
Didžiausia pasaulyje jaunimo
lyderystės  organizacija, 
veikianti 125 valstybėse
 ir turinti daugiau nei 
100.000 narių. 
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Socialinė atsakomyė: 

Socialiniai projektai – karjeros Socialiniai projektai – karjeros 
dienos ,,Tavo Kelias“, darbas su 
mokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymu, diskusija tarp jaunimo, 
verslo ir visuomenės lyderių abie-
joms pusėms aktualiomis temo-

mis ,,Youth2Business”.

Verslo plėtra:
 

Jau 21 metus sėkmingai dirbame Jau 21 metus sėkmingai dirbame 
su verslo plėtros programa. 
Turėdami globalų rinkodaros 
specialistų tinklą, padedame 
įmonėms pasiekti savo tikslų 
tarptautinėse rinkose.

Tarptautinės stažuotės: 

Suteikiame galimybes studentams 
ir jau baigusiems išvykti į užsienio 
stažuotes, leidžiančias sėkmingai 
tobulėti tiek iš asmeninės tiek iš 

profesinės pusės.

Jaunų lyderių kūrimas:

Veikdami profesionalios įmonės Veikdami profesionalios įmonės 
principu, savo organizacijos 
viduje kuriame į rezultatą 
orentuotą, konkurencingą ir 
energingą darbo aplinką, kuri 
leidžia mūsų nariams klysti, 
pasiekti ir atskleisti savo 
lyderystės potencialą. lyderystės potencialą. 

AIESEC Lietuva – kasmet turėdami 150-180 rinktinių Lietuvos talentų, savo 
darbu kuriame pridėtinę vertę Lietuvos visuomenei ir tobulėjame patys. Esame 
globalaus lyderystės judėjimo, turinčio virš 100,000 jaunų žmonių, dalis.

Mūsų pagrindinės veiklos:



KADA? Stovykla vyks dviem 9-ių dienų pamainomis, nuo birželio 27 dienos iki liepos 19 
dienos, Panevėžyje ir Kaune.

KODĖL? Lietuvoje dauguma moksleivių nėra apsisprendę dėl savo būsimos profesijos
pasirinkimo. Tai dažnai priveda prie kompetencijų trūkumo, sunkumų ieškant darbo, bei
savo žmogiškojo potencialo išpildymo.

KAIP? Stovyklos metu užpildydami neformalaus ugdymo stoką ir lavindami asmeninius, 
komandinius bei kultūrinius įgūdžius, mokinius skatinsime išsikelti ir siekti asmeninių 
tikslų. 

„AROUND THE WORLD” -  jaunimo ugdymo projektas, kurio metu 18 savanorių iš viso 
pasaulio ves įvairius mokymus 14 - 18 metų moksleiviams savęs pažinimo,  tobulinimo bei 
kurybiškumo temomis. 

Nacionalinis projektas
,,Around The World”



Dažnai studentams po universiteto baigimo sunku prisitaikyti prie darbo rinkos. Dideliai daliai 
baigusiųjių stinga reikiamų kompetencijų: komandinio darbo, laiko planavimo, iniciatyvos rodymo. 
Būtent išlavinti socialiniai įgūdžiai yra tai, kas padeda jaunuoliui išsiskirti darbo rinkoje. 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS:

- Tarptautinių šokių ir maisto vakaras
- Kino vakaras
- Orientaciniai žaidimai
- Talentų vakaras

SPORTAS IR INTERAKTYVŪS UŽSIĖMIMAI:

- Viešojo kalbėjimo
- Komandinis darbas
- Laiko valdymas
- Tikslų nustatymas
- Verslumas
- Vadovavimas/Lyderystė
- Kultūrinis sąmoningumas- Kultūrinis sąmoningumas

PROGRAMOS TEMOS:



Į stovyklos kainą įskaičiuotą:
- Maitinimas (4 kartus per dieną)
- Nakvynė
- Kanceliarinės prekės

KAINA – 150 Eur. 

Unikalus Lietuvoje: projekte dalyvauja atrankos etapus įveikę jauni, savanoriškai padedantys 
vadovai iš 126 šalių.

UNIKALUMAS

Bendradarbiaudami su VŠĮ Creativitas ir naudodamiesi “UniqueLearningBadges” sistema, mes
išmatuosime šios stovyklos socialinę naudą. 

IŠMATUOJAMAS REZULTATAS



Stovyklavietė įsikūrusi pamiškėje ant Lėvens upės kranto ir apima 10 ha teritoriją, kurioje įrengti puikūs 
sporto aikštynai, maudyklė, erdvi ir tvarkinga valgykla, didžiulė koncertų salė, jaukūs poilsiautojų name-
liai. Šį poilsio kampelį rasite važiuodami nuo Panevėžio apie 10 km Kupiškio kryptimi. Adresas: VŠĮ 
„Vaikystės šilelis“, Linkės kaimas, Paliūniškio paštas, Panevėžio rajonas.Stovyklautojai kambariuose 
gyvena suskirstyti pagal amžiaus grupes, merginos ir vaikinai atsikirai.   Poilsiautojai apgyvendinami 
mediniuose nameliuose: juose yra 4 aštuonviečiai kambariai vaikams ir 2 kambariai vadovams. Tualetai 
ir prausyklos atskirai berniukams, atskirai mergaitėms tame pačiame namelyje. Dušai  - kitame pastate.ir prausyklos atskirai berniukams, atskirai mergaitėms tame pačiame namelyje. Dušai  - kitame pastate.

+37067915312 Stovykla „Around the World“

Stovyklautojai maitinami 4 kartus dienoje (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė) stovyklos valgykloje. 
Maistas gaminamas stovyklos virtuvėje ta pačia dieną, patiekiamas šviežias ir skanus. Stovyklos 
valgiaraštis suderintas ir patvirtintas higienos centro specialistų.

MAITINIMAS:

APGYVENDINIMAS:


