
  PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 

 2021 METŲ ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS „PRIENAS“ ATASKAITA 

1. Iš savivaldybės finansuojamų lėšų 

skaičius. Suma. 

Per 2021 m. atviram darbui su jaunimu panaudotos lėšos: 

- darbo užmokesčiui 12138,05 Eur. (su mokesčiais)  

- prekėms ir paslaugoms 1201,46  Eur. 

 

2. Jaunimo darbuotojų etatų skaičius? 

Ir darbuotojų skaičius? 

2021 m. sausio mėn. dirbo dvi jaunimo darbuotojos (1 

etatas ), nuo vasario iki liepos mėn. dirbo viena jaunimo 

darbuotoja 0,5 et. 

Liepos 5 d. įdarbinta antra jaunimo darbuotoja 0,5 et. 

(neterminuoto) ir 0,25 et. (terminuoto iki gruodžio 22 d.).  

Iš viso dirba 2 jaunimo darbuotojos: 0,5 et. ir 0,75 et.  

3. Atviros jaunimo erdvės pritraukiamų 

lėšų kiekis ir šaltiniai? 

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021m. gruodžio 22 d. buvo 

vykdomas JRD projektas „Atvira jaunimo erdvė „Prienas“ 

(įsisavinti 4220 Eur.)  

Dalyvaujame Erasmus+ programos projekte „Me be4 you“, 

kurio dėka jaunuoliams buvo paskirtas 1000 Eur. jų 

iniciatyvos įgyvendinimui. 

 

4. Kaip, ir kur yra viešinama jaunimo 

erdvės veikla? 

Informacija apie atviroje jaunimo erdvėje vykdomas 

veiklas skelbiama Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 

internetinėje svetainėje www.prienaikc.lt, socialinio tinklo 

Facebook paskyroje – atvira jaunimo erdvė „Prienas”, 

Instagram paskytoje aje_prienas, Youtube paskyroje AJE 

Prienas. III ketvirtį sukūrėme atskirą jaunimo erdvės 

internetinį puslapį https://ajeprienas.wordpress.com/ 
 

Kiti viešinimo būdai ir priemonės:  

- plakatai, skrajutės, platinami Prienų mieste ir rajone, 

mokykloje, kavinėse ir kt. jaunimo lankomose vietose;  

Lankomės Prienų krašto mokyklose, informacijos sklaidą 

vykdome per socialinius partnerius.  

- Informaciniai partneriai (Internetinė svetainėje 

„Gera Prienuose“, laikraštis ir media „Naujasis 

Gėlupis“, laikraštis „Gyvenimas“, „Kvitrina“) 

- Socialinių tinklų grupės (Prienų „Žiburio“ 

gimnazijos mokinių grupė ir kita). 

- Asmeniniais kontaktais. Prašoma jaunuolių atsivesti 

ir savo draugus, klasiokus, skleisti žinią apie 

vykstančias veiklas, savanorystės galimybes. 

 

5. Vykdomos veiklos, jų skaičius? - Įvyko 6 live susitikimai su įdomiomis 

asmenybėmis,kilusiomis iš Prienų krašto, sėkmingai 

siekiančiomis savo tikslų ir galinčiomis pasidalinti 

savo patirtimi sujaunuoliais. 

- Įvyko 2 veiklos „Mokykla baigta. Kas toliau?“:  

Vyko live susitikimas su JUDAM programos 

http://www.prienaikc.lt/
https://ajeprienas.wordpress.com/


koordinatorėmis Kauno regione. Jaunuoliams 

suteikiama informacija apie šios programos 

teikiamas galimybes.  Jaunimo dienos metu 

Prienuose vyko studijų mugė „Mokykla baigta. Kas 

toliau?“. Dalyvavo 12 organizacijų. Jaunuoliai 

turėjo galimybę susipažinti su dominančiomis 

studijų kryptimis ir kita alternatyva – nedirbantiems. 

- Diskusijos psichosocialinėmis temomis. Vyko 7 

diskusijos: I pusmetį Dėl COVID-19 situacijos gyvi 

susitikimai nebuvo įgyvendinti. Dalintasi 

informaciniais straipsniais ir kitų organizacijų 

mokymais šiomis temomis. II pusmetį organizuotos 

Jaunimo dienos metu vyko diskusija „Ką reiškia 

būti kitokiam?“. Renginio metu organizuota ir 

diskusija tema „Savanorystė karantino laikotarpiu“. 

Taip pat, organizavome šiuolaikinio šokio spektaklį 

„Perdegimas“, po kurio vyko diskusiją apie 

perdegimo būseną, kaip į ją patenkama ir kaip iš jos 

galima išeiti. Organizavome konferenciją su 

diksusija tema „Kultūra ir jaunimas– misija 

įmanoma?“. Vyko du vakarai „Tarp mūsų, 

mergaičių“. 

- Kompetencijų ugdymo ciklas. Vyko 9 veiklos: 

Live susitikimas su verslo bendradarbystės centro 

„Spiečius“ regiono konsultante; Live susitikimas su 

rinkodaros agentūros „Minties pirkliai“ įkūrėju 

Mindaugu Bertuliu; Live pokalbis tema „Jaunuolių 

verslumo skatinimas. Praktikos ir perspektyvos. 

Startuoliai“; Viešojo kalbėjimo praktinė 

konsultacija, kurią vedė profesionalus renginių 

vedėjas; Mokėmės maketuoti plakatus su programa 

„Canva“; Konsultavome jaunuolį, kuris bando įkurti 

savo internetinę parduotuvę (turinio rengimo, 

finansų tema, įvaizdžio kūrimo ir kita). Vyko 

Erasmus+ programos projekto „Me be4 you“ 

mokymai jaunuoliams, kurių metu stiprinome 

komandinio darbo gebėjimus.Veiklose dalyvavę 

jaunuoliai įvardijo, kad gautos žinios jiems labai 

naudingos ir praversiančios tiek mokykloje, tiek 

gyvenime. 

- Kino vakarai su diskusijomis. Iš viso 7 veiklos:  3 

zoom susitikimai, kurių metu žiūrėjome ir 

diskutavome apie jaunuolių psichologines 

problemas, išeities taškus sunkiose gyvenimo 

akimirkose; 3 Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 

rūsyje (jaunimo parodos erdvėje) rengėme kino 

vakarus su aptarimu; 1 kino rodymas Jaunimo 

dienos metu. Kino pagalba jaunuoliai galėjo 



neįvardindami savo asmeninių problemų diskutuoti 

apie bendrąsias socialines problemas, kelti 

diskusinius klausimus ir reflektuoti. 

- Teatriniai užsiėmimai kaip terapija. Iš viso vyko 6 

veiklos: 3 šiuolaikinio šokio užsiėmimai 

jaunuoliams su menininke Vilma Pitrinaite. 

Jaunuoliai lavino savo kūrybiškumą ir kūno 

plastiką; Vyko šiuolaikinio šokio spektaklis 

„Perdegimas“ su diskusija apie perdegimo savijautą 

(vienas iš aje 3 m gyvavimo metų gimtadienio 

renginys); Šiuolaikinio šokio spektaklis „Aside“. 

Jaunuoliams sudaryta galimybė nemokamai žiūrėti 

spektaklį, kuris gilinasi į saviraiškos, noro būti 

suprastam, atstūmimo ir ryšio paieškų temas; Kartu 

su jaunimo iniciatyva „Po grindim“ vyko ir Vilmos 

Pitrinaitės šokio performansas „Tai ne tavo sapnas“. 

Teatro pagalba jaunuoliai tapo atviresni savo 

vidiniam pasauliui, lengviau identifikuoja jausmus, 

randa sąsajas kodėl vyksta vienoki ar kitoki procesai 

jų viduje. Teatro kūriniuose randa bendrumo 

jausmą, jaučiasi nebe tokie vieniši. 

- Jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas. Vyko 8 

veiklos: Kartu su aje savanoriais įgyvendint 

jaunuolių iniciatyva – jaunojo mados kūrėjo 

kolekcijos pristatymas „(ne)toli nuėjom“; Kultūros 

dienos proga organizavome kultūros objektų video 

pristatymą, žvelgiant iš šiolaikinio jaunimo 

perspektyvos. Jaunieji kūrėjai rengė savo darbų 

video pristatymus, vyko filmavimai ir montavimai, 

pristatymas visuomenei; Vyko live konferencija-

diskusija tema „Kultūra ir jaunimas – misija 

įmanoma! Jaunuoliai siūlė temas, pašnekovus, rengė 

klausimus, rūpinosi technine dalimi; Jaunimo 

pageidavimu, vyko live pokalbis su organizacijos 

„Mes darom“ atstove;  Jaunimo dienos metu vyko 

jaunųjų atlikėjų muzikos vakaras; Surengta jaunųjų 

kūrėjų meno paroda-meno įvykis „Po grindim“, kur 

trys kūrėjai pristatė savo kūrybą, vedė ekskursijas. 

Jaunasis muzikos kūrėjas kūrė parodos garso takelį. 

Tai daug visuomenės dėmesio sulaukusi jaunimo 

iniciatyva, kurią gyrė ir visuomenė ir kitų įstaigų 

vadovai (video reportažą filmavo ir LRT Kultūra 

laida); Įgyvendinome (pirmą dalį) jaunimo 

iniciatyvos „Tylos portretai“. Surengta fotomontažų 

ir audio įrašų paroda viešosiose miesto erdvėse.  

- Kūrybiniai užsiėmimai. Vyko 9 veiklos:  

zoominiai kūrybiniai užsiėmimai. Piešėme 

mandalas, fraktalus; Pynėme Joninių vainikus; 



Ruošėme dovanėles senjorams ir jungėmės prie 

Jaunųjų Maltiečių socialinės akcijos „Dovanoti 

gera“;  Jaunimo dienos metu vyko jaunųjų kūrėjų 

mados podiumas; Jaunuoliai renginių metu tobulino 

savo fotografavimo praktinius įgudžius;  Savanoris 

tobulino savo scenos apšvietimo žinias pas kultūros 

centro darbuotojus ir jas galėjo pademonstruoti tikrų 

renginių metu; Jaunuoliui, siekiančiam parodyti 

savo muzikinius dj gebėjimus, sudaryta galimybė 

pasirodyti kultūros centro renginio metu; Surengta 

jaunojo menininko darbų paroda „Jungtys“; 

Surengtas fotografijų konkursas „Mus supanti 

aplinka“.  

- Saugus laisvalaikis žaidžiant stalo žaidimus. Vyko 

20 veiklų: atviroje jaunimo erdvėje rengėme 

žaidimų vakarus; lankėmės Prienų mokyklose, kur 

žaidybiniu būdu, pasitelkiant žaidimą apie lyčių 

lygybę diskutavome; Lankantis mokyklose žaidėme 

susipažinimo žaidimus; švykos į Kėdainius metu 

žaidėme patirtinio lavinimo žaidimus (laipiojimas 

su virvėmis, kur stiprinams komandinis ryšys, 

analizuojami vaidmenys visuomenėje ir 

komandoje.); Vyko 5 zoom žaidimų vakarai 

(kahoot, Quzzz ir kita). Žaidimai sudarė sąlygas 

lengviau, laisviau bendrauti su jaunuoliais. 

- Išvykos. Vyko 5 veiklos:  keliavome į Kėdainių r. 

įsikūrusį „Trinus troba“ jaunimo centrą;  Turėjome 

ekskursiją po Kėdainių senamiestį; Keliavome į 

Garliavos Kaimynystės parką, kur vyko aje 

partnerių Garliavos sporto ir kultūros centro 

projekto – Jaunimo muzikos festivalis „Mūz'on'as“ 

pusfinalis ir finalas (šio festivalio dalis vyko ir 

Jaunimo dienos metu Prienuose); Vykome į 

šiuolaikinio šokio spektaklį Kaišiadorių kultūros 

centre. 

Individualios konsultacijos suteiktos 22 jaunuoliams (iš 

viso 45 konsultacijos). Jaunuoliai jau žino, kad gali susitarę 

laiką ateiti arba skambinti ir  pasikalbėti apie turimas 

problemas.  

6. Ar auga į atviros jaunimo erdvės 

veiklą įsitraukiančių žmonių skaičius? 

(trumpai aprašyti). 

- Yra nuolatinių erdvės lankytojų iš socialinę atskirtį 

patiriančių šeimų.  

- Turime stiprią savanorių komandą (10 savanorių), 

prie kurių jungiasi nauji nariai. 

- Nuo rudens pradėjome vizitus į Prienų miesto 

mokyklas, kur rengiame užimtumo veiklas, kalbiname 

ateiti į erdvę.  

- Jaunimo iniciatyvų dėka, sulaukiame didesnio 



jaunuolių susidomėjimo mūsų veikla. Ateina naujų 

jaunuolių dalyvauti veiklose, siūlyti savo iniciatyvų. 

 

7. Bendras lankytojų skaičius. 

Unikalių lankytojų skaičius. 

Mažai galimybių turinčių lankytojų 

skaičius. 

2021 m. Lankytojų skaičius: 

- unikalių – 481 ; 

- mažai galimybių turinčių – 117 ; 

- savanorių/ motyvuoto jaunimo – 393; 

- bendras skaičius ( skaičiuojami pasikartojantys 

apsilankymai) - 1042 . 

-  

8. Kokie yra taikomi darbo su jaunimu 

metodai? (individualiai konsultuojamų 

lankytojų skaičius). 

-  45 Individualios konsultacijos / 22 jaunuoliai 

(funkcionalusis konsultavimo metodas); 

- Darbe su jaunimu taikomi darbo metodai: dialogas, 

diskusija, grupinis darbas, refleksija, dalinimasis 

asmeniniais gebėjimais, patirtinis mokymasis. 

9. Kokios sukurtos naujos galimybės ar 

geresnės sąlygos? 

- Prienų jaunimo iniciatyvoms atvertas Prienų kultūros ir 

laisvalaikio centro rūsys. Suteikiamos konsultacinės 

iniciatyvų įgyvendinimo paslaugos. 

Surengtas susitikimas su Šilavoto ir Naujosios Ūtos 

laisvalaikio salių organizatorėmis dėl mobilaus darbo 

vykdymo nuo 2022 m. sausio mėn. (vizitas po kartą per 

mėnesį ir dalinantis erdvėje vykdoma veikla su šių teritorijų 

jaunuoliais, suteikiant galimybę jiems turėti individualų 

konsultacijų laiką). 

 

Parengė: Jaunimo darbuotoja–jaunimo projektų koordinatorė Živilė Rusevičienė 


