
  PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 

 2022 METŲ I PUSMEČIO 

ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS „PRIENAS“  

ATASKAITA 

1. Iš savivaldybės finansuojamų lėšų skaičius. 

Suma. 

Per 2022 m. I pusmetį atviram darbui su jaunimu 

panaudotos lėšos: 

- darbo užmokesčiui 10 634,13 Eur. (su 

mokesčiais)  

- prekėms ir paslaugoms 359  Eur. 

2. Jaunimo darbuotojų etatų skaičius? Ir 

darbuotojų skaičius? 

Nuo vasario mėn. dirba 3 jaunimo darbuotojai – 

0,5 et., 0,75 et. ir 0,25 et. (Iš viso 1,5 et.) 

3. Atviros jaunimo erdvės pritraukiamų lėšų 

kiekis ir šaltiniai? 

Atvira jaunimo erdvė dalyvauja Erasmus+ 

programos projekte „ME BE4 YOU“.  

Tiesiogiai pritrauktų piniginių lėšų I pusmetį 

nebuvo.  

Buvo teiktas jaunimo iniciatyvos projektas 

Erasmus+ solidarumo programai, bet 

finansavimas jam nebuvo skirtas. Stiprinsime 

paraišką ir pakartotinai teiksime rudenį. 

 

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. 

Internetiniame AJE puslapyje 

https://ajeprienas.wordpress.com/  

 

Išleisti 4 informaciniai straipsniai apie atviros 

jaunimo erdvės veiklą vietinėje žiniasklaidoje 

(laikraštis „Gyvenimas“ ir laikraštis „Naujasis 

Gėlupis“). 

 

Prienų jaunimo reikalų tarybos susitikime 

pristatyta Atviros jaunimo erdvės prisijungimas 

prie Eurodesk atstovų Lietuvoje. 

5. Vykdomos veiklos, jų skaičius? - 4 „Atviri vakarai“ AJE; 

- 5 „Tarp mūsų, mergaičių“ vakarai (viename iš jų 

svečiavosi Prienų r. sav. VSB psichologė); 

- 1 Virtuali socialinė konferencija „Kas slypi už 

jaunuolių tylos portretais“; 

- 1 paskaita mokiniams „Savanorystės pliusai ir 

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


iššūkiai“; 

- 3 Jaunųjų fotografų parodos AJE prieigose 

(Emilijos Jankauskaitės paroda „O duok, jaunyste, 

man sparnus“, Paulinos Virbšaitės „Paralelės“ ir 

Karolio Pūko, Skaistės Radžiūnaitės, Gabijos 

Andriulevičiūtės, Ugnės Jakinevičiūtės, Gabijos 

Kuzmickaitės fotografijų paroda „Mane supanti 

aplinka“); 

- 5 pažintiniai mobilaus darbo vizitai Naujosios 

Ūtos ir Šilavoto laisvalaikio salėse (veiklos: 

pažintinis susitikimas, žaidimų vakaras, kino 

vakaras, karaoke vakaras, DJ vakaras). 

- 3 Psichoterapeuto Vaido Arvasevičiaus 

paskaitos, temomis: „Santykiai su bendraamžiais 

ir tėvais“, „Nerimas ir stresas. Kaip su juo kovoti? 

Kaip padėti sau ir kitiems?“, „Laiko planavimas“ 

(paskaitų partneris – Prienų r. sav.visuomenės 

sveikatos biuras); 

- 6 išvykos (Į Lazdijų atvirą jaunimo centrą, 

Elektrėnų atvirą jaunimo centrą ir profesinio 

rengimo centrą, į Ramygalos kultūros centro 

jaunimo dainuojamosios poezijos festivalį „Stygos 

danguj“, į beglobių gyvūnų prieglaudą „Keturkojo 

Viltis“ Alytuje, Į Jaunimo metų atidarymo renginį 

Vilniuje, Įkeliaujančių Jaunimo metų renginį 

Jonavoje). 

- 1 Dėmesingumo lektorės Auksės Varanavičienės 

paskaita „Kaip suprasti ir atrasti savo tikslus?“; 

- 1 Virtualus protmūšis jaunimui „Spausdintas 

lietuviškas žodis“ . 

- 14 DJ užsiėmimų jaunuoliams su jaunimo 

darbuotoju Julium.  

- 1 Jaunimo erdvės DJ Donato pasirodymas 

Gatvės muzikos dienoje. 

- 6 žaidimų vakarai; 

- 5 AJE savanorių susirinkimai; 

- 1 Erasmus+ projekto „ME BE4 YOU“ mokymai 

kaip rengti Europos solidarumo programos 

projektus. 

- 2 AJE veiklos lauke (Prienų Beržyno parke). 

Iš viso: 56 veiklos 

I pusmetį kuravome 1 praktikantę ir 1 JST 



savanorį. 

Jaunimo darbuotojos savo kompetencijas kėlė 8 

jaunimo darbuotojams skirtuose mokymuose, 

konferencijose. 

Du atviros jaunimo erdvės savanoriai išrinkti 

Prienų Jaunimo metų ambasadoriais. 

- Vyko 7 individualių konsultacijų. Jaunuoliai jau 

žino, kad gali susitarę laiką ateiti pasikalbėti apie 

turimas problemas.  

Iš viso 63  susitikimai per 2022 m. I pusmetį. 

(5 veiklas iniciavo jaunimas.) 

6. Ar auga į atviros jaunimo erdvės veiklą 

įsitraukiančių žmonių skaičius? (trumpai 

aprašyti). 

I pusmetį prie aje veiklos prisijungė 2 nauji 

savanoriai. 

- Pradėta mobilaus darbo bandomieji vizitai. 

Mobilių vizitų rodikliai: 

- Naujoji Ūta – 26 jaunuoliai. 

- Šilavotas – 20 jaunuolių. 

- Yra nuolatinių erdvės lankytojų iš 

socialinę atskirtį patiriančių šeimų.  

- Lankytojų susidomėjimas didėja, 

informacinė sklaida apie atviros jaunimo erdvės 

veiklą vyksta produktyviai. Daug prie to 

prisidėjo bendradarbiavimas su Prienų krašto 

mokyklomis. 

 

7. Bendras lankytojų skaičius. 

Unikalių lankytojų skaičius. 

Mažai galimybių turinčių lankytojų skaičius. 

2022 m. I pusmetį. Lankytojų skaičius: 

- unikalių – 201 ; 

- naujų lankytojų skaičius – 83; 

- mažai galimybių turinčių – 20; 

- bendras skaičius ( skaičiuojami 

pasikartojantys apsilankymai) - 505 

8. Kokie yra taikomi darbo su jaunimu 

metodai? (individualiai konsultuojamų 

lankytojų skaičius). 

-  7 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? 

- Atviros jaunimo erdvės „Prienas“ prieigose 

įkurta ekspozicinė erdvė jaunųjų fotografų darbų 

parodoms eksponuoti. 

Atviros jaunimo erdvės prisijungimas prie 

Eurodesk atstovų Lietuvoje suteikia daugiau 

galimybių pasiekti platesnę informaciją apie 

jaunimo galimybes Lietuvoje ir Europoje 

(mokymai, mobilumai, informaciniai straipsniai, 

jaunuolių konsultavimas). 

 

Parengė: Jaunimo darbuotoja–jaunimo projektų koordinatorė Živilė Rusevičienė 


