
  PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 

 2021 METŲ I KETVIRČIO 

ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS „PRIENAS“  

ATASKAITA 

1. Iš savivaldybės finansuojamų lėšų 

skaičius. Suma. 

Per 2021 m. I ketvirtį atviram darbui su jaunimu 

panaudotos lėšos: 

- darbo užmokesčiui 1808,59 Eur. (su mokesčiais ) 

- prekėms  0 Eur. 

 

2. Jaunimo darbuotojų etatų skaičius? Ir 

darbuotojų skaičius? 

I ketvirtį dirbo 1 jaunimo darbuotoja 0,5 et. 

(mokamas priedas už papildomą darbo krūvį) 

 

3. Atviros jaunimo erdvės pritraukiamų 

lėšų kiekis ir šaltiniai? 

Gautas JRD prie SADM projektinis finansavimas, 

bet projekto pradžia tik nuo 2021 m. balandžio 1 d. 

iki 2021m. gruodžio 22 d. vykdomas JRD projektas 

„Atvira jaunimo erdvė „Prienas“ (gauta iš viso 4200 

Eur.)  

I ketvirtį išlaidų neturėjome. 

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”, 

 Instagramo paskyroje aje_prienas. 

 

Kiti viešinimo būdai ir priemonės:  

- plakatai, skrajutės, platinami Prienų mieste ir 

rajone, mokykloje, kavinėse ir kt. jaunimo 

lankomose vietose;  

5. Vykdomos veiklos, jų skaičius? - 3 savanorių susirinkimai 

- vyko 1 live/zoom pokalbis su psichologe Ingrida 

Nadieždiniene („Stipri šeima Prienų krašte“) tema 

„Tarp mūsų, mergaičių“. 

- 3 rubrikos live pokalbiai „Susitikimas su įdomiu 

žmogumi“ Karolina Barišauskienė ir Giedrė Ivanova 

ir Mantvydas Prekevičius. 

- 1 live pokalbis „Jaunuolių verslumo skatinimas. 

Startuoliai“ su „Turing School“ vadove Monika 

Simaškaite. 

http://www.prienaikc.lt/


- 1 live protmūšis „Ar gerai pažįstu Lietuvą?“. 

- vyko nuotolinių žaidimų vakarai (kahoot, Queeze ir 

kita programėlių pagalba) 

- vyko kino peržiūros ir aptarimo susitikimai zoom. 

- vyko pasidalinimas receptais. 

- Vyko 2 individualios konsultacijos. Jaunuoliai jau 

žino, kad gali susitarę laiką ateiti pasikalbėti apie 

turimas problemas. Karantino laikotarpiu, 

konsultacijos vyko per ZOOM programėlę, per 

Messinger programėlę, telefonu.  

Iš viso 32  susitikimų per 2021 m. I ketvirtį. 

 

6. Ar auga į atviros jaunimo erdvės veiklą 

įsitraukiančių žmonių skaičius? (trumpai 

aprašyti). 

- I ketvirtį JST (jaunimo savanorišką tarnybą) 

atliko 3 savanoriai. 

 (kaupimas balui prie stojamųjų egzaminų). 

- Yra nuolatinių erdvės lankytojų iš socialinę 

atskirtį patiriančių šeimų.  

- Karantino laikotarpiu, nuotolinio bendravimo 

užsiėmimuose, dalyvavo nuolatiniai erdvės 

lankytojai.  

 

7. Bendras lankytojų skaičius. 

Unikalių lankytojų skaičius. 

Mažai galimybių turinčių lankytojų 

skaičius. 

2021 m. I ketvirtis. Lankytojų skaičius: 

- unikalių – 24 ; 

- mažai galimybių turinčių – 6 ; 

- savanorių/ motyvuoto jaunimo –18; 

- bendras skaičius ( skaičiuojami pasikartojantys 

apsilankymai) - 165 . 

-  

8. Kokie yra taikomi darbo su jaunimu 

metodai? (individualiai konsultuojamų 

lankytojų skaičius). 

-  9 Individualios konsultacijos (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? 

- Atvira jaunimo erdvė „Prienas“ atnaujino 

savo patalpas baldais, 2020 IV ketvirtį įsigytais iš 

projekto lėšų (išnešti seni baldai, surinkti nauji). 

 

Parengė: Jaunimo darbuotoja–jaunimo projektų koordinatorė Živilė Rusevičienė 


