
 

 
Pranešimas spaudai, 2014-09-12 

Vaikų namų auklėtinių motyvacijai – plaukimas jachta  
 

Antrus metus iš eilės jaunimo sporto klubas „Ostmarina“ suteiks galimybę vaikų namų auklėtiniams 
susipažinti su buriavimu ir išplaukti į jūrą burine jachta „Lietuva“.  

 
Antrus metus iš eilės jaunimo sporto klubas „Ostmarina“ rengia projektą ‚Buriuokime kartu“. Jo metu 

keturiolika vaikų globos namų „Rytas“ ir „Smiltelė“ auklėtinių ir po vieną juos lydintį asmenį šį savaitgalį turės 
galimybę išplaukti į jūrą. „Vaikams tai ypatingai įdomus projektas. Jie nekantriai laukia, kada galės išplaukti 
jachta. Juk tokių progų mūsų auklėtiniai neturi“, – kalbėjo „Smiltelės“ vaikų globos namų direktorė Vida 
Petraitienė. Anot jos, pernai šiame projekte dalyvavusių vaikų globos namų auklėtinių įspūdžiai po plaukimo 
buvo patys geriausi, todėl šiais metais galimybė išplaukti jachta buvo kaip motyvacija gerai besielgiantiems 
vaikams.  „Norinčių buvo tikrai daug, o vietų skaičius jachtoje – ribotas. Taigi, tai buvo kaip paskatinimas gerai 
besielgiantiems“ , – sakė V. Petraitienė.  

Vaikų globos namų socialinis pedagogas Algirdas Brasas mano, jog tokios pramogos paskatins vaikus 
rinktis jūrines profesijas. „Tai labai graži iniciatyva ir smagu, jog Klaipėdoje gyvenantys vaikai supažindinami su 
buriavimu, jūra, laivais. Gal tai paskatins vaikus ir savo ateitį sieti su jūra“, – svarstė A. Brasas.  

Šeštadienį iš pat ryto vaikų globos auklėtiniai bus supažindinti su buriavimu, išgirs įdomių pasakojimų iš 
jachtos „Lietuva“ kapitono Osvaldo Kudzevičiaus, pabandys megzti jūrinius mazgus. Po saugumo instruktažo 
auklėtinių laukia smagiausia dalis – pasiplaukiojimas burine jachta „Lietuva“.   

 „Praeitais metais projektas „Buriuokime kartu“ sulaukė didelės sėkmės. Mes patys buvome nustebinti, 
kiek daug džiaugsmo, teigiamų emocijų gali suteikti buriavimas jaunimui, todėl šiais metais tiesiog privalėjome 
nenuvilti vaikų“, – kalbėjo sporto klubo „Ostmarina“ komandoras ir jachtos „Lietuva“ kapitonas O. Kudzevičius. 

Projektą „Buriuokime kartu“ dalinai remia Klaipėdos miesto savivaldybė jaunimo programos lėšomis. 
Sužinoję apie organizuojama projektą prie jo prisidėjo ir verslininkai. „Krasta Auto Klaipėda“ įsteigė prizus 
vaikams, o „Birštono mineraliniai vandenys“ vaišins vaikus savo gėrimais.  

 
 
 
Išsamesnė informacija:   
Jachtos „Lietuva“ kapitonas Osvaldas Kudzevičius, tel. +370 652 83221, el. paštas osvaldasmsk@gmail.com  
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