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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO  

 2013 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 kompetentingam 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. 

2013 m. Telšių jaunimo centro pagrindiniai uždaviniai: 

 dirbti su rizikos grupės jaunuoliais, išlaikyti juos jaunimo centre; 

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

individualių ir grupinių refleksijų, konsultavimo); 

 viešinti jaunimo centro veiklą, pristatant ją 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, stiprinti 

bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis; 

 plėtoti veiklą Patirtinio mokymosi centre, dirbant su Telšių miesto ir rajono 

jaunimo grupėmis;  

 stiprinti Patirtinio mokymosi centro materialinę bazę ir ruoštis dirbti su 

priklausomybių prevencija, mokinių klasėmis, siekiant gerinti atmosferą, 

pasitikėjimą kitais, atstumtųjų integraciją; 

 kelti kvalifikaciją, dalyvaujant jaunimo darbuotojų sertifikavimo mokymuose. 

 

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, 
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jaunimo centro darbo laikas yra nuo 14 iki 19:30 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 

darbuotojo santykio su jaunu žmogumi kūrimas. Priemonės, skatinančios  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 

(reklamos ant autobuso maketo kūrimas, reklaminių puodelių maketo kūrimas), fotografavimas, 

filmavimas, maketavimas, skelbimų, plakatų  maketų kūrimas.  

Muzikavimo užsiėmimai jaunimui vyksta jaunimo centre muzikavimui skirtoje patalpoje 

antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais po 3–4 valandas. Jaunuoliai yra pasiskirstę į grupes 

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

būgnais. Rezultato nesiekiama. Visas dėmesys koncentruojamas į procesą, kur jaunas žmogus turėtų 

galimybę „prisiliesti“ prie muzikavimo, kūrybos. Tuo užsiimti be vertinimo ir privalomo 

pasirodymo scenoje. Šia muzikavimo erdve bei muzikavimui skirtomis priemonėmis gali naudotis 

ir naudojasi visi Telšių miesto ir rajono jaunuoliai. Taip pat yra ir atvira 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 2013 m. vyko dvi 

žaidimų naktys, kurių metu jauni žmonės leidžia savaitgalį žaisdami stalo žaidimus. Žaidimai 

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 (rinktis „plotuose“, svaigintis),  parodant kitą 

alternatyvą. 

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

Žygiai pėsčiomis ir dviračiais, stovyklos 

2013 m. birželio 27 – liepos 2 d. vykęs dviračių žygis „Mynk pedalus- suk linciūgā“  truko 6 

dienas. Nuvažiuota daugiau nei 450 km. Maršrutas: Telšiai–Mažeikiai–Tervetė–Ežerė–Skuodas–

Papė–Šventoji –Plateliai–Telšiai. Jaunuoliai patys planavo maršrutą, lankytinas vietas, ieškojo 

nakvynės vietų, gaminosi maistą ant laužo. 

GPS ralis vyko 2013 m. birželio 14–16 d. Tai buvo trijų dienų aktyvus užsiėmimas Džiuginėnų 

Patirtinio mokymosi centre. Jaunuoliai mokėsi naudotis GPS prietaisu, nustatyti tikslias koordinates 

ir atlikti įvairias užduotis, pasitelkiant „senąsias“ ir „naująsias“ priemones bei technologijas (GPS, 
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kompasai, topografiniai žemėlapiai). GPS ralio metu patys galvojo naktinius užsiėmimus (naktiniai 

žaidimai, vėžiavimas, vaikščiojimas per žarijas). 

Sveikos gyvensenos akademija šiais metais vyko  keturiais etapais. „Sveikatos ir sporto dienos 

Džiuginėnuose“ 2013 rugsėjo 27–28 d. vyko dviejų dienų renginys Telšių miesto ir rajono 

jaunimui sveikatingumo tema. Tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui pasitikrinti save: ištvermę, fizinę 

sveikatą, emocinį stabilumą, komadiškumą. Priemonės tikslui pasiekti: komandinis žaidimas miške 

„Lobio pagrobimas“, dviračių kroso trasa miškuose, orientavimosi su topografiniais žemėlapiais 

trasos miškuose, maisto gaminimas ant laužo. Antroji dalis „Pirties malonumai“ vyko 2013 m. 

lapkričio 15 d. Lieplaukės bendruomenės pirtyje. Tikslas – supažindinti jaunimą su tikrąja pirties 

paskirtimi. Pirtis kaip kūno ir sielos apsivalymo, o ne alaus gėrimo ir kūno grožio demonstravimo 

vieta. Pirtyje buvo naudojamos įvairios vantos, kvapų terapinis poveikis, natūralios kūno šveitimo ir 

odos maitinimo priemonės, pasakojama apie jų skirtingą poveikį žmogaus organizmui. Jaunimui tai 

padarė didžiulį įspūdį, paaiškėjo, kad daugelis visai kitaip įsivaizdavo buvimą pirtyje. „Sporto 

diena“ vyko Ubiškės mokyklos sporto salėje 2013 m. lapkričio 24 d. Visa diena buvo skirta 

įvairiems judriesiems žaidimams: tinkliniui, krepšiniui, futbolui, kvadratui. Jaunimas patys skirstėsi 

komandomis, tarėsi kokius žaidimus žais. Visi dalyvavusieji labai aktyviai įsitraukė į veiklą. 

Kalėdinis žygis pėsčiomis „Jamam pajūrį“ vyko 2013 m. gruodžio 15 d.  Žygio tikslas: leisti 

jauniems žmonėms pasitikrinti savo ištvermę, pasisemti sveikatos einant pajūriu iš Palangos į 

Klaipėdą. Žygio metu įveikta 25 km pėsčiomis. Kai kuriems jaunuoliams tai buvo visiškai nauja 

patirtis. Sėkmingai įveikę tokį atstumą,  paaugliai įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, tai motyvuoja 

dalyvauti ir kitose veiklose. Žygyje pasitaikė ir kliūčių, kurias buvo įmanoma įveikti tik dirbant 

komandoje. Šitos patirtys palieka didžiausius prisiminimus. Žygį lydintis jaunimo darbuotojas 

eidamas kalbasi su jaunuoliais, pasakoja savo patirtis, kalba sveikos mitybos temomis, tai padeda 

įveikti tokius žygius. Taip pat kalbama apie energetinių gėrimų ir kitų beverčių maisto produktų 

žalą, priešingą poveikį organizmui.  

Baigiantis 2007–2013 m. ES programai „Veiklus jaunimas“, visoje Europoje ir Lietuvoje 

buvo organizuojami renginiai jaunimui. Telšių jaunimas (apie 40 jaunuolių) dalyvavo projekte 

„Veik ir dalinkis“. Prisidėjo prie Europos jaunimo savaitės renginio Pakruojo dvare organizavimo. 

Šiame renginyje užsimezgęs bendravimas ir bendradarbiavimas su Linkuvos, Akmenės, Kuršėnų ir 

Vilkijos jaunimu tęsiasi lig šiol. 

Pagrindinis jaunimo centro veiklų finansavimas gaunamas dalyvaujant Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamuose atvirų jaunimo centrų 



4 

 

finansavimo konkursuose.  2013 m. atviram Telšių jaunimo centrui buvo skirta 16 tūkst. litų  metų 

veiklos programai „Noriu ir galiu 2013“ įgyvendinti.  

  „Savanorystė su iššūkiu“ ir „Sudrebink savo pasaulį. Būk savanoris!“ – tai programos 

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

savanorišką tarnybą atlieka tarptautiniai savanoriai. Nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2013 m. liepos 

mėn. savanorišką tarnybą jaunimo centre atliko savanoris Florian Neumann is Vokietijos. Nuo 2013 

m. liepos mėn. atvyko savanoris Sami Hyotyla iš Suomijos. Jaunimo centro funkcija – priimti 

savanorį į jaunimo centrą, suteikti jam darbo vietą ir palydėti atliekant užduotis. Jaunimo centras 

akredituotas ne tik EST priimančia, bet ir koordinuojančia organizacija, todėl 2013 m. koordinavo 

Mažeikių senelių ir vaikų globos namų EST projektą. Jaunimo centro darbuotojai yra sukaupę 

nemažą darbo su tarptautiniais savanorių projektais patirtį, kuri padeda administruojant ir 

koordinuojant projektus.  

Darbo su tarptautiniais savanoriais nauda jaunimo centrui: 

 centro 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; 

 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. Svarbus adekvatus užduočių parinkimas, įvertinant savanorio gebėjimus, 

palydėjimas jas atliekant, savalaikis grįžtamojo ryšio suteikimas. 
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2013 metais vidutiniškai per dieną apsilankė apie 17 jaunuolių, unikalių lankytojų skaičius 

per metus – 308. Šitas skaičius rodo jaunimo pagausėjimą, tačiau kasdien apsilankančių skaičius 

sumažėjo. Sumažėjus jaunimo, buvo imtasi ypatingai didelės sklaidos įvairiausiais būdais, siekiant 

pritraukti jaunus žmones, skatinant juos leisti laiką jaunimo centre, o ne gatvėje. Sustiprinome 

bendradarbiavimą su  visomis Telšių miesto ir rajono mokyklomis: lankėmės pamokose, pertraukų 

metu ir po pamokų jaunimo darbuotojai ir savanoriai organizavo stalo futbolo turnyrus (tikslas buvo 

ne tik pritraukti moksleivių dalyvauti žaidime, bet ir užmegzti kontaktą ir pakviesti ateiti į jaunimo 

centrą). Mokyklų klasėms pateikėme pasiūlymų „paketą“: pravesti klasės valandėles įvairiomis 

temomis (jaunimo darbuotojams ir savanoriams apsilankant mokyklose arba pasikviečiant klases su 

auklėtojais į jaunimo centrą), siūlėme ilgesnius užsiėmimus, taikant patirtinius metodus gamtoje (įv. 

žygių organizavimas, siekiant gerinti klasių mikroklimatą). Taip pat bendradarbiaujame su Telšių 

teritorine darbo birža, Jaunimo darbo centru. Keičiamės informacija apie veiklas, kurios galėtų būti 

patrauklios vyresniems jaunuoliams. Nuo 2014 m. planuojame įsitraukti į projektą „Pasitikėk 

savimi“, kurio metu būtume niekur nedirbančio, nesimokančio ir nedalyvaujančio mokymuose 

jaunimo grupes priimančia organizacija, dirbtume su jomis.   

Kalbant apie lankytojus, esame užtikrinti, kad dirbame su mažiau galimybių turinčiais, 

nerandančiais savęs jaunuoliais. Mūsų darbo temos: pykčio valdymas, priklausomybių prevencija, 

pagalba ruošiantis egzaminams ir sėkmingam buvimui mokykloje, santykiai su tėvais, mokytojais ir 

priešinga lytimi, patyčios, nedarbas. Savo uždaviniu laikome paauglių nuo 14 iki 18 metų auginimą 

ir pagalbą kiekvienam, išgyvenant šį nelengvą gyvenimo tarpsnį. Šiuo metu situacija truputį 

keičiasi: turime ir vyresnių jaunuolių, su kuriais dirbant kyla darbo paieškos, savirealizacijos, 

santykių su priešinga lytimi ir kt. temos. Didelis dėmesys yra skiriamas tiesioginiam kontaktui su 

jaunimu, dirbant individualiai su atskirais jaunuoliais. Esame pajėgūs  efektyviai bendrauti, 

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

jauno žmogaus gyvenamąją aplinką, suprasti jo pasaulį ir suteikti grįžtamąjį ryšį. 2013 m. 

pradėjome bendradarbiauti su Telšių miesto seniūnija, kuri skiria viešuosius darbus jauniems 

žmonėms. Mes sudarome sąlygas atlikti  darbus jaunimo centre. To nedarome masiškai, tačiau 

turime porą jaunuolių, su kuriais dirbame. Stengiamės sukurti šiltą „darbuotojo ir darbdavio“ 

santykį, sudarome aiškius susitarimus, aptariame skirtas užduotis, terminus, turime įsivertinimo 

susitikimus, kurių metu suteikiame vieni kitiems atgalinį ryšį. Mūsų turėti atvejai parodo šitų 

jaunuolių negebėjimą prisiimti atsakomybę, pabaigti darbus laiku, atlikti juos kokybiškai. Matome 

prasmę dirbti su jų požiūriu, asmeninių savybių ugdymu, ruošiant juos įsidarbinti. Šių metų 

ryškiausias pavyzdys yra informatikos specialybę įgijęs jaunuolis, kurio užduotis buvo prižiūrėti 
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jaunimo centro internetines svetaines. Nors profesinės žinios yra geros, tačiau asmeninės savybės 

nulemia jo, kaip specialisto, negebėjimą atlikti darbų kokybiškai ir laiku. 

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. Planuojame užvesti asmens 

bylas jaunuolių, su kuriais išskirtinai daug dirbama individualiai. 

Darbo su jaunimu specifiškumas ir iššūkiai 

 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. žaidimų naktys jaunimo centre, 

žygiai ir stovyklos, trunkantys ilgiau nei savaitę, savęs išbandymo-išlikimo  žygiai ir kt.); 

 Reikalingi atsakingi, ištvermingi, kompetentingi jaunimo darbuotojai, galintys lydėti 

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

išmanymas); 

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

Kiekvieno paauglio teigiami pokyčiai yra labai individualus ir daug laiko reikalaujantis procesas; 

 Kadangi aprašytos veiklos negali vykti tik darbo dienomis, nustatytomis darbo 

valandomis, susiduriame su sunkumais planuojant darbo laiką, atostogas, laisvadienius. 

Jaunimo centras bendradarbiauja su kitais atvirais jaunimo centrais: Šiaulių rajono 

jaunimo centru, Plungės, Rietavo ir Varnių  atvirais jaunimo centrais. 2013 m., mūsų iniciatyva, 

kartu su minėtais centrais buvo susitinkama kartą per mėnesį „Atvejų analizei“ (taip vadinasi 

metodas, kai žmonių grupė padeda vieni kitiems įvairiausiais aspektais ir požiūriais išanalizuoti 

konkretų atvejį, kuris nepasimiršta, vis „skamba“ galvoje, atsikartoja, trukdo kokybiškai ir 

efektyviai dirbti). Kadangi darbe su jaunimu, dirbant neformalaus ugdymo principais, iškyla 

nemažai specifinių atvejų, kai jaunimo darbuotojams nėra lengva priimti vienokius ar kitokius 

sprendimus. Tokius atvejus labai naudinga analizuoti susitikus su atvirų jaunimo centrų jaunimo 

darbuotojais, kurie turi daug įvairios patirties. Šitą bendradarbiavimo būdą manome esant labai 

naudingą ir ketiname tęsti ateityje. Taip pat bendradarbiaujame Telšių mieste su Policijos 

komisariato Nepilnamečių skyriumi, mokyklomis, vaiko teisių apsaugos skyriumi, Žemaitijos 

kolegija, VDA, Telšių socialinių paslaugų centro Telšių ir Upynos dienos centrais, Telšių 

specialiąja mokykla. Turime informacinių partnerių: radijas „XXL FM“, Telšių apskrities laikraštis 
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„Kalvotoji Žemaitija“. Tarptautiniai partneriai: Vokietijos Steinfurto apskrities Europos biuras – 

siunčia EST savanorius bei organizuoja jaunimo mainus; taip pat kitų šalių tarptautinius savanorius 

siunčiančios ir mainus organizuojančios organizacijos (Ispanija, Suomija, Rumunija). 

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

centrai, tiek kitų savivaldybių atstovai, norintys pradėti steigti atvirus centrus, jaunimo reikalų 

koordinatoriai su jaunimo darbuotojais ir jaunimo atstovais. Per 2013 m. sulaukėme svečių iš 

Pakruojo, Šiaulių.  

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: 2013 m. sausio 21–22 d. – JTBA organizuojamas metinis susitikimas programos 

„Veiklus jaunimas“ konsultantams; gegužės 9 d. – dalyvavimas konferencijoje „Rizikos grupės 

vaikai ir jaunimas“; birželio 19 d. – dalyvavimas seminare Atvirų jaunimo centrų ir erdvių 

darbuotojams;  spalio 4–5 d. – 2013 m. finansuotų Atvirų jaunimo centrų ir erdvių jaunimo 

darbuotojų konsultacija, Kaune. 

Jaunimo centro direktorė dalyvauja Jaunimo reikalų departamento prie SADM 

sudarytoje darbo grupėje, kuri rengia Atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės aprašą. 

Mobilus darbas su jaunimu. Įsteigus socialinio darbuotojo pareigybę (1 etatas), nuo 2012 

m. balandžio mėn., pradėjome teikti mobilias paslaugas jaunimui kaimiškose vietovėse. 2013 m.  

teikėme paslaugas devyniose Telšių rajono kaimiškose vietovėse (Ubiškė, Viešvėnai, Upyna, 

Pavandenė, Tryškiai, Kaunatava, Lauko Soda, Lieplaukė, Janapolė), į kurias socialiniai ir jaunimo 

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

kas antrą savaitę pagal grafiką. Vidutiniškai per dieną apsilanko apie 10 jaunuolių, unikalių 

lankytojų skaičius siekia 243. Lyginant su praeitais metais (2012 m.), lankytojų skaičius padidėjo 

nežymiai, tačiau lankytojai - vyresnio amžiaus jaunuoliai (vaikų iki 14 metų nebelikę). 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 interesams įvairioms institucijoms, tarpininkauti derinant  jauno žmogaus 

ir vietos bendruomenės interesus. Mobilių jaunimo darbuotojų pagrindinis uždavinys ne organizuoti 

ir siūlyti veiklas jaunimui, o 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 
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neveikiant, bendraujant, kalbantis. Kai bendravimas yra palydimas jaunimo darbuotojo, jis įgauna 

ugdomąjį aspektą. 

Mobilaus darbo rezultatai per 2013 m.  

 Užmegztas kontaktas su bendruomenėmis: atsiranda pasitikėjimas vienų kitais, 

lengviau susitarti dėl patalpų, bendruomenės po truputį pripažįsta darbo su jaunimu naudą, mažėja 

konkurencija. Bendruomenės, organizuodamos renginius, kviečiasi jaunimo darbuotojus, kad 

pristatytų savo veiklą su jaunimu, interaktyviai įsitrauktų į programą, tačiau vis mažiau tikisi, kad 

jaunimo darbuotojai rengs šventes bendruomenei.   

 Vis daugiau jaunimo iš kaimiškų vietovių įtraukiama į veiklas, kurios vyksta ne jų 

gyvenamojoje aplinkoje: važinėjama į kitas kaimiškas vietoves pvz. Lieplaukės jaunimas vyksta į 

Ubiškę, kur sporto salėje su ubiškiečiais ir telšiškiais kartu praleidžia dieną sportuodami; Viešvėnų 

jaunimas savarankiškai atvyksta į Telšių jaunimo centrą praleisti šeštadienio vakarą; Lieplaukėje su 

telšiškiais susitinkama bendruomenės pirtyje. 

 Šalia kasdieninio, tiesioginio, darbo su jaunimu jų gyvenamojoje aplinkoje, buvo 

organizuojamos stovyklos jaunimui iš rajono jų vasaros atostogų metu. Rajono jaunimas atstovauja 

Telšius dalyvaudamas respublikiniuose renginiuose. Lietuvos jaunimo vasaros akademijoje „Kartu 

mes galim daug“ 2013 m. dalyvavo vien rajone gyvenantys jauni žmonės.  

 2013 m. lankėsi vyresnis jaunimas: paaugliai ir vyresni (iki 22 metų amžiaus). 

  Siekiant mobilaus darbo su jaunimu kokybės, mobiliems jaunimo darbuotojams buvo 

skirtos JRD konsultacijos su išoriniu ekspertu, kurių metu buvo atlikta situacijos analizė, peržiūrėti 

darbo metodai, keliami tikslai ir priemones jiems pasiekti. Taip pat buvo lankomasi J. Matulaičio 

socialiniame centre Vilniuje, kad užsimegztų bendradarbiavimas. Buvo siekiama pasisemti darbo su 

gatvės jaunimu  patirties.  

 Jaunimo darbuotojai, siekdami gerinti mobilių darbą su jaunimu, dalyvauja jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo mokymuose, kur tobulinamos darbo su jaunimu kompetencijos.  

Mūsų siekiamybė ateityje: 

 sudaryti sąlygas jaunimo darbuotojams apsilankyti kiekvienoje kaimiškoje vietovėje 

kartą per savaitę. Tikime, kad tai pagerintų darbo su jaunimu paslaugų kokybę; 

 kiekvienoje kaimiškoje vietovėje turėti erdvę, kuri būtų skirta jaunimui (būtų jauku ir 

galima jaustis šeimininkais); 

 bendradarbiaujant su kaimiškųjų vietovių organizacijomis (mokyklomis, kultūros 

centrais, socialiniais darbuotojais, seniūnijomis), vietos bendruomene, keisti jų požiūrį į 

jauną žmogų, jo poreikius. Bendromis jėgomis dirbti dėl jauno žmogaus, o ne prieš jį. 
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Patirtinis mokymosi centras Džiuginėnuose. 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. Per 2013 m. Telšių miesto ir 

rajono jaunimui buvo organizuojamos veiklos moksleivių atostogų metu ir savaitgaliais. Dėl 

atstumo (4 km. nuo miesto) patalpomis neįmanoma naudotis kasdien, tačiau puikiai tinka 

organizuojant veiklas lauke, didesnės apimties užimtumą, stovyklas. 2012 m. VšĮ Telšių jaunimo 

centrui skirtas finansavimas projektui „Džiuginėnų parko viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinti. Projektas įgyvendintas pagal Telšių rajono VVG 

„Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją “, vykdomą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 

metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“. 2013 m. buvo įgyvendintas projektas, kurio metu sutvarkyta Patirtinio mokymosi 

centro teritorija, įrengta stacionari laipiojimo virvėmis trasa su aukštaisiais elementais. Taikant 

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

 jaunimo neformalaus ugdymo srityje, siekiant veiklos efektyvumo; 

 jaunimo formaliojo ugdymo srityje (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.  

 2014 m. planuojama suburti jaunimo darbuotojų komandą iš Telšių miesto ir rajono ir 

parengti darbui su jaunimu, taikant patirtinio refleksyvaus mokymosi metodiką.  

Patirtinio centro patalpos buvo naudojamos ir jaunimo grupių, atvykstančių į Telšius, 

projektų įgyvendinime. 2013 m. rugpjūčio 1–15 d. vyko tarptautinė jaunimo darbo stovykla 

EWOCA, kurios metu trijų šalių jaunimas (Vokietijos, Ispanijos ir Telšių) kūrė jaunimui patrauklią 

erdvę centre. Prie centro įėjimo yra pačių jaunuolių pastatyta terasa, įrengta laužavietė, pagamintos 

medinės kėdės sėdėti prie laužo, nudažytos ir pasiūtos užuolaidos miegamiesiems. Šis tarptautinis 

projektas turėjo teigiamą reikšmę jaunimui: kultūriniai vakarai, bendras darbas, pramogos, 
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savarankiškas ekologiško maisto gaminimasis. Taip pat projekto metu sustiprinta ir materialinė 

bazė.   

Apibendrinant 2013 m. įstaigos veiklą, norisi pripažinti, kad metai buvo darbingi tęsiant ir 

stiprinant 2012 m. pradėtus darbus: dirbant su jaunimu atvirame Telšių jaunimo centre, teikiant 

mobilias paslaugas jaunimui ir „įdarbinant“ Patirtinio mokymosi centrą Džiuginėnuose. 

2. Dalininkai ir jų įnašas. 

 

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

2013 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. 
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Gautų lėšų šaltinis 

Programos (projekto) 

pavadinimas 

Gauta suma 

Lt Lėšų panaudojimas 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

 

02 programa.  Saugios 

aplinkos užtikrinimo 

programa 

24900,00 

Darbo užmokestis – 16876,00 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos – 5224,00 Lt; 

Kitos išlaidos – 2800,00 Lt; 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

 

02 programa.  Saugios 

aplinkos užtikrinimo 

programa 

76800,00 

Darbo užmokestis  – 51939,00 Lt; 

Socialinio draudimo įmokos – 16061,00 Lt; 

Komunalinių paslaugų ir kitos išlaidos – 

8800,00 Lt; 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

„Atgeek, žmogau“ 

6 programa. Kultūros ir 

sporto politikos 

įgyvendinimas 

700,00 

Maisto prekės – 144,48  Lt; 

Kitos prekės – 340,39 Lt; 

Reklamos paslaugos – 215,13 Lt; 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

 

„Pasikrauk sveikatos 

bateriją“ 

03 programa. Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

rėmimas 

3000,00 

Prekės – 565,11 Lt; 

Maisto prekės – 812,31 Lt; 

Degalų išlaidos – 136,36 Lt; 

Reklamos paslaugos – 186,22 Lt; 

Paslaugos, susijusios su darbo pobūdžiu – 

1300,00 Lt; 

Socialinių paslaugų 

priežiūros 

departamentas 

Atvirų jaunimo centrų 

finansavimo programa 

„Noriu ir galiu 2013“ 

16000,00 

Transporto išlaikymas – 1184,00 Lt; 

Kitos prekės – 3920,00 Lt; 

Veiklos nuoma – 1600,00 Lt; 

Komunalinės paslaugos – 1296,00 Lt; 

Paslaugos, susijusios su darbo pobūdžiu –  

4900,00 Lt; 

Maitinimo paslaugos – 1530,00 Lt; 

Viešinimo paslaugos – 1100,00 Lt; 

Kitos paslaugos – 470,00 Lt; 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

„Mobilaus darbo su 

jaunimu kokybės link“ 
1500,00 

Konsultavimo paslaugos – 300,00 Lt; 
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04 programa. Išsilavinusios 

bendruomenės ugdymosi 

programa 

Reklamos paslaugos – 255,45 Lt; 

Degalų mobilių paslaugų teikimui išlaidos, 

kelionės išlaidos – 944,55 Lt; 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

„Telšių rajono mokinių 

parlamento plėtra ir 

perorganizavimas“ 

04 programa. Išsilavinusios 

bendruomenės ugdymosi 

programa 

1700,00 

Paslaugų išlaidos – 1430,00 Lt; 

Kitos išlaidos – 270,00 Lt; 

 

 

Valstybinė mokesčių 

inspekcija 
2% nuo sumokėto GPM 551,98 

Paraiškų teikimo įvairiems fondams išlaidos 

(pažymų išėmimui), ryšių išlaidoms.  

Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

„Savanorystė su iššūkiu“ 

ES programa „Veiklus 

jaunimas“ 

 

2322,11 

Skirta savanorių, atliekančių savanorišką 

tarnybą VŠĮ Telšių jaunimo centre iki 2013-

07 mėn: 

Kelionės išlaidoms – 3107,52 Lt; 

Projekto išlaidos – 16780,61 Lt; 

Savanorių kišenpinigiai – 2486,02 Lt; 

Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

„Sudrebink savo pasaulį. 

Būk savanoriu!“ 

ES programa „Veiklus 

jaunimas“ 

  

17125,89 

Skirta savanorių, atliekančių savanorišką 

tarnybą VŠĮ Telšių jaunimo centre iki 2014-

07 mėn: 

Kelionės išlaidoms – 6215,04 Lt; 

Projekto išlaidos – 41019,26 Lt; 

Savanorių kišenpinigiai – 6076,93 Lt; 

Mediencooperative 

Steinfurt e.V. 

„Ewoca“ 

25896,00 Kelionės išlaidos, projekto veiklos išlaidos 

 

Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

 

 

 

Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie ŽŪM 

 

„Ewoca“ 

ES programa „Veiklus 

jaunimas“ 

 

 

„Džiuginėnų parko viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams“ 

57653,47 

 

 

 

 

24000,00 

 

 

Kelionės išlaidos – 16881,11 Lt; 

Projekto veiklos  išlaidos – 43421,22 Lt; 

Ypatingosios išlaidos – 1559,73 Lt; 

(neišmokėta dalis lėšų bus grąžinta 2014m. ) 

 

Statybos darbai, konsultavimo paslaugos, 

techninio projekto rengimas, reprezentacinės 

išlaidos; 
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4. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas 

2013 m., palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija, ilgalaikio turto vertė  

balanse sumažėjo. Šį faktą lėmė tai, kad per 2013 m. įstaiga nurašė patikėjimo teise gauto valdyti 

ilgalaikio materialiojo turto už 4775,75 Lt. VšĮ Telšių jaunimo centras 2013 metais įsigijo ilgalaikio 

turto už 6909,10 Lt.  

5. Įstaigos sąnaudos 

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

2013 metais sudarė 251796,00 Lt, iš jų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos – 94772,00 Lt.  

6. Darbuotojų skaičius 

Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5 darbuotojai, 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5 darbuotojai.  

7. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

VšĮ Telšių jaunimo centro sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 110163,11 Lt, iš jų: 

 priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 94771,60 Lt; 

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

materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma ir kt.) – 8482,41 Lt; 

 materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 6909,10 Lt. 

8. Duomenys apie įstaigos vadovą 

 VšĮ Telšių jaunimo centro direktorės Saulenos Pilitauskaitės 2013 m. darbo užmokestis 

sudarė 22562,59 Lt, socialinio draudimo mokestis – 6989,89 Lt.   

 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

 

 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

 

„Džiuginėnų parko viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams“ 

 

 

02  Saugios aplinkos 

užtikrinimo programa 

 

13333,00 

 

 

 

 

190,00 

 

 

 

Statybos darbai, konsultavimo paslaugos, 

techninio projekto rengimas, reprezentacinės 

išlaidos; 

 

Draudimo išlaidos; 

Globala Kronoberg 

c/o Joana Pinheiro 

„Go out be in“ 

172,64 Reprezentacinės išlaidos. 
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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. 

 

Ataskaitą parengė 

Direktorė     Saulena Pilitauskaitė  
 


