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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

1. VšĮ Telšių jaunimo centro veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai 

 

Telšių jaunimo centras yra ne pelno siekianti įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – suteikti 

Telšių miesto ir rajono jaunimui saugią erdvę būti, susitikti su bendraamžiais ir bendraminčiais, 

eksperimentuoti, išbandyti save, palydint kompetentingam jaunimo darbuotojui. Jaunimo centras 

prieinamas kiekvienam jaunam žmogui nuo 14 iki 29 metų. Įstaiga veikia atviro jo darbo su jaunimu 

vykdymo, neformalaus ugdymo/švietimo, jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimo, 

informavimo, kultūros, konsultavimo ir kitų poreikių tenkinimo srityse. 

Telšių jaunimo centro pagrindiniai uždaviniai: 

 ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti jam 

aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir 

konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius; 

 atsižvelgiant į individualius atitinkamoje teritorijoje gyvenančio jaunimo 

poreikius, užtikrinti turiningą jo laisvalaikį, ugdymąsi ir socialinę integraciją, 

įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje. 

 teikiant mobiliąsias paslaugas jaunimui Telšių rajono kaimiškose vietovėse, 

stiprinti bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis; 

 viešinti jaunimo centro veiklą, pristatant ją jaunimui ir visai visuomenei; 

 palaikyti ir plėtoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų/institucijų 

bendradarbiavimą vietos, nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu (tarptautiniai 

mainai, Europos solidarumo korpusas); 

 užtikrinti Patirtinio mokymosi centro eksploatavimą vykdant veiklą ne tik su 

Telšių miesto ir rajono jaunimo grupėmis, bet ir visos Lietuvos mastu; 

 kelti jaunimo darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant mokymuose, seminaruose 

vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. 

Viena iš prioritetinių veiklos sričių, vadovaujantis atvirojo darbo su jaunimu koncepcija – 

atvirosios erdvės jaunimui suteikimas palydint jaunimo darbuotojui. Šalia kasdieninio kontaktinio 

darbo su jaunimu atvirosiose erdvėse vykdome jau tradicija tapusias veiklas jaunimui, 

atsižvelgdami į jaunimo poreikius siūlome naujas veiklas, palydime jaunuolius jų iniciatyvose, 

aktyviai dirbame su savanorystės tema. Iš kitų jaunimo centrų Lietuvoje išsiskiriame tuo, kad 
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dirbdami su jaunuolių grupėmis taikome patirtinio mokymosi metodiką. Mūsų darbo turinį sudaro 

ne tik tiesioginis darbas su jaunimu. Jaunimo darbuotojų kompetencijų kėlimas dalyvaujant 

įvairiuose mokymuose, seminaruose, konsultacijose, darbas jaunimo centro darbuotojų komandoje, 

veiklos planavimas, įsivertinimas, viešinimo darbai, finansavimo galimybių paieška, 

bendradarbiavimas su kitomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis vietos, 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.  

Tiesioginis darbas su lankytojais  

Per šiuos metus vidutiniškai per dieną jaunimo centre apsilankė apie 10 jaunuolių, unikalių 

lankytojų skaičius per metus – 167 jaunuolių, bendras apsilankymų skaičius – 1626,  pastovių 

lankytojų (apsilanko kartą per savaitę) – apie 20, patiriančių sunkumus (jaunuoliai, su kuriais 

dirbant kyla arba jaučiamas/pastebimas sunkumas: iš sunkių šeimų, su priklausomybėmis, 

nerandantys darbo arba jį dažnai keičiantys) – apie 10. Telšių miesto ir rajono jaunimas turi 

galimybę naudotis atvirojo darbo su jaunimu paslauga: ateiti ir būti palydimi jaunimo darbuotojų 

(JD), susitikti ir bendrauti su bendraamžiais saugioje aplinkoje, gauti reikiamą informaciją, spręsti 

iškilusias problemas ir klausimus su JD pagalba, įgyti socialinių ir bendravimo įgūdžių (tvarkymosi, 

buvimo kartu taisyklių laikymosi ir kt.,), leisti savo laisvalaikį žaidžiant žaidimus gyvai, 

muzikuojant, geriant arbatą, kalbantis, gauti individualias konsultacijas įvairiais klausimais 

(savanorystė, santykiai su tėvais, draugais, darbo paieškos, priklausomybės ir kt.).  

Mobilusis darbas su jaunimu vykdomas Telšių rajono kaimiškose gyvenvietėse 

(Baltininkai, Viešvėnai, Rainiai, Pavandenė, Tryškiai, Kaunatava, Luokė, Eigirdžiai, Janapolė). 

Vidutiniškai per dieną apsilankė apie 9 jaunuoliai, unikalių lankytojų skaičius siekia 295, bendras 

apsilankymų skaičius – 1411, pastovių lankytojų (apsilanko kartą per mėnesį) – apie 50, patiriančių 

sunkumus  (jaunuoliai, su kuriais dirbant kyla arba jaučiamas/pastebimas sunkumas: iš sunkių 

šeimų, su priklausomybėmis, turintys elgesio, mokymosi sutrikimų) – apie 35. Per 2019 metus 

apsilankė visiškai nauji lankytojai, kurie dar niekada nebuvo lankęsi mobiliajame darbe – 101. 

Mobilusis darbas su jaunimu Telšių rajone 2019 m. 

MD vieta Lankytojai 2019 m. trumpa apžvalga Patalpos, kuriose 

vyksta veikla 

Rainiai Unikalūs 30 
Patiriantys sunkumus  7 

Nauji per metus 5 

Bendras apsilankymų 
skaičius 247 

Nuolatiniai lankytojai 14-17 m. Pasikeitė 
jaunuolių karta, kurie lankėsi anksčiau, baigė 

mokyklas, išvažiavo dirbti, studijuoti.  

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 
Iš nepilnų šeimų – 5 

Našlaičiai- 3 

Turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimų- 1 

Vaikų darželio 
salė, kuri taip  pat 

yra ir 

bendruomenės 
salė.  
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Turintys mokymosi sunkumų- 3 

Turintys elgesio sutrikimų – 1 

Iš soc. rizikos šeimų- 6 
Su bendruomene kontaktuojama telefonu ir 

aptariami su patalpomis susiję klausimai. 

Viešvienai 
 

 

 

 
Unikalūs 35 

Patiriantys sunkumus  6 

Nauji per metus 18 

Bendras apsilankymų 
skaičius 195 

 

 

Besilankančių jaunuolių grupėje dominuoja 
vien vaikinai, apsilanko tik viena mergina. 

Jaunuolius sunku įtraukti į skirtingas veiklas, 

čia daugiau vyksta pokalbiai ir diskusijos. 

Čia jaunuoliai pasižymi tuo, kad  dauguma  
bendrauja angliškai su tarptautiniu savanoriu. 

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Turintys elgesio sutrikimų (agresyvus 
elgesys) – 2 

Iš soc. rizikos šeimų (šeimos narių teistumas) 

- 4 

Iš nepilnų šeimų – 5 
Patiriantys sunkumų bendraamžių aplinkoje – 

1 

Turintys raidos sutrikimų  – 1 
Vyksta bendradarbiavimas su mokyklos 

bendruomene dėl patalpų. Šiais metais vyko 

susitikimas su bendruomenės pirmininku, 
buvo aptartas mob. darbas bendruomenėje. 

Šiais metais iš 
kultūros centro (dėl 

prasidėjusio 

remonto darbų) 

išsikėlėme į 
mokyklos patalpas.  

Luokė 

 

 
 

Unikalūs 51 

Patiriantys sunkumus  4 

Nauji per metus 15 
Bendras apsilankymų 

skaičius 226 

 
 

 

 

Yra jaunuolių grupė, su kuriais užmegztas 

santykis, dalyvauja mūsų susitikimuose. 

Dauguma jaunuolių migruoja – ateina ir 
vėliau išeina.  

Pamažu jaunuoliai ėmė įsitraukti į veiklas, ko 

anksčiau nebūdavo.  
Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Turintys elgesio sutrikimų (teistumas, 

mokyklos neklankymas) – 2 

Iš soc. rizikos šeimų (alkoholizmas) – 3 
Turintys raidos sutrikimų  - 1 

Su mokyklos bendruomene 

bendradarbiaujant dalyvavome 1 renginyje 
mokykloje, vyko pristatymai mokyklos 

bendruomenei apie ESK savanorystę. 

Susitikimai vyksta 

bendruomenės 

daugiafunkciniame 
centre.  

Pavandenė 

 
 

 

Unikalūs 11 

Patiriantys sunkumus  -4 
Nauji per metus - 

Bendras apsilankymų 

skaičius 66 
 

 

 

 Šiais metais aktyvių, nuolatinių lankytojų 

baigė mokyklas, išvažiavo studijuoti. Lankosi 
tik 3-4 jaunuoliai.  Numatoma užbaigti 

mobilųjį darbą šioje vietovėje.  

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 
Sunkumus patiriantys šeimoje (netinkamas, 

kritiškas tėvų elgesys, tėvų socialinės 

adaptacijos stoka) – 1 
Gyvenantys su seneliais – 1 

Patiriantys sunkumų socialinėje aplinkoje  – 

1  

Patiriantys sunkumų pradėjus gyventi 
savarankiškai – 1 

Su bendruomene susitikimų nevyko. Buvo 

inicijuotas tik pokalbis telefonu aptariant 
patalpų klausimus. 

Buvusios 

mokyklos patalpos, 
dabar- 

daugiafunkcinis 

centras.  
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Janapolė 

 

 
 

Unikalūs 29 

Patiriantys sunkumus – 

3 
Nauji per metus 12 

Bendras apsilankymų 

skaičius 110 
 

 

 
 

Vyko jaunuolių kaita. Buvę nuolatiniai 

lankytojai, su kuriais buvo ryšys, išvažiavo 

studijuoti. Su jais vis dar palaikomas ryšys, 
esant galimybei dalyvauja mūsų 

susitikimuose.  Atėjo naujų jaunuolių, kurie 

įsitraukė, dalyvauja mūsų susitikimuose. 
Jaunimo yra daugiau, tačiau sunku 

sudominti. 

Ieškome galimybių buvimo erdvę padaryti 
jaukesne, kad būtų kur kviesti jaunus 

žmones. Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Iš nepilnų šeimų -2 

Iš soc. rizikos šeimų – 1  
Šiais metais vyko susitikimas su 

bendruomene: seniūnu, bendruomenės 

pirmininke, kultūros metodininku. Buvo 
išspręsti klausimai dėl patalpų. Nutarta skirti 

atskiras  patalpas mob. darbui vykdyti, 

sutarta dėl patalpų atrakinimo.   

Buvusios 

mokyklos patalpos, 

dabar- 
daugiafunkcinis 

centras. Yra skirta 

atskira patalpa, 
kuria galima 

naudotis pagal 

poreikius. Yra 
galimybė naudotis 

sporto sale.  

Kaunatava 
 

 

 

Unikalūs 37 
Patiriantys sunkumus  3 

Nauji per metus 10 

Bendras apsilankymų 
skaičius 208 

 

 

Šiais metais buvo stiprus jaunuolių 
pagyvėjimas. Atėjo naujų, užsimezgė stiprus 

kontaktas su jais, dalyvauja visuose 

užsiėmimuose.  
Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Turintys elgesio sutrikimų, mokymosi 

sunkumų – 2 

Iš soc. rizikos šeimų - 2 
Įvaikinti – 3 

Iš nepilnų šeimų – 1 

Šiais metais prasidėjusių remontų, pakeitėme 
patalpas. Vyko  susitikimas su mokyklos 

bendruomene, dėl patalpų skyrimo. Nutarta 

skirti atskiras patalpas mob. darbui vykdyti, 
aptarta patalpų atrakinimo/užrakinimo 

klausimai.  

 

Buvusi mokykla, 
dabar -

daugiafunkcinis 

centras. Yra skirta 
patalpa 

jaunuoliams, 

kurioje galima 

kurtis, tvarkytis 
pagal savo 

poreikius.  

Eigirdžiai 
 

 

Unikalūs 17 
Patiriantys sunkumus  4 

Nauji per metus 6 

Bendras apsilankymų 
skaičius 60 

 

 

Lankosi  jaunuolių „branduolys“.  Yra 
jaunuolių iš sunkių šeimų. Noriai traukiai į 

veiklas, yra aktyvūs. Nors jaunuoliai iš 

skirtingų socialinių sluoksnių, tačiau priima 
vienas kitą. 

 Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Iš soc. rizikos šeimų (su elgesio sutrikimais)– 

3 
Globojami šeimose – 1 

Šiais metais su bendruomene planuoto 

susirinkimo nevyko. Vyko tik pokalbiai 
telefonu sprendžiant patalpų klausimus. 

Bendruomenės 
patalpos. Yra 

galimybė naudotis 

visomis 
priemonėmis.  

Tryškiai 

 

 
 

Unikalūs 42 

Patiriantys sunkumus  -3 

Nauji per metus 4 
Bendras apsilankymų 

skaičius 245 

 
 

Jaunuolių renkasi daug, vyrauja migracija. 

Jaunuoliai ateina pabūti, vėliau išeina. 

Jaunuoliai, su kuriais yra užmegztas santykis 
ateina pasikalbėti, leisti laiką kartu. 

Jaunuoliai, su kuriais dirbama:  

Iš nepilnų šeimų – 3 
Šiais metais jaunuoliai organizavo protmūšį  

Bendruomenės 

namai. Yra 

galimybė naudotis 
visomis 

priemonėmis, 

buitine technika. 
Patys esame 
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 visai Tryškių bendruomenei.  

Vyko socialinė akcija „Uždek žvakutę ant 

apleisto kapo“, į kurią įsitraukė ne tik 
jaunimas, bet ir bendruomenė. 

atsakingi už 

patalpų priežiūrą, 

saugumą.  

Baltininkai  

 
 

Unikalūs 18 

Patiriantys sunkumus  4 
Nauji per metus 4 

Bendras apsilankymų 

skaičius 111 

 
 

 

 

Jaunuolių nėra daug, tačiau yra užmegztas 

stiprus santykis. Šiais metais atėjo naujų 
jaunuolių, kurie liko, su jais taip pat 

užsimezgė santykis.   

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Patiriantys sunkumus šeimoje, smurtą, 
gyvena su vienu iš tėvų (močiute) – 2 

Iš nepilnų šeimų (tėvų skyrybos, sunki 

finansinė padėtis) – 3 
Globojami šeimose – 1 

Turintys mokymosi sunkumų – 1 

Baltininkų bendruomenė yra pavyzdys, kaip 

gali vykti bendravimas su jaunais žmonėmis, 
išlaikant lygiavertį santykį. Kartu 

organizuojami renginiai, veiklos, teikiama 

abipusė pagalba, palaikymas. 

Bendruomenės 

namai. Yra skirtos 
patalpos jaunimui, 

kur įsirengėme 

patrauklią buvimo 

erdvę, kurią 
kaskart 

atnaujiname pagal 

savo poreikius.  

 

Bendradarbiaudami su bendruomenėmis lankomės mokyklose, bendruomenėse 

prisidedame prie veiklų jaunimui organizavimo, viešiname savo veiklas. 

Šiuo metu Lietuvoje vis dar yra ieškoma formų, kaip dirbti su jaunimu gyvenančiu toliau 

nuo miesto, kuriamos atvirosios jaunimo erdvės jau veikiančiose įstaigose ir organizacijose, 

jaunimo darbuotojo funkcija priskiriama šių įstaigų darbuotojams. Tuo tarpu Telšių rajone jau 

veikia mobilusis darbas su jaunimu, kuris atitinka mobiliojo darbo su jaunimu koncepciją ir yra 

pasiteisinęs. Šia patirtimi dalinamės su kitų rajonų savivaldybių delegacijomis, kitų šalių 

delegacijomis, kurios atvyksta pasisemti patirties. 2019 m. liepos mėn. apsilankė tarptautinė grupė 

(Norvegijos, Latvijos, Italijos, Rumunijos ir Bulgarijos atstovai). Jaunimo reikalų departamentas 

prie SADM organizavo pažintinį vizitą-seminarą savivaldybių atstovams, kurie neturi mobiliojo 

darbo patirties ir planuoja pradėti dirbti šia darbo su jaunimu forma. Šitas seminaras buvo 

organizuojamas Telšiuose. Seminaro metu mūsų įstaigos jaunimo darbuotojai mobiliajam darbui su 

jaunimu dalinosi sukaupta darbo patirtimi, seminaro dalyviai turėjo galimybę sudalyvauti mobiliojo 

darbo vietoje Tryškiuose, pabendrauti su jaunuoliais, išgirsti jų nuomonę apie šitą darbo su jaunimu 

formą.  

Jaunimo reikalų departamento prie SADM užsakymu 2019 m. buvo rengiamas metodinis 

leidinys „Mobilusis darbas su jaunimu: kodėl, kam ir kaip?“. Šitas leidinys didžia dalimi remiasi  

Telšių mobiliojo darbo su jaunimu sukaupta patirtimi.  

Atvirojoje Varnių jaunimo erdvėje  per 2019 metus apsilankė 336 unikalių jaunuolių, 

bendras apsilankymų skaičius – 2527, vidutiniškai per dieną – 20 lankytojų. Per 2019 metus 
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apsilankė visiškai nauji lankytojai, kurie dar niekada nebuvo lankęsi – 75. Lyginat praėjusius metus, 

išaugo bendras lankytojų skaičius, vidutinis apsilankymas per dieną. Didžiąją dalį besilankančių 

jaunuolių sudaro profesinio mokymo centro moksleiviai. Kadangi dauguma iš jų yra iš skirtingų 

miestų atvykę mokintis ir gyvena bendrabutyje, jie mielai lankosi jaunimo erdvėje antradieniais, 

trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Kitos savaitės dienos jiems mažiau aktualios, nes vyksta namo. 

Todėl jaunimo erdvė atvira jaunuoliams nuo antradienio iki penktadienio. 

Mums svarbu, kad jaunuolis gautų kokybišką paslaugą: saugumą, konfidencialumą, kompetetingą 

pašnekovą, bendravimą be patyčių, iššūkį pagal savo galimybes, teigiamą požiūrį į save. 

Stengiamės būti lankstūs ir eksperimentuojantys keičiantis aplinkybėms.  

Įgyvendintos veiklos  

Planuodami veiklas visada atsižvelgiame į jaunų žmonių atsiliepimus apie tradicinėmis 

tapusias veiklas. Kalbamės apie tai, ką naujo jauni žmonės norėtų veikti, ko trūksta jų aplinkoje. 

Metų eigoje visada atsiranda įvairių pasiūlymų veikloms tiek iš jaunuolių tiek iš kitų organizacijų, 

įstaigų, institucijų, esame atviri pasiūlymams. Svarbu tai, kad siūloma veikla būtų patraukli 

jauniems žmonėms. Veiklos būna labai skirtingos turiniu, trukme, dalyvių skaičiumi, tradicinėmis 

tapusios ir naujos, siūlančios iššūkį ir tobulėjimo galimybes lankytojams ir skirtos tiesiog smagiai 

praleisti laisvalaikį. Iš viso per 2019 metus jaunimo centre, mobiliajame darbe su jaunimu ir Varnių 

atvirojoje erdvėje vyko virš 60 veiklų, iš kurių 10 ilgalaikių veiklų nuo 2 iki 12 dienų trukmės. Tai 

maisto gaminimo užsiėmimai, filmų vakarai, kūrybinės dirbtuvės, žaidimų naktys, kultūriniai 

vakarai su ESC savanoriais, stalo futbolo turnyrai, protmūšiai, aktyvios veiklos sporto salėje, sporto 

aikštelėse, dalyvavimas vietiniuose ir nacionaliniuose renginiuose, susitikimai su kitų jaunimo 

centrų jaunuoliais, patirtiniai žygiai, maratonai, aukščio užduotys, stovyklos, tarptautiniai mainai. 

Šiomis veiklomis siekiame ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti 

savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Bendradarbiavimas  

Jaunimo centras bendradarbiauja su kitais atviraisiais jaunimo centrais Lietuvoje: 

Atviruoju Šiaulių rajono, Rietavo, Gargždų jaunimo centrais, Kėdainių AJE.  Tai aktyvus 

bendradarbiavimas dviem lygmenimis, jaunimo darbuotojai keičiasi patirtimi (susitinka jaunimo 

darbuotojų komandoje, nagrinėja iškilusias situacijas, atvejus) ir organizuojamos bendros veiklos 

jaunimui.  
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Pasisemti gerosios atvirojo darbo su jaunimu patirties atvyksta tiek jau veikiantys jaunimo 

centrai, tiek kitų savivaldybių atstovai, norintys pradėti steigti atviruosius jaunimo centrus, erdves, 

mobilųjį darbą su jaunimu jaunimo reikalų koordinatoriai su jaunimo darbuotojais ir jaunimo 

atstovais.  

Bendradarbiaujame ir su tarptautiniais partneriais iš Vokietijos, Ispanijos, Sakartvelo, 

Turkijos. Su partneriais iš Vokietijos ir Ispanijos dalyvaujame projekte „Generation Europe“.  

Projekto tikslas — įgalinti jaunus žmones imtis iniciatyvos keisti dalykus, spręsti iškylančias 

problemas savo artimiausioje aplinkoje, taip prisidedant prie visai Lietuvai ir Europai aktualių 

sprendimų priėmimo. Tai tris metus trunkantis projektas, kurio metu trijų šalių jaunimas (po 8 

dalyvius iš kiekvienos šalies) susitinka mainų programoje ir metų eigoje vykdo vietines veiklas. 

Mainų programa  kasmet vyksta vis kitoje partnerių šalyje. 2019 m. susitikimas vyko Telšiuose, 

Patirtinio mokymosi centre Džiuginėnuose. Jaunuolių pasirinkta tema – tvarus gyvenimo būdas, 

vartotojiškumo mažinimas.  Projekto sėkmė tame, kad tris metus iš eilės projekte dalyvauja tie patys 

jaunuoliai, kurie įgyja žinių tiek pasirinktoje temoje tiek patirties dirbant kartu su kitų šalių 

jaunuoliais. 

Bendradarbiavimas su kitų šalių partneriais vyksta savanorystės srityje keičiantis 

savanoriais. Šiais metais į jaunimo centrą atvyko 2 tarpautiniai savanoriai. Darbo su tarptautiniais 

savanoriais nauda jaunimo centrui: mūsų lankytojai, jauni žmonės, tapo atviresni svetimtaučiams, 

kita kalba kalbantiems, turintiems kitokius įsitikinimus, įpročius, tradicijas; jaunimas turi galimybę 

(yra priversti) bendrauti užsienio kalbomis, suprasti, kaip svarbu mokėti užsienio kalbą, norint 

sėkmingai bendrauti, užmegzti kontaktą; pagalba jaunimo darbuotojui kasdieninėje veikloje; 

savanoris organizacijoje gali įgyvendinti savo iniciatyvas, tokiu būdu įnešdamas naujovių, 

pasiūlymų veiklai ir finansiškai prisidėdamas prie jų įgyvendinimo, kadangi projekte tam skirta 

lėšų; jauni žmonės gyvai susipažįsta su galimybe išvykti savanoriauti į kitas šalis.  

Bendradarbiaujame su Telšių miesto ir rajono įstaigomis ir organizacijomis dirbančiomis 

su jaunimu: mokyklos, užimtumo tarnybos jaunimo skyrius, vaiko teisių apsaugos Telšių skyrius, 

bendruomeniniai vaikų globos namai, globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo komanda, projekto 

„Judam“ koordinatorės, maltiečių organizacija, kaimiškos bendruomenės. Daug klausimų 

sprendžiama savivaldybės Vaiko gerovės komisijos posėdžių metu, kuriuose dalyvaujame. Šiais 

metais taikant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones į jaunimo centrą nukreipti buvo 2 

jaunuoliai, vienas iš jų sėkmingai įsitraukė į vasaros stovyklas ir vėliau lankėsi centre. Darome  

pristatymus organizacijose, aktyvius susitikimus, siūlome veiklas, klasės valandėles auklėtojams, 
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užsiėmimus Užimtumo tarnybos klientams (jaunuoliams) ir kt., taip teikiame informaciją apie  

laisvalaikio praleidimo galimybes, nemokamą dalyvavimą stovyklose ir visoje mūsų veikloje. 

Mobiliojo darbo komanda bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis tarpininkaudami  tarp jaunų 

žmonių, jų poreikių ir bendruomenės, per jaunimo darbuotojus bendruomenės lengviau randa 

kontaktą su jaunais žmonėmis, keičiasi jų požiūris į vyresnius bendruomenės narius ir atvirkščiai. 

Po truputį atsiranda bendrų veiklų: protmūšių, akcijų, kuriose lygiavertiškai dalyvauja ir jaunimas. 

Darbas jaunimo darbuotojų komandoje ir kvalifikacijos kėlimas 

Darbo su jaunimu srityje pastaruoju metu sulaukiame labai daug nacionalinių ir 

tarptautinių pasiūlymų jaunimo darbuotojų kvalifikacijai kelti. Rinkdamiesi mokymus 

atsižvelgiame į tai, kokių kompetencijų darbuotojui trūksta.  

 Šiais metais jaunimo centro jaunimo darbuotojai (5 darbuotojai) kėlė kvalifikaciją ir 

tobulinosi dalyvaudami įvairiuose seminaruose, mokymuose: seminaras ES programos Erasmus+: 

Veiklus jaunimas“ konsultantams, JRD organizuojamuose mokymuose, naujai įdarbinta jaunimo 

darbuotoja dalyvavo penkių modulių mokymuose apie atvirą darbą su jaunimu, kuriuos sudarė 

skirtingos temos.  

Jaunimo centro jaunimo darbuotojų komandą papildo tarptautiniai savanoriai. Savanorišką 

tarnybą (12 mėn.) jaunimo centre atliko du savanoriai: Nana Khunchukashvili  (Sakartvelas) 

dirbanti atvirajame jaunimo centre ir Hatice Sari (Turkija), važinėjantis su jaunimo darbuotojais į 

mobilaus darbo su jaunimu vietas.  

Jaunimo reikalų departamentas prie SADM palaiko atviruosius jaunimo centrus ne tik 

skelbdamas konkursus finansavimui gauti, bet organizuodamas įvairius seminarus, mokymus, 

kuriuose privalo dalyvauti tie jaunimo centrai, kuriems tais metais buvo skirtas finansavimas.  

Norėdami pamatuoti pasiektus rezultatus ir atviro darbo poveikį jaunam žmogui, apie 

kasdieninę veiklą, patirtį, suvokimą, taikytus metodus reflektuojame darbuotojų komandoje. 

Komandos veiklos planavimo ir įsivertinimo susitikimai vyksta kiekvieną pirmadienį. Kasdieninę 

veiklą raštu fiksuojame pildydami darbo su jaunimu dienos protokolus. Rengiame metų veiklos 

planus.  
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Patirtinio mokymosi centro Džiuginėnuose veiklos 

2019 metais Patirtinio mokymosi centre vyko įvairaus pobūdžio veiklos: patirtiniai  

mokymai, patirtinės aukščio užduotys, žygiai, stovyklos. Buvo suteiktos apgyvendinimo paslaugos 

sportininkams, atvykusiems dalyvauti Telšių orientavimo sporto klubo organizuojamose varžybose, 

nuomojamos patalpos vaikų stovykloms.  

Didžiausią dėmesį ir prioritetą organizuojant mokymus teikiame jaunimo centro 

lankytojams, organizuodami jiems vienos dienos užsiėmimus, integruodami aukščio užduotis į kitas 

veiklas, stovyklų metu, dirbant su įvairiomis temomis. Šiais metais buvo suorganizuotos 2 stovyklų 

pamainos, skirtos Telšių rajono jaunuoliams, su kuriais dirba mobilūs jaunimo darbuotojai, 1 

tarptautinių mainų programa trukusi 12 dienų. 

Turime idealias sąlygas stovyklų, kitų daugiadienių veiklų organizavimui. Nakvynė 

patalpose suteikia jaunimo darbuotojams daugiau saugumo, nei stovyklų organizavimas lauko 

sąlygomis, miške, prie ežero ir pan.  

Siekdami išlaikyti mokymosi centrą siūlome apgyvendinimo, salės, įrangos nuomos 

paslaugas.  

Didžiuojamės turėdami tokią mokymų bazę ir galėdami pasiūlyti netradicinius, inovatyvius 

mokymosi būdus ne tik jaunimui, bet ir suaugusiems iš visos Lietuvos ir užsienio. Deja, pilnai 

„įdarbinti“ Patirtinio mokymosi centro dėl finansinių ir žmogiškųjų resursų stokos. Reikalinga 

apšiltinti pastatą, atnaujinti aukščio įrangą.  Dirbti su patirtinėmis aukščio užduotimis yra didelis 

iššūkis, kuriam ryžtasi ne kiekvienas specialistas. 

 

Finansavimo paieškos 

Jaunimo centro veikloms organizuoti 2019 metais buvo pateiktos 8 paraiškos ieškant 

finansavimo galimybių, iš kurių 7 projektams buvo skirtas finansavimas. Paraiškas teikėme 

Jaunimo reikalų departamentui prie SADM, jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai 

(JTBA) programai Erasmus+ „Veiklus jaunimas“, Telšių rajono savivaldybės skirtingoms 

programoms: jaunimo, socializacijos. 

Mūsų siekiai ir iššūkiai 

 sudėtinga parodyti darbo rezultatus. Kiekvieno paauglio teigiami pokyčiai yra labai 

individualus ir daug laiko reikalaujantis procesas; 
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 sudėtinga išlaikyti jaunimo darbuotojus jaunimo centre dėl nedidelio darbo 

užmokesčio ir darbo specifikos: darbas vakarais, savaitgaliais, daugiadienės veiklos, ilgos 

kontaktinės valandos su lankytojais. Besikeičiant darbuotojams sunku užtikrinti darbo 

kokybę; 

 kelti darbo su jaunimu kokybę ir gerinti jaunimo darbuotojų darbo sąlygas įsigyjant 

įstaigos transportą (mikroautobusą, kuris reikalingas dirbant mobilųjį darbą kaimiškose 

vietovėse); 

 2019 metų iššūkis buvo „išgyventi“ be vadovo. Kadangi dalį laiko turėjome skirti 

įstaigos administravimui vykdant vadovo funkcijas, tai turėjo neigiamą poveikį tiesioginio 

darbo su jaunimu kokybei; 

 Vis sunkiau pritraukti jaunuolius į jaunimo centrą, reikalinga atnaujinti patalpas, 

ieškoti šių dienų jaunimui patrauklių priemonių. 

 

2. Dalininkai ir jų įnašas. 

 

Pagal steigimo akto III. 9 punktą Telšių rajono savivaldybės taryba yra padariusi 28,96  

Eur įnašą į VŠĮ Telšių jaunimo centro sąskaitą ir taip tapo jaunimo centro dalininke. Įnašų vertė 

2019 m. pradžioje ir pabaigoje nesikeitė ir buvo 28,96 Eur. 

 

3. Gautos lėšos, jų šaltiniai ir šių lėšų panaudojimas. 

Jaunimo centro biudžeto lėšas sudaro: savivaldybės lėšos, fondų ir rėmėjų lėšos, nuosavos lėšos.  
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2019 m. Gautos ir panaudotos projektinės lėšos 

 

 

 

Gautų lėšų šaltinis 

Programos (projekto) 

pavadinimas 

Gauta 

suma, Eur Lėšų panaudojimas 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

Mobilusis darbas su 

jaunimu 

2 programa. Saugios 

aplinkos užtikrinimo 

programa 

26 800,00 

Darbo užmokestis – 24700,00 

Socialinio draudimo įmokos – 400,00 

Transporto, komunalinės ir kitos išlaidos – 

1700,00 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

Atvirasis darbas su jaunimu 

Telšių jaunimo centre 

2 programa. Saugios 

aplinkos užtikrinimo 

programa 

24 100,00 

Darbo užmokestis – 21686,00 

Socialinio draudimo įmokos – 396,00 

Komunalinių paslaugų ir kitos išlaidos –

2018,00 

 

Jaunimo reikalų 

departamentas prie 

SADM 

„Jaunimo balsas“ 

Atvirųjų jaunimo erdvių 

finansavimo programa. 

 

7 345,00 
Projekto įgyvendinimo išlaidos – 4235,00  

Prekių ir paslaugų naudojimas – 3110,00 

 

Jaunimo reikalų 

departamentas prie 

SADM 

„Jaunimo ritmu“ 

Mobiliojo darbo su jaunimu 

finansavimo programa. 

 

10 450,00 
Projekto įgyvendinimo išlaidos – 8470,00  

Prekių ir paslaugų naudojimas – 1980,00 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

„Jaunimo sąlėka 2019“   

4 programa. Vaikų 

socializacijos programa 

1000,00 

 

Maitinimo paslaugos  pirkimas – 800,00 

Kitos išlaidos – 200,00 

 

Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

„Šok į nuotykį“ programa 

Erasmus+ „Veiklus 

jaunimas“ 

18 052.00 

Kišenpinigiai savanoriams – 2936,00 

Kelionės išlaidos – 720,00 

Siuntimo išlaidos – 450,00  
Mobilumo organizavimo išlaidoms – 

13946,00  

IBB (Partnerių iš 

Vokietijos lėšos)  

„Generation Europe“ 

programa  Erasmus+ 

„Veiklus jaunimas“, 

Vokietijos ministerijos 

11 350,00 

Maitinimo paslauga – 4100,00 

Paslaugų pirkimas (transporto, mokymų 

vadovų) –5000,00 

Kitos išlaidos –2250,00 
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4. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas 

Ilgalaikio materialaus turto vertė balanse nekito. Per 2019 m. įstaiga įsigijo nematerialaus 

ilgalaikio turto už 1108,00 eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Telšių jaunimo centro  

turimo materialiojo turto likutinė vertė – 865,10 Eur, nematerialiojo turto likutinė vertė – 830,98 

Eur. 

5. Įstaigos sąnaudos 

Įstaigos patirtos sąnaudos, įgyvendinant programas bei vykdant įprastinę įstaigos veiklą 2019 

metais sudarė 99801,80 Eur, iš jų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos – 62581,90 Eur.  

6. Darbuotojų skaičius 

Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje – 5 darbuotojai.  

7. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

VšĮ Telšių jaunimo centro sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 97813,38 Eur, iš jų: 

 priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 63686,64Eur. 

 prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, 

materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma ir kt.) – 34126,74 Eur 

8. Duomenys apie įstaigos vadovą 

 VšĮ Telšių jaunimo centro direktorės pareigas nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 laikinai atliko 

jaunimo darbuotoja Jurgita Kaveckienė.  2019 m. darbo užmokestis einant direktorės pareigas  

sudarė 4643,62 Eur, socialinio draudimo mokestis – 82,22 Eur.   

9. Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras neturi kolegialių organų, kurių nariams būtų mokėtas 

darbo užmokestis ir kitos išmokos. 

10. VšĮ Telšių jaunimo centras per ataskaitinį laikotarpį neturėjo išlaidų išmokoms su viešosios 

įstaigos dalininku susijusiems asmenims. 

 

          

Direktorė                          Saulena Pilitauskaitė 
 


