
  PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 

 2021 METŲ III KETVIRČIO 

ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS „PRIENAS“  

ATASKAITA 

1. Iš savivaldybės finansuojamų lėšų skaičius. 

Suma. 

Per 2021 m. III ketvirtį atviram darbui su jaunimu 

panaudotos lėšos: 

- darbo užmokesčiui 3686,94 Eur. (su mokesčiais)  

- prekėms ir paslaugoms 1237  Eur. 

 

2. Jaunimo darbuotojų etatų skaičius? Ir 

darbuotojų skaičius? 

III ketvirtį, nuo liepos 5 d. dirbo 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. vykdomas JRD projektas „Atvira jaunimo 

erdvė „Prienas“ (gauta iš viso 4200 Eur.)  

III ketvirtį panaudota projekto lėšų – 2231,62 Eur. 

 

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”.  

Kiti viešinimo būdai ir priemonės:  

- plakatai, skrajutės, platinami Prienų mieste ir 

rajone, mokykloje, kavinėse ir kt. jaunimo 

lankomose vietose;  

Lankomės Prienų krašto mokyklose. 

III ketvirtį sukūrėme atskirą jaunimo erdvės 

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

5. Vykdomos veiklos, jų skaičius? - 1 „Susitikimas su įdomiu žmogumi.Milda 

Noreikaitė“. 

- 1 „Mokykla baigta. Kas toliau?“  

Jaunimo dienos metu vyko studijų mugė, kurioje 

dalyvavo 12 ugdymo įstaigų atstovai (profesinės 

mokyklos, kolegijos, universitetai, kariuomenė) 

- 2 Diskusijos socialinėmis temomis – „Ką 

reiškia būti kitokiam?“ ir apie savanorystę 

karantino metu. 

- 3 išvykos: vykome į Garliavos 

Kaimynystės parką, kur vyko jaunimo 

muzikos festivalio „Mūz‘on‘as“ pusfinalis 

ir finalas. Organizavome dviejų dienų 

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


išvyką į Kėdainius, lankėmės  jaunimo 

centre „Trinus troba“.  

- Įgyvendinome 1 Erasmus+ projekto „ME 

BE4 YOU“ susitikimą. 

- Įgyvendinome jaunųjų menininkų 

iniciatyvą „Po grindim“.  

- Rengėme Jaunimo dienos renginių ciklą. 

Kartu su partneriais iš Kauno r. Garliavos 

sporto ir kultūros centru vykdėme Jaunimo 

muzikos festivalio „Mūz‘on‘as“ II 

pusfinalį Prienuose. Vyko jaunimo 

akustinis vakaras. Vyko kinas po atviru 

dangumi. 

- Vyko 1 „Pogrindžio kinas“ su diskusija. 

- Susitikome su Prienų „Žiburio“ mokyklos 

dešimtokais ir pristatėme savo veiklą, 

skatinome savanorystę. 

- Vyko 3 maisto gaminimo veiklos. 

- Vyko 6 žaidimų vakarai. 

- Vyko 3 kūrybiniai užsiėmimai su 

šiuolaikinio šokio rezidente Vilma 

Pitrinaite.  

- Parodos „Po grindim“ metu vyko 2 

naktiniai Vilmos Pitrinaitės performansai. 

- Vyko 12 individualių konsultacijų. Jaunuoliai 

jau žino, kad gali susitarę laiką ateiti pasikalbėti 

apie turimas problemas.  

Iš viso 32  susitikimai per 2021 m. III ketvirtį. 

(3 veiklas iniciavo jaunimas.) 

6. Ar auga į atviros jaunimo erdvės veiklą 

įsitraukiančių žmonių skaičius? (trumpai 

aprašyti). 

III ketvirtį prie aje veiklos prisijungė 4 nauji 

savanoriai. 

- Yra nuolatinių erdvės lankytojų iš 

socialinę atskirtį patiriančių šeimų.  

 

7. Bendras lankytojų skaičius. 

Unikalių lankytojų skaičius. 

Mažai galimybių turinčių lankytojų skaičius. 

2021 m. III ketvirtis. Lankytojų skaičius: 

- unikalių – 350 ; 

- mažai galimybių turinčių – 90 ; 

- savanorių/ motyvuoto jaunimo – 260; 

- bendras skaičius ( skaičiuojami 

pasikartojantys apsilankymai) - 560 . 

-  



8. Kokie yra taikomi darbo su jaunimu 

metodai? (individualiai konsultuojamų 

lankytojų skaičius). 

-  12 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? 

- Prienų jaunimo iniciatyvoms atvertas Prienų 

kultūros ir laisvalaikio centro rūsys. Suteikiamos 

konsultacinės iniciatyvų įgyvendinimo paslaugos. 

 

Parengė: Jaunimo darbuotoja–jaunimo projektų koordinatorė Živilė Rusevičienė 


