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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2020 m. sausio 14 d.
Nr. J1-1
Šilalė
Posėdis įvyko 2020 m. sausio 14 d. 15:00 val.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus.
Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė
Dalyvavo narių: Erika Gargasė, Rūta Janavičiūtė, Guoda Juškaitė, Ugnė Košinskaitė, Fausta
Sragauskaitė.
Dalyvavo svečių: Monika Šerpytytė, Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ pirmininkė; Vilma Končauskaitė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro
Atvirojo jaunimo centro „Pulsas“ socialinio darbo organizatorė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos plano tvirtinimo.
2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos
tvirtinimo.
3. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro 2019 m.
veiklos ataskaitai.
4. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Atviros jaunimo erdvės 2019
m. veiklos ataskaitai.
1. SVARSYTA: Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos plano
tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus informavo, jog Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos 2020 m. veiklos planas turi būti patvirtintas vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 2V105 (1.4.) „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo
rekomendacijų ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“, 22 punktu: „22. Siekiant efektyvios ir
nenutrūkstamos SJRT veiklos, siūlytina, jog SJRT savo veiklą organizuotų pagal patvirtintą veiklos
planą:
22.1. veiklos planas turėtų būti tvirtinamas metams ir apimti pagrindinius numatomus darbotvarkės
klausimus. Naujai išrinkta ir suformuota SJRT gali pirmiausia pasitvirtinti veiklos planą visai
kadencijai ir vėliau metiniais veiklos planais siekti jį išpildyti;
22.2. siektina, jog metinis veiklos planas būtų rengiamas atsižvelgiant į jaunimo politikos
įgyvendinimo savivaldybėje situaciją ir atliktus vertinimus, plane numatyti tikslai ir veiklos
atspindėtų esamą jaunimo situaciją ir problematiką bei būtų atsižvelgta į Departamento teikiamas ir
su savivaldybės administracija derinamas metines rekomenduojamas jaunimo politikos
įgyvendinimo užduotis.“
SJRT nariai diskutavo dėl užduočių įtraukimo į Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2020 m. veiklos planą.
NUTARTA: Bendru sutarimu, patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020
m. veiklos planą, pridedama.
2. SVARSYTA: Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitos
tvirtinimas.
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Pirmininkas Tadas Bartkus informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2019 m. veiklos ataskaita turi būti patvirtinta vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d.
sprendimu Nr. T1-71 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų
patvirtinimo“, 7.11 punktu: „ne rečiau kaip kartą per metus SJRT teikia savo veiklos ataskaitą
Savivaldybės tarybai“.
Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė pristatė parengtą SJRT 2019 m. veiklos ataskaitą.
SJRT nariai diskutavo dėl pasiektų rodiklių.
NUTARTA: Bendru sutarimu, patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019
m. veiklos ataskaitą, pridedama.
3. SVARSTYTA: Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro
2019 m. veiklos ataskaitai.
Vilma Končauskaitė, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atvirojo jaunimo centro „Pulsas“
socialinio darbo organizatorė, pristatė AJC 2019 m. veiklos ataskaitą, pridedama.
SJRT nariai domėjosi AJC veikla, pasidžiaugė pasiektais rezultatais.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus teiravosi apie mobiliojo darbo su jaunimu galimybes.
Vilma Končauskaitė informavo, kad mobilusis darbas su jaunimu buvo vykdytas Laukuvos ir
Kaltinėnų seniūnijose 2018 m., bet nepasiteisino, nes dalyvaujančių jaunuolių buvo mažai, jaunimo
darbuotojams sunku derinti darbo grafiką AJC.
Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus siūlė 2020 m. ištirti mobiliojo darbo su jaunimu poreikį ir
galimybes, atlikti bandomuosius vizitus seniūnijose.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pritarti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo
centro 2019 m. veiklos ataskaitai.
4. SVARSTYTA: Pritarimas Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Atviros jaunimo
erdvės 2019 m. veiklos ataskaitai.
Lina Maslauskienė, pristatė AJE 2019 m. veiklos ataskaitą, pridedama.
SJRT nariai domėjosi AJE veikla, diskutavo dėl AJE sąlygų pagerinimo.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pritarti Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Atviros
jaunimo erdvės 2019 m. veiklos ataskaitai.
Posėdžio pirmininkas

Tadas Bartkus

Posėdžio sekretorė

Lina Maslauskienė
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PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2020 m. sausio 14 d. protokolu Nr. J1-1
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos planas
Tikslas

Uždaviniai

1. Jaunimo savanoriškos 1.1 Atnaujinti Jaunimo savanoriškos tarnybos
tarnybos
modelio organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą
įgyvendinimas

1.2. Skirtas finansavimas Jaunimo savanoriškos
tarnybos modelio įgyvendinimui Šilalės rajone.
1.3. Vykdoma informacijos sklaida apie
savanorišką veiklą
1.4. Metinis aptarimas dėl Savanoriškos
tarnybos modelio įgyvendinimo

2. Darbo su jaunimu
formų plėtros ir kokybės
užtikrinimas

2.1. Užtikrintas nuoseklus atvirojo jaunimo
centro ir atvirosios jaunimo erdvės
finansavimas.
2.2. Užtikrinti atvirojo jaunimo centro ir
atvirosios jaunimo erdvės teikiamą paslaugų
įvairovę ir kokybę
2.3. Mobiliojo darbo su jaunimu poreikio ir
galimybių tyrimo aptarimas bei bandomieji
vizitai seniūnijose.

Planuojami rezultatai
Jauni žmonės skatinami
savanoriauti.

Numatytos lėšos biudžete.
Planuojama iki 5 000 eurų.
Informuoti kuo didesnį
jaunuolių ratą apie savanorystę.
Aptariami pasiekti rezultatai:
PO organizacijų skaičius,
skirtas finansavimas, jaunų
žmonių
skaičius
atlikęs
savanorystę ir t.t.
Skiriamos lėšos iš
Savivaldybės biudžeto AJC ir
AJE darbuotojų ir patalpų
išlaikymui.
Suderinti AJC ir AJE veiklos
planai ir rezultatai.
Išanalizuotas mobiliojo darbo
su jaunimu poreikis ir
galimybės jį vykdyti nuo
Šilalės miesto centro
nutolusiose vietovėse.

Terminas

Atsakingi asmenys

III ketv.

Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos (toliau –
SJRT) nariai,
Savivaldybės
administracijos jaunimo
reikalų koordinatorius
(toliau – JRK).
SJRT nariai, JRK

I ketv.
I-IV ketv.
IV ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC,
AJE, SVO, PO
SJRT nariai, JRK,
SVO, PO

I ketv.

SJRT nariai, JRK

I ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC,
AJE

I ketv.

SJRT nariai, JRK

3. Jaunimo įgalinimo ir
įtraukimo į pilietinę
veiklą galimybių kūrimas
ir plėtra
Jaunų žmonių interesų
atstovavimas,
sprendžiant Savivaldybės
jaunimo politikos
klausimus.
Efektyvus Savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos
darbas.

4. Tarpžinybinio ir
tarpsektorinio
bendradarbiavimo
stiprinimas.

3.1. Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo
politikos 2020-2022 m. plėtros programos
lėšomis dalinai finansuojamų 2020 m. jaunimo
projektų vertinimas ir finansuotų projektų
stebėsena.

Jaunimo organizacijos, su
jaunimu dirbančios
organizacijos, neformalios
jaunimo grupės gaus
finansavimą savo idėjoms,
veikloms įgyvendinti. Didės
jaunimo užimtumas.
3.2. Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo
Skatinamas mokinių
politikos 2020-2022 m. plėtros programos
įdarbinimas vasaros atostogų
lėšomis kompensuojamų darbdavių, įdarbinusių metu.
mokinius vasaros atostogų metu, patirtų išlaidų
stebėsena.
3.3. Dalyvauti jaunimo organizacijų, su
Užmegztas kontaktas su
jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių
jaunimu. Žinomos ir
jaunimo grupių organizuojamuose renginiuose. sprendžiamos jaunimo
problemos.
3.4. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos
Dalyvaudami komitetų,
komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose
komisijų posėdžiuose,
sprendžiami jaunimo politikai aktualūs
jaunimas turi puikias
klausimai.
galimybes tiesiogiai bendrauti
ir bendradarbiauti su rajono
politikais, išsakyti savo
3.5. Siūlyti Savivaldybės administracijai
nuomonę, spręsti problemas ir
peržiūrėti Šilalės rajone nustatytas
formuoti jaunimo politiką
rūkymo/nerūkymo zonas.
Šilalės rajone. Įtraukti jaunimo
atstovus į įvairių darbo grupių
veiklą.
4.1. Susitikti su Užimtumo tarnybos Šilalės
SJRT nariai prisidės prie
jaunimo darbo centro atstovais ir aptarti
informacijos sklaidos.
jaunimo verslumo skatinimo galimybes.
Bendraudami su jaunimu
informuos apie galimybę
pradėti savo verslą ir nukreips į
atitinkamas institucijas.
4.2. Susitikti su Investicijų ir statybos skyriaus Poilsio vietos po atviru
specialistais ir aptarti jaunimo erdvės po atviru dangumi jaunuoliams
dangumi įrengimo galimybes.
įrengimas. Bevielio ryšio
įrengimas mėgstamiausiose

I ketv.

SJRT nariai, JRK

IV ketv.

SJRT nariai, JRK

I-IV ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC,
AJE.

I-IV ketv.

SJRT nariai, JRK

II ir IV
ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC,
AJE, Užimtumo
tarnybos atstovai.

I-IV ketv.

SJRT nariai, JRK,
Investicijų ir statybos
skyriaus specialistai.

4.3. Susitiki su Šilalės vaikų dienos centro
specialistais ir aptarti jaunuolių, kurie sulaukė
14 metų perėjimą į atvirąjį jaunimo centrą ar
atvirą jaunimo erdvę (Išvažiuojamasis posėdis).

4.4. Atlikti pasirinktų Šilalės rajono seniūnijų
jaunimo situacijos analizę.
4.5. Bendradarbiauti su Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriumi (teminis
posėdis)
4.6. Bendradarbiauti su Šilalės policijos
komisariatu (teminis posėdis).

Esant poreikiui planas gali būti pildomas

jaunimo vietose.
Dienos centro lankytojus,
kuriems jau 14 metų „pervesti“
į Šilalės atvirąjį jaunimo
centrą, kad ir toliau galėtų
saugiai ir tikslingai leisti
laisvalaikį.
Išsiaiškinta jaunimo situacija
seniūnijose. Išgrynintos
jaunimo problemos.
Stebima situacija dėl jaunuolių,
patiriančių socialinę atskirtį.
Išsiaiškinti situaciją dėl
jaunimo nusikalstamumo,
savižudybių.
Inicijuoti priemones
nepilnamečių rūkymo
prevencijai.

II ketv.

SJRT nariai, JRK

IV ketv.

SJRT nariai, JRK

II ketv.

SJRT nariai, JRK, TBK

II ketv.

SJRT nariai, JRK

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2020 m. sausio14 d. protokolu Nr. J1-1
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaita
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) yra visuomeniniais
pagrindais prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis
nuolatinės komisijos statusą ir sudaromas Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. SJRT
tikslai:
1) bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų
koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo
srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose
teisės aktuose;
2) koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
3) užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo
politikos klausimus;
4) stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo
bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
2019 m. įvyko 6 SJRT posėdžiai. Prasidėjus naujai Savivaldybės tarybos
kadencijai buvo suformuota nauja SJRT, įvyko visuotinis jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų bei mokinių savivaldos atstovų susirinkimas, kurio metu deleguoti 5 atstovai į
SJRT. Iš viso SJRT sudaro 10 narių – 5 jaunimo atstovai ir 5 Savivaldybės tarybos bei
administracijos atstovai.
SJRT pateikė 9 pasiūlymus (rekomendacijas) Savivaldybės tarybai,
administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais.
SJRT rengė, svarstė ir pritarė tokiems Tarybos sprendimų projektams, kuriuos vėliau
patvirtino Savivaldybės taryba:
2019-03-28 Nr.T1-71 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatų patvirtinimo“;
2019-03-28 Nr. T1-72 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos
tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2019-09-20 Nr. T1-209 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo
centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2019-11-29 Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos
2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“.
SJRT teikė pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Jaunimo politikos
įgyvendinimo programos Šilalės rajono savivaldybės 2019-2021 m. strateginiame plane. Taip
pat, jaunimo atstovai įtraukti į Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtį.
Įgyvendinant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį Šilalės rajone, SJRT
pritarė siūlymui Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis
stalas“ tapti Jaunimo savanorišką tarnybą organizuojančia organizacija. Iš savivaldybės
biudžeto lėšų skirtas finansavimas jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui –
1000 eurų. 2019 m. ilgalaikę jaunimo savanorišką tarnybą Šilalės rajone atliko 5 jauni
žmonės.

2019 m. kovo mėn. SJRT kvietė jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas
teikti paraiškas daliniam veiklų finansavimui. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų skaičius – 10 projektų:
1. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro pulsas
veikloms „Tvirti jaunimo žingsniai“ – 1200 eurų;
2. Šilalės sporto klubo „Adijus“ šokio konkursui „Pagauk šokio mūzą“ – 500
eurų;
3. VšĮ „Etnoklubas“ respublikinei gegužinei „Muštinis-priemuštinis“ – 1000
eurų;
4. Šilalės gidų asociacijos ekskursijoms-edukacijoms respublikiniame jaunųjų
maltiečių sąskrydyje „Inovatyvūs Šilalės gidai“ – 300 eurų;
5. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ veikloms „Žalia šviesa jaunimui“ – 1200 eurų;
6. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Laukuvos jaunųjų šaulių 7osios kuopos veikloms „Šaulys – tautos karys“ – 470 eurų;
7. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, Pajūrio jaunųjų šaulių
kuopos veikloms „Tėvynės labui 2“ – 600 eurų;
8. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas" projektui „Jaunimo kūrybos darbų parodos“ – 400 eurų;
9. Lietuvos skautijos: „Medvėgalio" tunto (Šilalės S. Gaudėšiaus gimnazijos,
Laukuvos N. Vėliaus gimnazijos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Šilalės r. Obelyno
Pagrindinės mokyklos draugovių) projektui „Tėviškės takais su gerais darbais“ – 400 eurų.
10. Jaunųjų maltiečių projektui „Gerų darbų savaitgalis“ – 200 eurų.
SJRT pastangomis suorganizuota beglobių gyvūnų paramos akcija Šilalės
žemdirbių šventės metu rugsėjo 28 d. Akcijos organizavimui skirta Savivaldybės biudžeto
lėšų – 100 eurų;
Kasmetiniams jaunimo apdovanojimams, kurių metu pagerbiami labiausiai
kraštui nusipelnę jaunuoliai, skirta 200 eurų. SJRT svarstė ir siūlė apdovanoti renginio
„Auksinis jaunimas“ 2019 m. nominantus: 1. Metų jaunimo organizacijos vadovas –
Valdemaras Voras; 2. Metų mokinys – Valdas Vitartas; 3. Metų savanoris – Gustas Zaranka;
4. Metų NVO narys – Sigita Vitaitė; 5. Metų menininkas – Augustinas Mažutis; 6. Metų
sportininkas – Irmantė Jančiauskaitė.
Savivaldybėje veikiančio 1 atviro jaunimo centro ir 1 atviros jaunimo erdvės,
finansuojamų arba kofinansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, pasiekti rodikliai:
AJC „Pulsas“:
-unikalių lankytojų skaičius – 1289;
-nuolatinių lankytojų skaičius – 100;
-bendras lankytojų skaičius – 8460.
-surengta masinių renginių – 6.
-įgyvendinta lankytojų inicijuotų veiklų – 33.
-paruošta publikacijų žiniasklaidai – 41.
AJE Šilalės viešojoje bibliotekoje:
-unikalių lankytojų skaičius – 350;
-bendras lankytojų skaičius – 1920;
-surengta masinių renginių – 11.
2019 m. spalio 2 dieną vyko savivaldybių jaunimo reikalų tarybų susitikimasmokymai, kuriuose dalyvavo ir Šilalės SJRT pirmininkas Tadas Bartkus bei 2 SJRT jaunimo

atstovai – Fausta Sragauskaitė ir Matas Kuvikas. Susitikimo-mokymų metu atvykusieji buvo
supažindinti su SJRT veikimo principu: jaunimo politikos apibrėžimu, SJRT formavimu,
sudėtimi, tikslais, funkcijoms ir teisėmis. Darbo grupėse metu buvo kuriamas planas apie
SJRT darbo ir veiklos organizavimą, atskaitomybę ir veiklos (įsi)vertinimą. Šilalės SJRT
nariai ne tik pagilino žinias apie SJRT veikimą, bet ir susipažino su kitų savivaldybių JRT
atstovais, išgirdo jų gerąsias ir blogąsias patirtis, kurios leidžia tobulėti.
SJRT 2019 m. dalyvavo susitikime su Tauragės jaunimo reikalų taryba.
Susitikimo metu aptarti regionui aktualūs jaunimo politikos klausimai, pasidalinta gerąja
patirtimi, sutarta bendradarbiauti įgyvendinant jaunimo iniciatyvas ir projektus.
2019 m. spalio mėn. SJRT susitiko su Užimtumo tarnybos atstovais pasitarimui
dėl mokinių įdarbinimo vasaros atostogų metu skatinimo. Susitikimas lėmė pataisas Šilalės
rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programoje, kurios suteiks
galimybę kompensuoti darbdaviui su darbo užmokesčiu patirtas išlaidas įdarbinus mokinį
vasaros atostogų metu.
2019 m. vyko dvi Šilalės visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ asamblėjos, kurių metu rinkti jaunimo atstovai į SJRT, aptarti aktualūs
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų klausimai.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ATVIRAS JAUNIMO CENTRO VEIKLOS PLANO 2019 M.
ATASKAITA

Atviro jaunimo centro pavadinimas:
Adresas:
Tel. numeris:
El. paštas:
Internetinis puslapis/socialinio tinklo paskiros adresas:

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviras jaunimo centras
J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė
8 6330 4574
vilma.koncauskaite@gmail.com
https://www.facebook.com/JCpulsas/

Siekiami rezultatai ir jų
poreikių pagrindimas

Pasiekti rezultatai

1

2

Veiklos planavimas Suburti 5-7 savanorių grupę, kuri
motyvuos jaunimą, inicijuos bei
padės vykdyti jaunimo aktyvias
veiklas.

Pradėti mobilų darbą kitose
dviejose seniūnijose (Pajūris,
Kvėdarna) pagal poreikį pratęsti
darbą Laukuvoje, Kaltinėnuose.

Per 2019 m. Šilalės r. savivaldybės kultūros centre ir jos filialuose pagal
trišales sutartis savanoriavo 12 savanorių, 2 iš jų pagal jaunimo savanoriškos
tarnybos aprašą (Ieva Špečkauskaitė, Gabija Jakaitė), 10 – pagal
savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje modelio aprašą (Gabija
Ruzgytė, Ūla Jogminaitė, Ugnė Lapinskytė, Austėja Ignotaitė, Aistė
Arnašiutė, Hubertas Šimkus, Airidas Budreckis, Viltė Vaišnoraitė, Lukas
Liorančas, Lukas Petravičius).
Savanoriai savanoriavo vykdomose renginiuose, veiklose: „Muilo diena“,
„Biliardo turnyras“, „Ultravioletinis stalo tenisas“, „Naktinės šaškės“,
„Valentinas jaunimo pulsu“, diskoteka jaunimui, Šilalės r. sav. kultūros
centro organizuojamoje Užgavėnių šventėje, Maisto banko akcijoje, stalo
futbolo turnyre, pėsčiųjų žygyje „Nepriklausomybės keliais“, „Mažosios
vaikų Velykėlės“, „Helovinas“, Europos judumo savaitė.
Mobilus darbas Pajūryje ir Kvėdarnoje nebuvo pradėtas. Laukuvoje ir
Kaltinėnuose netęstas, dėl mobilaus darbo poreikio seniūnijose tyrimo.

Kuriama patraukli jaunimo centro Atnaujintas darbuotojų kabinetas, įsigyti nauji baldai (foteliai). Papildyti
lankytojams aplinka.
nauji stalo žaidimai, nupirktas xbox‘as. Įsigytas projektorius, kėdės, garso
kolonėlė.
Teikiamos specialisto paslaugos
Pagal poreikį nukreipiama pas specialistus dirbančius kitose įstaigose.
pagal poreikį (psichologo,
pedagogo ir pan.)
Žmogiškieji ištekliai Jaunimo darbuotojai nuolatos
tobulėja ir gilina savo
kompetencijas.

Atviro jaunimo centro darbuotojai dalyvavo mokymuose: Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamuose
mokymuose apie atvirą darbą su jaunimu, savanorišką veiklą organizuojančių
organizacijų, teisė darbe su jaunimu ir jaunimo darbuotojo saugumas
mokymuose. „Eurodesk Lietuva“ nacionalinio koordinatoriaus organizuotose
mokymuose apie Eurodesk tinklo veiklą ir įrankius.

AJC nuolatos dirba savanorių
komanda.

AJC renginius padeda įgyvendinti, koordinuoti savanoriai. Rašo informacinius
pranešimus apie įvykusias veiklas, kuria skelbimus, juos maketuoja,
fotografuoja, kuria dekoracijas, scenarijus, viešina renginius socialiniuose
tinkluose.
Pateikti 2 projektai Jaunimo reikalų departamentui, kuriais siekiama gauti
finansavimą atviriems jaunimo centrams, erdvėms. Šilalės rajono savivaldybei
pateiktas ir įgyvendintas projektas „Tvirti jaunimo žingsniai“.

Lėšų, reikalingų
žmogiškiesiems ištekliams,
paieška.
AJC partneriai (Policija,
koordinacinis centras ,,Gilė“,
socialinių paslaugų namai,
kiti atviri jaunimo centrai,
seniūnijos, bendruomenės).

Suorganizuoti 2 susitikimai su Tauragės atviru jaunimo centru, vykta į Gargždų
ir Plungės atvirus jaunimo centrus, susitikta su Skuodo atviru jaunimo centru.
Organizuotos 3 diskotekos, kurių metu bendradarbiauta su policija. Žygyje
„Nepriklausomybės keliais“ bendradarbiauta su Pajūrio Stanislovo Biržiškio
gimnazija, Pajūrio miestelio seniūnija, bendruomene. Vaikų gynimo dienos
rengnyje įtrauki 5 partneriai (Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, Šilalės
visuomenės sveikatos biuras, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Šilalės
viešoji biblioteka). Iniciatyvoje Europos judumo savaitė bendradarbiauta su
Socialinių paslaugų namais.

Darbo organizavimas Centro lankytojams teikiamos
neformalaus ugdymo,
socialinės, pedagoginės,
psichologinės paslaugos.
Centras dirba darbo dienomis
nuo 10 iki 19 val. Esant
poreikiui tikslingai jaunimo
veiklai centras veikia ir
savaitgaliais bei švenčių
dienomis (ne darbo metu).
Patalpos ir infrastruktūra AJC virtuvėlės patalpų
atnaujinimas.
AJC baldų atnaujinimas.
Finansinių išteklių valdymas AJC finansinių srautų
planavimas: biudžetinis
finansavimas, projektinė
veikla, rėmėjų lėšos.
Įvairioms AJC veikloms
reikalingų lėšų paieška.
Dalyvavimas įvairiuose
(miesto, nacionaliniuose,
tarptautiniuose) jaunimo,
neformalaus ugdymo
programų konkursuose.
Veiklos viešinimas ir AJC matomas jaunimo
pristatymas renginiuose.

Organizuoti savigynos kursai, kuriais siekiama ugdyti jaunų žmonių protinį ir
fizinį tobulėjimą, bendradarbiavimą, pagarbą aplinkiniams, kritišką ir analitinį
mąstymą, valią, ištvermę. Vykdyta savanoriška veikla.
Atviras jaunimo centras dirba pirmadienį – ketvirtadienį nuo 10.00 val. iki 19.00
val., penktadienį nuo 9.00 val. iki 17.45 val. Esant poreikiui dirbama
savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Dėl lėšų trūkumo virtuvėlė neatnaujinta.
AJC baldų atnaujinimas (biuro kėdžių, stalo, minkšto kampo, sėdimo suolo prie
biliardo stalo atnaujinimas).
AJC biudžeto parengimas, savalaikis finansinių ataskaitų rengimas ir pateikimas
suinteresuotoms institucijoms.

Parengti 2 projektai finansavimui gauti.
-

Dalyvauta Gargždų atviro jaunimo centro organizuojamame krepšinio turnyre,
Jaunimo vasaros akademijoje, Etnokultūrinėje stovykloje, protmūšyje „Europa ir
aš“, projekto „JUDAM“ pristatyme, renginyje „Talentas 2019“, Šilalės rajono
visuomeninių jaunimo organizacinių „Apskritasis stalas“organizuotame
renginyje „Auksinis jaunimas“.

AJC žinomas įvairiose
organizacijose.

AJC matomas viešosiose
miesto erdvėse.

AJC matomas ir sekamas
socialiniame tinkle
„Facebook“.
AJC matomas vietinėje
spaudoje.

AJC žinomas Šilalės rajono
mokyklose.

Atviras jaunimo centras pristatytas Šilalės Jaunimo darbo centre. Dalyvauta
Vlado Statkevičiaus muziejaus organizuojamuose parodose, visuotiniuose
jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą rinkimuose ir jaunimo organizacijų
asamblėjoje, neformaliame pokalbyje su Šilalės rajono savivaldybės meru „Prie
arbatos puodelio“.
Bendruomenių parke organizuota Europos judumo savaitė. Pajūrio miestelio
apylinkėse organizuotas žygis „Nepriklausomybės keliais“. Prie Šilalės kultūros
centro organizuotos Vaikų Velykėlės bei Tarptautinė vaikų gynimo diena.
Miesto šventės metu organizuotas jaunimo kiemelis.
Per 2019 m. Atviro jaunimo centro socialinio tinklo „Facebook“ sekėjų
skaičiaus prieaugis: 301.
Parašytas 1 straipsnis Šilalės rajono laikraštyje „Šilalės artojas“. 2 straipsniai
internetiniame laikraštyje „Šilalės naujienos“. Patalpinti 41 informaciniai
pranešimai Šilalės atviro juanimo centro bei Šilalės kultūros centro socialinio
tinklo „Facebook“ paskyrose.
Šilalės atviras jaunimo centras pristatytas Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus ir
Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijose.

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO RODIKLIAI
Eil nr.
1.
2.
3.
4.

Veiklos rodikliai 2019 m.
Bendras lankytojų skaičius
Unikalus lankytojų skaičius
Socialiai remtinų centro lankytojų skaičius
Jaunimo iniciatyvų/suorganizuotų veiklų skaičius

Veiklos rodiklių reikšmės metų pabaigoje
II metai
8460
500
10
33

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
Interaktyvios jaunimo erdvės 2019 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos plane buvo numatyta suorganizuoti 10 renginių, per metus jų buvo vienu
daugiau – 11. Renginiai skirti įvairaus amžiaus dalyviams nuo vaikų iki apsilankiusių senjorų. Iš
viso šiuose renginiuose dalyvavo 350 lankytojų.
2019 m. Interaktyvioje jaunimo erdvėje vykę renginiai:
Vasario 04–08 d. vyko „Saugaus interneto savaitė“. Jos metu lankytojai buvo supažindinami apie
galimas grėsmes internete ir kaip jų išvengti (20 dalyvių).
Vasario 25 d. vyko filmo peržiūra su Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokiniais (10
dalyvių).
Kovo 13 d. vyko filmo „Nenugalimas“ peržiūra, skirta Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui (5
dalyviai).
Birželio 17 d. vyko šokio iššūkis su vasaros dienos stovyklos dalyviais. Susirinkę vaikai varžėsi
tarpusavyje interaktyviuose šokiuose (žaidžiant žaidimus, kurie palaiko kinect technologiją) (14
dalyvių).
Rugpjūčio 06–spalio 31 d. veikė pabėgimo kambarys „Agatos Kristi detektyvas“. Jame lankytojai
galėjo išbandyti savo loginį mąstymą, pasijausti tikrais detektyvais, turiningai praleisti laiką (157
dalyvių).
Rugpjūčio 22 d. vyko „Interaktyvios Europos sporto žaidynės“. Susirinkę vaikai rungtyniavo
tarpusavyje interaktyviose olimpinių žaidynių sporto šakose (žaidžiant žaidimus, kurie palaiko
kinect technologiją). (13 dalyvių).
Rugpjūčio 22 d. vyko 3D filmo „Dėžinukai“ peržiūra (13 dalyvių).
Rugsėjo 17 d. iki lapkričio 22 d. pagalba vykdant projektą „Inžinerijos stebuklas – robotika Tavo
rankose“, kurio metu įvyko 20 užsiėmimų (60 dalyvių).
Spalio 29 d. vyko Helovino šventė mažiesiems, kurios metu buvo vykdomos linksmai šiurpios
užduotys, klausomasi šia tema skirtos muzikos, žaidžiami žaidimai (30 dalyvių).
Lapkričio 27 d. vyko integruota lietuvių kalbos, geografijos ir istorijos pamoka apie Šilalės rajono
ežerus. Literatūrinė popietė skirta Žemaitijos ir Vietovardžių metams paminėti, joje dalyvavo ir su
savo gimtuoju kraštu susipažino Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos septintokai (18 dalyvių).
Gruodžio 06 d. vyko „Interaktyvios žiemos sporto žaidynės“. Susirinkę vaikai rungtyniavo
tarpusavyje interaktyvaus slidinėjimo rungtyse (žaidžiant žaidimus, kurie palaiko kinect
technologiją) (40 dalyvių).
2019 metais buvo 1920 lankytojai (300 unikalių lankytojų). Kadangi Interaktyvioje jaunimo
erdvėję buvo techninių įrangos gedimų lankytojų skaičius mažesnis nei praėjusiais metais.
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