bus sulaikomi ir grąžinami tik paskutinę
stovyklos dieną važiuojant namo.
„Krautuvėlė“ – norėdami išvengti, kad stovyklautojai
nesivežtų saldumynų ar kito maisto, vėl sugrąžinta
„Krautuvėlė“. Ji veiks 5 dienas per savaitę. Stovyklautojai
galės pasirinkti 3 pasirinkimus iš 5. „Krautuvėlės“
skanumynai/pasirinkimai bus atrinkti ir neturės riešutų.
„Krautuvėlės“ mokestis pridedamas prie stovyklos
mokesčio, žr. registracijos anketą.
Elektronikos prietaisai – Elektronikos prietaisai:
mobilieji telefonai, iPod, kompiuteriai, video žaidimai ir
kt. stovykloje yra draudžiami. Draudžiami prietaisai, jeigu
tokie bus surasti, bus paimti iš stovyklautojų ir grąžinami
stovyklos pabaigoje. Neringa neatsakinga už prietaisus,
kuriuos stovyklautojai atsiveža.
Grynieji pinigai – Nėra reikalo stovykloje turėti grynų
pinigų, išskyrus smulkių išlaidų skalbimui. Neringa
neatsako už stovyklautojams paliktus pinigus.
Nuostoliai – Stovyklautojai yra atsakingi už bet kokius
jų padarytus nuostolius. Jei stovyklautojai patys negali
atitaisyti, tėveliai finansiškai atsakingi už vaikų padarytą
žalą.
Draudžiama – Stovyklautojams draudžiama atsivežti
peilius, ginklus, rūkyti, vartoti alkoholį ar narkotikus.
Galima! – Džiaugtis draugais, vadovais, stovykla, gamta!
Su visa energija dalyvauti programose, lavinti lietuvių
kalbą, parodyti talentus ir padėti kitiems.

