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 2006 m. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

inicijavo pilotinį projektą „Jaunimo centrai — jaunimo poreikiams“, kuriame dalyvavo ir Telšių 

rajono savivaldybė. Šio projekto esmė — atrasti atviros jaunimo veiklos galimybes savivaldybėse 

bei parengti atvirų jaunimo centrų koncepcijas. Įgyvendinant šį projektą Telšių rajone buvo įsteigti 

du atviro darbo su jaunimu centrai: Telšių mieste bei Telšių rajone Varniuose. Nuo 2007 m. šie 

centrai pradėjo vykdyti savo veiklą.  

2007 m. vasario 15 d. Telšių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T1-082  

„Dėl Viešosios įstaigos Telšių jaunimo centro steigimo akto ir įstatų patvirtinimo“. Nuo kovo 1 d. 

centras pradėjo savo veiklą.  

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

suteikti Telšių jaunimui saugią erdvę, kurioje 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. 

 Nuo 2007 m. kovo 1 d. centre dirba direktorius (1 etatas), nuo 2007 m. kovo 5 d. 

finansininkas (0,5 etato). Darbuotojų kvalifikacija: direktorius — aukštasis universitetinis 

išsilavinimas, pradinių klasių ir vokiečių kalbos mokytojo specialybės (Šiaulių universitetas, 

Klaipėdos universitetas). Finansininkas — aukštesnysis išsilavinimas (Vilniaus finansų ir kredito 

technikumas). 

 2007 m. jaunimo centro biudžetas buvo 40,8 tūkst.Lt., iš jų: darbo užmokesčiui ir 

“Sodros” mokesčiams 31,8 tūkst.Lt.; kitos išlaidos — 9,0 tūkst.Lt., iš jų: šildymui — 0,6 tūkst.Lt., 

elektros energijai — 0,1 tūkst.Lt., ryšių paslaugoms — 0,5 tūkst.Lt., vandentiekiui ir kanalizacijai 

— 0,1 tūkst.Lt., komandiruotėms — 0,2 tūkst. Lt., kitos prekės ir paslaugos — 7,5 tūkst.Lt. 

Kadangi nuo 2007 m. kovo 1 d. iki rugsėjo 17 d. jaunimo centras laikinai buvo įsikūręs Telšių 

apskrities turizmo informacijos centre, todėl 2007m centro išlaidos komunaliniams patarnavimams 

buvo nedidelės tik 0,8 tūkst. Lt. 2007 m. spalio 18 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr.T1 — 314 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Viešajai įstaigai Telšių jaunimo centrui“ 

perduotos panaudos teise patalpos, esančios Plungės g. 29, Telšiuose išlaidos komunaliniams 

patarnavimams didės. Jaunimo centro biudžeto lėšas sudaro: savivaldybės lėšos, fondų ir rėmėjų 

lėšos (1.pav.)  
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2007 m. Telšių jaunimo centro pagrindiniai uždaviniai: 

 sudominti ir pritraukti jaunimą, informuoti apie naujai atsiradusį jaunimo 

centrą; 

 skatinti jaunimo saviraišką, suteikti jiems galimybę realizuoti save; 

 vykdyti bendradarbiavimo veiklą; 

 pristatyti jaunimo centrą visuomenei; 

 organizuoti mokymus jaunimui; 

 kvalifikacijos kėlimas. 

Įgyvendinant šiuos uždavinius jaunimo centras aktyviai dalyvavo projektinėje 

veikloje. Nuo kovo 1 d. iki gruodžio 29 d. įvykdyti 8 projektai, kurių bendras biudžetas — 33,77 

tūkst.Lt.  

2007 m. balandžio 26 d. Akcija „Tapk savanoriu“ (1400 Lt. savivaldybės lėšos) - tai 

jaunimo iniciatyva surengtas projektas, kurio tikslas propaguoti savanorystę ir skatinti jaunimo 

įsitraukimą į savanorišką veiklą Telšiuose. Projektą įgyvendino Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir 

pedagogikos fakulteto studentai bei organizacijos VšĮ „Actio Catolica Patria“ savanorės. 

 2007 m. liepos 21 d. festivalis „Hip-Hop Vasara. Žemaitijos Sostinė Atgyja“ ( 3140 

Lt. rėmėjų ir savivaldybės lėšos) Telšių kultūros centras padėjo organizuoti festivalį bei suteikė 

patalpas. Projekto tikslas – atgaivinti Telšių miesto jaunimo kultūrinį gyvenimą ir propaguoti hip-

hop’o subkultūrą. Projekto vadovas — Telšių Germanto vid. mokyklos 10 klasės mokinys Kostas 

Varkulevičius. Festivalyje dalyvavo 5 repo grupės, 4 soliniai atlikėjai, beatbox’eris ir merginų šokių 

grupė. Žiūrovų šis festivalis pritraukė apie 200 jaunuolių iš visos Lietuvos. 

2007 m. rugpjūčio 13-17 d. ir 27-31 d. “Aš+raketė+kamuoliukas = LAUKO 

TENISAS“ ( 2500 Lt. savivaldybės lėšos) Projekto tikslas — sudaryti sąlygas Telšių jaunimui 

kryptingai, įdomiai, prasmingai praleisti laisvalaikį, įtraukiant jaunus žmones į jiems patrauklią, 

priimtiną sportinę — sveikatinimo veiklą, suteikiant jiems žinių, mokėjimų ir įgūdžių žaidžiant 

lauko tenisą. Šis projektas buvo įgyvendinamas, bendradarbiaujant su VšĮ Telšių teniso kortais.  

Projekte dalyvavo 35 jaunuoliai. Šią veiklą planuojame tęsti ateityje, 2008 m. vasarą. 

 2007 m. rugsėjo 9 d. — gruodžio 30 d. „Gyvenk judėdamas — judėk gyvendamas“ 

(1600 Lt. savivaldybės lėšos, Sveikatos apsaugos programa Nr.13 ). Projekto tikslas — suteikti 

galimybę sportuoti kiekvienam jaunam žmogui nesiekiant rezultatų. Jaunimas turėjo galimybę 

sekmadieniais užsiimti sportine veikla (žaisti krepšinį, tenisą, futbolą ir kitus judriuosius žaidimus) 

Telšių sporto mokyklos salėje. 



2007 m. rugsėjo 8 d. – gruodžio 29 d. „Žinau, ką šiandien veiksiu...“ (6000 Lt. LR 

Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybės lėšos) Projekto tikslas — sudaryti sąlygas Telšių 

jaunimui praleisti laisvalaikį, įtraukiant juos į sportinę, meninę, muzikinę veiklą. Projektas buvo 

vykdomas 4 etapais: 

 Orientavimosi sporto užsiėmimai, savaitgalio stovykla; 

 Graffiti piešimas; 

 Sveikos gyvensenos mėnuo; 

 Muzikavimo vakarai ir savaitgaliai. 

Šis projektas buvo itin populiarus jaunimo tarpe, todėl planuojama veiklas tęsti 

ateityje. 

 2007 m. rugsėjo 10 d. — gruodžio 29 d. „Jaunimo centro veikla“ (16100 Lt. Jaunimo 

reikalų departamento, savivaldybės ir rėmėjų lėšos). Projekto tikslas – suteikti galimybę jaunam 

asmeniui pačiam eksperimentuoti, prasmingai leisti laisvalaikį, įgalinti veikti ir įgyti socialinių 

kompetencijų. 

  Projekte dalyvavo apie 300 jaunuolių. Projekto veiklos buvo labai įvairios, kiekvienas 

galėjo rasti sau tinkamų užsiėmimų, jaunimas ne tik įdomiai pagal savo pomėgius leido laisvalaikį, 

tačiau buvo ir žinių bei kompetencijų suteikiančių mokymų (komandinio darbo, projektų vadybos). 

Graffiti, gitarų, teminių vakarų sėkmė tame, kad patys jaunuoliai galėjo įtakoti jų eigą, daryti 

eskizus, kurti koncertines programas, organizuoti renginius pagal savo poreikius, o jiems talkino 

kompetetingi, sugebantys dirbti su jaunais žmonėmis vadovai (gitaros mokytojas, studentai, pravedę 

graffiti užsiėmimus). 

 2007 m. gruodžio mėn. „Krepšinio turnyras TJC taurei laimėti“ (1000 Lt. rėmėjų 

lėšos). Projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau jaunimo į aktyvų sportą, stiprinti bendradarbiavimą 

tarp neformalių jaunimo grupių ir savivaldybės institucijomis. Projekto vadovas — Karolis 

Burnickis Žemaitės gimnazijos 3 klasės mokinys. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Telšių 

sporto mokykla ir Telšių rajono policijos komisariatas. Turnyre dalyvavo 15 jaunimo komandų.  

2007 m. gruodžio 3-4 d. Telšių apskrities jaunimo mokymai „Projektinis darbas - kas 

tai?“ (1870 Lt. Telšių apskrities administracijos lėšos). Projekto tikslas- stiprinti ir gerinti jaunimo 

veiklos kokybę Telšių apskrityje, suteikti jaunimui žinių, socialinių įgūdžių ir kompetencijų, 

reikalingų veiksmingai jaunimo veiklos plėtrai bei bendradarbiavimui. Projekte dalyvavo 25 

jaunimo atstovai iš Telšių apskrities NVO jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių. 

 Projektinė veikla jaunimo centre nėra pagrindinis jaunimo centro tikslas. Be 

įgyvendinamų projektų, jaunimo centre vyksta atviri vakarai, kur jaunimas tiesiog ateina 

pabendrauti su bendraamžiais arba tiesiog „nieko neveikti“. Jaunimo centro veikla ir specifika yra 

orientuota į atvirą darbą su jaunimu, kad jauni žmonės turėtų kur praleisti laisvalaikį, ateitų į centrą 

susitikti ir bendrauti su draugais, žaisti žaidimus, klausytis muzikos ar šiaip būti drauge. Centre nėra 

privaloma lankytis reguliariai ar kaip nors įsipareigoti, išskyrus tai, kad privalu laikytis visiems 

lankytojams sukurtų taisyklių, kurias iškilus problemoms ir susikūrė patys jaunuoliai. Jaunimo 

centras siūlo, bet nereikalauja dalyvauti įvairiose veiklose, kurios organizuojamos atsižvelgiant į 

jaunimo poreikius.  

2007m. sukurta interneto svetainė www.tjc.lt, kurioje jaunimas turi galimybę rasti 

informacijos apie mieste ir respublikoje organizuojamus renginius jaunimui, kuriuose gali 

savanoriškai dalyvauti. 

Kadangi jaunimo centras ne narystės organizacija, todėl sunku sužinoti tikslų pastovių 

lankytojų skaičių. Norėdami išsiaiškinti lankytojų skaičių, pildome registracijos knygą, kurioje 

užsirašo kiekvienas apsilankęs centre. Vidutiniškai per dieną apsilanko 12 jaunuolių, vykdant 

specializuotas veiklas ir daugiau. Jaunimo centro tikslinė grupė — jaunimas nuo 14 iki 29 metų. 

Pagrindiniai jaunimo centro lankytojai, mokyklinio amžiaus jaunimas nuo 14 iki 18 metų.  

 Siekiant pritraukti daugiau jaunimo į centrą planuojamos akcijos mokyklose, 

informuojant jaunimą apie galimybę lankytis centre. 

http://www.tjc.lt/


 Vykdant projektus jaunimui buvo siūloma veikla įvairiose srityse: sporto, sveikos 

gyvensenos, muzikos, meno. Kiekvienas galėjo rasti sau patrauklų užsiėmimą, taip pat savo 

iniciatyva organizuoti renginius, vakarėlius, akcijas. Socialinių kompetencijų kaip dirbti grupėje, 

toleruoti kito nuomonę, planuoti ir įgyvendinti projektus jaunimas įgijo specialiai jaunimui 

organizuotuose mokymuose. 

 

 Jaunimo centras aktyviai bendradarbiauja su Telšių kultūros centru, Telšių rajono 

policijos komisariatu, VšĮ Telšių teniso kortais, Telšių sporto mokykla, Telšių butų ūkiu, LiJNA 

(Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija), Jaunimo reikalų departamentu.  

 Jaunimo centro direktorė dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose: seminaras 

jaunimo darbuotojams 2007 m. lapkričio 9-11 dienomis Kulautuvoje (Kauno raj.); mokymai — 

„Europos savanorių tarnyba. Galimybės ir sąlygos“ 2007 m. gruodžio 7 d. Kaune.  

Po vienerių metų veiklos galima įžvelgti keletą problemų. Viena iš jų — žmoniškųjų 

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. Žinoma, į pagalbą ateina jaunuoliai, savanoriškais pagrindais, kurie 

gali skirti tik ribotą laiką tam darbui. Taip pat neetatiniai, laisvai samdomi specialistai, kurie dirba 

įgyvendinant projektus, vykdant tam tikras veiklas. Nuo 2008 m. kovo mėn jaunimo centre dirba 

savanoris iš Vokietijos (Steinfurto apskrities). Tikėtina, kad tai sumažins, tačiau neišspręs 

žmogiškųjų resursų stokos įstaigoje problemą. 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.  

 Kita labai svarbi problema — nepakankama materialinė bazė. Kadangi viena iš centro 

veiklos krypčių — į centrą pritraukti neorganizuotą, pasyvų jaunimą. Tam reikalinga speciali, 

jaunimo poreikius atitinkanti materialinė bazė ( garso aparatūra, stalo futbolas, biliardo stalas, 

kompiuterinė įranga). Šiuo metu jaunimo centras apsiriboja tik intelektiniais stalo, lauko žaidimais, 

bei kino filmų žiūrėjimu ( naudojama savo asmeninė garso aparatūra). 

Taip pat sudėtingą situaciją sukuria ir Telšių visuomenės požiūris į jaunimo centrą, jo 

veiklą: kas yra atviro darbo su jaunimu centras ir kokią veiklą jis turi vykdyti. Vyrauja nuomonė, 

kad jaunimo centras — ta įstaiga, kuri turi jaunuolių būrį ir gali juos priversti dalyvauti miesto 

renginiuose arba organizuoti proginius renginius jaunimui mieste. Toks požiūris prieštarauja atviro 

jaunimo centro koncepcijai. Esant tokiai situacijai, tikslinga kuo plačiau informuoti visuomenę apie 

jaunimo centro veiklą ir koncepciją.  

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.  

 

 

Ataskaitą parengė 

 Direktorė     Saulena Pilitauskaitė 


