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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO  

 2011 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, 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. 

2011 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; 

 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 

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 

(marškinėlių maketo kūrimas), ruošimasis organizacijų mugei  miesto renginiui „Savaitgalio 



2 

 

akademija“ , rankų darbai iš medžio vaikinams rogių gaminimasis, stalo žaidimų gaminimasis, 

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

transporto priemonių gaminimasis. Su pačių jaunuolių pasigamintomis transporto priemonėmis 

Lego automobiliu ir buldozeriu jaunuoliai dalyvavo miesto renginyje riedynės „Nuo meškos iki 

meškos“. 

 

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 2011 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. 

2011 m. balandžio 30-  gegužės 1 d. Telšių jaunimo dalyvavimas pėsčiųjų maratone „Kiek noriu, 

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

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

žemėlapiu ir kompasu įgūdžių.  

2011 m. birželio 12-16 d. stovykla „Riebaliuką ištaškyk“. Stovyklą organizavo Šiaulių raj. Jaunimo 

centras, Dengtiltyje, Kurtuvėnų regioniniame parke, Šiaulių rajone. Stovykloje dalyvavo 12 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. 

2011 m. liepos 3-9 d. vykęs dviračių žygis “Mynk pedalus- suk linciūga” truko 7 dienas nuvažiuota 

apie 500 km. Maršrutas: Telšiai- Kuršėnai - Kryžių kalnas-Pakruojis-Pasvalys-Biržai-Panevėžys- 
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Šiauliai-Telšiai. Jaunuoliai patys planavo maršrutą, lankytinas vietas, ieškojo nakvynės vietų, 

gaminosi maistą ant laužo. 

2011 m. rugpjūčio 24-26 d. vykusi sveikos gyvensenos akademija truko 3 dienas. Programą sudarė 

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

sportas, vaikščiojimas žarijomis, maisto gaminimasis/ duonos kepimas ant laužo, aktyvūs sportiniai 

žaidimai, pirties lankymas. 

Pėsčiųjų žygis pajūriu vyko 2011m. rugsėjo 24 d. Pėsčiomis keliauta pajūriu iš Klaipėdos į Palangą 

apie 20 km.  Pakeliui patys jaunuoliai organizavo įvairius judriuosius žaidimus: kiškių futbolą, 

aštuonkojį ir pan. 

Darbas su merginomis  2011 m. gruodžio 17-18 dienomis privačioje sodyboje Žvirblaičių km., 

Alsėdžių sen., Plungės raj. vyko užsiėmimai merginoms, kurių metu merginos gaminosi sveiką 

maistą, išklausė paskaitą apie rūkymo poveikį žmogaus organizmui, sužinojo apie pirties tikrąją 

paskirtį ir  naudą žmogaus organizmui ir pan.  

Mokymai jaunimo grupei  vyko lapkričio 18-20 dienomis kaimo turizmo sodyboje “Pastogė“, 

esančioje Patumšalių km., Viešvienų sen., Telšių raj. Tris dienas mokymas vyko per patyrimą, 

susipažinimas vieni su kitais,  darbo komandoje įgūdžių lavinimas, savanoriškų gerų darbų 

atlikimas svetimiems žmonėms. 

Sportiniai užsiėmimai sporto salėje vyko kartą per savaitę. Užsiėmimus vedė Est savanoris Jan 

Krueger. 

Pagrindinis jaunimo centro veiklų finansavimas gaunamas dalyvaujant Jaunimo Reikalų 

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

finansavimo konkursuose“.  2011 m. atviram Telšių jaunimo centrui buvo skirta 18 tūkst. litų.  

Metų veiklos programai „Noriu ir galiu 2011“ įgyvendinti.  

2011 m. buvo įgyvendinti du jaunimo iniciatyvų projektai „Savaitgalio akademija“ ir „TRMP 

renginių ciklas“ .   

Projektą „Savaitgalio akademija“  iniciavo ir organizavo neformali Telšių jaunimo iniciatyvinė 

grupė kartu su VšĮ Nacionaliniu Socialinės Integracijos Institutu (NSII). Projekto tikslas buvo 

patraukliomis, novatoriškomis priemonėmis skatinti  Telšių rajono visuomenės narių ypač jaunimo 

dalyvavimą, įsitraukimą į visuomeninę, savanorišką veiklą bei socialinę atskirtį patiriančių įvairių 

grupių įsitraukimą. 

Projektą „TRMP renginių ciklas“ inicijavo ir įgyvendino Telšių rajono mokinių parlamentas. 

Projektu buvo siekiama skatinti jaunų žmonių aktyvumą,  savarankiškumą ir kūrybiškumą, viešinti  

atvirą jaunimo centrą ir jo veiklą, siekiant įtraukti kuo daugiau žmonių į veiklas. Skatinti mokyklų ir 

kitų įstaigų bendradarbiavimą. 
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 “Savanoriška veikla atvirame Telšių jaunimo centre” ,”Plintantis savanorystės virusas Telšiuose” – 

tai programos „Veiklus jaunimas“ Europos Savanorių Tarnybos (EST) projektai, kurių metu 

jaunimo centre savanorišką tarnybą atlieka tarptautiniai savanoriai. Nuo 2010 m. spalio mėn. iki 

2011 m. spalio mėn. savanorišką tarnybą atliko savanoris iš Vokietijos Jurij Siebert. Nuo 2011 m. 

spalio mėn. atvyko du savanoriai Milena Jakob ir Jan Krueger, kurių vienas dirba jaunimo centre, 

kitas - Telšių dienos centre. Jaunimo centro funkcija – koordinuoti veiklą bendradarbiaujant su 

nacionaline agentūra, siunčiančia organizacija Vokietijoje ir Telšių dienos centru. 

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 

investiciją 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. 

 

2011 m. Telšių rajono jaunimo politikai buvo neeiliniai metai, kadangi mūsų savivaldybėje buvo 

vykdomas pilotinis projektas „Partnerystė tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas 

įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“. Projekto metu buvo išbandoma jaunimo darbuotojo 

sertifikavimo sistema. Dirbantys su jaunimu įvairių sričių specialistai turėjo galimybę daugiau 

sužinoti apie jaunimo neformalų ugdymą, išbandyti savo gebėjimus atliekant praktiką įvairiose 
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jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose. Jaunimo darbuotojų sertifikavimo mokymai 

atnešė naudos ir į jaunimo centrą: mokymuose dalyvavau ir aš kaip jaunimo centro vadovė ir 

jaunimo darbuotoja, pagilinau žinias ir įgūdžius įvairiose darbo su jaunimu temose pvz. darbas su 

sunkiu jaunimu, darbas su grupėmis, individualus darbas su jaunu žmogumi ir t.t. Jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo mokymuose dalyvavę specialistai privalėjo atlikti praktiką. Jaunimo centre 

praktiką atliko 4 darbuotojai, tai buvo didžiulė paspirtis ir pagalba vykdant kasdieninę veiklą su 

jaunimu. Svarbu paminėti, kad  mokymų metu užsimezgė bendradarbiavimo tinklas. 

Bendradarbiaujama su Telšių jaunimo mokykla, teikiame visapusišką pagalbą jaunuoliams, 

lankantiems šią mokyklą ir laisvalaikį leidžiantiems jaunimo centre. 2011 metais vidutiniškai per 

dieną apsilankė apie 20 jaunuolių. Dauguma centro lankytojų yra vaikinai nuo 15 iki 19 metų. 

Sunku nustatyti, kodėl didžioji dalis lankytojų yra vaikinai. Viena iš priežasčių, kad dauguma 

veiklos reikalauja ištvermės, vyksta lauke bet kokiu oru. Tai yra iššūkis vaikinams, galbūt merginos 

labiau linkusios į komfortą. Metų gale kėlėmės sau tikslą pritraukti į centrą merginų. Tam tikslui 

pasiekti organizavome užsiėmimus tik merginoms, kurie buvo orientuoti į sveiką maistą, gerą 

savijautą, grožį, bendravimą. Užsiėmimuose dalyvavusios merginos veiklas vertino teigiamai, 

tačiau netapo pastoviomis centro lankytojomis. Ateinančiais metais planuojame organizuoti daugiau 

užsiėmimų merginoms, kurių metu sieksime išsiaiškinti jų poreikius ir lūkesčius. 

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 ėjo 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. 

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. priimtas sprendimas įsteigti jaunimo darbuotojo etatą 

jaunimo centre rodo, kad jaunimo centras su teikiamomis paslaugomis atitinka atviro darbo su 

jaunimu koncepciją ir vykdo kokybišką veiklą. Nuo 2012 m. pasipildžius žmogiškaisiais resursais 

planuojame dirbti su atskiromis temomis, kurios aktualios jauniems žmonėms, pradėti darbą su 

tėvais, pilnavertiškai dirbti komandoje susikuriant sistemą, kaip pamatuoti pasiektus rezultatus, 

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

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 
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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). 

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

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

4. Dirbant su skirtingus poreikius, socialinę padėtį, turinčiais „nepatogiais“, „kitokiais“  

jaunuoliais reikalinga specifinė aplinka , priemonės ir patalpos. Viena didelė patalpa, kurioje 

visi turi „sutilpti“, rasti vietą sau ir savo veiklai, turi daug pliusų. Tačiau individualiems 

pokalbiams, konsultavimui, veiklų planavimui, įstaigos administravimui būtina atskira 

patalpa. Turėdami didesnias patalpas galėtume pasiūlyti dar daugiau skirtingos veiklos ir 

pritraukti daugiau jaunimo, ne tik tų, kurie nėra labai motyvuoti, bet ir motyvuotų, kurie 

galėtų vykdyti savo veiklą, organizuoti renginius jaunimo centro patalpose. Sukdamiesi iš 

situacijos daug veiklos įgyvendiname lauke, privačioje erdvėje, šaltuoju metų laiku 

nuomojame sporto salę. Nuo 2012 m. birželio mėn. pradėsime naudotis jaunimo centrui 

panaudos sutartimi priklausančia buvusia pradine mokykla, kuri yra rekonstruojama į 

mokymų per patyrimą centrą. Šios patalpos, nutolusios nuo miesto ir jaunimo centro 5 

kilometrus, yra kaimiškoje vietovėje netoli ežerų ir miškų, todėl idealiai tinka mūsų 

veikloms vykdyti. 

5. 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, Klaipėdos jaunimo centru. Taip pat Telšių mieste su policijos 

komisariato nepilnamečių skyriumi, mokyklomis, vaiko teisių apsauga, Žemaitijos kolegija, VDA, 

Telšių dienos centru, Telšių specialiąja mokykla, darbo birža. Turime informacinių partnerių: 

radijas „XXL FM“, Telšių apskrities laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“. Tarptautiniai partneriai: 

Vokietijos Steinfurto apskrities Europos biuras- siunčia EST savanorius. 

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 2011 m. sulaukėme svečių iš Vilniaus, 

Kupiškio.  
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Kadangi centre savanoriškai mielai lankosi probleminiai rizikos jaunuoliai pagal galimybes 

jaunimo centras prisiima vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones. 2011 m. lapkričio 4 d. Nr. 

A1-1535 Telšių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl vaiko minimalios 

priežiūros skyrimo” Telšių „Atžalyno“ mokyklos 9 kl. mokinė Remalda Jonkutė įpareigota 

dalyvauti socialinio ugdymo, integracijos, prevencijos ir kitose programose VšĮ Telšių jaunimo 

centre. Vykdyti vaiko minimalią priežiūrą centras galės ir plačiau, kai jaunimo centre 2012 m. bus 

įdarbintas jaunimo darbuotojas.  

Jaunimo centro direktorė dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo ir patirties kaupimo 

renginiuose: 2011 m. vasario 7 d. –informacinis seminaras atvirų jaunimo centrų darbuotojams;  

vasario 17-18 d.- JTBA organizuojamas metinis EST organizacijų susitikimas; gegužės 6-7 d. -

tarptautinis kvalifikacinis renginys dirbantiems su jaunimu –žaidimų mugė „Spielen berührt“. 

Vokietijoje; birželio 8 d. – darbo grupės tema „Atviro darbo su jaunimu vystymas savivaldybėse“ 

moderavimas konferencijoje „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir 

galimybės“ LR Seime; nuo 2011 m. liepos iki gruodžio mėn. dalyvavimas projekte „Jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo sistemos išbandymas; rugpjūčio 29-31 d. - 2011 m. finansuotų Atvirų 

jaunimo centrų ir erdvių jaunimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai; gruodžio 14-16 d. 

- 2011 m. finansuotų Atvirų jaunimo centrų ir erdvių metų veiklos įsivertinimas. 

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. 

 

2. Dalininkai ir jų įnašas. 

 

VšĮ Telšių jaunimo centro dalininkas yra Telšių rajono savivaldybės taryba. Įnašų vertė 2011 

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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2011m. Gautos ir panaudotos lėšos 

Gautų lėšų šaltinis 

Programos(projekto) 

pavadinimas 

Gauta 

suma,Lt Lėšų panaudojimas 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

Saugios aplinkos 

užtikrinimo programa 

(02) 
48500,00 

Darbo užmokestis -32400,00Lt; 

Socialinio draudimo įmokos-

9800,00Lt; 

Komunalinių paslaugų išlaidos-

6200,00Lt; 

Ryšių paslaugų išlaidos-100,00Lt. 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

Išsilavinusios 

bendruomenės ugdymo 

(si) programa (04) 

jaunimo iniciatyvų  

projektas 

„Savaitgalio 

akademija“ 

5000,00 

Transporto paslaugos – 782,00 Lt 

Plakatų maketavimas ir gamyba-

1474,00Lt 

Maitinimo paslaugos – 947,00 Lt 

Ryšių paslaugos -149,00 Lt 

Naktinio futbolo organizavimo 

išlaidos-1180,00Lt 

Kitos išlaidos -468,00 Lt 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

 

Išsilavinusios 

bendruomenės ugdymo 

(si) programa (04) 

Vaikų socializacijos  

projektas 

„TRMP renginių 

ciklas“ 

4300,00 

Ryšių išlaidoms-100,00Lt; 

Įvairių paslaugų išlaidoms- 3500,00 

Lt; 

Kitoms išlaidoms- 700,00 Lt; 

Socialinių 

paslaugų 

priežiūros 

departamentas 

Atvirų jaunimo centrų 

finansavimo programa 

„Noriu ir galiu “ 

18000,00 

Apmokėjimui už darbą muzikavimo 

užsiėmimų vadovui, mokymų vadovui 

bei sveikos gyvensenos akademijos 

vadovui– 6850,00 Lt. 

Transporto nuomai ir išlaikymui – 

57800

226,6

908,83

57485,67

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Savivaldybės lėšos

Nuosavos lėšos

Įdarbinimo subsidija

Fondų lėšos

VŠĮ Telšių jaunimo centro lėšų sandara, LT
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4. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas. 

 

Per 2011 m. jaunimo centras neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto. 

 

5. Įstaigos sąnaudos. 

 

     Įstaigos patirtos sąnaudos, įgyvendinant programas bei vykdant įprastinę įstaigos veiklą , 2011      

metais sudarė 112169,00 Lt, iš jų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos -42038,00Lt.  

 

\ 

 

 

1464,00 Lt 

Mažaverčių priemonių įsigijimui – 

2199,00 Lt 

Ryšių išlaidoms – 771,00 Lt 

Renginių dalyvių maitinimui ir 

apgyvendinimui – 3726,00 Lt 

Stalo teniso nuomos paslaugoms-

1200,00 Lt 

Reklaminės spaudos ir spalvoto 

spausdinimo paslaugoms  – 1390,00 

Lt 

Kitoms išlaidoms – 400,00 Lt 

Plungės teritorinė 

darbo birža 

ESF projektas 

“Integravimo į darbo 

rinką skatinimas” 

908,83 Jaunimo centro buhalterės darbo 

atlyginimo subsidija 

Jaunimo 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

ES programa „Veiklus 

jaunimas“ 

projektas 

„WOBA“ 

5731,10 
5488,15 Lt-spausdinimo paslaugos 

242,95 Lt – transporto paslaugos 

 

Valstybinė 

mokesčių 

inspekcija 

2% nuo sumokėto 

GPM 
226,60 

Paraiškų teikimo įvairiems fondams 

išlaidos( pažymų išėmimui), 

biudžetinės sąskaitos banko paslaugų 

išlaidoms dengti, ryšių išlaidoms.  

Jaunimo 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

ES programa „Veiklus 

jaunimas“ 

projektas 

„Plintantis 

savanorystės virusas 

Telšiuose“ 

33754,57 

Skirta savanorių, atliekančių 

savanorišką tarnybą VŠĮ Telšių 

jaunimo centre iki 2012-07 mėn: 

Kelionės išlaidoms – 3107,52 Lt 

Siuntimo veiklos išlaidoms – 3314,69 

Lt 

Priėmimo veiklos išlaidoms – 

29210,69 Lt 

Savanorių išmokai (kišenpinigiams) – 

4972,03 Lt 

Koordinavimo išlaidos -1588,29 

  116421,10  
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6. Darbuotojų skaičius. 

 

    Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2 darbuotojai, 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 darbuotojai.  

 

  

 

7. Sąnaudos valdymo išlaidoms. 

VšĮ Telšių jaunimo centro sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 49387,98 Lt, iš jų : 

- darbo užmokesčio sąnaudos-32010,76 Lt; 

- socialinio draudimo sąnaudos-10027,24 Lt; 

- išlaidos komunalinėms paslaugoms -5701,70 Lt; 

- ryšių paslaugų išlaidos -1248,28 Lt; 

- kanceliarinės išlaidos -400,00 Lt. 

8. Duomenys apie įstaigos vadovą. 

VšĮ Telšių jaunimo centro direktorės Saulenos Pilitauskaitės 2011 m. darbo užmokestis sudarė 

23736,35 Lt, socialinio draudimo mokestis -7353,53 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  


