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Globos namų globotinų, dalyvaujančių
globojamų vaikų laikino svečiavimosi užsienio
valstybėje programoje "Vaikų, gyvenančių vaikų
globos namuose, sveikatingumo gerinimas, poilsio
orgamzavnnas, gyvemmo šeimoje įgūdžių
formavimas" viešnagė Italijos piliečių šeimose
vasaros atostogų laikotarpiu.
Nuo 2017 m. rugpjūčio 22 iki 28 d. (bilietai

iš pridedami).

Lydėti 10 Alytaus vaikų globos namų
globotinius, dalyvaujančius institucijoje globojamų
vaikų laikino svečiavimosi užsienio valstybėje
programoje Ir parvykstančius iš svečiavimosi
Italijos piliečių šeimose, jų kelionės iš Cariati
miesto į Romos miestą, skrydžio į Vilniaus oro
uostą ir kelionės iš Vilniaus oro uosto į Alytaus
vaikų globos namus metu. Dalyvauti susitikimuose
su projekto partnerio, asociacijos "Nouvo Cielo"
vadovybe , nariais. Lankytis šeimose, priimančiose
svečiuotis vaikus.

1. Palydėta 10 globotinių kelionėje autobusu iš
Cariati miesto į Romos miestą ( kelionės trukmė 7
val. 45 min. ), skrydžio į Vilniaus oro uostą ir
kelionės į Alytaus vaikų globos namus metu.

2. Įvyko šie susitikimai:
su projekto partnerio, asociacijos "Nouvo Cielo"

prezidente Rosaria Sara Bjanco. Susitikimo metu
aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos,
kiti techniniai projekto vykdymo reikalai. Aptarti
šeimų veiklos planai;

su 4 vaikus iš globos namų įvaikinusia pono
Spadafora AttiliolRendace Eleonora šeima.
Aptartos vaikų elgesio problemos;

su Ingrosso Riccardo/Torsello Ana Rita šeima,
kurioje globojama buvusi globotinė Gabrielė
Dervinytė. Aptarta vaiko integracijos naujoje
bendruomenėje eiga.



6. Išvados ir pasiūlymai:

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

3. Aplankytos šio šeimos, kuriose pirmą kartą
svečiuojasi vaikai:

Gulluscio Giuseppe/Arci Maria Antonietta
šeima, kurioje svečiuojasi globotinis Gustas
Rutkauskas;

Branca LeonardoNalenti Elda šeima, kurioje
svečiuojasi globotinė Gabija Abukevičiūtė.

Sis savanoriškos globos ir sveikatingumo
projektas yra labai reikalingas globotiniams.
Numatoma didinti projekte dalyvaujančių vaikų
skaičių.
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cvardas ir pavardė)


