
  PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 

 2022 METŲ III KETVIRČIO 

ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS „PRIENAS“  

ATASKAITA 

1. Iš savivaldybės finansuojamų lėšų skaičius. 

Suma. 

Per 2022 m. III ketvirtį atviram darbui su jaunimu 

panaudotos lėšos: 

- darbo užmokesčiui 5585,21 Eur. (su mokesčiais)  

- prekėms ir paslaugoms 1863,44  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 III ketvirtį iš 

projekto: 2000 Eur (panaudota Jaunimo dienos 

organizavimui. Apmokėjimus vykdė projekto 

administratoriai). 

Jaunimo dienai pritraukta rėmėjų lėšų/paslaugų – 

50 Eur vertės rėmimas maisto prekėmis.  

Pagal projektinį bendradarbiavimą su Kauno r. 

Garliavos sporto ir kultūros centru, iš projekto – 

Jaunimo muzikos festivalis „Mūz‘on‘as“ 

pritraukta 900 Eur finansinis indėlis (renginio 

vedėjui, komisijai, viešinimui). 

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/  

III ketvirtį šalia Prienų kultūros ir laisvalaikio 

centro pakabintas informacinis tentas ant 

reklaminio stendo. 

 

Išleisti 2 informaciniai straipsniai apie atviros 

jaunimo erdvės veiklą vietinėje žiniasklaidoje 

(laikraštis „Gyvenimas“ ir laikraštis „Naujasis 

Gėlupis“). 

 

Informacija apie bendrai įgyvendintas veiklas 

viešinama ir projekto partnerių informaciniais 

kanalais socialiniuose tinkluose.  

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


5. Vykdomos veiklos, jų skaičius? - 1 „Tarp mūsų, mergaičių“ vakaras; 

- 2 Jaunųjų kūrėjų parodų atidarymai AJE 

prieigose (Paulinos Virbšaitės fotografijų paroda 

„Paralelės“ ir Augustės Volungevičiūtės 

iliustracijų paroda „Jaunas žvilgsnis“); 

- 2 pažintiniai mobilaus darbo vizitai Naujosios 

Ūtos ir Šilavoto laisvalaikio salėse (veiklos: kino 

vakarai). 

- 2 išvykos (Į jaunimo muzikos festivalio 

„Mūz‘on‘as“ finalą Garliavos kaimynystės parke 

ir  į Alytuje vykusį „Keliaujančių jaunimo metų“ 

renginį). 

- 1 protmūšis jaunimui, minint Europos kalbų 

dieną . 

- 11 DJ užsiėmimų jaunuoliams su jaunimo 

darbuotoju Julium.  

- 4 žaidimų vakarai; 

- 5 AJE savanorių susirinkimai; 

- 1 Jaunimo parodos-meno įvykio „Po grindim 2“ 

atidarymas ir eksponavimas (veikė 08 11-10 07). 

- 1 diskusija „Kas jei ne mes, kada, jei ne dabar?“ 

- 1 Jaunimo dienos renginys Prienų Beržyno parke 

(Sporto varžybos, projekto „Me be4 you“ veiklos, 

jaunimo organizacijų palapinės, jaunimo muzikos 

festivalis „Mūz'on'as“, grupių „Sidabro“ ir „Šuo 

Leila“ koncertai). 

Iš viso: 36 veiklos 

III ketvirtį kuravome 2 JST savanores. 

- 1 Jaunimo darbuotoja, kartu su 3 

jaunuoliais dalyvavo Erasmus+ projekto 

„ME BE4 YOU“ mokymuose Graikijoje. 

- Vyko 4 individualių konsultacijų. Jaunuoliai jau 

žino, kad gali susitarę laiką ateiti pasikalbėti apie 

turimas problemas.  

Iš viso 43  susitikimai per 2022 m. III ketvirtį. 

(5 veiklas iniciavo jaunimas.) 



6. Ar auga į atviros jaunimo erdvės veiklą 

įsitraukiančių žmonių skaičius? (trumpai 

aprašyti). 

- Mobilių vizitų rodikliai: 

- Naujoji Ūta – 2 jaunuoliai. 

- Šilavotas –5 jaunuoliai. 

 

Mobilaus darbo jaunuolių skaičius linkęs mažėti 

jiems persikėlus mokintis iš vietinių mokyklų į 

kitus miestus. Poreikis tęsti veiklą nėra juntamas. 

7. Bendras lankytojų skaičius. 

Unikalių lankytojų skaičius. 

Mažai galimybių turinčių lankytojų skaičius. 

2022 m. III ketvirtį. Lankytojų skaičius: 

- unikalių – 91 ; 

- naujų lankytojų skaičius – 107; 

- mažai galimybių turinčių –30; 

- bendras skaičius ( skaičiuojami 

pasikartojantys apsilankymai) – 595; 

- Veiklos –paroda „Po grindim 2“– 320. 

8. Kokie yra taikomi darbo su jaunimu 

metodai? (individualiai konsultuojamų 

lankytojų skaičius). 

-  4 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? 

5 jauniesiems menininkams suteikta erdvė (rūsys) 

meninei saviraiškai.  

 

Parengė: Jaunimo darbuotoja–jaunimo projektų koordinatorė Živilė Rusevičienė 


