
 

Kviečiame į patyriminį žygį 12-17 m. jaunuolius 

 

Kas tai?  

Tai ne šiaip sau žygis, tai veikla, skirta formuoti ir perkurti paauglių tarpusavio ryšį, aktyvaus laisvalaikio 

įpročius, skatinti fizinį aktyvumą. Jos metu dalyviai iš naujo atranda savo gebėjimus ir santykį su kitu. Gyvoji 

aplinka, kuria keliauja, diktuoja tam tikras sąlygas – spontaniškumą, tarpusavio pagalbos poreikį, kartais ir 

nepalankias oro sąlygas. Grupės tikslas nėra mokytis išlikti bet kokiomis oro sąlygomis ar nueiti kuo daugiau 

kilometrų. Esminis tikslas – patirti sėkmę saugiai darant kasdienius išgyvenimo ritualus (kuriant laužą, verdant 

valgį, ruošiant vietą nakvynei ir pan.), kurti ir stiprinti tarpusavio ryšį (mokantis pastebėti kitą, padėti kitam), 

nebijoti imtis iniciatyvos ir atsakomybės už savo veiksmus (pabūti su nesėkme), išmokti teikti ir priimti 

grįžtamąjį ryšį iš kito, stebėti savo jausmus ir juos įvardinti, pažinti savo ribas ir galimybes.  
 

Dalyvių pasiruošimas  

Fizinis: specialaus fizinio pasirengimo reikalavimų žygių grupės dalyviams nėra. Dienomis eisime į radialinius 

žygius (planuojame surasti vietinį gamtos gidą). Per dieną nueisime apie 10 km. 

Apranga: žygis vyks įvairiomis oro sąlygomis, todėl labai prašome tėvų paruošti atitinkamą aprangą: tinkamą 

avalynę, apsaugą nuo lietaus, saulės, vabzdžių, atsarginių drabužių komplektą. Drabužiai neturėtų būti brangūs 

ir saugotini. 

Miegas: grupės dalyvis vežasi savo miegmaišį ir miegojimo kilimėlį. Rekomenduojame turėti žibintuvėlį. 

Kuprinė: rekomenduojamas dydis, kad tilptų miegmaišis, drabužiai ir asmeniniai daiktai.  

Maistas: turėti asmeninį nevienkartinį virtuvės rinkinį - puodelį, lėkštę, šaukštą – tausokime gamtą.  

Žygio maisto ruošimu rūpinasi vadovai, jo gaminimu žygio metu – visa grupė, virsime ant laužo. Tėvai gali įdėti 

užkandį ar nedidelį skanėstą kelionės metui. Prašome dėti maistą, kuris yra sveikas.  

Erkės, uodai: Rekomenduojame skiepus arba turėti savo purškalus. Patikrinta priemonė – įtrynimas kokoso 

aliejumi.    
 

SVARBU 

Prašome informuoti vadovus, jei: 

 jaunuolis turi valgymo ypatumų ar alergijų; 

 jaunuolis turi sveikatos, miego sutrikimų, fobijų, nuolat vartoja vaistus ar kt.; 

 yra kitų dalykų, ką apie jaunuolį turėtų žinoti šalia esantis suaugęs. 
 

REGISTRACIJA 

https://www.bendrakeleiviai.lt/registracija/ 

 

 

Išvykimas: susitinkame birželio 26 d. 10 val. prie Jeruzalės RIMI (Jeruzalės g. 4, Vilnius).  

Grįžimas: birželio 28 d. 16 val. ten pat.  

Vieta: Mindūnai, Molėtų r.  

Gyvenimas: palapinėse.  

Transportas: užsakytas autobusas.  

Kaina: 30 eur.  

https://www.bendrakeleiviai.lt/registracija/

