
  PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 

 2022 METŲ IV KETVIRČIO 

ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS „PRIENAS“  

ATASKAITA 

1. Iš savivaldybės finansuojamų lėšų skaičius. 

Suma. 

Per 2022 m. IV ketvirtį atviram darbui su 

jaunimu panaudotos lėšos: 

- darbo užmokesčiui 3573,79 Eur. (su mokesčiais)  

- prekėms ir paslaugoms 216,40 Eur. 

2. Jaunimo darbuotojų etatų skaičius? Ir 

darbuotojų skaičius? 

Nuo vasario mėn. dirbo 3 jaunimo darbuotojai – 

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

Nuo lapkričio mėn. laisvas 0,5 et. 

3. Atviros jaunimo erdvės pritraukiamų lėšų 

kiekis ir šaltiniai? 

Pagal projektinį bendradarbiavimą su Kauno r. 

Samylų kultūros centru, iš LKT projekto kartu 

PKLC rūsiuose įgyvendinta audiovizualinė 

instaliacija „Kaip skamba erdvės?“ , kuriai 

pritraukta 300 Eur vertės finansinis indėlis (garso 

ir vaizdo instaliacijos demonstravimas renginio 

metu, 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“). 

Nuoroda internete 

https://www.gyvenimas.eu/2022/10/11/atvira-

jaunimo-erdve-prienas-vieta-buti-

savimi/?fbclid=IwAR0rkJaGw7M0XZ0ajTmgulk

O-aDVhsOCokkSUkQaTlOD9rcShxpCu79domg  

 

Informacija apie bendrai įgyvendintas veiklas 

viešinama ir projekto partnerių informaciniais 

kanalais socialiniuose tinkluose.  

http://www.prienaikc.lt/
https://ajeprienas.wordpress.com/
https://www.gyvenimas.eu/2022/10/11/atvira-jaunimo-erdve-prienas-vieta-buti-savimi/?fbclid=IwAR0rkJaGw7M0XZ0ajTmgulkO-aDVhsOCokkSUkQaTlOD9rcShxpCu79domg
https://www.gyvenimas.eu/2022/10/11/atvira-jaunimo-erdve-prienas-vieta-buti-savimi/?fbclid=IwAR0rkJaGw7M0XZ0ajTmgulkO-aDVhsOCokkSUkQaTlOD9rcShxpCu79domg
https://www.gyvenimas.eu/2022/10/11/atvira-jaunimo-erdve-prienas-vieta-buti-savimi/?fbclid=IwAR0rkJaGw7M0XZ0ajTmgulkO-aDVhsOCokkSUkQaTlOD9rcShxpCu79domg
https://www.gyvenimas.eu/2022/10/11/atvira-jaunimo-erdve-prienas-vieta-buti-savimi/?fbclid=IwAR0rkJaGw7M0XZ0ajTmgulkO-aDVhsOCokkSUkQaTlOD9rcShxpCu79domg


5. Vykdomos veiklos, jų skaičius? - Lietuvos Jaunimo metams paminėti skirto 

ąžuoliuko sodinimas. Atviros jaunimo erdvės 4-

ojo gimtadienio proga. 

- Meno parodos „POgindim“ uždarymas. 

Performansų vakaras. Bendradarbiaujama su 

Kauno r. Samylų kultūros centro projektu „Kaip 

skamba erdvės“ . Atviros jaunimo erdvės 4-ojo 

gimtadienio proga. 

- „Žalia šviesa gyvenimui“ socialinė Jaunimo 

linijos akcija. 

- Išvyka, į A.Areimos teatro edukaciją skirta 

Savanorystės metams. Atviros jaunimo erdvės 4-

ojo gimtadienio proga. 

- „INFObanga. Ką turime žinoti apie prekybą 

žmonėmis?“. Socialinė akcija, vykdyta kartu su 

Prienų bendruomenės pareigūnais. 

- 2 „Tarp mūsų, mergaičių“ atviro bendravimo 

vakarai, skirti merginoms. 

- 8 DJ pamokos su jaunimo darbuotoju. 

- Informacinis vizitas Prienų „Žiburio“ 

gimnazijoje. Pristatomos Eurodesk ir JST 

savanorystės galimybės, Raudonojo kryžiaus 

savanorystės galimybės 

- Išvyka. Lietuvos jaunimo metų uždarymo 

renginys Marijampolės kultūros centre 

- Virtualus pokalbis su „Jaunimo kelionės“ atstove 

L. Žūsinaite. Eurodesk programa „Time to move“ 

- Karjeros konsultavimo veikla atviros jaunimo 

erdvės lankytojams „Kaip atrasti savo karjeros 

kelią?“ 

- 2 mobilūs vizitai Naujosios Ūtos ir Šilavoto l.s. 

Pristatoma tema „Kaip atrasti savo karjeros 

kelią?“, aptariami metų mobilaus darbo 

susitikimai. 

- Adventinė popietė atviros jaunimo erdvės 

„Prienas“ lankytojams. Metų įspūdžiai, kitų metų 

asmeninių planų žemėlapių kūrimas „Jaunos 

Kalėdos“. 

- Nuotolinė gerųjų patirčių pasidalijimo 

konferencija, skirta Tarptautinei savanorių dienai 

„Savanorystė - galimybė keisti pasaulį“ – 

dalinomės savanorystės patirtimi dirbant su 

jaunimo iniciatyvomis. Organizavo Jaunimo 



reikalų agentūra. 

Iš viso: 33 veiklos 

IV ketvirtį kuravome 2 JST savanores. 

- Vyko 5 individualios konsultacijos. Jaunuoliai 

jau žino, kad gali susitarę laiką ateiti pasikalbėti 

apie turimas problemas.  

Iš viso 39  susitikimai per 2022 m. IV ketvirtį. 

(3 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. IV ketvirtį. Lankytojų skaičius: 

- unikalių – 86 ; 

- naujų lankytojų skaičius – 68; 

- mažai galimybių turinčių – 30; 

- bendras skaičius ( skaičiuojami 

pasikartojantys apsilankymai) – 164; 

- Veiklos –paroda „Po grindim 2“–200. 

8. Kokie yra taikomi darbo su jaunimu 

metodai? (individualiai konsultuojamų 

lankytojų skaičius). 

-  5 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.  

2 savanorės baigė JST savanorystės programą ir 

įgijo 0,25 balo prie stojamųjų. 

Vyko karjeros konsultacijos jaunuoliams. 

AJE veikla, savanorystės galimybės pristatytos 

Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. 

AJE DJ užsiėmimai sulaukė susidomėjimo iš 

verslininkų – du jaunuoliai pakviesti savo jėgas 

išbandyti grojant kavinėje.  

 

Parengė: Jaunimo darbuotoja–jaunimo projektų koordinatorė Živilė Rusevičienė 


