PROJEKTINĖ VEIKLA 2020 METAIS
2020 metais Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras vykdė šiuos projektus: „Vaikų
dienos centras „Spyglys-3“ (15998 Eur, SADM), vaikų vasaros poilsio programa „Amatai ir
tradicijos-2“ (Varėnos rajono savivaldybė – 3919,00 Eur, Švietimo mainų paramos fondas – 3372,60
Eur, tėvų lėšos – 1336 Eur), „Sprtuoti – sveika, naudinga ir įdomu“ (2020 m. skirta 11302 Eur, Sporto
rėmimo fondas), „Gyvenkime sveikiau-2020“ (Varėnos rajono savivaldybė, 350 Eur).
Vaikų dienos centrą 2020 m. lankė tiek Vilkiautinio kaimo, tiek Panaros, Žeimių kaimų
vaikai. Centre vaikai ruošė pamokas, žaidė, sportavo, dalyvavo įvairiose edukacijose, stovyklose,
vyko į išvykas (Vilnius, Molėtai). Vaikams buvo organizuojamas pavežėjimas, maitinimas.
2020 m. vaikų vasaros stovykloje atostogavo 60 vaikų ir paauglių. Stovykloje šiemet
įgyvendinta programa „Amatai ir tradicijos-2“. Stovykloje vaikai ir paaugliai mokėsi lieti žvakes
senoviniu tradiciniu būdu bei į formeles, sužinojo apie vaškinės žvakės reikšmę bei vertę senovės
lietuvių gyvenime. Programos metu stovyklautojai mokėsi keramikos, iš molio nusilipdė po keletą
dirbinių. Prienų krašto muziejuje susipažino su audimu bei patys nusipynė po apyrankę, išaudė po
paveikslėlį.
Stovykloje daug dėmesio buvo skiriama vaikų bendravimui ir bendradarbiavimui:
žaidėme susipažinimo, komandos formavimo žaidimus, vyko varžybos tarp būrių. Paauglių
pamainoje ypač populiarūs buvo sportiniai žaidimai („bulvė“, tinklinis, krepšinis), pavakarojimai su
stalo žaidimais. Jaunesnieji ypač mėgo vakaro šokius, judriąsias estafetes. Kiekvienos pamainos
pabaigoje, organizavome stovyklautojų darbų parodas. Vaikai ir paaugliai paskutinę stovyklos dieną
rašė laiškus stovyklai, kuriuose dalijosi savo įžvalgomis bei pasiūlymais. Dauguma išvykdami žadėjo
vėl atvykti.
Įgyvendinant sporto projektus („Sportuoti – sveika, naudinga ir įdomu“ bei
„Gyvenkime sveikiau-2020“), vyko krepšinio 4x4 turnyras, Vasario 16-ajai skirtas stalo teniso
turnyras, tinklinio 6x6 varžybos, krepšinio, tinklinio, stalo teniso treniruotės, judrieji žaidimai
vaikams bei sporto užsiėmimai merginoms ir moterims. Džiugu, kad į sportuojančių gretas prisijungė
ir Vilkiautinio kaimo bendruomenės moterys, kurios lankė mankštos pratimus, aktyviai vaikščiojo (ir
tebevaikšto) su šiaurietiško ėjimo lazdomis. Minimų projektų lėšomis vyko sporto užsiėmimai visų
amžiaus grupių centro lankytojams, šeimoms.

