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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO  

 2012 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 jaunimui saugią erdvę būti, susitikti su bendraamžiais ir bendraminčiais, eksperimentuoti, 

išbandyti save palydint kompetetingam jaunimo darbuotojui. Jaunimo centras prieinamas kievienam 

jaunam žmogui nuo 14 iki 29 metų. Įstaiga veikia: neformalaus ugdymo, jaunimo laisvalaikio 

užimtumo organizavimo, informavimo, kultūros, konsultavimo, švietimo, kino meno ir kitų 

poreikių tenkinimo srityse. 

2012 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, EST); 

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

vykdant jaunimo iniciatyvas; 

 teikti mobilias paslaugas jaunimui Telšių rajono kaimiškose vietovėse; 

 įkurti Patirtinio mokymosi centrą, kuriame būtų galima dirbti su neorganizuotu 

jaunimu, rizikos grupės jaunuoliais, priklausomybių prevencija, mokinių 

klasėmis siekiant gerinti atmosferą, pasitikėjimą kitais, atstumtųjų integraciją; 

 kelti kvalifikaciją. 

 

Siekiant nusimatytų uždavinių kokybiško įgyvendinimo jaunimo centro veiklų turinį sudarė šios 

veiklos: 

Atviros popietės ir vakarai – tai sudaro pagrindą visai jaunimo centro veiklai. Suteikti saugią  

erdvę jauniems žmonėms, kur jie galėtų leisti laiką.  Atsižvelgiant į jaunimo poreikį lankytis centre 

jaunimo centro darbo laikas yra nuo 14 iki 20 val.  kasdien išskyrus sekmadienį ir pirmadienį.  

Pagrindinis dėmesys skiriamas bendravimui, buvimui kartu su skirtingus požiūrius, interesus 

turinčiais jaunais žmonėmis, saugios ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai aplinkos kūrimas. Jaunimo 
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darbuotojo santykio su jaunu žmogumi kūrimas. Priemonės skatinačios  bendravimą ir santykių 

kūrimą: stalo žaidimai, arbatos gėrimas, kino filmų žiūrėjimas, fotografavimas, veiklų planavimas, 

centro patalpų ir priemonių tvarkymas, jaunimui patrauklios erdvės kūrimas(is). 

 

Kūrybinės dirbtuvės- įvairūs kūrybiniai užsiėmimai: jaunimo centro atributikos kūrimas 

(lietpalčių maketo kūrimas), stalo žaidimų, sėdalų iš senų nebenaudojamų knygų gaminimasis, 

fotografavimas, filmavimas, maketavimas, skelbimų, plakatų  maketų kūrimas.  

Muzikavimo užsiėmimai jaunimui vyksta jaunimo centre muzikavimui skirtoje patalpoje 

antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais po 3-4 valandas. Jaunuoliai pasiskirstę į grupes pagal 

gebėjimus ir norus. Užsiėmimus veda specialistas, kuris pamoko jaunus žmones groti gitaromis, 

būgnais. Nėra siekiamas rezultatas, visas dėmesys į procesą, kad jaunas žmogus turėtų galimybę 

„prisiliesti“ prie muzikavimo, kūrybos, be vertinimo ir privalomo pasirodymo scenoje. Šia 

muzikavimo erdve ir muzikavimui skirtomis priemonėmis gali naudotis ir naudojasi visi Telšių 

miesto ir rajono jaunuoliai. Tai galimybė neformalioms jaunimo grupėms repetuoti naudojantis 

centro aparatūra. Tokiu būdu vyksta bendradarbiavimas tarp jaunimo atskirų grupių, keitimasis 

patirtimi, informacija. 

Žaidimų popietės ir turnyrai - pastovūs, tradiciniai žaidimų turnyrai. Per 2012 m. vyko dvi 

žaidimų naktys, kurių metu jauni žmonės leidžia savaitgalį žaisdami stalo žaidimus, kurie skatina 

bendravimą, tarpusavio santykių kūrimą, savęs ir kitų pažinimą bei yra alternatyva praleisti 

savaitgalio vakarą saugiai, be žalingų įpročių. Žaidimo naktų tikslas - atitraukti jaunus žmonės nuo 

įprastinio savaitgalio laisvalaikio leidimo formų  parodant kitą alternatyvą. 

Įvairius žaidimų turnyrus organizuoja patys paaugliai, nes tai viena iš mėgstamų jų veiklų.  

Žygiai pėsčiomis ir dviračiais, stovyklos. 

2012 m. balandžio 28-29 d. Telšių jaunimo dalyvavimas pėsčiųjų maratone „Kiek noriu, tiek 

einu“. Maratoną organizavo Šiaulių jaunųjų turistų centras Kurtuvėnų regioniniame parke. Tai 

galimybė jauniems žmonėms pasitikrinti savo ištvermę, jėgas, įgyti orientavimosi vietovėje su 

žemėlapiu ir kompasu įgūdžių.  

2012 m. birželio 18-22 d. Šiaulių raj. Jaunimo centras, Dengtiltyje, Kurtuvėnų regioniniame 

parke, Šiaulių rajone organizuojamoje  stovykloje dalyvavo 13 Telšių jaunimo centro paauglių. 

Tai sukarinta sportinio tipo stovykla, kurios metu jaunimui sudaromos sąlygos pagal pomėgius 

pasirinkti sportines rungtis ir sporto šakas, kuriose dalyvaus. Tai ugdo jaunų žmonių 

savarankiškumą, ištvermę, gebėjimą orientuotis vietovėje, komandinius įgūdžius. 

2012 m. birželio 26 - liepos 1 d. vykęs dviračių žygis “Mynk pedalus- suk linciūga” truko 6 

dienas nuvažiuota daugiau nei 400 km. Maršrutas: Telšiai-Kartena-Karklė-Nida-Karklė-Plateliai-
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Telšiai. Jaunuoliai patys planavo maršrutą, lankytinas vietas, ieškojo nakvynės vietų, gaminosi 

maistą ant laužo. 

Lietuvos atvirų jaunimo centrų akademija vyko Laumės pėdoje, Biržuvėnuose, Luokės sen., 

Telšių raj.  2012 m. liepos 16-20 dienomis. Dalyvavo jaunuoliai iš Telšių, Plungės ir Kuršėnų atvirų 

jaunimo centrų. Akademijos pagrindinis tikslas buvo sudaryti sąlygas susitikti skirtingų miestų 

jaunimo centrų jaunuoliams ir jaunimo darbuotojams, pasidalinti idėjomis, patirtimi.  

Sveikos gyvensenos akademija vykusi 2012 m. rugsėjo 14-16 d. truko 3 paras. Programą sudarė 

keletas interaktyvių veiklų turinčių sąsajas su sveika gyvensena: ėjimas pėsčiomis, orientavimosi 

sportas su komandinėmis užduotimis, jogos pagrindai, žaliavalgių energetinių kokteilių ir sveiko  

maisto gaminimasis. 

Mokymai Telšių rajono mokinių parlamento jaunuoliams  vyko lapkričio 23-25 dienomis 

Patirtinio mokymosi centre Džiuginėnų kaime, Gadūnavo sen., Telšių raj. Tris dienas mokymas 

vyko per patyrimą. Buvo   stiprinamos jaunų žmonių bendradarbiavimo, pasitikėjimo savimi ir 

kitu, atsakomybės, sąžiningumo, darbo komandoje, laiko planavimo, konfliktų sprendimo, 

atsakomybių prisiėmimo kompetencijos, socialiniai įgūdžiai, vadovaujamasi  neformalaus ugdymo 

principais. 

Patirtinio mokymosi centro Džiuginėnuose oficialus atidarymas ir žaidimų naktis buvo 

organizuojama lapkričio 30 d. Į renginį buvo kviečiami kaimo gyventojai, valdžios atstovai, 

jaunimas. Per mobilias paslaugas teikiančius jaunimo darbuotojus turėjome galimybę pasiekti 

jaunimą, ne tik iš miesto, bet ir iš atokiausių vietovių seniūnijose.  

Projekto „Paaugliška sąlėka“ tikslas - padėti mobilias paslaugas teikiantiems jaunimo 

darbuotojams užmegzti artimesnį santykį su jaunais žmonėmis, su kuriais dirba, išsiaiškinti jų 

poreikius, gyvenamosios aplinkos specifiką; suteikti galimybę jauniems žmonėms pasidalinti 

patirtimi, sužinoti, aptarti kaip ir kuo gyvena jauni žmonės skirtingose gyvenvietėse. Tris paras 

jaunimas iš penkių skirtingų seniūnijų praleido Patirtinio mokymosi centre Džiuginėnų kaime, 

Gadūnavo sen., Telšių raj. moksleivių rudens atostogų metu (spalio 29-31 d.).  

Sportiniai užsiėmimai sporto salėje vyko kartą per savaitę. Užsiėmimus veda EST savanoriai. 

Pagrindinis jaunimo centro veiklų finansavimas gaunamas dalyvaujant Jaunimo Reikalų 

Departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamuose „Atvirų jaunimo centrų 

finansavimo konkursuose“.  2012 m. atviram Telšių jaunimo centrui buvo skirta 18 tūkst. litų.  metų 

veiklos programai „Noriu ir galiu 2012“ įgyvendinti.  

”Plintantis savanorystės virusas Telšiuose” ir „Savanorystė su iššūkiu“ – tai programos „Veiklus 

jaunimas“ Europos Savanorių Tarnybos (EST) projektai, kurių metu jaunimo centre savanorišką 

tarnybą atlieka tarptautiniai savanoriai.  Nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2012 m. liepos mėn. 
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savanorišką tarnybą atliko  du savanoriai Milena Jakob ir Jan Krueger, kurių vienas dirbo jaunimo 

centre, kitas -  Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centre. Nuo 2012 m. spalio mėn. 

atvyko savanoris Florian Neumann atliekantis savanorišką veiklą jaunimo centre. Jaunimo centro 

funkcija – priimti savanorį į jaunimo centrą suteikiant jam darbo vietą ir palydėjimą atliekant 

užduotis, taip pat  koordinuoti veiklą bendradarbiaujant su nacionaline agentūra, siunčiančiomis 

organizacijomis ir savanoriais. 

Darbo su tarptautiniais savanoriais nauda jaunimo centrui: 

 centro lankytojai, jauni žmonės tapo atviresni svetimiems žmonėms, 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; 

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

 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. 

Darbo su savanoriais iššūkiai: 

 kadangi savanoriams nekeliami reikalavimai jų išsilavinimui, kilmei, socialinei padėčiai ir 

pan., savanoriauti gali kiekvienas jaunas žmogus nuo 18 metų, reikalinga didelė laiko 

investicija į savanorį-pastovios refleksijos, palydėjimas atliekant užduotis, integracija į 

vietos bendruomenę, supažindinimas su krašto kultūra, papročiais; 

 savanoriui savanoriška tarnyba yra mokymosi programa, kurios metu įgyjamos ir ugdomos 

kompetencijos, todėl svarbu adekvatus užduočių parinkimas, įvertinant savanorio 

gebėjimus, palydėjimas jas atliekant, savalaikis grįžtamojo ryšio suteikimas. 

 

2012 metais vidutiniškai per dieną apsilankė apie 20 jaunuolių, unikalių lankytojų skaičius per 

metus 220. Dauguma centro lankytojų yra vaikinai nuo 15 iki 19 metų. Kadangi nuo 2012 m. kovo 

mėnesio jaunimo centre tiesioginiam darbui su jaunimu įdarbintas jaunimo darbuotojas, sustiprėjo 

individualus darbas su jaunu žmogumi. Jaunimo darbuotojo stirpioji pusė, gebėjimas efektyviai 

bendrauti, palaikyti pokalbį su kiekvienu atsižvelgiant į asmenines savybes, aktyviai klausytis, 

atspindėti jauno žmogaus gyvenamąją aplinką, suprasti jo pasaulį su suteikti grįžtamąjį ryšį. 
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Teikiame pagalbą ir individualias konsultacijas ruošiant namų darbus. Džiugina tai, kad namų darbų 

ruošimas jau nėra primestas iš jaunimo darbuotojų pusės, paaugliai patys prašo pagalbos padėti 

pasiruošti egzaminams, kontroliniams darbams, išlaikyti pataisas. Svarbu paminėti, kad tai nėra tie  

jaunuoliai, kurie mokosi gerais arba labai gerais pažymiais, mūsų klientais yra tie, kurie balansuoja 

ant iškritimo iš mokyklos ribos. Ruoštis egzaminui, kontroliniam darbui, išsiaiškinti nesuptarntamą 

temą, jau nebėra gėdos reikalas. Būna, kai vietoj stalo žaidimo ant stalo padėtos lietuvių kalbos 

temos ir visi susėdę ratu apie tai diskutuojame. Galbūt tai atrodo savaime suprantamas dalykas, 

tačiau mums tai ilgo, atkaklaus darbo rezultatas. Kad  pamatuoti pasiektus rezultatus reikalinga 

raštu fiksuoti apie kasdieninę veiklą, patirtį, suvokimą, taikytus metodus, dokumentuoti 

individualias konsultacijas (bylų, protokolų pildymas). 

Akivaizdžiai matome pastovių jaunimo centro lankytojų „paaugimą“ bendravimo srityje, jie labiau 

pasitiki savimi, nebijo pasakyti savo nuomonę, lengviau bendrauja su naujais lankytojais. Tai 

ypatingai atsispindi bendravime su tarptautiniais savanoriais.   Atvykus naujam savanoriui senieji 

lankytojai lengvai eina į kontaktą, nors jų anglų kalbos žinios ir labai ribotos. Jie jau turi 

bendravimo su savanoriais patirties ir nebejaučia diskomforto, kas pradžioje buvo labai sunku. 

Darbo su jaunimu specifiškumas ir iššūkiai: 

1. Siekiant pritraukti jaunimo į jaunimo centrą, juos išlaikyti ir daryti jiems pedagoginį poveikį 

reikalinga orientuotis į jų poreikius, dienotvarkę. Per šiuos metus organizavome nemažai 

užsiėmimų, kurie vyko ne tik jaunimo centro darbo laiku (pvz. filmų ir žaidimų naktys 

jaunimo centre, žygiai ir stovyklos trunkantys ilgiau nei savaitę, savęs išbandymo-išlikimo  

žygiai ir kt.); 

2. Reikalingi atsakingi, ištvermingi, kompetetingi jaunimo darbuotojai galintys lydėti 

paauglius jų veikloje (pvz. dviračių žygiai, pėsčiųjų maratonai, mokyklos programinių 

dalykų išmanymas). 

3. Sudėtinga parodyti darbo rezultatus, kadangi jie nėra matomi „plika akimi“. Kiekvieno 

paauglio teigiami pokyčiai yra labai individualus ir daug laiko reikalaujantis procesas. 

4. Kadangi aprašytos veiklos negali vykti tik darbo dienomis, nustatytomis darbo valandomis 

susiduriame su sunkumais planuojant darbo laiką, atostogas, laisvadienius. 

Jaunimo centras bendradarbiauja su atvirais jaunimo centrais: Šiaulių rajono jaunimo centru, 

Skuodo mobiliuoju jaunimo centru, Plungės ir Rietavo, Varnių  atvirais jaunimo centrais . Taip pat 

Telšių mieste su policijos komisariato nepilnamečių skyriumi, mokyklomis, vaiko teisių apsauga, 
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Žemaitijos kolegija, VDA, Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centru, Telšių specialiąja 

mokykla, darbo birža. 2012 m. turėjome jaunuolį, kuriam dėl nusikalstamos veikos buvo skirtas 

namų areštas, todėl teko bendradarbiauti su Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos 

skyriumi. Turime informacinių partnerių: radijas „XXL FM“, Telšių apskrities laikraštis „Kalvotoji 

Žemaitija“. Tarptautiniai partneriai: Vokietijos Steinfurto apskrities Europos biuras- siunčia EST 

savanorius bei organizuoja jaunimo mainus. 

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

centrai, tiek norintys pradėti steigti atvirus centrus jaunimo reikalų koordinatoriai su jaunimo 

darbuotojais ir jaunimo atstovais iš kitų savivaldybių. Per 2012 m. sulaukėme svečių iš Gargždų.  

Kadangi centre savanoriškai mielai lankosi probleminiai rizikos jaunuoliai pagal galimybes 

jaunimo centras prisiima vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones.  

Jaunimo centro direktorė dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo ir patirties kaupimo 

renginiuose: 2012 m. sausio 16-17 d.- JTBA organizuojamas metinis susitikimas programos 

„Veiklus jaunimas“ konsultantams; vasario 17-22 d. -tarptautinis planavimo kongresas 

dalyvaujantiems projekte EWOCA3, Vokietijoje; balandžio 1-7 d. JTBA organizuojami 

tarptautiniai  mokymosi kursai „Removing the linguistic barriers in English within interkultural 

communication“, Prancūzijoje;  spalio 25 d. – jaunimo reikalų Departamento prie SADM 

organizuojamas atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės aprašo rengimo darbo grupės posėdis, 

Vilniuje; gruodžio 5-6 d. - 2012 m. finansuotų Atvirų jaunimo centrų ir erdvių jaunimo darbuotojų 

konsultacija, Kaune. 

 

Pokyčiai per 2012 metus 

Žmogiškųjų resursų padaugėjimas -jaunimo centro darbuotojų komanda išaugo nuo 2 iki 

5 darbuotojų. Nuo 2007 m. iki 2012 m. jaunimo centre dirbo du etatiniai darbuotojai (1 etatas 

direktorės ir 0,5 buhalterės). Šiais metais nuo kovo mėn. įdarbintas jaunimo darbuotojas (1 etatas ) 

tiesioginiam darbui su jaunimu jaunimo centre. Nuo 2012 m. balandžio mėn. įdarbinti taip pat du 

socialiniai darbuotojai (po 0,5 etato) mobiliam darbui su jaunimu. Taip pat turime du vietinius 

savanorius, kurie dalyvavo jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos išbandymo mokymuose, 

studijuoja psichologija ir yra kompetetingi dirbti jaunimo centre. 

Teikiamų paslaugų jaunimui plėtra. Įsteigus socialinio darbuotojo pareigybę (1 etatas) –

nuo 2012 m. balandžio mėn. pradėjome teikti mobilias paslaugas jaunimui kaimiškose vietovėse. 

Mūsų teikiamos paslaugos dešimtyje Telšių rajono kaimiškų vietovių (Ubiškė, Rainiai, Viešvėnai, 

Upyna, Pavandenė, Tryškiai, Kaunatava, Lauksoda, Lieplaukė, Janapolė), į kurias socialiniai 

darbuotojai vyksta kiekvieną vakarą nuo 18 iki 21 valandos. Vienoje kaimiškoje vietovėje apsilanko 



7 

 

kas antrą savaitę pagal pastovų grafiką. Vidutiniškai per dieną apsilanko apie 10 vaikų ir jaunimo, 

unikalių lankytojų skaičius siekia 180. Dirbama tais pačiais neformalaus ugdymo principais kaip ir 

atvirame darbe su jaunimu. Mobilaus darbo su jaunimu tikslai: užmegzti santykį su jaunu žmogumi, 

orientuojantis į jauno žmogaus kasdienybę; atstovauti jauno žmogaus interesus įvairioms 

institucijoms; tarpininkauti, derinant  jauno žmogaus ir vietos bendruomenės interesus. Mobilių 

jaunimo darbuotojų pagrindinis uždavinys nėra organizuoti ir siūlyti veiklas jaunimui, tačiau 

sudaryti erdvę saugiam buvimui. Renginių jaunimui organizavimas, veiklos siūlymas ugdo 

vartotojišką jauno žmogaus požiūrį. Mes siekiame pačių jaunų žmonių iniciatyvos, įgalinti juos 

organizuoti veiklas, padėti atrasti save veikloje arba tiesiog pabūti nieko neveikiant, bendraujant, 

kalbantis. Kai bendravimas yra palydimas jaunimo darbuotojo, jis įgauna ugdomąjį aspektą. 

Mobilus darbas su jaunimu Lietuvoje dar neturi tradicijų yra pakankamai naujas reiškinys, 

todėl susiduriame su nemenkais iššūkiais- vietos bendruomenės stereotipiniu požiūriu į jauną 

žmogų, nepasitikėjimu dirbti atvykstančiais jaunimo darbuotojais, nelanksčiu bendradarbiavimu. 

Sudėtinga pasiekus jaunus žmones juos išlaikyti atviroje erdvėje dėl pernelyg ilgo laiko tarp 

susitikimų (kartą per dvi savaites), norint, kad jaunimas pastoviai lankytųsi, susidarytų tradicija 

reikalinga susitikti bent vieną kartą per savaitę. Idealiu atveju reikalinga patalpa, kuri būtų skirta tik 

jaunimui, tam, kad jauni žmonės galėtų patys kurti jaukumą, būti už ją atsakingi ir jaustųsi 

šeimininkais. Kadangi mobilus darbas su jaunimu yra labai specifinis, reikalingi jaunimo 

darbuotojai galintys dirbti su jaunimu didelis dėmesys kreipiamas į jaunimo darbuotojų 

kompetencijų kėlimą, patirties įsivertinimą, pagalbą sprendžiant problemas. Kad būtų lengviau 

patiems jaunimo darbuotojams pamatuoti darbo su jaunimu rezultatus, pastebėti tendencijas, yra 

pildomi dienos protokolai. Protokolai taip pat pagelbėja jaunimo centro darbuotojų komandoje 

reflektuojant veiklą. Taip pat organizuojame susitikimus su vietos bendruomenės atstovais, kurie 

turi sąlytį su jaunais žmonėmis, pristatome savo darbo tikslus, kalbame apie jaunų žmonių 

poreikius.  

Patalpų pagausėjimas - patalpų problema iš dalies išsisprendė gavus teisę naudotis įstaigos 

administravimui skirtu kabinetu, esančiu SĮ Telšių butų ūkio pastate (šalia jaunimo centro patalpų). 

Jaunimo centro direktorė ir buhalterė turi galimybę netrukdomai dirbti administracinį darbą. Prieš 

tai tiek įstaigos administravimo darbams, tiek darbui su jaunimu buvo skirta viena patalpa. 

Telšių rajono savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą „Džiuginėnų 

negyvenamosios patalpos-mokyklos (unikalus Nr. 7897-0015-7019:0003) remontas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams, materialinės bazės stiprinimas“ įkurtas Patirtinio mokymosi centras adresu 

Dvaro g. 2, Džiuginėnų kaimas, Gadūnavo sen., Telšių rajonas.  Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. 

pradėta naudotis patalpomis. Jaunimo centro lankytojams buvo organizuojamos stovyklos vasaros 
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atostogų metu ir savaitgaliais. Patalpomis naudojasi ir mobilūs jaunimo darbuotojai organizuodami 

susitikimus jauniems žmonėms iš kaimiškų vietovių.  Šitos patalpos neišsprendžia jaunimo centro 

patalpų problemos, tačiau ją sumažina. Dėl atstumo (4 km. nuo miesto) patalpomis neįmanoma 

naudotis kasdien, tačiau puikiai tinka organizuojant veiklas lauke, didesnės apimties renginius, 

stovyklas. 2012 m. VšĮ Telšių jaunimo centrui skirtas finansavimas projekto „Džiuginėnų parko 

viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimui. 2013 

m. bus įgyvendintas projektas, kurio metu bus sutvarkyta Patirtinio mokymosi centro teritorija, 

buvusioje sporto aikštelėje įrengta stacionari laipiojimo virvėmis trasa su auštaisiais elementais. 

Taikant patyrimo pedagogiką planuojama tiek laipiojimo virvėmis trasą tiek patalpas išnaudoti: 

neformaliame jaunimo ugdyme, siekiant veiklos efektyvumo; formaliajame jaunimo ugdyme, pvz. 

klasei, siekiant gerinti atmosferą, pasitikėjimą kitais, atstumtųjų intergaciją; neorganizuoto jaunimo 

grupėms, siekiant skatinti jų motyvaciją, savivertės kėlimą, savęs pažinimą; priklausomybių 

prevencijoje; paslauga įstaigoms, organizacijoms, siekiant gerinti komandinį darbą, motyvaciją, 

veiklos efektyvumą; darbe su rizikos grupės jaunimu, siekiant skatinti socializacijos procesus. 

 

Tarptautiniai projektai. 2012 m. jaunimo centras kartu su tarptautiniais partneriais iš 

Vokietijos ir Ispanijos parengė projektą EWOCA 3. Projekto tikslas - darbo stovykla jaunimui iš 

trijų skirtingų šalių,  3 metus iš eilės kiekvienoje iš šalių sukurti išliekamąją vertę turintį produktą. 

2012 m. darbo stovykla vyko Vokietijoje, buvo statomos laipiojimo virvėmis trasos su žemaisiais 

elementais darželinio amžiaus vaikams. Stovykla truko 2 savaites, joje dalyvavo 8 jaunuoliai iš 

jaunimo centro ir 2 grupės vadovai. Pretenduoti dalyvauti stovykloje galėjo kiekvienas jaunimo 

centro lankytojas. Tačiau norinčių nebuvo daug, atvirkščiai, teko ilgai dirbti su jaunuoliais, kad 

įtikinti juos esant „tinkamus“ atstovauti Lietuvą ir jaunimo centrą. Tai vėlgi parodo mūsų centro 

lankytojų statusą- savimi nepasitikintys, menkos savivertės, prastai apie save girdintys ir 

galvojantys paaugliai. Būtent tokiems jaunuoliams ir reikalingi tokie projektai ir neformalus 

ugdymas. 2013 m. tokia stovykla su tais pačiais dalyviais iš Vokietijos, Ispanijos ir Telšių vyks 

Džiuginėnų  kaime. Projekto idėja – sukurti jaunimui patrauklią erdvę prie Patirtinio mokymosi 

centro: stacionarios laužavietės įkūrimas, lauko kėdžių gaminimasis, takelių tiesimas ir gyvatvorių 

sodinimas.  2014 m. visi projekto dalyviai susitiks Ispanijoje. 

Apibendrinant įstaigos veiklą norisi pasidžiaugti, kad nestovime vietoje, o kad ir nedideliais 

žingsniais judame pirmyn – plečiame veiklos sritis, daugėja patalpų, žmogiškųjų išteklių, patirties ir 

kompetencijų. 
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2. Dalininkai ir jų įnašas. 

 

VšĮ Telšių jaunimo centro dalininkas yra Telšių rajono savivaldybės taryba. Įnašų vertė 2012 

m. pradžioje ir pabaigoje nesikeitė ir buvo 100,00 litų. 

 

 

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

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

 

1 pav. VŠĮ TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO lėšų sandara, Lt 

 

 

  

2 pav. VŠĮ TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO lėšų sandara, % 
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2012 m. Gautos ir panaudotos lėšos 

Gautų lėšų šaltinis 

Programos(projekto) 

pavadinimas 

Gauta 

suma,Lt Lėšų panaudojimas 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

Saugios aplinkos 

užtikrinimo programa 

(02) 72000,00 

 

11900,00 

Darbo užmokestis -47164,65 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos-14666,17 

Lt; 

Komunalinių paslaugų išlaidos-

10169,18 Lt; 

Kuro katilo įsigijimas – 11900,00 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

Saugios aplinkos 

užtikrinimo programa 

(02) (Mobilus jaunimo 

centras) 
14200,00 

Darbo užmokestis -8468,67 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos-2616,65 

Lt; 

Komunalinių paslaugų išlaidos-

3114,68 Lt; 

 

Socialinių 

paslaugų 

priežiūros 

departamentas 

Atvirų jaunimo centrų 

finansavimo programa 

„Noriu ir galiu 2012 “ 

18000,00 

Apmokėjimui už darbą užsiėmimų, 

mokymų vadovams– 4100,00 Lt. 

Transporto nuomai ir išlaikymui – 

2170,00 Lt 

Mažaverčių priemonių įsigijimui – 

8375,00 Lt 

Ryšių išlaidoms – 720,00 Lt 

Viešinimo paslaugoms-1520,00 Lt 

Transporto paslaugoms  – 100,00 Lt 

Komunalinėms išlaidoms – 550,00 Lt 

Kitos paslaugos – 465,00 Lt 

Plungės teritorinė 

darbo birža 

ESF projektas 

“Integravimo į darbo 

rinką skatinimas” 

7034,93 

Jaunimo centro socialinių darbuotojų 

mobilioms paslaugoms atlyginimo 

subsidija 

Valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

2% nuo sumokėto 

GPM 
534,28 

Paraiškų teikimo įvairiems fondams 

išlaidos (pažymų išėmimui), 

biudžetinės sąskaitos banko paslaugų 

išlaidoms dengti, ryšių, transporto 

išlaidoms.  

Jaunimo 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

ES programa „Veiklus 

jaunimas“ 

projektas 

„Savanorystė su 

iššūkiu“ 

17899,32 

Skirta savanorio, atliekančių 

savanorišką tarnybą VŠĮ Telšių 

jaunimo centre iki 2013-07 mėn: 

Kelionės išlaidoms – 3107,52 Lt 

projekto veiklos išlaidoms – 16780,61 

Lt 

Savanorių išmokai (kišenpinigiams) – 

2486,01 Lt 
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4. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas. 

 

VŠĮ Telšių jaunimo centras  2012 metais įsigijo ilgalaikio turto už 11900,00 Lt. 

 

5. Įstaigos sąnaudos. 

 

     Įstaigos patirtos sąnaudos, įgyvendinant programas bei vykdant įprastinę įstaigos veiklą , 2012      

metais sudarė 143213,00 Lt, iš jų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos -80382,00 Lt.  

 

\ 

6. Darbuotojų skaičius. 

 

    Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2 darbuotojai, 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5 darbuotojai.  

 

  

7. Sąnaudos valdymo išlaidoms. 

VšĮ Telšių jaunimo centro sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 105134,93 Lt, iš jų : 

- darbo užmokesčio sąnaudos-61004,32 Lt; 

- socialinio draudimo sąnaudos-18946,75 Lt; 

- išlaidos komunalinėms paslaugoms -13283,86 Lt; 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

04 Išsilavinsios 

bendruomenės ugdymo (-si) 

programa  
„Noriu ir galiu 2012 “ 

3600,00 

Muzikavimo instrumentų įsigijimas – 

930,00 Lt 

Muzikavimo užsiėmimų paslaugos- 

2000,00 Lt 

Reklaminės iškabos įsigijimas – 

670,00 Lt 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

04 Išsilavinsios 

bendruomenės ugdymo (-si) 

programa 

„Paaugliška sąlėka“ 
1800,00 

Dalyvių maitinimas – 710,84 Lt 

Komunaliniai patarnavimai – 189,16 

Lt 

Kuras katilui – 900,00 Lt 

Jaunimo 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

ES programa „Veiklus 

jaunimas“ 

projektas 
„Savanoriška veikla 
atvirame Telšių jaunimo 
centre“ 

4226,43 

Grąžintas  20% likutis nuo visos 

įvykdyto/pasibaigusio  projekto 

sumos. 

 

Kišenpinigiai 3314,69 Lt 

Kelionės išlaidos 1553,76 Lt 

Siuntimo išlaidos 1657,34 Lt 

Priėmimo išlaidos 19473,79 Lt 

Jaunimo 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

ES programa „Veiklus 

jaunimas“ 

projektas 

„EWOCA“ 

57653,47 

Trišalis jaunimo mainų projektas. 

Projektas bus pradėtas vykdyti 2013m. 

vasarą. 

Kelionės išlaidos-17402,11 Lt 

Projekto išlaidos-52593,05 Lt 

Ypatingosios išlaidos- 2071,68 Lt 

  208848,43  
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-ilgalaikio turto įsigijimas – 11900 Lt; 

8. Duomenys apie įstaigos vadovą. 

VšĮ Telšių jaunimo centro direktorės Saulenos Pilitauskaitės 2012 m. darbo užmokestis sudarė 

23391,62 Lt, socialinio draudimo mokestis -7246,73 Lt.   

9.Viešoji įstaiga Telšių jaunimo centras neturi kolegalių 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. 

 

Ataskaitą parengė    Saulena Pilitauskaitė 

Direktorė  


