
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO 

(ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU) VEIKLOS PLANAS 2022 M. 

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA 

Atvirojo jaunimo centro / erdvės pavadinimas 

Įstaigos darbo formos 

Atvirasis jaunimo centras Telšių mieste, mobilusis darbas su jaunimu rajone 

(9 vietovės), Atviroji jaunimo erdvė Varniuose, Patirtinis mokymosi centras 

Džiuginėnuose 

Adresas 
Plungės g. 29, Telšiai 

Tel. numeris 
+37061854817 

El. paštas 
atvirastjc@gmail.com 

Interneto puslapis / socialinio tinklo paskyros 

adresas 

www.tjc.lt 

 

Trumpas darbo tikslo / misijos aprašymas 

 

Vizija  

VšĮ Telšių jaunimo centras yra besimokanti organizacija, kurioje asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes dėl veiklų įvairovės 

turi tiek darbuotojai, tiek lankytojai. Suteikiame laisvę veikti, siūlome iššūkių. Esame empatiški vieni kitiems ir atviri naujovėms: 

metodų, organizacijos valdymo, kokybės klausimais. 

Misija 

Dirbdami pagarbiame santykyje, atvirai ir skaidriai atliepiame jaunų žmonių poreikius, kuriame saugią aplinką jaunuolių ident iteto 

formavimuisi.  

 

 

  



II. VEIKLOS PLANAS 

 Plane naudojami sutrumpinimai: AJC-atvirasis jaunimo centras, AJE-atviroji jaunimo erdvė, MD-mobilusis darbas su jaunimu, JD-

jaunimo darbuotojas, JŽ-jaunas žmogus, JST-jaunimo savanoriška tarnyba, ESK-Europos solidarumo korpusas. 

 

Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Veiklos 

planavimas, 

veiklos 

vertinimas ir 

kokybės 

standarto 

kūrimas, 

atnaujinimas 

Siekti nuoseklumo 

ir kokybės įstaigos 

veikloje 

-įsivertinti 2021 m. 

veiklą pgl. įstaigos 

3 metų strateginį 

veiklos planą ir 

parengti 2022 metų 

veiklos planą 
 

įstaigos plėtros 

užtikrinimas 

 

2022 metų 

veiklos 

užtikrinimas 

Kartu su komanda paruoštas 

strateginis planas įsivertinus esamą 

situaciją 

Kartu su komanda paruoštas  2022 

metų veiklos  planas įsivertinus  

esamą situaciją ir 2021 m. veiklą 

 

Komandos 

susirinkimai 

 

 

 

S. Pilitauskaitė 2022-03-01 

-parengti detalius   

metinius veiklos 

planus teikiant 

paraiškas 

finansavimui gauti 

 

Veiklos 

užtikrinimui 

reikalingos lėšos  

Planuojama pateikti 8 paraiškas 

finansavimui gauti  

Pasiskirstymas 

atsakomybėmis 

komandoje 

S. Pilitauskaitė Per 2022 

metus, 

sekant 

paskelbtus 

finansavimo 

konkursus 

- įsivertinti įstaigos 

metų veiklą ir 

parengti ataskaitą 

 

Įstaigos 

kokybiško darbo 

užtikrinimas 

Parengta ir pristatyta veiklos 

ataskaita teikiama dalininkui 

Įsivertinimas su 

komanda 

S. Pilitauskaitė 

komanda 
2022-01-31 

Vadovo teikiama 

ataskaita 

S. Pilitauskaitė 2022-03-30 

- esant poreikiui 
koreguoti veiklos 

planą 

 

„gyvo“ , 
veikiančio plano 

turėjimas 

Veikimas pagal planą ir 
koregavimas atsižvelgiant į 

pokyčius 

Nusimatyti 
terminai 

strateginio plano 

sekimui 

S. Pilitauskaitė 2022-01-31 

Organizuoti 

kassavaitinius 

Įsivertinti ir 

planuoti veiklas, 

pasiskirstyti 

Dokumentuojama veikla: dienos, 

individualaus darbo su JŽ, 

susirinkimų protokolai 

Susirinkimų 

organizavimas 

 

JD nuolat 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
komandos 

susirinkimus 

atsakomybėmis, 

komandoje 

Dokumentacijos 

saugojimo vietų 

sukūrimas, 

atnaujinimas 

JD 2022-03-01 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

darbas su 

komanda, 

darbuotojų 

psichohigiena, 

mokymasis  

Užtikrinti įstaigos 

darbuotojų  ir 

savanorių 
palydėjimą, darbą 

komandoje ir 

pakankamus 

resursus darbui su 

jaunimu 

-JD profesinis 

palydėjimas metinis 

pokalbis su vadovu 
 

suvoktas 

profesinis 

vaidmuo 

Nuolatinis darbuotojų tobulėjimas 

išsikeliant veiklos tikslus 

Metinis veiklos tikslų išsikėlimas 
 

 

Individualus 

pokalbis vadovo 

su darbuotoju 

S. Pilitauskaitė 2022-03-31 

- dalyvavimas 

kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose 

-organizuoti 

supervizijų procesą 

Patobulintos, 

įgytos naujos 

kompetencijos, 

darbingas  

komandos 

mikroklimatas  

Kiekvienas darbuotojas dalyvauja 

2-3 kvalifikacijos kėlimo veiklose 

Įgijus kompetencijų jos 

naudojamos, taikomos veikloje 

4 komandos supervizijos per metus 

Kvalifikacijos 

kėlimo renginių 

sekimas, paieška 

JD nuolat 

Dalinimasis su 

komanda 

 

JD nuolat 

Išorinio 

supervizoriaus 

paslauga 

S. Pilitauskaitė kartą į ketvirtį 

iki 2022-12-

31 

-Jaunimo 

savanoriško 

tarnybos (JST) 

programos 

įgyvendinimas  

 

-Akredituotis 

JST priimančia 

organizacija 

-priimti 

savanoriškai 

tarnybai 

vietinius 

savanorius 

-suteikti jiems 

savęs 
realizavimo 

galimybes 

Jaunimo centras akredituota JST 

organizacija 

 

2-4 ilgalaikiai savanoriai  

Paraiškos 

teikimas JST 

programos 

akreditacijai gauti 

S. Pilitauskaitė 

E. Lemežytė 

2022-04-01 

Programos 

viešinimas, 

savanorių 

paieška, 

pasirengimas juos 

lydėti veikloje 

E. Lemežytė 2022-04-01 

iki  

2022-12-31 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
-darbas su ESK 

savanoriais 

 

Savanorių 

prisidėjimas prie 

veiklos 

įgyvendinimo 

3 ESK savanoriai 2022 m.  

Paraiškų pateikimas 3 ESK 

savanoriams 2023 m. 

savanoriai padedantys jaunimo 

darbuotojams veiklose, 

įgyvendinantys savo iniciatyvas  

 

Nuolatinis 

savanorių 

lydėjimas 

veikloje, 

kassavaitiniai 

susirinkimai 

 

JD nuolat 

Paraiškų teikimas 

2023 m. 

J. Kaveckienė 2022-10-01 

-žmogiškųjų 

resursų paieška 

projektams, įv. 

veikloms 

Pagalba JD 

dirbantiems su 

jaunimu ir JŽ 

poreikių 
atliepimas 

2-3 skirtingų sričių specialistai 

pagal paslaugų ar kt. sutartis 

vykdantys veiklas  

Jaunuoliai gaunantys paslaugas pgl. 
poreikius 

 

Numatyti, ieškoti 

finansavimo 

galimybių 

specialistams 
samdyti 

 

JD Nuolat pgl. 

poreikį 

Išsiaiškinti JŽ ir 

JD poreikius 

veikloms 

(apklausa įv. 

būdais) 

JD 2022-03-01 

Darbo su 

jaunimu 

organizavima

s  

Ugdyti asmenines ir 

socialines jaunimo 

kompetencijas, 

siekiant padėti 

jauniems žmonėms 

aktyviai įsitraukti į 

bendruomeninius ir 
visuomeninius 

procesus, lanksčiai 

-užtikrinti atviras 

erdves jaunimui 

AJC, AJE ir MD  

 

Jaunuolių 

lankymasis ir 

dalyvavimas 

veiklose 

AJC- 220,  AJE-150,  MD-230 

unikalių lankytojų 

kontaktinis darbo laikas: AJC nuo 

pirmadienio iki šeštadienio nuo 14 

iki 20 val. 

AJE nuo pirmadienio iki 

ketvirtadienio nuo 14 iki 20 val. 
MD pgl. grafiką 9 vietovės nuo 17 

iki 20 val. 

Naujų lankytojų 

pritraukimas įv. 

būdais 

JD 2022-12-31 

Atsižvelgiant į JŽ 

poreikius 

pasiūlyti jiems 

patrauklios 

veiklos 

JD 2022-12-31 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ir konstruktyviai 

reaguoti į jaunimo 

gyvenimo pokyčius 

Veiklų organizavimas pgl. 

parengtus projektus 
-Jaunimo 

savanoriškos 

tarnybos (JST) 

programos 

vykdymas sudarant 
galimybes JŽ 

ilgalaikei vietinei 

savanorystei  

 

 

 

 

-VšĮ TJC 

akredituota JST 

organizacija, 

kuri priima 

savanorius 
vietinei 

savanorystei ir 

lydi juos 

ugdymosi 

procese 

-savarankiškas, 

savimi 

pasitikintis, 

jaunas žmogus 

- 2- 4 vietiniai savanoriai 

atliekantys tarnybą ne trumpiau nei 

6 mėn. 

-pozityvus, konstruktyvus 

grįžtamasis ryšys iš savanorių 
atlikusių tarnybą 

-pagalba jaunimo darbuotojams 

-JŽ įgūdžiai, gebėjimai įgyti 

savanorystės metu 

Paruošti jaunimo 

darbuotoją dirbti 

su programa 

S. Pilitauskaitė 2022-03-01 

Pateikti 

akreditacijos 

paraišką ir gauti 
akreditaciją. 

S. Pilitauskaitė 

E. Lemežytė 

2022-04-01 

Pasirengti JST 

viešinimo planą 

E. Lemežytė 2022-05-01 

Savanorių paieška 
savanoriškos 

veiklos 

organizavimas  

 

E. Lemežytė 
 

2022-05-01 
iki  

2022-12-31 

Grįžtamojo ryšio 

susitikimų su 

savanoriais 

organizavimas  

E. Lemežytė 2022-11-01 

iki 2022-11-

30 

-vykdyti 

individualų darbą 

su JŽ 

(konsultavimas) 

 

Jaunų žmonių 

lydėjimas jų 

kasdienybėje ir 

pagalba darant 

pokyčius 

AJC konsultuojamų JŽ 35, su 7 JŽ 

atvejais reguliarus darbas 

AJE- konsultuojamų JŽ 18, su 5 JŽ 

atvejais reguliarus darbas 

MD- konsultuojamų JŽ 10,  su 11 

JŽ atvejais reguliarus darbas 

Nuolatinis tęstinis konsultavimas  
Bendradarbiavimas su kt. 

institucijomis siekiant suteikti 

kompleksinę pagalbą JŽ 

Konsultavimo 

laikas ir vieta 
R. Bagdonienė 

JD 
2022-01-31 

Jaunuolių, 

kuriems būtų 

reikalinga 

pagalba, sąrašas 

R. Bagdonienė 

JD 
2022-01-31 

papildomas 

nuolat 

Dokumentuoti 

susitikimų temas, 

eigą ir susitarimus 

JD nuolat 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

-dirbti su grupe 

 

Pagalba 

jaunuoliams 

socializuotis 

AJC -viena grupė nuo 5 JŽ 

AJE- viena grupė nuo 5 JŽ 

MD- viena grupė nuo 5 JŽ 

Tęstinis darbas su JŽ, su kuriais yra 

santykis 

Naujų JŽ pritraukimas per 
dalyvavimą grupėje 

JŽ atsineštų temų aktualizavimas 

per grupinį procesą 

Suformuoti grupę JD pgl poreikį 

Grupės proceso 

organizavimas 
JD pgl. poreikį 

Grupės procesų 

aptarimas 

komandoje, 

metodinės 

medžiagos 

kaupimas 

R. Bagdonienė 

JD 
2022 m. 

gegužės ir 

gruodžio mėn. 

-organizuoti 
ilgalaikes ir 

išvažiuojamąsias  

veiklas 

 

Jaunimo 
užimtumo 

organizavimas 

Vasaros stovyklų organizavimas 
4 penkių parų stovyklos 

Džiuginėnuose 

6 ilgesnės nei vienos dienos veiklos 

4 išvažiuojamosios veiklos 

Kokybiškas JŽ vasaros poilsis 

Savęs pažinimas per grupinį 

procesą 

JŽ socializacija, soc. įgūdžiai  

Stovyklos savanorių įgytos 

kompetencijos 

Susiplanuoti laiką 
ir stovyklų/veiklų 

temas 

Stovyklos/veiklų 

grupių 

formavimas 

JD 

 

 
 

JD 

2022-04-01 
 

 

 

2022-06-01 

Stovyklų/veiklų 

įgyvendinimas 

 

JD 2022-06-01 

2022-12-20 

Dalyvauti 

tarptautiniuose 

projektuose 

-Praplėsti JŽ 

akiratį  

-JŽ 
tarpkultūrinis 

mokymasis 

-JŽ aktualios 

temos atradimas 

Dalyvavimas tarptautinio tinklo 

projekte „Generation Europe: The 

Academy“ veikloje: 
 5 metų projektas, kuriame 

dalyvauja 8 JŽ grupė nuo 14 iki 23 

m.; 2 JŽ-ambasadoriai ir vadovai 

Parengti paraišką 

dalyvauti tinklo 

veikloje 
 

S. Pilitauskaitė 2021-02-01 

Paraiškų pildymas 

finansavimui 

gauti 

 

S. Pilitauskaitė 2022-03-01 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ir gilinimasis į 

ją 

-Pilietiškumo 

ugdymas per 

vietines veiklas-

sudalyvauti 
jaunimo 

trišaliuose  

mainuose 

Ambasadoriai dalyvaus 7 dienų 

tarptautiniuose mokymuose 

Vokietijoje arba nuotoliniu būdu 

Vadovai įgis kompetencijų 

dalyvaudami tarptautinėje 

konferencijoje. 
Jaunuolių grupė gilinsis į jiems 

aktualias temas ir ieškos sprendimų 

probleminėms situacijoms/idėjoms. 

Suorganizuota arba sudalyvauta 

mainuose pristatant save ir savo 

šalį, aktualijas. 

Jaunuolių grupės 

lydėjimas, darbas 

su jais. 

 Ambasadorių 

palaikymas ir 

motyvavimas 
 

S. Pilitauskaitė 

V. 

Praspaliauskas 

2022-01-03 

iki 

2022-12-31  

Vykimas į mainus 

Vokietijoje  

S. Pilitauskaitė 

V. 

Praspaliauskas 

ambasadoriai 

2022-07-01 

iki 

2022-08-31  

Patalpos ir 

infrastruktūr

a  

Kokybiškam darbui 

su jaunimu 

reikalingos ir 

patrauklios 

infrastruktūros 

kūrimas 

finansavimo 

galimybių paieška 

AJC pastato palėpės 

pritaikymui darbui 

su jaunimu 

 

Surastas 

finansavimo 

šaltinis 

Surastas finansavimo šaltinis Finansavimo 

šaltinių paieška 

sekant konkursus 

 

S. Pilitauskaitė  

JRK 

Strateginis 

skyrius 

savivaldybė 

nuolat 

Eksploatuoti 

Patirtinio 

mokymosi centrą 

Džiuginėnuose  

 

 

Atnaujintos 

esamos patalpos 

Naujų jaukių 

erdvių 

atsiradimas 

Darbas su 
grupėmis taikant 

patirtines 

aukščio užduotis 

Sutvarkyta aplinka ir patalpos 

pritaikytos jaunimo stovykloms, 

užsiėmimams 

 

 

Įsivertinti esamą 

situaciją ir 

nusimatyti, ką 

svarbu atnaujinti 

S. Pilitauskaitė 2022-04-30 

6 JŽ  grupės (stovyklų, kitų 

užsiėmimų metu) 

 

Įtraukti į 

stovyklų, kitų 

užsiėmimų 

programas 

JD 2022-04-01-

2022-10-01 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Sudaryti sąlygas 

jaunų žmonių 

laisvalaikio 

praleidimui 

(Jaunimo SPOT‘as) 

Patirtinis 

mokymosi 

centras taptų JŽ 

traukos vieta 

 

JŽ rinktųsi leisti 
laisvalaikį  

1 kartą per dvi savaites 

organizuojama veikla šiltuoju 

sezono metu nuo gegužės iki 

rugsėjo mėn. 

Planuojamas vid. dalyvių skaičius 

iki 30 
JŽ iniciatyvos 1-2 per sezoną 

Veiklų 

organizavimas 

E. Lemežytė 

 

 

2022-05-01 

2022-10-01 

Jaunimo SPOT‘as 

reklamos 
sukūrimas ir 

viešinimas 

 

D. Mockutė  nuo 2022-04-

01 nuolat 

Finansinių 

išteklių 

valdymas 

Užtikrinti įstaigos 

kokybišką veiklą 

Išlaikyti esamas 5 

jaunimo darbuotojų 

pareigybes 

teikiant paraiškas 

savivaldybei 

finansavimui gauti 

ir įsteigti naują 

jaunimo darbuotojo 

pareigybę 

 

6 įstaigos 

darbuotojai 

dirbantys pilnu 

krūviu 

6 įstaigos darbuotojai dirbantys 

pilnu krūviu 
Paraiškų teikimas S. Pilitauskaitė 2022-03-01 

teikti paraiškas 

atvirojo ir mobiliojo 

darbo su jaunimu 

veiklos 

finansavimui gauti 

 

Užtikrintas 

finansavimas 

AJC, AJE, MD ir socializacijos 

projektai (4 vnt.) 

Jaunimo poreikius atitinkančių 

veiklų organizavimas 

Paraiškų teikimas JD pgl. 

skelbiamus 

konkursus 

dalyvauti 

tarptautiniame 
tinkle „Generation 

Europe: The 

Academy“ ir gauti 

finansavimą 

Būti tarptautinio 

tinklo dalimi 
 

Pateiktos paraiškos, dalyvavimas 

tinklo susitikimuose, darbas su 
ambasadoriais ir JŽ grupe 

Paraiškų teikimas S. Pilitauskaitė pgl. 

skelbiamus 
terminus 

Dalyvavimas 

tinklo 

susitikimuose 

S. Pilitauskaitė 

 

nuolat 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
vietinėms ir 

tarptautinėms 

veikloms 

 

Nuolatinis darbas 

su JŽ 

S. Pilitauskaitė nuolat 

teikti paraiškas 
tarptautinių 

savanorių 

projektams ESK 

 

 

3 tarptautiniai 
savanoriai 

įstaigoje 

3 ESK savanoriai:  
AJC ir MD 

Tarpkultūrinis mokymasis JŽ 

Finansinė parama įstaigai veikloms 

organizuoti 

Paraiškų teikimas J. Kaveckienė pgl. 
skelbiamus 

konkursus 

uždirbti įstaigai 

spec. lėšų teikiant 

laisvalaikio ir 

mokymų paslaugas 

grupėms 

Uždirbtos lėšos 

įv. reikmėms, 

atsiradus 

nenumatytam 

poreikiui 
 

nuo 2000 eurų per metus 

 

 

 

Viešinti paslaugą JD nuolat 

1,2 procento 

parama 

 

Paramos lėšos 

 

nuo 500 eurų per metus 

Informuoti 

potencialius 

paramos teikėjus  

JD 2022-05-01 

Veiklos 

viešinimas ir 

pristatymas  

Viešinti įstaigos 

veiklą 

orientuojantis į 

skirtingas tikslines 

grupes 

Skleisti informaciją 

jaunimui apie 

dalyvavimo 

veikloje galimybes 

Pasiekti jauni 

žmonės 

 

 

Peržiūros soc. tinkluose apie 10 

tūkst. per mėnesį 

Viešinti 

skelbimus, kurti 

renginius soc. 

erdvėje 

JD nuolat 

Informuoti 
visuomenę apie 

teikiamas paslaugas  

Pasiekti tėvai, 
kiti ugdytojai, 

organizacijos 

dirbančios su 

jaunimu 

Straipsnių spaudoje publikavimas -4 
straipsniai 

gyvas pristatymas organizacijose, 

mokyklose, renginių metu – 10 

apsilankymų 

 

Parengti 
straipsnius 

spaudai 

JD Kartą per 
ketvirtį 

Lankytis 

renginiuose ir 

organizacijose 

pristatant įstaigos 

JD reguliariai 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
teikiamas 

paslaugas, veiklą 

Pristatyti metų 

veiklos ataskaitą 

 

 

 
 

 

 

Vaizdinės metų 

veiklos 

ataskaitos 

parengimas 

 
 

 

 

Patraukli vaizdinė veiklos ataskaita 

sukels susidomėjimą ir bus 

efektyvesnė  

Ataskaita bus talpinama 

internetiniame puslapyje, 
dalinamasi socialiniuose tinkluose ir 

pristatoma finansuotojams 

 

Parengti ataskaitą S. Pilitauskaitė 2022-12-31 

Pristatyti 

dalininkui, 

paviešinti  

S. Pilitauskaitė 2023 m. 

Atnaujinti įstaigos 

internetinę svetainę 

 

 

Atnaujinta 

svetainė 

 

 

Atnaujinta, patogi naudoti, patraukli 

ir informatyvi svetainė 

 

 

Svetainės 

atnaujinimo 

paslauga 

JD nuolat 

„nešti“ paslaugą į 

viešumą 

Darbas su 

jaunimu viešose 
erdvėse (ne 

jaunimo centre) 

Šiltuoju sezono metu 1 kartą per 

savaitę dirbti viešose erdvėse 
(lauke, lankantis kitose 

organizacijose) 

Pritraukti naujų lankytojų, kurie 

neateina į jaunimo centrą nuo 5 

jaunuolių 

Būti matomiems viešumoje 

 

Dirbti su jaunimu 

viešose erdvėse 

E. Lemežytė 

D. Mockutė 
savanoriai 

nuo 2022-04-

01 iki 2022-
09-30 

 

Bendradarbia

vimas ir 

atstovavimas 

Teikti kompleksinę 

pagalbą/palydėjimą 

JŽ 
bendradarbiaujant 

su kitomis 

įstaigomis ir 

organizacijomis 

Sudaryti 

organizacijų tinklą 

 
 

 

Organizuoti 

reguliarius 

Veikiantis 

organizacijų 

tinklas 
 

 

Reguliarūs 

susitikimai 

70 proc. organizacijų dirbančių su 

MGT JŽ 

30 proc. – su motyvuotais 
jaunuoliais 

 

Organizacijų tinklo mezgimas  

AJC 10 

Įsivardinti darbo 

su jaunimu lauke 

veikiančias 
organizacijas    ir 

atsirinkti 

prioritetines, su 

kuriomis 

S. Pilitauskaitė 

AJE 

MD 

2022 

vasaris 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
susitikimus 

kontaktui palaikyti 

ir atsiradus 

poreikiui (atvejui)  

AJE 2 

MD 4  
bendradarbiausim

e. 

Palaikyti ryšį su 

organizacijomis 

kartą per ketvirtį 

AJC  

AJE  

MD 

nuo 2022 

balandžio 

birželis 

rugsėjis 

gruodis 

Palaikyti ryšį su 

kaimiškomis 
bendruomenėmis 

kur vyksta 

mobilusis darbas su 

jaunimu 

Patirties 

pasidalinimo, 
planavimo, 

įsivertinimo 

susirinkimai su 

bendruomenių 

atstovais  

Vienas susirinkimas per metus su 

visais toje gyvenvietėje turinčiais 
sąlyčio taškų su jaunuoliais 

Aptartos problemos, idėjos, jų 

sprendimo/įgyvendinimo būdai 

Išgirsti JŽ, tarpininkavimas tarp 

bendruomenės ir JŽ, bendros 

veiklos 

Palaikyti ryšį su 

bendruomenėmis 

MD  nuolat 

Bendradarbiauti su 

kitomis atvirąjį ir 

mobilųjį darbą su 

jaunimu 

vykdančiomis 

organizacijomis 
 

 

Dalyvauti Atvirojo 

Šiaulių rajono 

jaunimo centro 

(AŠRJC) projekte 

„Lengvi batai“, 

kuris  finansuojamas  

iš 2014–2021 m. 

Organizuoti 

bendras veiklas 

jaunimui 

 

 

Atvejų analizės 
susitikimai 

 

 

kelti jaunimo 

darbuotojų 

profesines 

kompetencijas 

dalyvaujant 

mokymuose 

 

Bendros veiklos 

 

 

 

 

Atvejų 
analizavimas 

 

 

5 JD patobulins 

savo 

kompetencijas 

darbui su 

sunkumus 

AJC 3 (su Rietavu ir Kuršėnais) 

 

 

 

 

Kartą į ketvirtį jaunimo darbuotojų 
susitikimas (Žemaitijos regiono 

jaunimo centrai) 

 

5 jaunimo darbuotojai kels 

kompetencijas dalyvaudami 2 ir 5 

dienų mokymuose, supervizijose. 

Įgis kompetencijų dirbti su 

sunkumus patiriančiais jaunuoliais 

Pritaikys įgytas kompetencijas 

tiesioginiame darbe su jaunuoliais 

Nusimatyti 

finansavimą 

bendroms 

veikloms teikiant 

paraiškas 

AJC  

AJE  

MD 

2022-01-31 

Pasidaryti 

susitikimų grafiką 
 

 

Būti aktyviais 

projekto 

dalyviais, 

dalyvauti 

susitikimuose, 

planavime 

 

AJC  

AJE  
MD 

 

JD 

 

 

 

 

 

 

2022-01-03 

2022-12-31 
 

 

2022-03-01 

2022-12-31 

 

 

 

 

 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Europos 

ekonominės erdvės 

finansinio 

mechanizmo 

Programos 

„Sveikata“ 

priemonei – 

„Socialinės 

integracijos 

stiprinimo 

mechanizmai 

vaikams ir 

jaunuoliams su 

aukštos rizikos 

elgsena ir (ar) iš 

nepalankių aplinkų“  

 

 

 

 

organizuoti bendras 

stovyklas kartu su 

AŠRJC ir atviru 
Rietavo jaunimo 

centru sunkumus 

patiriantiems 

jaunuoliams  

 

patiriančiais 

jaunuoliais 

 

 

 

Jaunuoliai 

išmoks 

reflektuoti savo 

patirtis, atvirai 

kalbėtis apie 

problemas, 

ieškoti pagalbos 

 

 

 

 

Stovyklose sudalyvaus 20 

sunkumus patiriančių jaunuolių, 

vyks 4 stovyklos po 5 paras 
Jaunuoliai išmoks reflektuoti savo 

patirtis, atvirai kalbėtis apie 

problemas, ieškoti pagalbos 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujan

t su  kitomis 

jaunimo ir su 
jaunimu 

dirbančiomis 

įstaigomis ir 

organizacijomis 

pasiekti JŽ, 

kuriems 

reikalinga tokia 

veikla 

 

 

 

JD 

 

 

2022-03-01 

2022-12-31 

 

 
 

 

 

Palaikyti 

tarptautinių 

partnerių tinklą kaip 

resursą 

 

būti „Generation 

Europe:The 

Academy“ tinklo 

dalimi 

 

Kokybiškas 

darbas tinkle 

 

 

Dalyvavimas tinklo veikloje: 

mokymuose, seminaruose, darbo 

grupėse 

Inicijuoti 

susitikimus/ 

veiklas 

 

 

AJC  

AJE  

MD 

 

 

nuo 2021-03-

01 kartą į 

ketvirtį/pgl. 

susitarimus 

 



Veiklos sritys Tikslas Uždaviniai Siekiami 

rezultatai  

Rezultato pasiekimo rodiklis 

(kiekybinis ir kokybinis) 
 

 

 

Priemonės 

rezultatui 

pasiekti 

Atsakingi 

asmenys  

Veiksmo 

atlikimo 

terminas 

1 2 3 4 5 6 7 8 
tarpkultūriniam 

mokymuisi 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

palaikyti ryšius su  

kitų šalių 

organizacijomis 

darbui su ESK 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Įgytos kompetencijos darbe su 

tarpkultūriniu mokymųsi 

JŽ įtraukimas į tarptautines veiklas, 

kitų kultūrų pažinimas. 8 projekto 

dalyviai nuo 16 iki 23 m. amžiaus ir 

2 ambasadoriai nuo 18 iki 30 m. 
amžiaus. 

 

ESK organizacijų tinklas 

3 ESK savanoriai įstaigoje. 

Galimybė išsiųsti savanoriauti į 

kitas šalis JC lankytojus 

 

Sutarčių 

pasirašymas 

Paraiškų/ 

ataskaitų teikimas 

 

 
 

 

Paraiškų teikimas 

 

S. Pilitauskaitė 

A. 

Jokubauskaitė 

 

 

 
 

 

J. Kaveckienė 

 

nuo 2021-01-

01 pgl. 

nurodomus 

terminus 

 

 
 

 

nuo 2022-01-

03 pgl. 

skelbiamus 

konkursus 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

Tvirtinama įstaigos vadovo (-

ės): 

 Data: 2022-

03-01 

Suderinta su Jaunimo reikalų 

koordinatoriumi: 

 Data: 2022-03-

10 

Papildomi komentarai:  

(jei yra) 

 Papildomi komentarai:  

(jei yra) 

 

 

_____________________________________ 

 


