
Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydis 2022 

„Savanorystės galia!” 

 
 

„Savanorystė duoda supratimą, kad egzistuoja labai paprasti gyvenimo dalykai: dėkingas žvilgsnis, dėkingos 

akys, sudarantys esminius gyvenimo dalykus“ (Leonidas Donskis) 

 

2022 m. rugpjūčio 6 d. 
Šėtos bendruomenės centro parkas, Obelies g., Šėtos mstl., Kėdainių r. sav.  

 

 Šiemetinis sąskrydis skiriamas Savanorystės metams paminėti. Savanoriavimas – abipusiai mainai. 

Tai, ką duodi kitiems, sau gauni dvigubai daugiau. „Ne visi mes galime daryti didelius dalykus. Bet mes galime 

daryti mažus dalykus su didele meile“ (Motina Teresė). 

 Kviečiame visas Kėdainių krašto bendruomenes prisijungti prie gražios Pagirių bendruomenės 

centro vykdomos akcijos „Padovanok varpelį“ ir savo dovanotu varpeliu papildyti Pagirių varpinėje esančią 

varpelių kolekciją. Bendruomenė, atvykdama į renginį, atveža dovanų - vieną varpelį. Varpelis gali būti rankų 

darbo, naujas ar senas, varinis ar molinis ir t.t. 

 

11:00 – 12:00 val . Vietos gamintojų įsikūrimas, atvykstančių sutikimas, registracija 

12:00 – 12:30 val . Sąskrydžio atidarymas, svečių sveikinimai 

12:00 – 18:00 val .: 

- Vietos gamintojų (amatininkų, ūkininkų, verslininkų) produkcijos pristatymas, mugė 

- Šėtos seniūnijos meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai 

- Individualios ir grupinės, aktyvios ir linksmos sportinės varžytuvės 

- Vaikų kiemelis su užsiėmimais ir žaidimais 

- Kauno apskrities Vyriausioji policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato bendruomenių 

pareigūnai. Policijos veiklos pristatymas 

- Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro palapinė – informacija apie vykdomą veiklą, vaikų globą 

ir globėjus 

- Komandos formavimo užsiėmimas „Savanorystės indeksas“ 

15:00 – 16:00 val .  Bendri pietūs (dalinamės, skanaujam atsivežtas gėrybes) 

17:00 – 18:00 val .  Grupės „Studija“ koncertas 

 18:00 – 19:00 val . Renginio dalyvių, savanorių apdovanojimai, atsisveikinimas ir renginio uždarymas 

Organizatoriai: 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė 

Šėtos bendruomenės centras, Pagirių bendruomenės centras, Kaplių bendruomenė, Sangailų kaimo bendruomenė 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnija 

Šėtos kultūros centras 

 

Lėšas sąskrydžiui skyrė: 

 

          

 

 

 

 

 

Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus naudojami renginio viešinimui: 

socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.    


