
 

 

 

1 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA TELŠIŲ JAUNIMO CENTRAS 
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                       DĖL 2009  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. Įvyko darbuotojų kaita: nuo 2009 m. rugsėjo 

16 d. finansininkę S.Krasauskienę pakeitė J.Šimkienė, kuriai ir 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 2009 metais iš Telšių rajono savivaldybės asignavimų gavo 

44,2 tūkst. Lt, iš jų: darbo užmokesčiui ir “Sodros” mokesčiams 39,6 tūkst. Lt.; kitos išlaidos — 
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4,6 tūkst. Lt., iš jų: šildymui — 1,9 tūkst. Lt., elektros energijai — 0,5 tūkst. Lt., ryšių 

paslaugoms — 1,1 tūkst. Lt., vandentiekiui ir kanalizacijai — 0,35 tūkst. Lt., komandiruotėms — 

0,25 tūkst. Lt., kitos prekės ir paslaugos — 0,5 tūkst. Lt.  

Per 2009 m  nuo sumokėto pajamų mokesčio 2 procentus VMI pravedė 1255,30 Lt.  

Darbo biržos įdarbinimo subsidija nuo 2009-09-16 iki 2009-12-30 sudarė -  1176,93 Lt.  

2009 m  vykdytų projektų bendras biudžetas — 55126,82 Lt 

2009.12.31 VŠĮ Telšių jaunimo centras už prekes ir paslaugas buvo skolingas šiems 

tiekėjams: 

Įstaigos pavadinimas Suma, Lt 

A.Fabijonavičiaus firma 350,00 

R.Chorūno firma 103,00 

Z.Mockaus įmonė 180,00 

Telšių butų ūkis 2713,74 

Iš viso Lt 3346,74  

Šie įsiskolinimai atsirado dėl susidariusios sudėtingos finansinės situacijos rajone, kai 

2009 m. liepos 9 d. Telšių rajono savivaldybei buvo pateikta projekto „Tarptautinis 

bendradarbiavimas, siekiant kokybės jaunimo darbe“  paraiška ir svarstoma Telšių raj. 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2009-08-06 posėdyje, kuriame nuspręsta projektų paraiškų 

vertinimo komisijai siūlyti, kad šį projektą finansuotų. Tačiau projektas nebuvo svarstytas, nes 

nuo liepos mėnesio nevyko nė vienas projektų paraiškų vertinimo komisijos posėdis. Kadangi 

projektas tarptautinis, todėl buvo derinamas tiek su projekto partneriais, tiek su rajono vadovais, 

kurie pritarė šiai projekto idėjai. Projekto partneriai užsisakė jaunimo grupės iš Vokietijos 

kelionės bilietus, todėl stabdyti projektą buvo netikslinga, siekiant kokybiško tarptautinio 

bendradarbiavimo ir darnios partnerystės. 2009 m. gegužės 5 d.  jaunimo reikalų tarybos 

posėdyje buvo nuspręsta skirti lėšas tik labai svarbiems projektams, vienas iš jų buvo ir šis 

projektas. Projektas buvo sėkmingai įgyvendintas 2009 m., o įsiskolinimai bus padengti iš 2010 

m. biudžeto. 

Įsiskolinimas už šildymą, ryšių išlaidas, elektrą, gatvės valymą ir vandentiekio paslaugas 

savivaldybės įstaigai „Telšių butų ūkis“ susidarė sumažinus jaunimo centro 2009 m. biudžetą nuo 

49,1 tūkst. litų iki 44,2 tūkst.  
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2009.12.31 VŠĮ Telšių jaunimo centro su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: 

Įstaigos pavadinimas Suma, Lt 

Iš biudžeto lėšų 1470,69 

Iš paramos lėšų 448,52 

Iš viso Lt 1919,21 

  

 

 

2009 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  vykdė projektus: „Aš – 

savanoris“, „Išlikimas“, „Žinau, ką šiandien veiksiu - 2009“, „Noriu ir galiu“,  „Woba“, taip pat 

gavo paramą Evelinos Saurusevičiūtės dalyvavimui lyderių programoje užsienyje. 

2009 m. balandžio- spalio mėn. „Aš – savanoris“ ( 2000 Lt. LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos 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, kurių metu suformuota 11 jaunų 

žmonių nuo 15 iki 27 metų komanda, kuri vykdė savanorišką veiklą jaunimo centre.  11 jaunuolių 

suteikta žinių ir įgūdžių, kaip dirbti komandoje, bendrauti su bendraamžiais, kokią funkciją 

atlieka savanoris, atlikdamas savanorišką veiklą jaunimo organizacijoje. Jaunimo centro 

savanoriai projekto metu surengė jaunimui  įvairaus pobūdžio užsiėmimų (žaidimų popietės 

picerijoje, kurių metu jaunimas supažindinamas su galimybėmis praleisti laisvalaikį žaidžiant 

įvairaus pobūdžio stalo žaidimus, tam, kad pritraukti kuo daugiau jaunimo buvo organizuojami 

turnyrai, nugalėtojai apdovanojami prizais, dalyviai - pačių sukurta jaunimo centro atributika: 

raktų pakabukais; jaunimo centre organizuojami teminiai vakarai: kino, arbatos, pakalbių 

valandėlės; atnaujintas jaunimo centro internetinis puslapis www.tjc.lt; surengta akcija „Ką žinai 

http://www.tjc.lt/
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apie  jaunimo centrą“ skirta jaunimo centro dviejų metų gyvavimui paminėti) Visa tai 

informuoja mažiau motyvuotą jaunimą apie veiklos galimybes jaunimo centre ir už jo ribų. 

Planuojama dirbti su savanoriais jaunimo centro viešinimo srityje, kuriant atributiką ir platinant 

ją įvairiais būdas, pritraukiant kuo daugiau jaunimo į aktyvų, prasmingą laisvalaikio praleidimą. 

2009 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. 

Robinzoniška stovykla „Išlikimas“ vyko „Laumės pėdoje“ Viešvienų sen., Telšių rajone, liepos 

13-18 dienomis. 

23 jaunuoliai 6 vasaros atostogų dienas praleido gamtoje, buvo atsisakyta komforto: visų 

elektroninių priemonių (mobiliųjų telefonų, fotoaparatų, grotuvų, filmavimo kameros, žaidimų). 

Šiuos dalykus pakeitėme kitomis veiklomis: gaminomės žaidimus iš priemonių rastų gamtoje, 

kūrenome laužą, įsirengėme pirtį, atlikome komandines užduotis ant virvių, statėme spektaklius, 

rengėme žygius, aplankėme Biržuvėnų dvarą.  

Jaunuoliai patys gaminosi maistą ant laužo, buvo ribojami saldumynai, visiškai atsisakyta 

saldžiųjų gėrimų, cukraus, vietoj šių produktų buvo naudojami džiovinti vaisiai, daržovės. Patys 

virėmės arbatą iš gamtoje surinktų vaistažolių.  

Daugeliui jaunuolių tai buvo visiškai naujos patirtys, ypatingai didelį įspūdį šita stovykla paliko 

Vokietijos jaunimui- nė vienas iš jų nebuvo patyręs kažko panašaus. Didelis dėmesys buvo 

skiriamas tarpkultūriniam bendravimui: kasdien jaunuoliai turėjo išmokti po dešimt svetimos 

kalbos žodžių ir juos pritaikyti statant spektaklius, prie laužo diskutuojama įvairiomis jaunimui 

aktualiomis temomis, dalijamasi patirtimi apie atvirų jaunimo centrų veiklas ir ypatumus.  

Stovykloje dalyvavo 3 jaunuoliai iš probleminių šeimų, jiems prireikė daug pastangų, ryžtis 

dalyvauti stovykloje. Užduotys buvo sudarinėjamos taip, kad palengvintų šitų jaunuolių 

įsitraukimą, kad kiekvienas rastų užsiėmimą , kuriame jis jaustųsi svarbus ir reikalingas.  

2009 m. rugsėjo 18 d. vyko robinzoniškos stovyklos „Išlikimas“  pristatymas Telšių jaunimui 

jaunimo centre.  

2009 m. gegužės – gruodžio mėn. „Žinau, ką šiandien veiksiu 2009“ (4000 Lt. LR 

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

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

Įgyvendinant programą buvo organizuojami įvairūs užsiėmimai.  

Suorganizuotas dviračių žygis po šiaurės Vakarų Lietuvą, pakeliui lankomos žymios 

istorinės vietos, muziejai, gamtos paminklai. Žygyje dalyvavo 20 jaunuolių, kurių amžius nuo 15 
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iki 26 metų. Savaitę laiko keliauta dviračiais, nuvažiuota apie 360 km. Žygio metu jaunimas 

maistą gaminosi ant laužo, grupėje reikėjo priimti bendrus sprendimus, kokiu maršrutu važiuoti, 

suplanuoti maistą, susirasti nakvynės vietas. Visi grupės procesai buvo aptariami vakarais prie 

laužo, kiekvienas galėjo papasakoti apie tai, kaip jaučiasi, grupė priimdavo sprendimus, ką reikia 

keisti, kad visiems butų geriau. Žygio metu buvo fotografuojama. Nuotraukos panaudotos žygio 

pristatymui kitiems. Po 2008 m. žygio pastebėta, kad tokie ištvermės, kantrybės ir komandinio 

darbo reikalaujantys patyrimo žygiai jaunuoliams labai patinka. Vos paskelbus apie 

organizuojamą žygį, susidarė grupė. Ne visi norintys galėjo dalyvauti. Pasirengimas pristatymui 

taip pat reikalauja darbo grupėje, vadovavimo gebėjimų. 

Dviračių žygis buvo pristatytas jaunimo centre jaunuoliams, kurie nedalyvavo jame, 

pasidalinta įspūdžiais, rodytos nuotraukos. 

2009 m. rugsėjo- gruodžio mėn. antradieniais vyko muzikavimo užsiėmimai. Sudarytos 2 

grupės (po 6-8 žmones) pradedančiųjų ir pažengusiųjų. Specialisto pagalba jaunimas mokosi 

groti akustinėmis ir elektrinėmis gitaromis, mušamaisiais bei vokalo. 

Ką išmoko jaunimas galėjo parodyti renginių metu, kurie vyko ne tik jaunimo centre 

(jaunimo centro gimtadienis), bet ir mieste: vaikų namuose, picerijoje. Užsiėmimų metu įgytą 

patirtį bei įgūdžius  jaunimas tobulina savarankiškai.  

2009 m. rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn. vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu 

buvo kuriama jaunimo centro atributika elektroniniu būdu bei naudojant įvairias technikas, 

dekupažą, rankų darbus. Sukurti eskizai ir pagaminta jaunimo centro atributika ant maišelių, 

pieštukų, skelbimai, skrajutės. Į šią veiklą įsitraukė apie 20 jaunų žmonių. 

Graffiti užsiėmimų metu buvo kuriami eskizai ant jaunimo centro reklaminio autobuso, 

jaunimo centro sienų pagražinimo, marškinėlių bei sportinių batelių. Buvo parodyta, kaip 

išgaunami įvairūs rašymo stiliai.  

2009 m. birželio – gruodžio mėn. „Noriu ir galiu“ (19000 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 480 jaunuolių, kurių amžius nuo 13 iki 27 

metų.Vyko mokymai jaunimo savanorių grupei, muzikavimo užsiėmimai, dviračių žygis, 

robinzoniška stovykla, teminiai vakarai, dailės terapija. Buvo bendradarbiaujama su atvirais 

jaunimo centrais: „Vartai“ Kaune, Šiaulių rajono jaunimo centru ir  Hopsteno jaunimo centru 
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Vokietijoje. Pakabinant veidrodžius sudarytos sąlygos jaunimo šokių grupei Streat Dance 

repetuoti ištisus metus. Šia galimybe dabar naudojasi ir daugiau šokančių jaunuolių. Didelis 

dėmesys buvo skiriamas jaunimo centro viešinimui- sukurta jaunimo centro atributika 

(informaciniai maišeliai, lankstinukai, skrajutės). Kūrybiniame procese dalyvavo keletas 

jaunuolių, siūlė savo maketus, diskutavo. 

 2009 m. rugsėjo- gruodžio mėn. „Woba“ (28 635 Lt. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 

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

žurnalą jaunimui, patobulėti asmeniškai, skleisti informaciją bendraamžiams, bendradarbiauti su 

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 tęsis iki 2010 m. spalio mėn. Per 2009 m. išleisti 4 žurnalo numeriai,  

iniciatyvinės grupės gretas papildo nauji žmonės, skelbiami konkursai siekiant įtraukti jaunus 

žmones į pozityvią veiklą, suorganizuota „Woba“ naktis, kur buvo tobulinami komandinio darbo 

įgūdžiai, sukurtas informacinis filmukas, surengta spaudos konferencija bei kūrybinis žurnalo 

pristatymas vaikų globos namuose. 

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. 

Pasibaigus  tretiems centro gyvavimo metams galima įžvelgti, kad 

- lankytojų skaičius žymiai padidėjo. 2007-2008 m. vidutiniškai per dieną centre 

apsilankydavo 12 jaunuolių, 2009 m. antroje pusėje lankytojų skaičius išaugo vidutiniškai 

iki 23 lankytojų per dieną. Būna dienų, kai vienu metu susirenka net apie 35 jaunuolius 

nors ir nevyksta jokia konkreti veikla.  

- 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, 
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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. 

- tam, kad pritraukti tikslinę grupę (rizikos grupės jaunuolius) buvo formuojama erdvė prie 

jaunimo centro: pastatytas krepšinis, rampa riedutininkams, centre buvo galima 

pasiskolinti kamuolius. Prie krepšinio besirenkantys jaunuoliai stebėjo visus metus, kas 

vyksta jaunimo centre, tačiau užeiti į vidų ryžosi tik po metų (šiuo metu jie pagrindiniai 

lankytojai). Iš to galima daryti išvadą, kaip sudėtinga jaunuoliui turinčiam neigiamą patirtį 

mokykloje, bendruomenėje tikėtis, kad su juo bus elgiamasi kitaip nei jam įprasta. 

Sudėtinga įgyti jų pasitikėjimą, tačiau pamatę, kad juos išklausai, pasikalbi ir neskubi 

teisti, jie atsiveria ir labai nuoširdžiai bendrauja, o tada jau galima mėginti ir padėti jiems. 

- jaunuoliai atranda save, nugali savo kompleksus ir tai motyvuoja juos lankytis centre. 

Pvz. sporto mokyklą lankęs jaunuolis, varžybų metu sėdėjęs tik ant atsarginio suolelio ir 

niekada nebuvęs gerai įvertintas, jaunimo centre atranda, kad jis gerai žaidžia ir yra 

vertinamas kitų už tai. 

 

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 
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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. 

 Stiprėja jaunimo centro materialinė bazė. Laimėtas jaunimo reikalų departamento 

skelbtas konkursas „Biuro ir kitai technikai gauti“- gauta garso ir vaizdo aparatūra (kolonėlės, 

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

fotoaparatas. Visos šios priemonės yra prieinamos kiekvienam jaunuoliui savirealizacijai. 

Jaunimo centro direktorė dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo ir patirties kaupimo 

renginiuose: 2009 m. sausio 24-31 d. Steinfurte Vokietijoje tarptautiniame planavimo kongrese 

EWOCA3; 2009 m. balandžio 7-8 d. Plungės raj. Plateliuose seminare skirtame savivaldybių 

jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvinimui; 2009 m. liepos 26 - rugpjūčio 17 d.,   darbo 

stovykloje Teklenburge Vokietijoje su Telšių apskrities jaunimo grupe (12 žmonių);  2009 m. 

spalio 14-17 d. Druskininkuose  mokymų kursuose naujoms “Europos savanorių tarnybos” 

organizacijoms; 2009 m. lapkričio 9-14 d. Vokietijoje Steinfurte lietuvių –vokiečių 

konferencijoje; 2009 m. lapkričio 16-20 d. Trakų raj. ilgalaikėje mokymo programoje ES 

programos  “Veiklus jaunimas” konsultantams; 2009 m. gruodžio 10 d. Vilniuje  seminare 

“Atviras darbas su jaunimu. Iššūkiai ir galimybės”. 

Kadangi centre savanoriškai mielai lankosi probleminiai rizikos jaunuoliai pagal 

galimybes jaunimo centras prisiima vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones. 2009 m. 

gegužės 19 d. Nr. A1-631 Telšių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl 

vaiko minimalios priežiūros skyrimo” Telšių “Atžalyno” vidurinės mokyklos mokinys Edgaras 

Butkevičius įpareigotas dalyvauti socialinio ugdymo, integracijos, prevencijos ir kitose 

programose VšĮ Telšių jaunimo centre. Vykdyti vaiko minimalią priežiūrą centras galėtų ir 

plačiau, jeigu būtų bent vienas kompetetingas socialinis ar jaunimo darbuotojas. Pastaruoju metu 

jaunimo centro vadovei tektų parnelyg didelis krūvis. 

VšĮ Telšių jaunimo centras rengia ir įgyvendina įvairius projektus, kurie yra skirti Telšių 

jaunimo atstovų mokymams, įvairiems seminarams. Taip pat dažna jaunimo centro veikla – 

įvairių žygių (pėsčiomis, dviračiais) organizavimas. 2009 m. spalio 29 d. Telšių raj. Savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T1-401 VšĮ Telšių jaunimo centrui panaudos pagrindais perduota iki 10 

metų laikotarpiui įstatuose numatytai veiklai vykdyti savivaldybei nuosavybės teise 
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priklausančias ir Telšių raj. savivaldybės administracijos Gadūnavo seniūnijos patikėjimo 

teise valdomas buvusios Džiuginėnų pradinės mokyklos patalpas. 

Įvertinus esamas patalpas bei aplinką Džiuginėnų km. manome, kad jos gali būti 

panaudotos optimaliai, ieškant naujų darbo formų su jaunimu, jiems patraukliais metodais. VšĮ 

Telšių jaunimo centras planuoja, kad šitose patalpose bus organizuojami mokymai vaikams, 

jaunimui, jaunimo organizacijoms, jaunoms šeimoms, taip pat stovyklos ir kitos priemonės. 

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 

 

 


