Vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla „Lietuvos atgaja“

Veiklos ataskaita 2019

„Lietuvos atgaja“
„Lietuvos atgaja“ – nuo 1993 m. rengiama
viso pasaulio lietuvių vaikų švietimo ir
kultūrinio bendradarbiavimo stovykla.
Stovykloje remiamės kūrybiniais,
teatriniais, žaidybiniais ir patyriminiais
metodais, siekiame kokybiško dėmesio
kiekvienam vaikui, kuriame šiltus ir
šeimyniškus tarpusavio santykius.
9–17 metų vaikus į stovyklą kviečiame
išlaisvinti kūrybines galias, žaisti, naujai
atrasti lietuviškus papročius, šalies kultūrą
ir istoriją, geriau pažinti save, ugdytis
socialinius įgūdžius, emocinį intelektą,
atrasti draugų visam gyvenimui.

„Lietuvos atgaja“
Atgaja – daugiau nei stovykla. Tai
bendruomenė, kultūra, gyvenimo būdas.
Tikime, kad Atgaja nesibaigia po 10
stovyklos dienų: kiekvienas tampa
stovyklos vertybių, bendravimo,
kūrybiškumo, pilietiškumo
ambasadoriumi, įgytą patirtį pritaiko savo
šeimoje, mokykloje, draugų rate.
Stovyklą organizuoja labdaros fondas
„Vienybė“.
2019 m. – dvidešimt septintoji Atgajos
vasara.

Ką veikėme 2019?

SAUSIS–VASARIS

Seminaras seminarų vedėjams
Pasiruošimas naujų vadovų
atrankoms ir seminarams

Viršaičių seminaras
Kuriamos ir derinamos pamainų
temos ir aprašymai

KOVAS–BALANDIS

GEGUŽĖ

Pradedama registracija į
pamainas

Suformuojamos vasaros
pamainų vadovų komandos

8 stovyklos pristatymai-atrankos
naujiems vadovams

Vyksta Smarliūnų seminaras,
kuriame susitinka visi ateinančią
vasarą dirbsiantys vadovai

5 seminarai naujiems vadovams
(4 Vilniuje, 1 Kaune)
Pavasario pamaina

Ką veikėme 2019?

BIRŽELIS–RUGPJŪTIS

11 vasaros pamainų:

6 Smarliūnuose
4 Zelvoje
Pirmoji Atgajos šeimų pamaina

RUGSĖJIS

Sezono apibendrinimas su
vadovų bendruomene – Atgajos
vadovų forumas
Sezono apibendrinimas su vaikų
bendruomene – Atgajos vaikų
forumas

SPALIS–GRUODIS

Rudens pamaina
Pradedamos kasmėnesinės
Atgajos dienos Žalianamyje
Kuriamas naujas latgaja.lt
interneto puslapis
Pradedama ruoštis 2020 sezonui

Iš stovyklos dalyvių
atsiliepimų
„Aš Atgajoje jaučiuosi savimi. Čia jaučiuosi
labai laiminga. Atgaja man yra kaip ilgas,
greitai bėgantis sapnas, iš kurio labai gaila
pabusti. Čia yra daug veiklos. Niekada
nenuobodžiavau“
„Čia aš galiu tiesiog būti ir grįžti į savęs
atradimo kelią, čia man gera kurti, o ypač
kalbėti apie viską ir apie nieką“
„Man be galo įdomu buvo klausytis vadovų
pasakojimų. Taip pat man labai buvo įdomu
laukti sekančios dienos, nes kiekviena diena
buvo lyg nauja dovana ir galimybė “

Sezonas skaičiais

1066

154

54

54

stovyklų dalyviai:

vadovai-savanoriai, iš jų
65 savanoriavo pirmą
kartą

vadovai-specialistai:
viršaičiai, muzikantai,
dailininkai, medikai

vaikai į stovyklą atvyko iš
užsienio

963 vasaros pamainose
47 šeimų stovykloje
56 nesezoninėse
pamainose

Pamainų temos

Pavasario Atgaja

S1

S2

S3

„(Ne)savu balsu”

„Miuziklo slėnis: Velnio
nuotaka Baltaragio
malūne“

„Aptikimai-išradybos“

„Begalybė būdų pasakyti“

Išradimai, tyrinėjimai,
klausimai apie tai, kuo mes
unikalūs, kas mums įdomu,
kodėl būtina svajoti ir siekti
svajonių savo, kaip galime
kartu pažinti ir tobulinti
aplinką bei pasaulį.

Pamaina, skirta žaidimui
žodžiais ir be jų, skirtingų
būdų kalbėti ieškojimui,
mokymuisi per kalbą
suprasti save ir kitus.

Apie balsus – mano, tavo,
mūsų, sielos, širdies,
sąžinės, instrumento ir …
tapimą vienu balsu!

Muzikinė-teatrinė
pamaina, skirta miuziklo
žanrui.

Pamainų temos

S4

S5

S6

Z1

„Už laisvę, tėvynę ir tave”

„Keistuoliai“

„Viskas teka“

„Gaublys kultūros“

„Keistuolių teatro“ įkvėpta
pamaina apie kūrybą,
buvimą kartu esant
skirtingiems, keistuolius
aplink mus ir savyje.

Apie tai, kas keičia ir
pakeičia žmogų pasakose ir
realybėje.

Pamaina apie įvairius
kultūrinius reiškinius iš
viso pasaulio ir jų
atspindžius, paraleles
lietuviškoje kultūroje.

Istorinė pamaina, skirta
atminti 1944–1953
metais vykusias laisvės
gynėjų kovas, patirti jų
žygius, pasirinkimus ir
turėti stiprybės ir
kantrybės kovoti už savo
šalį.

Pamainų temos

Z2

Z3

Z4

Rudens pamaina

„(Ne)paprastas žmogus X
ir kiti (ne)pažįstamieji”

„Sapnuoti Vilnių verta“

„365°“

„Kai mes būsim dideli“

Pamaina, kviečianti
sapnuoti ir į Vilnių
pažvelgti tyrėjo, kūrėjo,
keliautojo, gyventojo,
nuotykių ieškotojo,
menininko akimis

Apie džiaugsmą švęsti
kiekvieną kalendoriaus
dieną.

Apie tai, ką reiškia augti ir
užaugti.

Apie save ir kitus, apie
vidų ir vertybes, apie
skirtumus ir panašumus,
apie supratimą ir
nesupratimą.

Šeimų pamaina
Pirmą kartą organizuota Atgajos stovykla,
skirta visai šeimai.
Pamainoje dalyvavo 13 šeimų – 47
dalyviai nuo 4 iki 62 metų.
Stovyklos įkvėpimas – Astridos Lindgren
kūryba.

Iš dalyvių atsiliepimų:
„stovykla suteikia jausmą, kurio ne visada
pajusi kasdieniame gyvenime. Čia galima
išlaisvinti savyje slypintį vaiką“,
„tai buvo geriausias vasaros savaitgalis“,
„labai patiko, kad nebuvo skirstymo „čia
suaugę, čia vaikai“ ir visi buvome priimti
kaip lygiaverčiai stovyklautojai“.

„Linksmadieniai Antakalnyje“
Bendradarbiaudami su Antakalnio
atviru jaunimo centru („Žalianamiu“)
rengiame Atgajos modeliu ir principais
paremtą dienos stovyklą
„Linksmadieniai Antakalnyje“ 7–13
metų vaikams.
Stovykloje save vadovų vaidmenyse
išmėgina ir vyriausieji Atgajos vaikai.
2019 m. įvyko 1 „Linksmadienių“
vadovų-savanorių rengimo seminaras.
Vasarą suorganizuotos 3 dienos
stovyklos pamainos, jose dalyvavo 96
vaikai, dirbo 18 vadovų-savanorių ir 3
viršaičiai.

Projektas „Dovanoju Atgają“
2019 m. tęsėme projektą „Dovanoju
Atgają“, skirtą padėti į stovyklą patekti
vaikams, kurie patys neturi galimybių to
padaryti.
Surinkta paramos suma – 2 847 Eur.
Dalinai arba pilnai finansuoti 28
kelialapiai vaikams iš socialiai remtinų ar
su finansiniais sunkumais susiduriančių
šeimų.

2018–2019 m. pajamos ir išlaidos
2019 m. „Lietuvos atgajos“ pajamos buvo 282 899 Eur, išlaidos – 276 389 Eur. Likutis plėtrai (lėšos,
taupomos ilgalaikėms investicijoms į infrastruktūrą ir stovyklos kokybę) sudarė 6 510 Eur arba 2,3 proc.
pajamų.

2019

2018

Išlaidų augimą, lyginant su 2018 m., daugiausia lėmė išaugęs stovyklautojų skaičius ir investicija į naujus
langus Smarliūnų stovyklavietėje.

Pajamos – 248 569 Eur

Pajamos – 282 899 Eur

Išlaidos – 226 375 Eur

Išlaidos – 276 389 Eur

Likutis
plėtrai –
22 194
Eur

Likutis
plėtrai –
6 510
Eur

„Lietuvos atgajos“ 2019 m. pajamos
2019 m. „Lietuvos atgajos“ pajamos buvo 282 899 Eur.
Iš jų:
Įmokos už vasaros kelialapius – 269 160 Eur
Parama stovykloms (fizinių asmenų parama iš projekto
„Dovanoju Atgają“, Atgajos džemperių įsigijimo ir kt.,
juridinių asmenų parama, kiti pajamų šaltiniai) – 5 169 Eur
Įmokos už nesezonines pamainas – 8 570 Eur

2019

„Lietuvos atgajos“ 2019 m. išlaidos, Eur
89 262

87 761

43 122
28 903
8 806

Maitinimas

8 237

Stovyklavietės
Stovyklų organizavimo Kultūrinės sąnaudos Tiesioginės nesezoninių Sveikatos išlaidos
(Smarliūnų
išlaidos (ryšio ir įvairios
(inventorius,
stovyklų išlaidos
(stovyklos medikų
stovyklavietės
bendrosios sąnaudos, priemonės, vadovų- (nakvynė, maitinimas,
darbo sutartys,
išlaikymo, ūkinės ir
stovyklos
specialistų paslaugų transportas, priemonės
draudimas nuo
komunalinės išlaidos,
administracijos
sutartys)
ir kt.)
nelaimingų atsitikimų,
darbuotojų darbo
darbuotojai, kitos
medikamentai)
sutartys, Zelvos
išlaidos)
stovyklavietės nuoma ir
susijusios išlaidos)

5 390

4 910

Vadovų-savanorių
rengimas (maitinimas,
priemonės, patirtų
išlaidų kompensavimas,
erdvė vadovų forumui,
sertifikatai). Dalį čia
nenurodomų vadovųsavanorių rengimo
išlaidų dengia VšĮ
„Jaunimas vaikams“ iš 2
proc. GPM

Transporto išlaidos

VšĮ Švietimo ir kultūros centras
„Jaunimas vaikams“
Viešoji įstaiga, renkanti 2 proc. gyventojų
pajamų mokesčio paramą „Lietuvos
atgajai“.

„Jaunimo vaikams“ lėšos skiriamos
vadovų rengimui: išvažiuojamajam
seminarų vedėjų seminarui (erdvės
nuomai ir dalyvių maitinimui) ir viršaičių
seminaro maitinimui.
2019 m. surinkta 1 061 Eur, nurodytoms
reikmėms ir banko mokesčiams išleista
928 Eur.

Numatoma plėtra
Pagrindiniai Atgajos namai – Smarliūnų
stovyklavietė – šiuo metu veikia tik vasarą,
pastatas nešildomas, jį veikia drėgmė, kasmet
priežiūra reikalauja vis didesnių investicijų.
Matome poreikį Atgajos veiklų plėtrai visus
metus: bendradarbiavimui su švietimo
įstaigomis, jaunimo organizacijomis, vietos
bendruomenėmis. Svajojame apie visus
metus veikiančius namus.
Taigi, aktyviai ieškome galimybių apšiltinti
pagrindinį pastatą ir jį iš esmės suremontuoti.

Tam reikalinga suma siekia 600 000 eurų.
Skaičiuojame, planuojame, domimės
įvairiomis programomis, projektais, ieškome
būdų kreiptis į privačius investuotojus.
Labai laukiame pasiūlymų, idėjų iš mūsų
bendruomenės – jei turite minčių šia
tema, būtinai susisiekite. Ačiū!

Kontaktai

Esame įsikūrę Antakalnio
atvirame jaunimo centre,
Antakalnio g. 84A, Vilniuje
+370 (5) 268 58 44
info@latgaja.lt

Labdaros fondo „Vienybė“
direktorė Aušra Lasauskaitė

Ataskaitą parengė komunikacijos
ir plėtros vadovė Ieva
Stogevičiūtė-Noreikienė

