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                       DĖL 2008  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. 

 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). 

 2008 m. jaunimo centro biudžetas buvo 47,0 tūkst. Lt., iš jų: darbo užmokesčiui ir 

“Sodros” mokesčiams 41,3 tūkst. Lt.; kitos išlaidos — 5,7 tūkst. Lt., iš jų: šildymui — 2,0 tūkst. 

Lt., elektros energijai — 0,5 tūkst. Lt., ryšių paslaugoms — 1,4 tūkst. Lt., vandentiekiui ir 

kanalizacijai — 0,2 tūkst. Lt., komandiruotėms — 0,7 tūkst. Lt., kitos prekės ir paslaugos — 0,9 

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. Savivaldybės jaunimo centrui skirto biudžeto  užteko 

užsimokėti  atlyginimams ir komunaliniams patarnavimams. Jaunimo centro administravimui 

(kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms), ryšio išlaidoms bei veiklai jaunimo centras reikalingas 

lėšas gauna dalyvaudamas įvairių fondų skelbiamuose konkursuose bei iš rėmėjų.  

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

(2 proc.)  (1 pav.)  
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2008 m. Telšių jaunimo centro pagrindiniai uždaviniai: 

 sudominti ir pritraukti jaunimą, informuoti apie atvirą jaunimo centrą; 

 skatinti jaunimo saviraišką, suteikti jiems galimybę realizuoti save, 

„palydėti“ vykdant jaunimo iniciatyvas; 

 vykdyti bendradarbiavimo veiklą; 

 pristatyti jaunimo centrą visuomenei; 

 organizuoti mokymus jaunimui; 

 kvalifikacijos kėlimas. 

Įgyvendinant šiuos uždavinius jaunimo centras aktyviai dalyvavo projektinėje 

veikloje. Nuo 2008 m. kovo 1 d. iki gruodžio 29 d. įvykdyta 10 projektų, kurių bendras biudžetas 

— 90582.42 Lt.  

2008 m. kovo 1 d. – rugpjūčio 31 d. „Pirmas žingsnis link tarptautinės 

savanoriškos veiklos“ (28555 Lt. Steinfurto apskrities ir savivaldybės lėšos) Projekto tikslas -  

propaguoti ir populiarinti savanoriavimo tradicijas Telšių jaunimo tarpe. Projekto metu (6 mėn.) 

jaunimo centre ir Upynos dienos centre dirbo savanoriai iš Vokietijos. Dalintasi atviro darbo su 

jaunimu patirtimi.   

 2008 m. kovo-birželio mėn. „Dainos iš jaunos širdies“ ( 1100 Lt. savivaldybės 

lėšos). Projekto tikslas – ugdyti jauną talentą muzikos srityje siekiant tobulėjimo. Projekto metu 

buvo dirbta įrašų studijoje ir įrašytas Vaidos Butautaitės  dainų kompaktinis diskas. Suteikta 

galimybė mažiau galimybių turinčiai merginai (su negalia ir iš kaimo vietovės). 

2008 m. balandžio-spalio mėn. “Aš-savanoris“ ( 6000 Lt. LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos ir savivaldybės lėšos) Projekto tikslas — propaguoti savanorystę ir skatinti jaunimo 

įsitraukimą į savanorišką Telšių jaunimo centro veiklą, suteikti kompetencijų savęs pažinimo, 

komandinio darbo srityse. Projekto metu buvo organizuojami mokymai, suformuota 10 jaunų 

žmonių (15-17 metų) komanda, kuri dabar vykdo įvairias veiklas jaunimui centre ir Telšių 

mieste. Surengta net 12 įvairaus pobūdžio renginių (žaidimų turnyras mieste- Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo dienai paminėti, Laužo vakarėlis, Havajietiškas vakarėlis) per kuriuos 

pritraukta daug jaunimo į jaunimo centrą. 

 2008 m. liepos – rugpjūčio mėn.  „Išlikimas“ (3000 Lt. LR švietimo ir mokslo 

ministerijos ir savivaldybės lėšos). Projekto tikslas — sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus 

asmenybei, jo integracijai į visuomenės gyvenimą, ugdyti asmenines ir socialines kompetencijas. 

Tai 6 dienų robinzoniška stovykla, kurioje dalyvavo 20 jaunuolių. Jaunimas turėjo išgyventi 

gamtoje, įsikurti stovyklavietę, patys gamintis maistą, teko atsisakyti komforto (telefonų, 

grotuvų, saldumynų). Į grupę buvo integruota mergina su regos negalia, jos buvimu turėjo 

pasirūpinti grupė. 2 dienas stovykloje svečiavosi jaunuoliai iš Kauno atviro jaunimo centro 

„Vartai“. 

2008 m. gegužės – gruodžio mėn. „Žinau, ką šiandien veiksiu 2008“ (1500 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  etapais: 

 Savigynos užsiėmimuose, kurie vykdavo 2 kartus per savaitę, dalyvavo penkiolikos 

jaunuolių grupelė, 2 dienų savigynos akademijoje jaunimas dalinosi savigynos 

užsiėmimų  patirtimi, buvo taikomi simuliaciniai žaidimai; 

 Graffiti piešimas – buvo daromi eskizai piešimui ant jaunimo centro sienos, marškinėlių, 

sportinių batelių; 

 Muzikavimo vakarai ir savaitgaliai. Jų metu jaunimas mokinosi groti gitara, galimybė 

mokintis buvo suteikta visiems norintiems, sudarytos 3 grupės, pradedančiųjų  bei 

pažengusiųjų. Su pasirodymais grojantis jaunimas dalyvauja miesto šventėse, įvairiuose 

renginiuose. 

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



2008 m. gegužės — lapkričio mėn. „Noriu ir galiu“ (20000 Lt. Jaunimo reikalų 

departamento ir  savivaldybės lėšos). Projekto tikslas – suteikti galimybę jaunam asmeniui 

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

kompetencijų. 

Projekte dalyvavo apie 450 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 (savanorių mokymai). 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). Vasaros atostogų metu buvo organizuojamas savaitės dviračių 

žygis „Mynk pedalus- suk linciūga“. Maršrutas vedė per Vakarų Lietuvoje esančius draustinius, 

pažintines vietas. Žygyje dalyvavo 17 jaunuolių iš Telšių miesto ir rajono. 

 2008 m. rugsėjo - gruodžio mėn. „PIRAMIDĖ“ (2800 Lt. savivaldybės lėšos). 

Projekto tikslas – suteikti galimybę Telšių miesto jaunuoliams (riedlentininkams ir bmx 

dviratininkams) tobulinti įgūdžius. Projekto vadovas — Juozas Rimeika. Šis projektas - tai 

jaunimo iniciatyva, kurios metu jaunimas pasigamino rampą važinėjimuisi riedlentėmis. 

Jaunimas turės kur saugiau važinėtis ne gatvėje ar aikštėse, kur kelia pavojų savo ir praeivių 

saugumui. 

2008 m. rugsėjo - gruodžio mėn. jaunimo žurnalas „Woba“ (6500 Lt. savivaldybės 

ir rėmėjų lėšos). Projekto tikslas- sukurti ir išleisti žurnalą jaunimui, kuriame informuotume 

visuomenę apie jaunimo veiklą Telšių apskrityje. Supažindinti su Telšių jaunimo ir suaugusių 

žmonių veikla. Informuoti apie Telšiuose ir kituose miestuose vykstančius renginius. Projekto 

vadovai subūrė 12 jaunų žmonių grupę, kuri sėkmingai išleido 3 žurnalo numerius. Į veiklą 

įtraukiama vis daugiau jaunuolių, kurie prie leidinio prisideda rašydami straipsnius, 

maketuodami arba tiesiog savo idėjomis. Ši jaunimo iniciatyva peraugo į nuolatinę jaunimo 

centro veiklą, teikiami projektai į kitus fondus žurnalo leidybai. 

2008 m. rugsėjo-lapkričio mėn.  „Lietuvos jaunimo lyderiai“ (7830 Lt. Lietuvos 

jaunimo Lyderių programos fondo, savivaldybės ir rėmėjų lėšos). Projekto tikslas-  stiprinti 

iniciatyvaus jaunimo, jaunųjų verslininkų, vadybininkų lyderystės potencialą dėl socialiai 

atsakingos, stabilios ateities plėtojimo. Projekto metu Telšių „Žemaitės“ gimnazijos moksleivė 

Viktorija Bružaitė lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų aukštosiose mokyklose, verslo 

kompanijose. Buvo organizuojami praktiniai užsiėmimai, diskusijos apie politiką, aplinkosaugą, 

žmogaus teises. Įgyti lyderystės įgūdžiai, patirtis socialinėje ir kultūrinėje srityse, susipažinta su 

globalinėmis tendencijomis ir problemomis. Patobulinti anglų kalbos įgūdžiai. 

2008. m birželio-gruodžio mėn. „Organizacinė ir biuro technika“ ( 13297.42 Lt. 

Jaunimo reikalų departamento ir savivaldybės lėšos). Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui 

gauti reikiamos informacijos įvairiose srityse, galimybė naudotis masinėmis informavimo 

priemonėmis. Jaunimo reikalų departamentas panaudos sutartimi skyrė jaunimo centrui 2 

stacionarius ir 1 nešiojamą kompiuterį, daugiafunkcinį įrenginį. Jaunimas gali naudotis interneto 

prieiga, administruoti jaunimo centro internetinį puslapį, maketuoti bei spausdinti lankstinukus, 

skelbimus, skrajutes. 

 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.  



Informacija apie centre organizuojamas veiklas talpinama interneto svetainėje 

www.tjc.lt, kurioje yra  galimybė rasti informacijos apie mieste ir respublikoje organizuojamus 

renginius jaunimui, kuriuose galima 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- aktyvūs, viskuo besidomintys jaunuoliai, kurie įgyvendina savo iniciatyvas, teikdami 

paraiškas įvairiems fondams ieško finansavimo. Kita ryški grupė — jauni pasyvūs žmonės, 

nedalyvaujantys nei organizacijų, nei neformalaus švietimo įstaigų veikloje. Kaip atskirą 

lankytojų grupę galime išskirti vaikus (nuo 8 m. iki 12 m. ). Jie centre gali lankytis kiekvieną 

dieną nuo 14 val. iki 17 val. Kadangi jaunimo centras lankytojams patrauklią erdvę formuoja ir 

lauke ( krepšinio stovas, poilsio vieta, rampos riedlentininkams, riedutininkams), todėl dar viena 

grupė — jaunuoliai, besilankantys šitose erdvėse. Tačiau centro tikslinė grupė pastoviai kinta ir 

daugėja vaikų bei jaunimo iš probleminių rizikos šeimų. 

 Siekiant pritraukti daugiau jaunimo į centrą organizuojamos akcijos mokyklose, 

rašomi straipsniai spaudoje informuojant jaunimą apie  galimybę lankytis centre. 

 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. 

 Stiprėja jaunimo centro materialinė bazė. Įrengta interneto prieiga, stalo futbolas, 

daug įvairių stalo žaidimų, dviratis. Laimėtas jaunimo reikalų departamento skelbtas konkursas 

„Biuro ir kitai technikai gauti“- laukiama garso ir vaizdo aparatūros (kolonėlės, garso 

stiprintuvai, muzikos instrumentai, namų kino sistema), skaitmeninė vaizdo kamera ir 

fotoaparatas.  

 

 Jaunimo centras aktyviai bendradarbiauja su Telšių kultūros centru, Telšių rajono 

policijos komisariatu, Telšių butų ūkiu, LiJNA (Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo 

asociacija), Jaunimo reikalų departamentu. 

 Aktyviai bendradarbiaujama su atviru jaunimo centru „Vartai“ (Kaunas), Šiaulių 

rajono jaunimo centru, Klaipėdos jaunimo centru, Vokietijos Hopsteno jaunimo centru. Centrų 

vadovai keičiasi profesine patirtimi, jaunimas dalyvauja centrų organizuojamose veiklose. 

  Jaunimo centro direktorė dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose: jaunimo 

darbuotojų Vasaros akademijoje 2008 m. sausio 21-23 dienomis Kulautuvoje (Kauno raj.); 

tarptautinėje žaidimų mugėje Potsdame (Vokietijoje)  2008 m. balandžio 23-28 dienomis; 

mokymai atvirų jaunimo centrų darbuotojams  2008 m. birželio 9-13 dienomis Lazdijų rajone; 

praktinio mokymo savaitė  „Empirinio mokymo naujovių taikymas mokymo procese (ESPRIT)“ 

2008 m. rugpjūčio 25-29 dienomis Platelių sen. Plungės raj.; konferencijoje „Europa trifft sich 

grenzenlos“ 2008 m. rugsėjo 11-15 dienomis Steinfurto apskrityje (Vokietijoje); mokymai 

finansinės atskaitomybės ir mokesčių klausimais 2008 m. spalio 18 d., Vilniuje; seminaras 

jaunimo darbuotojams „Jaunimo elgsenos socialiniai aspektai ir teisinis vertinimas. Jaunimo 

darbuotojų teisinis švietimas“ 2008 m. spalio 30 d. Kaune.  

2008 m. gegužės 20 dieną skaitytas pranešimas tema „Telšių jaunimo centro veikla“ LR   Seime 

nacionalinėje konferencijoje „Jaunimo galimybių plėtra savivaldybėse“ 

Po dvejų metų veiklos jaunimo centras susiduria su daugeliu 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. Jaunimui organizuojami savanorių mokymai, 

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

http://www.tjc.lt/


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. Nuo 2008 m. kovo 

iki rugsėjo mėn. jaunimo centre dirbo savanorė Iris Wibbeler iš Vokietijos (Steinfurto 

apskrities). Tai sumažino, tačiau neišsprendė žmogiškųjų resursų stokos įstaigoje problemą. 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.  

 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, biliardo stalas). Šiuo 

metu jaunimo centras apsiriboja tik intelektiniais stalo, lauko žaidimais, bei kino filmų žiūrėjimu. 

Jaunimo centre lankosi vis daugiau skirtingų požiūrių, sluoksnių, amžiaus jaunimo, todėl 

reikalingos atskiros erdvės skirtingoms veikloms vykdyti.  

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, kurti su jaunimu dirbančių 

įstaigų tinklą.  

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 

 


