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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TELŠIŲ JAUNIMO CENTRO 

2021 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 miesto ir rajono jaunimui saugią erdvę būti, susitikti su bendraamžiais ir bendraminčiais, 

eksperimentuoti, išbandyti save, palydint kompetentingam jaunimo darbuotojui. Jaunimo centras 

prieinamas kiekvienam jaunam žmogui nuo 14 iki 29 metų. Įstaiga veikia atvirojo ir mobiliojo darbo 

su jaunimu vykdymo, neformalaus ugdymo/švietimo, jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimo, 

informavimo, kultūros, konsultavimo ir kitų poreikių tenkinimo srityse. 

Telšių jaunimo centro pagrindiniai uždaviniai: 

 ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti jam aktyviai 

įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai 

reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius; 

 atsižvelgiant į individualius atitinkamoje teritorijoje gyvenančio jaunimo 

poreikius, užtikrinti turiningą jo laisvalaikį, ugdymąsi ir socialinę integraciją, 

įgalinti jį aktyviai veikti savo gyvenamojoje teritorijoje. 

 vykdant mobilųjį darbą su jaunimu Telšių rajono kaimiškose vietovėse, stiprinti 

bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis; 

 viešinti jaunimo centro veiklą, pristatant ją jaunimui ir visai visuomenei; 

 palaikyti ir plėtoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų/institucijų 

bendradarbiavimą vietos, nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu (tarptautiniai 

mainai, Europos solidarumo korpusas); 

 pagal galimybes teikti mokamas paslaugas organizuojant laisvalaikio užsiėmimus  

ir mokymosi per patirtį programas; 

 kelti jaunimo darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant mokymuose, seminaruose 

vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. 

Siekdama užsibrėžtų tikslų įstaiga veikia penkiomis darbo su jaunimu kryptimis: darbas su 

jaunimu atvirajame Telšių jaunimo centre, darbas su jaunimu atvirojoje  jaunimo erdvėje Varniuose, 

mobilusis darbas su jaunimu Telšių rajone, Patirtinis mokymosi centras Džiuginėnuose ir 

savanoriškos veiklos programos. Dirbdami su skirtingais jaunuolių poreikiais taikome įvairius darbo 
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metodus, kad pasiektume maksimalaus rezultato. Sukurta darbo su jaunimu infrastruktūra padeda 

pasiekti viso rajono jaunuolius.  

Darbas su jaunuoliais Telšių jaunimo centre 

Per 2021 m. jaunimo centre ir organizuojamose veiklose dalyvavo 225 unikalūs lankytojai, 

iš kurių 180 jaunuolių 14 iki 18 metų amžiaus, 30 lankytojų - nuo 19 iki 24 metų ir 15 lankytojų 25-

29 metų. Mūsų prioritetas - dirbti su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis. Dažniausiai 

besilankantys jaunuoliai yra: iš nepilnų šeimų - 21, su hiperaktyvumo, dėmesio sutrikimais - 4, 

turintys mokymosi sunkumų - 6, soc. rizikos šeimų - 10, patiriantys sunkumų pradėjus gyventi 

savarankiškai - 15, vienišos mamos - 1, patiriantys sunkumų sukūrus šeimą - 2, gyvenantys su 

globėjais - 5, gyvenantys su seneliais- 1, turintys polinkį į nusikalstamas veikas - 7, su raidos 

sutrikimais - 7. Mažesnioji dalis besilankančių jaunuolių yra motyvuoti kūrybinei, aktyviai pilietinei 

veiklai. Jie renkasi muzikuoti (turi savo grupes, repetuoja), dalyvauja tarptautiniame projekte, lankosi 

miesto renginiuose, užsiima savanoriška veikla. Jaunimo centras dirba pastoviu grafiku (darbo 

dienomis nuo 14 iki 20 val.), vasaros sezono metu persikeldavo į Patirtinio mokymosi centrą 

Džiuginėnuose. Karantino metu, dirbome nuotoliniu būdu ir atvirose erdvėse lauke. Dirbdami su 

jaunuoliais stengiamės pastebėti kiekvieną lankytoją ir suprasti jų poreikius. Atliepdami jaunų 

žmonių poreikius taikome skirtingus darbo metodus: buvimą atviroje erdvėje su bendraamžiais, darbą 

jaunuolių grupėje, individualų darbą – konsultacijas, dalyvavimą projektuose, kūrybinėse veiklose, 

stovyklose, savanoriškoje veikloje. Svarbu, kad jaunuoliai jaustųsi naudingi, turėtų tobulėjimo 

galimybes. 

Mobilusis darbas su jaunimu Telšių rajone 

Mobilusis darbas su jaunimu vykdomas Telšių rajono kaimiškose gyvenvietėse (Baltininkai, 

Viešvėnai, Rainiai, Rūdupiai, Tryškiai, Kaunatava, Luokė, Eigirdžiai, Janapolė). Unikalių lankytojų 

skaičius siekia 258, bendras apsilankymų skaičius – 1235, pastovių lankytojų (apsilanko kartą per 

mėnesį) – apie 52, patiriančių sunkumus – apie 42. Per 2021 metus apsilankė 126 visiškai nauji 

lankytojai, kurie dar niekada nebuvo lankęsi mobiliajame darbe. 

Mobilusis darbas su jaunimu Telšių rajone 2021 m. 

MD vieta Lankytojai 2021 m. trumpa apžvalga Patalpos, kuriose 

vyksta veikla 

Rainiai Unikalūs 23 

Patiriantys sunkumus  
14 

Nauji per metus 8 

Nuolatiniai lankytojai 14-17 m. Nuolatiniai 

ateinantys kiekvieną savaitę 5-7 jaunuoliai.  
Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Iš nepilnų šeimų – 5 

Našlaičiai- 1 

Vaikų darželio 

salė, kuri taip  pat 
yra ir 

bendruomenės 

salė.  
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Bendras apsilankymų 

skaičius 251 

 
 

Turintys mokymosi sunkumų- 2 

Turintys elgesio sutrikimų – 1 

Iš soc. rizikos šeimų- 4 
Turintys problemų su bendraamžiais – 1. 

Palaikomas kontaktas su kaimo, vaikų 

darželio bendruomenėmis, socialine 
darbuotoja. 

Viešvienai 

 

 
 

 

Unikalūs 24 

Patiriantys sunkumus  
14 

Nauji per metus 10 

Bendras apsilankymų 
skaičius 86 

 

 

Besilankančių jaunuolių grupėje dominuoja 

vien vaikinai, apsilanko tik viena mergina. 

Jaunuolius sunku įtraukti į skirtingas 
veiklas, čia daugiau vyksta pokalbiai ir 

diskusijos.  

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 
Turintys elgesio sutrikimų (polinkis 

svaigintis) – 3 

Iš soc. rizikos šeimų (šeimos narių 

teistumas) - 4 
Iš nepilnų šeimų – 5 

Patiriantys sunkumų bendraamžių aplinkoje 

– 1 
Turintys raidos sutrikimų  – 1 

Turintys mokymosi sunkumų- 2 

Palaikomas kontaktas su kaimo 
bendruomenėmis, socialine darbuotoja. 

Susitikimai vyksta 

mokyklos 

patalpose.  

Luokė 

 

 
 

Unikalūs 58 

Patiriantys sunkumus 8 

Nauji per metus 26 
Bendras apsilankymų 

skaičius 148 

 
 

 

 

Per šiuos metus atėjo nemažai naujų 

lankytojų. 

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 
Turintys elgesio sutrikimų (mokyklos 

nelankymas) – 2 

Iš soc. rizikos šeimų – 2 
Turintys mokymosi sunkumų - 2 

Esantys probacijos tarnybos įskaitoje – 1 

Patiriantys sunkumų bendraamžių aplinkoje 

– 1 
Bendradarbiaujama su vaikų dienos centru, 

socialine darbuotoja. Stiprūs 

bendradarbiavimo ryšiai mokyklos 
bendruomene,  pravesti lyderystės mokymai 

gimnazijos moksleiviams.  

Susitikimai vyksta 

bendruomenės 

daugiafunkciniame 
centre.  

Rūdupiai 

 
 

 

Unikalūs 13 

Patiriantys sunkumus  5 
Nauji per metus 13 

Bendras apsilankymų 

skaičius 99 
 

 

 

Darbas su jaunimu pradėtas vykdyti 2021 m. 

Jaunuolių amžius 10-16 metų. Reguliaraiai 
lankosi apie 10 jaunuolių.  

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Sunkumus patiriantys šeimoje (vieno iš tėvų 
alkoholizmas) – 1 

Iš soc. rizikos šeimų – 3 

Turintys raidos sutrikimų  - 1 
Vyko susitikimas su bendruomene, buvo 

pristatytas mobilusis darbas su jaunimu, 

diskutuota dėl poreikio šiam darbui.  

Buvusios 

mokyklos patalpos, 
dabar- 

daugiafunkcinis 

centras.  

Janapolė 
 

 

 

Unikalūs 29 
Patiriantys sunkumus – 

5 

Nauji per metus 13 

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 
Iš nepilnų šeimų -2 

Iš soc. rizikos šeimų – 1  

Patiriantys sunkumų su bendraamžiais – 1 

Linkę į priklausomybes – 1 

Buvusios mokyklos 
patalpos, dabar- 

daugiafunkcinis 

centras. Yra skirta 

atskira patalpa, 
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Bendras apsilankymų 

skaičius 116 

 
 

 

 

Patiriantys sunkumų bendraamžių aplinkoje 

– 1 

Bendradarbiaujama su vietos bendruomene, 
biblioteka. Esame projekto Teatrinė 

impresija „Ieva Simonaitytė“ partneriai. 

kuria galima 

naudotis pagal 

poreikius. Yra 
galimybė naudotis 

sporto sale.  

Kaunatava 

 

 

 

Unikalūs 24 

Patiriantys sunkumus  8 

Nauji per metus 8 

Bendras apsilankymų 
skaičius 119 

 

 

Keitėsi jaunuolių karta. Dauguma išvyko 

studijuoti, dirbti.  

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Turintys mokymosi sunkumų – 2 
Sunkumus patiriantys šeimoje (kai 

jaunuoliui priskiriamas suaugusiojo 

vaidmuo) - 3 
Turintys elgesio, emocijų sutrikimų – 2 

Iš nepilnų šeimų – 1 

Bendradarbiaujama su vietos bendruomene, 

vaikų dienos centru. Vykdėme jaunimo 
iniciatyvą-lauko sporto erdvės atnaujinimas. 

Jaunuolių ir tėvų pagalba buvo atnaujintos 

krepšinio ir tinklinio aikštelės. 

Buvusi mokykla, 

dabar -

daugiafunkcinis 

centras. Yra skirta 
patalpa 

jaunuoliams, 

kurioje galima 
kurtis, tvarkytis 

pagal savo 

poreikius.  

Eigirdžiai 

 

 

Unikalūs 16 

Patiriantys sunkumus  2 

Nauji per metus 10 

Bendras apsilankymų 
skaičius 61 

 

 

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Turintys elgesio, emocijų sutrikimų – 1 

Globojami šeimose, socialiai pažeisti – 1 

Turintys elgesio ir emocijų sutrikimų - 1 
Bendradarbiaujama su vietos bendruomene, 

vaikų dienos centru. Inicijavome socialinę 

akciją su jaunuoliais- mirusiųjų pagerbimas 
uždegant žvakes ant kapų prieš Vėlines. 

Buvusi mokykla, 

dienos centro 

patalpos. Yra 

galimybė naudotis 
sporto sale.  

Tryškiai 

 

 
 

Unikalūs 40 

Patiriantys sunkumus  -

3 
Nauji per metus 30 

Bendras apsilankymų 

skaičius 120 
 

 

 

Užaugo jaunuolių karta, dauguma nuo 

rudens išvyko studijuoti, dirbti. 

Jaunuoliai, su kuriais dirbama:  
Iš nepilnų šeimų – 2 

Iš socialiai silpnų šeimų – 1 

Vyksta bendradarbiavimas su vietos 
bendruomene, seniūnija, vaikų dienos 

centru. Vykdytos socialinės akcijos – 

senyvų žmonių lankymas prieššventiniu 
laikotarpiu. Kartu su dienos centru vykdėme 

akciją prieš Vėlines, uždegėme žvakes ant 

nelankomų kapų. 

Bendruomenės 

namai. Yra 

galimybė naudotis 
visomis 

priemonėmis, 

buitine technika. 
Patys esame 

atsakingi už 

patalpų priežiūrą, 
saugumą.  

Baltininkai  
 

 

Unikalūs 23 
Patiriantys sunkumus  9 

Nauji per metus 8 

Bendras apsilankymų 
skaičius 199 

 

 

 
 

Baltininkuose yra tvirtas jaunuolių ir 
darbuotojų santykis, todėl su jaunuoliais 

dirbama individualiai, vyksta konsultacijos. 

Šiemet vyko darbas su jaunuolių grupe. 
Jaunuoliai įsitraukė į procesą, suteiktas 

teigiamas grįžtamasis ryšys. 

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Patiriantys sunkumus šeimoje, smurtą, 
gyvena su vienu iš tėvų (močiute) – 1 

Iš nepilnų šeimų (tėvų skyrybos, sunki 

finansinė padėtis) – 2 
Globojami šeimose – 1 

Turintys mokymosi sunkumų – 2 

Esantys probacijos tarnybos įskaitoje – 1 

Bendruomenės 
namai. Yra skirtos 

patalpos jaunimui, 

kur įsirengėme 
patrauklią buvimo 

erdvę, kurią 

kaskart 

atnaujiname pagal 
savo poreikius.  
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Patiriantys sunkumų socialinėje aplinkoje 

(atvyko gyventi iš užsienio) – 1 

Turintys elgesio ir emocinių sutrikimų – 1 
Linkę į depresiją, užsimenantys apie  

savižudybę - 1 

Jaunuolių iniciatyva sutvarkėme ir 
atnaujinome poilsio ir maudynių erdvę prie 

upės. Buvo nupjauta žolė, surinktos šiukšlės, 

padaryta nauja laužavietė, atnaujinti 
suoliukai. 

 

Pavandenė Unikalūs 8 

Patiriantys sunkumus  1 
Nauji per metus 0 

Bendras apsilankymų 

skaičius 36 

 

Darbas vyko iki 2021 m. gegužės mėn. Dėl 

itin mažo jaunų žmonių skaičiaus 
miestelyje, nuspręsta nutraukti mobiliojo 

darbo vykdymą.  

Jaunuoliai, su kuriais dirbama: 

Patiriantys sunkumų santuokoje, 
išgyvenanti skyrybas – 1. 

Buvusios 

mokyklos patalpos. 

 

Mobilųjį darbą su jaunimu vykdome tais pačiais darbo principais ir metodais kaip ir atvirąjį 

darbą su jaunimu. Skirtumas tas, kad dirbame su jaunuoliais jų gyvenamojoje aplinkoje suteikdami 

jiems daugiau galimybių.  

Atviroji jaunimo erdvė Varniuose 

Atvirojoje jaunimo erdvėje Varniuose per 2021 metus apsilankė 158 unikalūs jaunuoliai, 

bendras apsilankymų skaičius – 2299. Per 2021 metus apsilankė 120 naujų lankytojų, kurie dar 

niekada nebuvo lankęsi erdvėje. Didžiąją dalį besilankančių jaunuolių sudaro profesinio mokymo 

centro moksleiviai. Kadangi dauguma iš jų yra atvykę mokintis iš skirtingų miestų ir gyvena 

bendrabutyje, jie mielai lankosi jaunimo erdvėje antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Kitos 

savaitės dienos jiems mažiau aktualios, nes vyksta namo. Todėl jaunimo erdvė atvira jaunuoliams 

nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Didžioji dalis lankytojų yra vaikinai. Atvirojoje jaunimo erdvėje 

lankosi mažiau galimybių turintys jaunuoliai: iš nepilnų šeimų – 8, našlaičiai- 2, su aktyvumo ir 

dėmesio sutrikimais- 1, turintys mokymosi sunkumų- 10, soc. rizikos šeimų- 5, gyvenantys su 

seneliais –4, patiriantys sunkumų pradėjus gyventi savarankiškai – 9, turintys spec. poreikių – 6, 

gyvenantys su globėjais – 1, gyvenantys su pamote/patėviu – 2. 

Jaunimo erdvėje ne tik suteikiame jauniems žmonėms galimybę ateiti praleisti laisvalaikį, 

bet ir prisidedame prie jaunų žmonių problemų sprendimo, palydėjimo jų kasdieninėse dilemose, 

suteikdami individualias konsultacijas ir dirbdami su jaunų žmonių grupe.  
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Įgyvendintos veiklos/projektai 

Siekdami atliepti skirtingus jaunuolių poreikius įgyvendinome įvairaus pobūdžio projektus 

ir veiklas. Per 2021 metus vykdant atvirąjį ir mobilųjį darbą organizuotos veiklos:  

 Iniciatyvos ir veiklos atvirosiose erdvėse t. y. maisto gaminimo užsiėmimai, filmų 

vakarai, kūrybinės dirbtuvės, žaidimų naktys, kultūriniai vakarai su ESC savanoriais, 

stalo futbolo turnyrai, protmūšiai, aktyvios veiklos sporto salėje, sporto aikštelėse, 

vakarai prie laužo. 

 Individualus darbas-konsultavimas. Telšių jaunimo centre individualiai dirbama su 

35 lankytojais, erdvėje Varniuose – 22 lankytojais, mobiliajame darbe – 38. 

 Darbas su jaunuolių grupėmis: 4 grupės procesai. 

 Stovyklos. 4 penkių parų stovyklų pamainos Patirtinio mokymosi centre 

Džiuginėnuose, jose dalyvavo 61 jaunuolis. 

 4 žygiai baidarėmis, 1 žygis dviračiais, 2 žygiai pėsčiomis. 

 Išvykstamosios veiklos: 1 edukacija, 5 bendros veiklos su kitais jaunimo centrais. 

 3 aplinkos švarinimo akcijos. 

 Renginys „Jaunimo piknikas 2021“ Varniuose. 

 Patirtinės aukščio užduotys: 8 vienos dienos programos. 

2021 metų  projektai 

 Parengtos 9 paraiškos skirtingiems finansavimo konkursams. Visiems 9 projektams 

skirtas finansavimas.  

 Dalis projektų yra tradiciniai, vykdomi kasmet. Jų metu įgyvendinamos įvairios 

veiklos (išvardinta viršuje). 

 Kartu su Telšių rajono savivaldybės administracija įgyvendintas projektas „4 

susitikimai tradicijose“. Buvo suorganizuoti 4 renginiai, kuriuose dalyvavo apie 500 

dalyvių. Renginių organizavimas jaunuolių komandai buvo nauja ir naudinga 

patirtis. Renginiai vyko Patirtinio mokymosi centre Džiuginėnuose. 

 Projektu „COVID-19 pandemijos poveikio jauniems žmonėms analizė“ siekėme 

išsiaiškinti pandemijos padarytą įtaką jaunuolių savijautai ir nustatyti besikeičiančius 

poreikius. Interviu metodu apklausta 30 jaunuolių, vykdytos veiklos, kurių metu 

gilintasi į jaunuolių jausmus, emocijas, motyvaciją. Parengtos rekomendacijos 

darbui su jaunuoliais. 
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 Tarptautinis projektas „Generation Euprope - The Academy“. Pasirašyta 5 metų 

sutartis. Projektą finansuoja Vokietijos fondai ir ES programa Erasmus+. Partneriai 

Vokietijos ir Italijos organizacijos dirbančios su jaunimu. Projekto tikslas — įgalinti 

jaunus žmones imtis iniciatyvos keisti dalykus, spręsti iškylančias problemas savo 

artimiausioje aplinkoje, taip prisidedant prie visai Lietuvai ir Europai aktualių 

sprendimų priėmimo. Mainų programa kasmet vyksta vis kitoje partnerių šalyje. 

Projekto dalyviai susitinka mainų programoje ir metų eigoje vykdo vietines veiklas. 

Surinkta 8 projekto dalyvių grupė, 2 ambasadoriai. Dalyvavimas nuotoliniuose 

mokymuose, konferencijose, susitikimuose su jaunuoliais. Su jaunuolių grupe 

vykdomos vietinės veiklos. 

 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl dalyvavimo Atvirojo Šiaulių rajono 

jaunimo centro (AŠRJC) projekte „Lengvi batai“, kuris finansuojamas iš 2014–2021 

m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ 

priemonei – „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams 

su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“: 

Veiklos būna labai skirtingos turiniu, trukme, dalyvių skaičiumi, tradicinėmis tapusios ir 

naujos, siūlančios iššūkį ir tobulėjimo galimybes lankytojams ir skirtos tiesiog smagiai praleisti 

laisvalaikį. Visomis veiklomis siekiame ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir 

kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Bendradarbiavimas  

Jaunimo centras bendradarbiauja su kitais atviraisiais jaunimo centrais Lietuvoje: Atviruoju 

Šiaulių rajono, Rietavo, Plungės jaunimo centrais. Tai aktyvus bendradarbiavimas dviem 

lygmenimis, jaunimo darbuotojai keičiasi patirtimi (susitinka jaunimo darbuotojų komandoje, 

nagrinėja iškilusias situacijas, atvejus) ir organizuojamos bendros veiklos jaunimui.  

Bendradarbiaujame su tarptautiniais partneriais iš Vokietijos, Italijos, Sakartvelo, Turkijos. 

Su partneriais iš Vokietijos ir Italijos dalyvaujame projekte „Generation Europe – The Academy“.   

Bendradarbiavimas su kitų šalių partneriais vyksta savanorystės srityje keičiantis 

savanoriais. Šiais metais į jaunimo centrą atvyko 2 tarptautiniai savanoriai. Didžiuojamės, kad esant 

sudėtingai pandeminei situacijai visame pasaulyje, sėkmingai toliau vykdome tarptautinės 

savanorystės projektus.  
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Bendradarbiaujame su Telšių miesto ir rajono įstaigomis ir organizacijomis dirbančiomis su 

jaunimu: mokyklos, užimtumo tarnybos jaunimo skyrius, vaiko teisių apsaugos Telšių skyrius, 

bendruomeniniai vaikų globos namai, globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo komanda, projekto 

„Judam“ koordinatorės, maltiečių organizacija, kaimiškos bendruomenės. Darome  pristatymus 

organizacijose, aktyvius susitikimus, siūlome veiklas, klasės valandėles auklėtojams, užsiėmimus 

Užimtumo tarnybos klientams (jaunuoliams) ir kt., taip teikiame informaciją apie laisvalaikio 

praleidimo galimybes, nemokamą dalyvavimą stovyklose ir visoje mūsų veikloje. Mobiliojo darbo 

komanda bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis tarpininkaudami  tarp jaunų žmonių, jų poreikių 

ir bendruomenės, per jaunimo darbuotojus bendruomenės lengviau randa kontaktą su jaunais 

žmonėmis, keičiasi jų požiūris į vyresnius bendruomenės narius ir atvirkščiai.  

Savanoriška veikla  

Viena iš jaunimo centro darbo su jaunuoliais formų- savanoriška veikla. Dirbame tiek su 

vietiniais tiek su tarptautiniais savanoriais.  2021 m. savanorišką tarnybą (12 mėn.) jaunimo centre 

atliko du savanoriai: Oguzhan Kacar (Turkija) dirbantis atvirajame jaunimo centre ir Ana Korinteli  

(Sakartvelas), važinėjanti su jaunimo darbuotojais į mobilaus darbo su jaunimu vietas. Šitie 

savanoriai įkvepia jaunuolius savanoriškai veiklai, padrąsina juos imtis iniciatyvos. Jaunimo centro 

jaunuoliai kartu su tarptautiniais savanoriais padeda stovyklų, renginių organizavime.  Savanorystė 

pasiteisina kaip gera priemonė jaunuoliams neturintiems darbo, nuolat keičiantiems darbo vietas, 

truputį „pastrigusiems“ gyvenime. Čia jie išsibando skirtingus vaidmenis, įgyja kompetencijų, geriau 

pažįsta save. Teisingai palydėti savanoriai įstaigai  kuria pridėtinę vertę. 

Darbo su tarptautiniais savanoriais nauda jaunimo centrui: mūsų 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; 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; jauni žmonės gyvai susipažįsta su galimybe išvykti savanoriauti į kitas šalis. 

Patirtinis mokymosi centras Džiuginėnuose 

Šis centras darbui su jaunuoliais atveria labai plačias galimybes. Dirbdami su jaunų žmonių 

grupėmis taikome patirtines aukščio užduotis, kurios yra efektyvus darbo įrankis jaunų žmonių 

ugdymui: savęs pažinimui, pasitikėjimo ugdymui, grupės formavimui. Kadangi užduotys atliekamos 
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aukštyje, jos siūlo iššūkį, yra nekasdieniškos ir įdomios jauniems žmonėms. Stacionarių aukščio 

užduočių konstrukcijos Lietuvoje nėra, tuo esame unikalūs. Šita metodika praturtina vasaros 

stovyklas, nereikia vykti į kitus rajonus ieškoti patrauklių veiklų. 

Tai saugi stovyklavietė, kurioje kasmet vykdomos stovyklos. Stovyklavietė yra strategiškai 

geroje vietoje, prie ežerų, miškų. Tai sudaro sąlygas išnaudoti gamtos išteklius veiklų organizavimui.  

Patirtinis centras Džiuginėnuose įsikūręs strategiškai geroje vietoje, netoli miesto, iki jo veda 

dviračių takas, važiuoja miesto autobusas. 2021 m. organizuodami renginius stengėmės išviešinti šitą 

vietą, kad ja galėtų naudotis ir kitos Telšių miesto ir rajono įstaigos ir organizacijos. Esame atviri 

bendradarbiavimui. 

Siekdami išlaikyti mokymosi centrą siūlome patirtinių mokymų programas, organizuojame 

laisvalaikio užsiėmimus kitų miestų jaunimo ir dirbančių su jaunimu grupėms tokiu būdu uždirbdami 

įstaigai specialiųjų lėšų. 

Darbas jaunimo darbuotojų komandoje ir kvalifikacijos kėlimas 

2021 m. vyko jaunimo darbuotojų kaita. Telšių jaunimo centre įdarbinta jauna specialistė po 

studijų atvykusi gyventi į Telšius. Jaunimo darbuotoja buvo atrinkta dalyvauti 5 modulių jaunimo 

darbuotojų mokymuose naujai pradėjusiems dirbti specialistams. Mokymus organizavo jaunimo 

reikalų departamentas prie SADM. Tai buvo puiki galimybė įgyti darbo su jaunimu kompetencijų. 

 Šiais metais jaunimo centro jaunimo darbuotojai ir vadovas kėlė kvalifikaciją ir 

tobulinosi dalyvaudami įvairiuose seminaruose, mokymuose: seminaras ES programos Europos 

Solidarumo korpusas projektų vykdytojams, Jaunimo reikalų departamento (JRD) organizuojamuose 

mokymuose. Iš viso dalyvauta 12-oje mokymų, seminarų ir kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo 

renginių. 

2021 m. Jaunimo reikalų departamento prie SADM organizuotame finansavimo konkurse 

jaunimo darbuotojo stipendijai gauti dalyvavo jaunimo darbuotoja mobiliajam darbui su jaunimu. Jai 

skirta vienkartinė 1000,00 eurų stipendija už veiklos inovatyvumą, jaunų žmonių įtraukimą, darbo 

įrankių įvairovę su jaunais žmonėmis karantino ir ekstremalios situacijos metu, mobiliojo darbo su 

jaunimu veiklų metu naudojamų metodų tikslingumą bei pridėtinę vertę.  

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 savaitę. Kasdieninę veiklą 

raštu fiksuojame pildydami darbo su jaunimu dienos protokolus. Rengiame metų veiklos planus.  
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Mūsų siekiai ir iššūkiai 

 ekstremalios situacijos pasaulyje ir Lietuvoje akivaizdoje siekiame kurti fizinį ir 

psichologinį saugumą darbuotojų komandoje, kad nepritrūktume vidinių ir išorinių resursų 

dirbti su krizes išgyvenančiais jaunuoliais. 

 esame nuolatinėje infrastruktūrinių finansavimo konkursų paieškoje, kad turėtume 

galimybes atnaujinti jaunimo centro patalpas pritaikant šių laikų jaunuolių poreikiams.  

 

2. Dalininkai ir jų įnašas. 

 

Pagal steigimo akto III. 9 punktą Telšių rajono savivaldybės taryba yra padariusi 28,96  Eur. 

įnašą į VŠĮ Telšių jaunimo centro sąskaitą ir taip tapo jaunimo centro dalininke. Įnašų vertė 2021 m. 

pradžioje ir pabaigoje nesikeitė ir buvo 28,96 Eur. 

 

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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2021 m. Gautos ir panaudotos projektinės lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

Gautų lėšų šaltinis 

Programos (projekto) 

pavadinimas 

Gauta suma, 

Eur Lėšų panaudojimas 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

Mobilusis darbas su 

jaunimu 

2 programa. Saugios 

aplinkos užtikrinimo 

programa 

28 000,00 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

įmokos – 25600,00 

Transporto, komunalinės ir kitos išlaidos – 

2400,00 
 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

Atvirasis darbas su jaunimu 

Telšių jaunimo centre 

2 programa. Saugios 

aplinkos užtikrinimo 

programa 

27 500,00 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

įmokos –25800,00  

Komunalinių paslaugų ir kitos išlaidos –

1700,00 

 

Jaunimo reikalų 

departamentas prie 

SADM 

„Noriu ir galiu 2021“ 

Atvirųjų jaunimo centrų 

finansavimo programa. 

 

15 510,00 
Projekto įgyvendinimo išlaidos – 5115,00  

Prekių ir paslaugų naudojimas – 11395,00 

 

Jaunimo reikalų 

departamentas prie 

SADM 

„Jaunimo balsas 2021“ 

Atvirųjų jaunimo erdvių 

finansavimo programa. 

 

9000,00 
Projekto įgyvendinimo išlaidos – 5665,00  

Prekių ir paslaugų naudojimas – 3335,00 

 

Jaunimo reikalų 

departamentas prie 

SADM 

„Jaunimo ritmu 2021“ 

Mobiliojo darbo su jaunimu 

finansavimo programa. 

 

15622,00 
Projekto įgyvendinimo išlaidos – 11330,00  

Prekių ir paslaugų naudojimas – 4292,00 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

„Jaunimo sąlėka 2021“   

4 programa. Vaikų 

socializacijos programa 

1350,00 

 

Maitinimo paslaugos  pirkimas – 1280,00 

Kitos išlaidos – 70,00 

 

Telšių  rajono 

savivaldybė 

„COVID-19 pandemijos 

poveikio jauniems žmonėms 

analizė“   

„Jaunimo iniciatyvų 

projektų finansavimas, 

formalių jaunimo 

organizacijų, su jaunimu 

dirbančių visuomeninių 

organizacijų ir neformalių 

jaunimo grupių projektų 

dalinis finansavimas“ 

3000,00 

 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

įmokos – 3000,00 

 

Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo 

agentūra 

Projektas Nr. 2021-1-LT02-

ESC51-VTJ-000037104 

programa Erasmus+ 

„Veiklus jaunimas“ 

38280.00 

Kišenpinigiai savanoriams  

Kelionės išlaidos  

Siuntimo išlaidos  

Mobilumo organizavimo išlaidoms  

Lėšos bus naudojamos 2022 m. 

IBB (Partnerių iš 

Vokietijos lėšos)  

„Generation Europe-The 

Academy“ programa  

Erasmus+ „Veiklus 

jaunimas“, Vokietijos 

ministerijos 

4000,00 

Paslaugų pirkimas (transporto, mokymų 
vadovų) –3325,00 

Kitos išlaidos –675,00 
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4. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas 

Ilgalaikio materialaus turto vertė balanse nekito. Per 2021 m. įstaiga nematerialaus ilgalaikio 

turto neįsigijo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje VšĮ Telšių jaunimo centro  turimo materialiojo turto 

likutinė vertė – 0,00 Eur, nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur. 

5. Įstaigos sąnaudos 

Įstaigos patirtos sąnaudos, įgyvendinant programas bei vykdant įprastinę įstaigos veiklą 2021 

metais sudarė 126081,24 Eur, iš jų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos – 81145,38 Eur.  

6. Darbuotojų skaičius 

Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje – 5 darbuotojai.  

7. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

VšĮ Telšių jaunimo centro sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 126081,24 Eur, iš jų: 

 priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 82579,33 Eur. 

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

materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma ir kt.) – 43501,91 Eur. 

8. Duomenys apie įstaigos vadovą 

VšĮ Telšių jaunimo centro direktorės 2021 m. darbo užmokestis sudarė 17409,44 Eur, socialinio 

draudimo mokestis – 307,40 Eur.   

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. 

 

 

          

Direktorė                          Saulena Pilitauskaitė 


