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NERINGOS MISIJA IR VIZIJA 
 

„Neringos“ stovyklos misija ir vizija susikūrė 1969 m. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserims 
perkėlusioms stovyklinę patirtį iš Putnamo į „Neringą“. Per daugelį metų susiformavo ir išryškėjo 
nuostatos bei gairės, kodėl ir kaip įgyvendinti stovyklos misiją. Esame visi atsakingi ištikimai tęsti 
„Neringos“ misiją šiandien ir ateityje. 
 

„NERINGOS“ MISIJA – suteikti stovyklautojams, vadovams, darbuotojams, 

šeimoms bei visiems dalyviams lietuvišku paveldu ir katalikų tikėjimu praturtintą 
patirtį, kuri brandintų teigiamus asmenybės bruožus.    
 

LIETUVIŠKAS KULTŪRINIS PAVELDAS 
 

„Neringa“ suteikia progą ir galimybę susipažinti, patirti bei pagilinti lietuvių kultūros patirtį. Į 
kiekvieną stovyklą ar renginį įtraukiami dalyvių amžiui bei žinių lygui pritaikyti įvairūs lietuviško 
paveldo elementai, pvz.: kalba, istorija, literatūra, tradicijos, papročiai, žaidimai, folkloras, šokiai, 
dainos, menas, kulinarija. 

 

KATALIKŲ TIKĖJIMAS 
 

Pajusti ir švęsti Dievą bei Jo gailestingą meilę, ir atpažinti, kad kiekvienas esame sukurti į Dievo 
panašumą, – tai „Neringos“ stovyklos misijos esmė. Tikėjimas perduodamas Romos katalikų 
tikėjimo tradicija. Jis puoselėjimas ne tik per kasdieninę maldą, bet ir per įvairius tikėjimo patirtį 
ugdančius užsiėmimus. Krikščioniškos vertybės sudaro kasdieninio gyvenimo ir tarpusavio 
bendravimo pagrindą – mylėti artimą kaip save patį.  

 

POZITYVUS ASMENS UGDYMAS 
 

Stovyklos užsiėmimuose stengiamasi įtraukti visą asmenį, t.y. jie skirti ugdyti asmens protą, kūną 
ir dvasią. Kuriama teigiama ir bendradarbiavimą skatinanti aplinka, kurioje stovyklautojai ir 
dalyviai galėtų jaustis laisvai, dalintis savo sugebėjimais, išbandyti kas dar nepažinta, mokytis iš 
klaidų, vertinti kiekvieno įnašą ir taip save brandintų bei stiprintų pozityvų savęs vertinimą.  

 

„NERINGOS“ VIZIJA yra būti ugdančia, paprasta ir palaikančia bendruomene – 

kaip šeima, kurioje stovyklautojai, vadovai, darbuotojai, šeimos nariai ir visi dalyviai 
gali išreikšti savo lietuvišką kilmę ir katalikų tikėjimą, stiprindami savo asmeninę, 
kultūrinę bei dvasinę brandą.   
 

UGDANTI APLINKA  
 

Stengiamasi, kad visi užsiėmimai būtų ne tik smagūs, bet ir prasmingi. Taikomas mokymosi per 
patirtį metodas (pvz. drama, vaidinimai, atkuriant istorinius įvykius, įvairūs bandymai, diskusijos) 
padeda ugdyti charakterį . 
 

Susikaupimo valandėlės ir savęs pažinimo užsiemimai yra integrali programos dalis. Kiekvienas 
„Neringos“ bendruomenės narys prisideda prie misijos perdavimo ir patirties. Kiekvienas tampa 
pavyzdžiu kitiems. 
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PAPRASTA APLINKA 
 

Vermonto gamtos grožio apsuptyje svarbu ugdyti pagarbą, atsakomybę ir rūpestį gamta. 
Stovyklos inventorius yra paprastas ir minimalus, vengiama miesto garsų, ir technologijų 
naudojimo.  Skatinama geriau įsiklausyti ir rasti įkvėpimą gamtoje.  
 

Didžiausi ištekliai yra stovykloje esančių natūralūs žmonių gebėjimai.  Žmonės, ne daiktai, yra 
svarbiausia atpažįstant, kas gyvenime yra vertinga ir prasminga; didžiausias dėmesys skiriamas 
tarpusavio bendravimui.   
 

Technologijos naudojamos minimaliai, tik dėl informacijos. Stovyklautojams suteikiama puiki 
galimybė atsitraukti nuo ekranų ir patirti supančio pasaulio (gamtos bei žmonių) dovanas. 

 

PALAIKANTI APLINKA 
 

Kiekvienas asmuo stovykloje yra gerbiamas, įvertinamas kiekvieno unikalumas ir užtikrinama 
saugi aplinka.  
 

Bendradarbiavimas, tarpusavio parama ir komandinis darbas, kurie atsveria visuomenėje 
egzistuojančią konkurenciją bei individualizmą, yra stovyklos kasdieninio bendravimo pagrindas.  

 

BENDRUOMENIŠKA APLINKA 
 

Visi užsiėmimai, programa ir renginiai padeda kurti visavertę bendruomenę bei ugdyti pagarba 
paremtas draugystes ir santykius. 
 

Šeimos vertybės ir sveikų santykių, t.y. meilė, pagarba, susikalbėjimas, atjauta, supratimas, 
jautrumas, dalinimasis, tolerancija, teisingumas, darbštumas, atlaidumas, teisingumas, lankstumas 
ir kiti panašūs bruožai yra nuolat išryškinami ir skatinami. 

 

Šūkis „EINAM, DAROM!“ skatina kiekvieną  

dalyvauti ir bendradarbiauti – 
kartu kuriame „Neringos“ stovyklos gyvenimo dinamiką. 

 

 

 

 

 

 


