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Pagalbininkų Pareigos ir Atsakomybės Neringoje
Neringa turi Vadovų paruošimo programą 17-mečiams, norintiems pasiruošti vadovavimo rolei. Jūs
esate priimti būti pagalbininkais (“C.I.T.”), nes buvote geri stovyklautojai ir tikimės, kad ateityje būsite
geri vadovai. Todėl mes suteikiame jums progą šią vasarą patirti vadovo/vadovavimo darbo subtilybes ir
tuo pačiu naudingai patarnauti Neringoje.
Perėjimas iš stovyklavimo rolės į vadovavimą nėra lengvas, ypač kai jūsų draugai ir pažįstami dar
stovyklauja, o jūs jau turite imtis vadovavimo atsakomybės. Stovyklos metu jus susitiksite su patyrusiais
vadovais, jums bus suteikta galimybė aptarti jūsų patirtį, diskutuoti jūsų iškeltus klausimus, surasti į juos
atsakymus.
Neringoje darbo etika ir dinamika remiasi bendradarbiavimu ir tarpusavio parama, visi dirbame kartu ir
vienas kitam padedame. Čia surašytos gairės, pagal kurias jūs dirbsite šią vasarą. Kadangi stovykloje
viskas derinama pagal stovykloje iškilusius poreikius bei visų pajėgumą, gali tekti ir kitokių užduočių bei
atsakomybių.
A. Vadovavimo atsakomybė
Jums yra labai svarbu mokytis iš vyresniųjų vadovų, kaip globoti ir prižiūrėti vaikus. Todėl Jūs gyvensite
kartu su vyresniu vadovu stovyklautojų namelyje. Šiuo būdu turėsite progos kuo daugiau pasimokyti iš
labiau patyrusiųjų.
 Atsakomybės namelyje: Jūs padėsite šiam vadovui globoti namelio vaikus: iš ryto pasiruošti dienai,
prižiūrėti stovyklautojų švarą ir tvarką, apsitvarkyti ir išvalyti namelį, per dieną rūpinsitės, kad
vaikams viskas gerai sektųsi, kad vaikai būtų saugūs, kartu su jais valgysite, nuvesite prie prūdo,
padėsite sukurti šūkius, vaidinimus ir t.t.
 Atsakomybės programoje: Programoje padėsite pravesti pamokėles ir su vyresniais vadovais
paruošti vakarines programas.
B. Buitinės pareigos
Bendra stovyklos tvarka ir švaros palaikymas yra visų atsakomybė. Tačiau Jūs turėsite ir tam tikrų
pareigų, kuriomis patarnausite Neringai.
 Jūsų atsakomybė bus išdalinti ir sutvarkyti pavakarius bei naktipiečius, prižiūrėti kaip išdalinami
ledai, parduoti atvirutes, vokus bei pašto ženkliukus ir, pagal reikalą, padėti dalinti maistą.
C. Vakaro atsakomybės
Vakare, kai vaikai jau sumigę, vadovai turi laiko pasiruošti ateinančiai dienai, atsipūsti ir tarpusavyje
pabendrauti. Vaikų saugumas išlieka pirmasis prioritetas. Jūsų bendravimas bus tuo laiku, kai vaikai
guldomi ligi kol jie užmiega.
 Jūs turite sekti Programos Vedėjo nurodymus dėl poilsio valandų laikymosi ir pagal poreikį vakarais
padėsite namelyje.
Šalia čia išvardintų gairių Jums tenka laikytis ir visų vadovų taisyklių bei atsakomybių.

