Pirmoji Juknaičių jaunimo sąšauka “Juknaitiški, kaip gyveni?”
Sveikas Juknaitiški, kviečiu Tave ir Tavo šeimą atvykti pas mus!
Tikriausiai iškilo klausimas kas esame mes? Tai Juknaičių jaunimo klubas, kuriam reikia, kad būtumėte
su mumis 2016 m. lapkričio 5-6 dienomis.
Ką veiksime tomis dienomis? Turėsim ypač nepamirštamus nuotykius (įspūdžius), aptarsime, kas pasikeitė Juknaičiuose nuo tada, kai Jūs dar buvote klubiečiai ar moksleiviai.
Antrą mūsų žingsnį siejame su Jūsų asmenine patirtimi. Jo metu galėsite pristatyti savo indelį į Juknaičių
gyvenvietės parko idėjos plėtojimą bei papasakoti visiems susirinkusiems, ką, bei kur gyvenime pasiekėte.
Na ir, turbūt, smagiausia sąšaukos dalis tai - „Svajonių žaismas Juknaičiai 2050“. Lauktume Jūsų pasiūlymų, kuo reikėtų užsiimti, kad į Juknaičius 2050 metais būtų gera, smagu, malonu, prasminga, džiugu...???!... sugrįžti.
Smulkiau programoje (žemiau), laukiame atvykstant.

JJK viceprezidentas Liudvikas Jatautas

Prašome parašyti mums, užpildant registracijos formą internetu, adresu http://juknaiciai.lt/juknaiciujaunimo-klubas/registracija-i-sasauka/ net jeigu Jūs ir neturite galimybės atvykti. Prašome Jūsų persiųsti
šią žinią savo pažįstamiems bendraamžiams juknaitiškiams, nes mes tiesiog neturime jų kontaktų.
Iškilus klausimams dėl sąšaukos dalyvių apgyvendinimo, maitinimosi sąlygų, renginio mokesčių ir kitų
dalykų, rašykite svetainėje https://www.facebook.com/jjklubas arba el. paštu klubas@juknaiciai.lt.
Su Jumis susirašinės:



facebook‘e ir el.paštu klubas@juknaiciai.lt klubiečiai Liudvikas, Aušrius ir Vladislav.



el.paštu rimute.pilipaviciene@gmail.com - Rimutė

Sumanymas „JAUNIMAS JUNGIA KARTAS. Pagarba praeičiai, profesionalumas dabarčiai,
įsipareigojimai ateičiai“
Pirmoji Juknaičių jaunimo sąšauka „Juknaitiški, kaip gyveni?“ dėl klausimo kuo verta užsiimti?
2016-jų lapkričio 5-6 d.
PROGRAMA
Juknaičių ateities numatymo klausimai: Kas, kur, kada, dėl ko ir kaip?
JUKNAIČIAI – kas?

KAIMAS, GYVENVIETĖ-PARKAS, GYVENTOJAI; BENDRUOMENĖ, MOKYKLA, ŠEIMA;
IDĖJA, SUMANYMAS, GYVENSENA; ... ?

JUKNAIČIAI – kur?

SENIŪNIJOJE,RAJONE, APSKRITYJE, LIETUVOJE, EUROPOJE, PASAULYJE, ...?

JUKNAIČIAI – kada?

DABAR (ką reikia padaryti, kad JUKNAIČIAI būtų dabar?...)

JUKNAIČIAI – dėl ko? DĖL GERO VARDO; DĖL VAIKŲ ATEITIES; DĖL PRASMINGŲ DARBŲ; DĖL SVAJONĖS;
DĖL PROFESIONALUMO; DĖL GEROS KOMPANIJOS; DĖL PATOGAUS GYVENIMO; ...?
JUKNAIČIAI – kaip?

TAIP KAIP VISI; GERIAU KAIP VISI; KITAIP KAIP VISI; ...?

KĄ VEIKSIME DRAUGE
2016 lapkričio 5-oji
10.00-12.00

Juknaičių jaunimo klubas (JJK) 2050. Numatymai.
Pagalvojimas I. „Juknaičių gyvenvietė-parkas: sumanymas ir tikrovė. Kuo užsiimti XXI a.?“
Veikėjai: 2020-ųjų klubiečiai, JJK 10-oji klubiečių laida, ex-klubiečiai, JJK steigėjai.
Žiūrovai, dalyviai, patarėjai – laukiamas kiekvienas, kuriam smalsu.
Renkamės Kultūros namų vitražų salėje

15.00-17.00

Edukacinės dirbtuvės ieškantiems.
Pagalvojimas II. „Profesija. Darbas ir užsiėmimas. Kuo verta užsiimti XXI a.?“
Veikėjai: dirbančios jaunos šeimos ir dirbantis jaunimas.
Žiūrovai, dalyviai - laukiamas kiekvienas, kuriam smalsu (7-85 m. amžiaus, jaunesni su tėveliais). Renkamės Kultūros namų vitražų salėje

18.00-21.00

Pramogos
Šilutės kamerinio dramos teatro spektaklis visai šeimai „Beždžionių karalius kitaip“ pagal
Kinų epą. Kviečiami visi Juknaičių gyventojai su vaikais, anūkais, svečiais, draugais. Kultūros namų salėje.
Gyvas bendravimas:
Jaunų šeimų ir dirbančio jaunimo pokalbiai – susitikimai. Kavinėje „Prūsija“
JJK pramogos jaunų šeimų vaikams. Renkamės Kultūros namų vitražų salėje.

2016 lapkričio 6-oji
10.00- 12.00

Kūrybinės dirbtuvės
Pagalvojimas III. „Svajonių žaismas JUKNAIČIAI 2050“
Veikėjai: jaunos šeimos su vaikais, visų laidų ir 2020-ųjų klubiečiai, JJK steigėjai.
Renkamės Kultūros namų vitražų salėje

JJK vardu prezidentas Vytautas Barkauskas
JJK steigėjų vardu Rimutė Pilipavičienė
Juknaičių bendruomenės vardu pirmininkė Laima Barkauskienė
Juknaičių gyvenvietės-parko vardu seniūnas Alfredas Gaubys

