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Gerb. tėveliai ir mokiniai

Jūrų skautija ,,Divytis“ steigia naują vienetą Kazlų Rūdoje. Ir nors uţsiėmimai vyks tik po
karantino, kviečiame būtent dabar registruotis norinčius įvairaus amţiaus mokinius: dabar
uţsiregistravus, veikla daugumai mokinių faktiškai būtų nemokama. Kreiptis į vieneto
vadovą Ţydrūną Šakočių, tel. 8 611 47039 (darbo dienomis – skambinti tik tik vakare) ir el.
paštu: zydrunas.sak@gmail.com. Tada bus atsiųsta daugiau informacijos, atsakyta į mokinių
ir jų tėvų klausimus. Vadovas yra kariškis, turi pedagogo kvalifikaciją, daug patirties,
dirbant su jaunimu Šaulių organizacijoje ir kitoje neformaliojo ugdymo veikloje.
Užsiėmimai vyks tik po karantino, daugiausia gamtoje, su išvykomis, nakvynėmis, 1-2 kartus
per mokslų metų kiekvieno mėnesio savaitgalius, per mokslo metų atostogas. Todėl dalyvauti
paranku ir mokiniams, dalyvaujantiems kitose veiklose. Veikla vyks tiek Kazlų Rūdos apylinkėse,
tiek vykstant į aplinkinių rajonų mokyklas, pas karius, baidarėmis plaukioti upėmis, Kauno
mariose – jūrine valtimi, buriniu katamaranu. Vasarą bus galimybės dalyvauti keliose savaitės ir
ilgesnėse tik savikainos ar ir pigiau tekainuojančiose didesnėse stovyklose, kurios vyksta prie ežerų,
marių ar Klaipėdoje bei ilgesniuose žygiuose (pvz., 2020 m. vyko žygis Nemunu ,,Kaunas - Rusnė“.
Norintys ar ir visa grupė galės pasirinkti ir papildomą jūrų kadetų, švelniai sugriežtintos
drausmės, veiklą, daugiau susieta su jūreivyste, karyba, nes mūsų organizacija priklauso
Tarptautinei jūrų kadetų asociacijai (ISCA). Paaugus, vyresniems, bus galimybės vykti į
tarptautinius mainus. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais mūsų vyresnieji skautai nemokamai
stovyklavo dvi savaites Suomijoje, mokydamiesi buriuoti, jūroje plaukė burlaiviu į Gdanską, ten
dalyvavo tarptautinėjev šventėje.
Nario mokestis metams - 15 eurų, bet vaikams iš socialiai remtinų šeimų ar lankant iš šeimos
keliems vaikams yra lengvatos.
Atkūrę Jūrų skautų judėjimą šalyje ir veikdami nuo 1989 m., siekiame, kad skautaujantys per įdomią, patrauklią,
nuotaikingą ir daug gamtoje organizuojamą saugią ir būtent ugdomąją veiklą, pritaikytą pagal amžių, prisiimtų dvasines
vertybes, rastų tikrų draugų, išmoktų gražiai bendrauti, veikti kartu, išreikšti save, taupyti laiką, pažinti ir gerbti save ir
kitus, kad mokytųsi pareigingumo ir atsakingumo, valdyti savo emocijas, tapti ištvermingesniais. Tai leis turėti tvirtą
charakterį, patirti mažiau nesėkmių ir lengviau rasti savo kelią, tapti lyderiais, sąmoningomis asmenybėmis.
Pagarbiai, Algimantas Malkevičius,
el. p.: algimantas.malkevicius@gmail.com
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