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Telšių rajono savivaldybės administracijos   2011-02-08 Nr. SD - 3 

direktoriui K. Trečiokui 

 

 

                       DĖL 2010  METŲ JAUNIMO CENTRO VEIKLOS ATASKAITOS 

PATEIKIMO 
 

 

 

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

Telšių jaunimui saugią erdvę, kad jie galėtų realizuoti ir įgyvendinti savo idėjas. Įstaiga veikia: 

neformalaus ugdymo, jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimo, informavimo, kultūros, 

konsultavimo, švietimo, kino meno ir kitų poreikių tenkinimo srityse. 

Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 darbuotojai, 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 darbuotojai. Iki 2010 m. gegužės 16 d. buhalterei 

J.Šimkienei  buvo skirta Darbo biržos subsidija. 

Jaunimo centro biudžeto lėšas sudaro: savivaldybės lėšos, fondų ir rėmėjų lėšos, nuosavos 

lėšos. 

VŠĮ Telšių jaunimo centro lėšų sandara, Lt
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VŠĮ Telšių jaunimo centras 2010 metais iš Telšių rajono savivaldybės asignavimų gavo 

41,6 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui ir “Sodros” mokesčiams 36,7 tūkst. Lt.; kitos išlaidos — 

4,9 tūkst. Lt., iš jų: šildymui — 3,6 tūkst. Lt., elektros energijai — 0,6 tūkst. Lt., ryšių 

paslaugoms — 0,3 tūkst. Lt., vandentiekiui ir kanalizacijai — 0,4 tūkst. Lt.,  

Per 2010 m  nuo sumokėto pajamų mokesčio 2 procentus VMI pravedė 585,16 Lt.  

Darbo biržos įdarbinimo subsidija nuo 2010-01-16 iki 2010-05-16 sudarė -  2122,79 Lt.  

2010 m  vykdytų projektų bendras biudžetas — 48199,67 Lt. 

 

2010 m. gautos pajamos 

Noriu ir galiu 17000,00 

Apmokėjimui už darbą muzikavimo 
užsiėmimų vadovui bei sveikos gyvensenos 
akademijos vadovui– 5100,00 Lt. 
Transporto nuomai ir išlaikymui – 1483,00 Lt 
Mažaverčių priemonių įsigijimui – 4828,00 Lt 
Ryšių išlaidoms – 999,00 Lt 
Renginių dalyvių maitinimui – 2070,00 Lt 
Kopijavimo, leidybos išlaidos – 2200,00 Lt 
Kitos išlaidos – 320,00 Lt 

Noriu ir galiu 
(savivaldybės) 

1000,00 Šildymo išlaidos -622,64 Lt, ryšių išlaidos 
254,35 Lt, kitos išlaidos 123,01 Lt 

Darbo biržos subsidija 2122,79 Jaunimo centro buhalterės J. Šimkienės 
atlyginimo subsidija 

2% nuo sumokėto GPM 585,16 

Paraiškų teikimo įvairiems fondams išlaidos( 
pažymų išėmimui), taip pat bus panaudota 
aparatūros draudimui, biudžetinės sąskaitos 
banko paslaugų išlaidoms dengti, ryšių 
išlaidoms.  

Tarptautinis 
bendradarbiavimas 

jaunimo politikos srityje 
2400,00 

Transporto nuoma – 2000,00 Lt 
Nakvynės paslaugos – 180,00 Lt 
Maitinimo paslaugos – 220,00 Lt 

Gyvos dainos festivalis 
"Aš toks vienas..." 

7000,00 
Scenos, apšvietimo nuomai – 6000,00 Lt 
Leidybos išlaidos – 1000,00 Lt 

Savanoriška veikla 
atvirame Telšių jaunimo 

centre 
20799,67 

Skirta savanorio, atliekančio savanorišką 
tarnybą VŠĮ Telšių jaunimo centre iki 2011-
10 mėn: 
Kelionės išlaidoms – 1553,76 Lt 
Siuntimo veiklos išlaidoms – 1657,34 Lt 
Priėmimo veiklos išlaidoms – 19473,79 Lt 
Savanorių išmokai (kišenpinigiams) – 
3314,69 Lt 

 50907,62  

 

2010.12.31 VŠĮ Telšių jaunimo centras už prekes ir paslaugas buvo skolingas šiems 

tiekėjams: 
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Projektinės lėšos: 

    

Projektas 

WOBA 

Gautos 2% 

lėšos  nuo 

sumokėto GPM 

Iš viso 

    

  

Eil. Įstaigos pavadinimas 

Nr.   

1 UAB Druka 5488,15   5488,15 

2 A.Fabijonavičiaus firma 243,50   243,50 

3 UAB Omnitel   84,56 84,56 

  Iš viso: 5731,65 84,56 5816,21 

Šie įsiskolinimai atsirado, kadangi vykdant projektą WOBA buvo gautas dalinis 80% 

finansavimas.Užbaigus projektą ir pateikus ataskaitą, bus įvertinamas projektas ir finansuoti 

likusieji 20%, kuriuos gavus bus padengtos aukščiau lentelėje pateiktos  skolos įmonėms. 

 Biudžeto lėšos: 

 

Šie įsiskolinimai atsirado dėl susidariusios sudėtingos finansinės situacijos rajone. 

Įsiskolinimas už šildymą, elektrą ir vandentiekio paslaugas savivaldybės įstaigai „Telšių butų 

ūkis“ susidarė sumažėjus jaunimo centro biudžetui pastaraisiais metais.  

2010.12.31 VŠĮ Telšių jaunimo centro su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus 

sudaro mokėtinas darbo užmokestis už 2010 m. pusę gruodžio mėn., mokėtinos socialinio 

draudimo  įmokos, GPM ir įmokos į garantinį fondą: 

Įstaigos pavadinimas Suma, Lt 

Iš biudžeto lėšų 1786,11 

Iš viso Lt 1786,11 

 

 

 

 

 

 

  

Įstaigos 

pavadinimas 

Straipsnis  Iš viso 

  Šildymo 

išlaidos    

1.1.1.03 

Elektros 

energija     

1.1.1.04 

Vandentiekis      

1.1.1.13 
 Eil. 

Nr. 

1 Telšių butų ūkis 2188,13 77,36 

 

74,71 

 
2340,20 
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2010 m. Telšių jaunimo centro pagrindiniai uždaviniai: 

 „dirbti“ su rizikos jaunuoliais, išlaikyti juos jaunimo centre; 

 siekti tiesioginio darbo su jaunimu kokybės (daugiau aptarimų, įsivertinimų, 

individualių ir grupinių refleksijų, konsultavimo); 

 viešinti jaunimo centro veiklą, pristatant jaunimui ir visai visuomenei; 

 palaikyti ir plėtoti jaunimo bendradarbiavimą vietos, nacionaliniu, tarptautiniu 

lygmeniu (tarptautiniai mainai, EVS); 

 skatinti jaunimo saviraišką, suteikti jiems galimybę realizuoti save, „palydėti“ 

vykdant jaunimo iniciatyvas; 

 kvalifikacijos kėlimas. 

 

Įgyvendinant šiuos uždavinius jaunimo centras aktyviai  vykdė projektus: „Noriu ir galiu“,  

„Woba“, „Tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje”, Gyvos dainos festivalis "Aš 

toks vienas..."  “Savanoriška veikla atvirame Telšių jaunimo centre” 

2010 m. balandžio – gruodžio mėn. „Noriu ir galiu“ (17000 Lt. Jaunimo reikalų 

departamentas prie SADM). Programos tikslas- sutelkti jaunus žmones bendrai kryptingai 

veiklai; skatinti jų saviraišką, tobulėjimą ir bendražmogiškų vertybių ugdymą; padėti jiems 

įgyvendinti savo idėjas, „palydint“ juos; įtraukti į aktyvią veiklą pasyvų, neorganizuotą jaunimą 

ir vaikus bei jaunuolius iš probleminių rizikos šeimų; sudaryti sąlygas turiningai pagal pomėgius 

praleisti laisvalaikį. 

Įgyvendinant programą į įvairias veiklas įtraukta apie 250 jaunuolių, kurių amžius nuo 13 iki 28 

metų. Vyko muzikavimo užsiėmimai, dviračių žygis,  žygiai pėsčiomis, teminiai vakarai, žaidimų 

turnyrai, foto-orientacinis, sveikos gyvensenos akademija, kūrybinės dirbtuvės, įspūdžių iš 

tarptautinių mokymų pristatymas, jaunimo iniciatyvos iš NVO “Krantas” projekto “Use negative 

make positive” pristatymas, breiko užsiėmimas. 

Meninės raiškos erdvėje vyko kasdieninės jaunimo šokių grupės Streat Dance repeticijos,  teatro 

grupėlės de. Žavu repeticijos ištisus metus. Didelis dėmesys buvo skiriamas jaunimo centro 

viešinimui- sukurta jaunimo centro atributika (informaciniai  lankstinukai, skrajutės, informacinis 

mobilus stendas). Kūrybiniame procese dalyvavo patys jaunuoliai, siūlė savo maketus, diskutavo. 

 2010 m. sausio - spalio mėn. „Woba“ (28 635 Lt. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 

agentūra). Projektą vykdė iniciatyvinė grupė „Woba šeima“. Projektu siekiama leisti nemokamą 

žurnalą jaunimui, patobulėti asmeniškai, skleisti informaciją bendraamžiams, bendradarbiauti su 
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kitų miestų jaunimu, įtraukti naujus žmones į prasmingą veiklą. Norima pritraukti žmones ne 

vien rašyti straipsnius, bet ir fotografuoti, maketuoti, dalintis idėjomis. Projektas yra tęstinis 

prasidėjęs 2008 m. rugsėjo mėn. ir trukęs iki 2010 m. spalio mėn. Per 2010 m. išleisti 5 žurnalo 

numeriai,  iniciatyvinės grupės gretas papildė nauji žmonės, buvo skelbiami konkursai siekiant 

įtraukti jaunus žmones į pozityvią veiklą, suorganizuota „Woba“ terapija, kur buvo sprendžiamos 

konfliktinės situacijos, įsivertinta nuveikti darbai, išsikelti tikslai tolimesnei veiklai, buvo 

skelbtas konkursas „Rašyk neužsičiaupdamas“, vykdyti bendri žurnalistiniai mokymai kartu su 

Klaipėdos jaunimo centro jaunaisiais žurnalistais, sukurtas antras informacinis filmukas, išleidus 

paskutinįjį dešimtą žurnalo numerį važinėjome į kitus miestus pristatydami projekto rezultatus. 

Projektas „Tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje” (2400 Lt. 

Telšių raj. savivaldybė)  buvo sėkmingai įgyvendintas 2009 m., tik iš 2010 m. biudžeto padengti 

įsikolinimai.  

2010 m. rugpjūčio 6 d. organizuotas projektas Gyvos dainos festivalis "Aš toks 

vienas..." (6 000 Lt. Kultūros rėmimo fondas)  siekiant propaguoti lietuviškas autorines dainas, 

jų atlikėjus. Apjungtos įvairių kartų atstovų bendros pastangos populiarinant gyvą dainavimą ir 

grojimą. Pristatyta Žemaitijos sostinė – Telšiai, kaip perspektyvus kultūrinio turizmo miestas, 

panaudojant gamtos netradicinius objektus renginių organizavimui. Žemaitijos regione surengus 

autorinės dainos kūrėjų ir atlikėjų festivalį, sulaukėme itin  gausaus klausytojų rato. Kadangi 

festivalis buvo nemokamas jis buvo prieinamas visiems gyventojų sluoksniams; Jauniems šio 

žanro kūrėjams ir atlikėjams sudarytos sąlygas, prisistatyti ir atsiskleisti, parodyti savitumą bei 

originalumą. 

 Nuo 2010 m. spalio mėn. pradėtas vykdyti projektas “Savanoriška veikla atvirame Telšių 

jaunimo centre”.   (20799,67 Lt. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra). Nuo 2010 

m. spalio mėn. savanorišką veiklą jaunimo centre atlieka savanoris iš Vokietijos. Savanorio darbo 

laikas centre 6 valandos per dieną. Veikla susideda iš rutininių užduočių: jaunimo centro 

tvarkymas kartu su jaunuoliais, pagalba administruojant centro veiklą. Darbas su tiksline grupe 

yra pagrindinė savanorio veikla: užsiimti su jaunimo centro lankytojais, įsijungti į jų veiklą, 

pačiam inicijuoti veiklas.  

Buvo bendradarbiaujama su atvirais jaunimo centrais: Šiaulių rajono jaunimo centru, 

Skuodo mobiliuoju jaunimo centru, Klaipėdos jaunimo centru.  

Pasisemti gerosios atviro darbo su jaunimu patirties atvyksta tiek jau veikiantys jaunimo 

centrai, tiek norintys pradėti steigti atvirus centrus jaunimo reikalų koordinatoriai su jaunimo 
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darbuotojais ir jaunimo atstovais iš kitų savivaldybių. Per 2010 m. sulaukėme svečių iš 

Lentvario, Utenos, Jurbarko.  

Centre vadovaujamasi jaunimo neformalaus ugdymo principais: savanoriškumu, 

savarankiškumu ir savivalda. Stengiamasi jaunimą įgalinti veikti, spręsti problemas, suteikiant 

jiems kvalifikuotą  pagalbą reikalui esant. Centras vykdo atvirą darbą su jaunimu ir sprendžia 

laisvalaikio užimtumo, ugdymo, integracinius ir socialinius uždavinius.  

Vykdant atvirą darbą su jaunimu ypatingai didelis dėmesys buvo kreipiamas į tai, kad 

jaunuoliai dėl įvairių priežasčių nenorintys ar negalintys dalyvauti organizuojamuose centro 

užsiėmimuose turėtų galimybę tiesiog būti ir naudotis jaunimo centro patalpomis bei 

priemonėmis: gerti arbatą, klausytis muzikos, bendrauti, turėti prieigą prie interneto, žaisti stalo 

žaidimus, gauti jiems reikalingą informaciją (konsultaciją) iš jaunimo darbuotojo. 

Besibaigiant  ketvirtiems centro gyvavimo metams galima įžvelgti, kad 

- 2009 m. išaugęs lankytojų skaičius vidutiniškai iki 23 lankytojų per dieną ir 2010 m. 

išliko nepakitęs.  

- pasikeitė lankytojo „veidas“. Jeigu tik įsisteigus jaunimo centrui pagrindiniai lankytojai 

buvo aktyvūs, iniciatyvūs jaunuoliai, tai šiuo metu situacija visiškai kitokia. Centre 

lankosi pasyvūs, nežinantys ko nori, save nuvertinantys jaunuoliai, subkultūrų atstovai, 

kurie nepritampa mokyklose, aplinkinių kiemų vaikai iki 14 metų ir rizikos grupės 

jaunuoliai, iš socialiai apleistų šeimų, linkę į nusikalstamą veiklą.  

- iki šiol pavyksta šiuos skirtingą patirtį turinčius jaunuolius išlaikyti centre. Kiekvienas 

atėjęs randa užsiėmimą sau, tačiau trūksta erdvės, patalpų, kad skirtingus norus turintys 

galėtų netrukdomai būti.  Vieniems pakanka būti, naudotis kompiuteriais, žaisti stalo 

futbolą ar kitus žaidimus, kiti planuoja veiklas, diskutuoja, geria arbatą bendrauja, treti  - 

ateina muzikuoti. 

- didžiąją dalį jaunimo centro pastovių lankytojų sudaro vaikinai pvz. 2010 m. lapkričio 

mėn. dirbta 21 dieną. Per šias dienas apsilankė 474 jaunuoliai iš jų 126 merginos ir 348 

vaikinai. Atsižvelgdami į lankytojus ir jų poreikius organizuojame atitinkamus 

užsiėmimus. 

- jaunimo centre nusistovėjo bendra tvarka, lankytojai jaučiasi centre šeimininkais, kadangi 

saugo priemones, inventorių, nekenkia centrui. Jaunimas žino, kokios galimybės jaunimo 

centre kiekvienam: ateiti, būti, praleisti laisvą laiką su bendraamžiais, muzikuoti, 

dalyvauti siūlomose veiklose arba jų atsisakyti, siūlyti savo idėjas ir gauti pagalbą jų 

įgyvendinimui, kalbėtis su jaunimo darbuotoju jiems rūpimais klausimais, problemomis. 
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- jaunimo centre jau susiformavo tradicijos. Esame žinomi neeiliniais 

žygiais, išvykomis sveikos gyvensenos propagavimu. 

 

Būtų galima išskirti dvi esmines problemas:  

1. Žmogiškųjų resursų stoka. Jaunimo centro veiklą vykdo 1 etatinis darbuotojas, kuriam tenka 

didelis darbo krūvis: įstaigos, projektų administravimas ir jaunimo darbuotojo funkcija. Tokiu 

atveju siekti centro veiklos kokybės nėra įmanoma. Jaunimui organizuojami savanorių mokymai, 

kurių metu įgytas žinias ir įgūdžius jie taiko įgyvendindami savo iniciatyvas, organizuodami 

renginius, tačiau jaunimo darbuotojo funkcijos jie negali atlikti, tam reikalingas jaunimo 

darbuotojas, turintis socialinio darbo kompetencijų. Taip pat neetatiniai, laisvai samdomi 

specialistai, kurie dirba įgyvendinant projektus, vykdant tam tikras veiklas. Kasdieninėje veikloje 

taip pat į pagalbą ateina ir Žemaitijos kolegijos socialinio darbo studentai, kurie atlieka praktiką 

jaunimo centre. Tiek savanoriai, tiek studentai, atliekantys praktiką jaunimo centre neprisiima 

pilnos atsakomybės, jie gali dirbti kartu su jaunimo centro darbuotoju. Jaunimo centro darbo 

laikas turėtų atitikti jaunimo lankomumo poreikį. Dažniausiai jaunimas nori ateiti į centrą 

vakarais, savaitgaliais, atostogų ir šventinių dienų metu.  Tačiau vienam darbuotojui, suderinti 

įstaigos darbo grafiką bei jaunimo poreikį lankytis centre yra itin sudėtinga.  

2. Norint spręsti socialinius ir integracinius uždavinius reikalinga turėti priemonių ir erdvės šių 

uždavinių įgyvendinimui. Jaunimo centre lankosi vis daugiau skirtingų požiūrių, sluoksnių, 

amžiaus jaunimo, todėl reikalingos atskiros erdvės skirtingoms veikloms vykdyti. 

Bandydami spręsti žmogiškųjų išteklių problemą akreditavomės priimančia Europos 

savanorių tarnybos (EST) organizacija ir nuo 2010  m. spalio mėn. savanorišką veiklą jaunimo 

centre atlieka savanoris iš Vokietijos. Tai palengvina, tačiau neišsprendžia žmogiškųjų išteklių 

problemos. Reikalinga didžiulė laiko investicija į savanorį- įvedimas į įstaigos darbo sistemą, 

supažindinimas su pagrindiniais darbo su jaunimo principais, veiklos įsivertinimas, laiko 

planavimas. 

Kadangi centre savanoriškai mielai lankosi probleminiai rizikos jaunuoliai pagal 

galimybes jaunimo centras prisiima vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones. 2010 m. 

kovo 4 d. Nr. A1-303 Telšių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl vaiko 

minimalios priežiūros skyrimo” Telšių jaunimo mokyklos 7 kl. mokinys Tautvydas Kaunas 

įpareigotas dalyvauti socialinio ugdymo, integracijos, prevencijos ir kitose programose VšĮ 

Telšių jaunimo centre. Vykdyti vaiko minimalią priežiūrą centras galėtų ir plačiau, jeigu būtų 
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bent vienas kompetetingas socialinis ar jaunimo darbuotojas. Pastaruoju metu jaunimo centro 

vadovei tektų parnelyg didelis krūvis. 

 

Jaunimo centro direktorė dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo ir patirties kaupimo 

renginiuose: 2010 m. kovo 16-19 d. ilgalaikės planavimo programos ES programos „Veiklus 

jaunimas“ konsultantams III –asis etapas; 2010 m. gegužės 11 d. Konferencija “Regioninė 

jaunimo politika. Jaunimo dalyvavimo sprendžiant jaunimui aktualias problemas iššūkiai ir 

problemos”; 2010 m. spalio 26 d. Skaitytas pranešimas konferencijoje “Leader programa ir atviro 

darbo su jaunimu plėtros galimybės Mažeikių rajono savivaldybėje”; 2010 m. gruodžio 16-18 d. 

2010 m. JRD finansuotų atvirų jaunimo centrų seminaras,; konsultacijos atvirų jaunimo centrų 

darbuotojams. 

Siekiant atviro darbo su jaunimu kokybės stengiamasi, kad jaunimo centras būtų artimas ir 

orientuotas į jaunimo poreikius, pagrįstas savanoriškumu, įvairus ir lankstus savo paslaugomis 

bei veiklos formų pasiūla. Atviras darbas su jaunimu tai metodas, kurio pagalba galima pasiekti 

didelių rezultatų, nors orientuojamasi į procesą. 

 

Ataskaitą parengė 

 Direktorė         Saulena Pilitauskaitė 

 

 


