
 
 
 

Įgyvendinkime sumanymus ! 2016 metais spalio 4-16 dienomis 
- Renginių programa 

Įsidėmėkite: Nebent būtų pakeitimų, nurodyti renginiai vyks Make It Happen Café (buvusi OB’s), 19 

West Port, DD11 1RF, Arbroath. Kavinė bus atidaryta spalio 4-5
 
dienomis ir kasdien nuo  spalio 10 

dienos (pirmadienis) iki spalio 16
 
dienos (sekmadienis) (prašome atkreipti dėmesį į darbo 

valandas). 

 
Antradienis spalio 4 diena 
 

11:00-13:00 [Vieta: Arbroath Biblioteka]: Knygos mėgėjų būrelis vaikams, anglų šnekamosios kalbos 

užsiėmimai prie kavos puodelio suaugusiems  (atsiveskite vaikus!) [11:00-11.30: knygos mėgėjų 

būrelis kūdikiams; 11:30 -13:00pm: suaugusieji kviečiami pokalbiui prie kavos puodelio. 
 

14.15-16.15 [Vieta: Arbroath biblioteka]: Knygos mėgėjų būrelis, anglų šnekamosios kalbos 

užsiėmimai prie kavos puodelio (atsiveskite vaikus!) [14.15-14.45: knygos mėgėjų būrelis  kūdikiams; 

14.45-16.15pm: Suaugusieji kviečiami pokalbiui prie kavos puodelio 

 
18:00-20:00: Užsiėmimas: Hinterglas – tapyba ant stiklo; ateikite bet kuriuo metu, tinkama bet 

kuriam amžiui virš 5 metų; Kalbos: anglų, lenkų 

 

Trečiadienis spalio 5d. 
 

16:00-17:00: Diskusija  – savivaldybės tarnybos Angus regione (ateikite bet kuriuo metu); Kalbos: 

anglų, lenkų 
 

18:00-19:30pm: Užsiėmimas – vietinis dailininkas Frank McDiarmid mokys animacinės piešybos 

pagrindų; amžius virš 16 metų; Kalbos: anglų, lenkų. 

Pirmadienis spalio 10d. - Make It Happen kavinės atidarymas! 11:00-20:00 
 

Visą dieną (bet kuriuo metu): Gyvenimo žemėlapio ir laimės medžio kūrimas su Edinburgo dailininku 

Martinas Ayres; tinka suaugusiems ir vaikams; Kalbos: anglų, lenkų 
 

17:30-18:00  ir  18:30-19:00: Užsiėmimas – pilvo šokis su Stella!; tinka suaugusiems ir vaikams; 

Kalbos: anglų, lenkų 

 
Antradienis spalio 11d - Make It Happen kavinė atidaryta 11:00-20:00 
 

11:00-13:00  [Vieta: Arbroath biblioteka]: Knygos mėgėjų būrelis vaikams ir šnekamosios anglų 

kalbos užsiėmimai suaugusiems prie kavos puodelio  (atsiveskite vaikus!) [11:00-11:30: Knygos 

mėgėjų būrelis kūdikiams; 11:30-13:00: Pokalbių kavinė suaugusiems] 
 

14:15-16:15pm [Vieta: Arbroath biblioteka]: Knygos mėgėjų būrelis ir pokalbių kavinė suaugusiems 

(atsiveskite vaikus!) [14:15-14:45: Knygos mėgėjų būrelis kūdikiams; 14:45-16:45: Pokalbių kavinė 

suaugusiems] 
 

11:30-12:30: Užsiėmimas: mezgimo būrelis su Elizabeth; Kalbos: anglų, lenkų 
 

14:00-16:00: Informacija ir konsultacijos Citizen’s Advice Bureau (be išankstinio užsirašymo) 
 

17:30-19:00: Patarimai dėl darbo paieškos ir CV rašymo - DEAP; Kalbos: anglų, lenkų 



 
 

Trečiadienis spalio 12d. Make It Happen kavinė atidaryta 11:00-20:00 
 

11:30-12:30: Užsiėmimas: mezgimo būrelis su Elizabeth; Kalbos: anglų, lenkų 
 

14:00-14:30pm: Pamėginkime mokytis kalbos – lenkų kalba su Paulina 
 

15:00-15:30: Pamėginkime mokytis kalbos – rusų kalbos pamoka su Becka 
 

16:00-17:00: Keliautojų klubas: ‘Klajoklių gyvenimas Tadžikistane’ dalyvauja dokumentinių filmų 

kūrėjas Dariusz Sipowski; kalbos: anglų, lenkų 
 

17:30-18:00 ir 18:30-19:00: Užsiėmimas – pilvo šokis, dalyvauja Stella!; suaugusiems ir vaikams; 

Kalbos: anglų, lenkų 

Ketvirtadienis spalio 13d.  Make It Happen kavinė atidaryta 11:00-20:00 
 

11:30-12:30: Užsiėmimas –iliustratorius Filip padės jums iliustruoti savo pasakojimą; suaugusiems ir 

vaikams virš 7 metų; Kalbos: anglų, lenkų 
 

14:00-16:00: Gyvenamojo ploto reikalai Angus regione: informacija ir patarimai, dalyvauja 

savivaldybės darbuotojai iš butų skyriaus  (ateikite be išankstino užsirašymo); Kalbos: anglų, lenkų 
 

17:00-17:30: Pamėginkime mokytis kalbos – lenkų kalbos pamoka su Paulina.  

Penktadienis spalio 14d.  Make It Happen kavinė atidaryta 11:00-17:00 
 

11:30-12:30: Muzikos būrelis 1 – Muzika ir pokštai; suaugusiems ir vaikams; Kalbos: anglų, lenkų, 

čekų 
 

14:00-14:30: Pamėginkime mokytis kalbą – čekų kalbos pamoka su Stepanu  
 

15:00-16:00: Muzikos būrelis 2 – Pažintis su keisčiausiais instrumentai iš viso pasaulio, dalyvauja 

Stepan; suaugusiems ir vaikams; Klabos: anglų, lenkų, čekų 
 

18:30-21:00 [Vieta: Old and Abbey Church Hall, West Abbey Street, Arbroath]: Inchcape Ceilidh 

ansamblis. Ateikite pasimokyti šokti tradicinius škotų šokius!; suaugusiems ir vaikams; pateikiami 

lengvi užkandžiai  

Šeštadienis spalio 15d.  Make It Happen kavinė atidaryta 11:00-20:00 
 

12:00-12:30: Pamėginkime mokytis kalbą – čekų kalbos pamoka su Stepanu  
 

14:00-15:30: Poezijos būrelis – meninio teksto rašymas. Klabos: anglų, lenkų, čekų 
 

18:30-20:00: Dainavimas įvairiomis kalbomis, dalyvauja Stepanas! Įvairių tautų dainos;        

Suaugusiems ir vaikams; Kalbos: anglų, lenkų, čekų 

Sekmadienis spalio 16d.  Make It Happen kavinė atidaryta 11:00-20:00 
 

Visą dieną: Edinburgo dailininkas Martinas Ayres nutapys jūsų portretą. Peržiūrėkite laikraščius ir 

pasakykite mums kokias istorijas norėtumėte iliustruoti. 
 

11:30-12:30: Brexit ‘as (pokalbis lietuvių kalba) – Brexit’o poveikis jūsų gyvenimui ? Pokalbis su 

socialinės apsaugos specialistu Mindaugu Zalecku. 
 

16:00-17:00: Brexit’as (pokalbis rusų kalba) – Brexit’o poveikis jūsų gyvenimui? Pokalbis su socialinės 

apsaugos specialistu Mindaugu Zalecku 

 

Smulkesne informacija: 

- SSAMIS Project – events (information in English, русский, polski, Lietuvos) 

- Mūsų tinklapis: http://www.gla.ac.uk/research/az/gramnet/research/ssamis/initiatives/ 

 



Twitter: @SSAMISproject 


