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(Švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei
rodikliai)

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro (toliau – Centro) 2020-2022 metų strateginio ir
2020 metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į bendruomenės telkimą
pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo (si) reikalavimus
atliepiančios aplinkos, teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. 2020 m. veiklos prioritetas –
plečiant patrauklių neformaliojo vaikų švietimo formų ir programų pasiūlą, gerinant teikiamų
paslaugų kokybę, į Centre vykdomas veiklas pritraukti kuo daugiau miesto, rajono mokyklose
besimokančių skirtingo amžiaus vaikų ir jaunuolių, pozityviam laisvalaikio praleidimui.
Metinio veiklos plano tikslas: 1. Burti bendruomenę pozityvioms iniciatyvoms, dialogui,
sėkmingam strateginių tikslų įgyvendinimui.
1.1. skatinti Centro darbuotojų kompetencijų tobulinimą, paremtą savianalize bei veiklos
vertinimo išvada: 10 neformaliojo švietimo mokytojų, 2 socialiniai pedagogai ir 1 psichologas
atliko savo veiklos ir kompetencijų tobulinimo savianalizę. Numatyta veiklos tobulinimo
prioritetinė kryptis - pasirengimas nuotoliniam darbui. Informacinių technologijų įvaldymo
svarba ypatingai išryškėjo paskelbus šalyje karantiną ir perėjus dirbti nuotoliniu būdu.
Nuotoliniam darbui pasirinkta Microsoft Teams 365 programa. Etatiniai darbuotojai dalyvavo
kasmetiniame veiklos vertinime - parengtos 6 darbuotojų vertinimo išvados. 80% darbuotojų
tobulino kompetencijas mokymuose, seminaruose, vykdė refleksiją.
1.2. Stiprinti bendruomenės vaidmenį, tobulinant informacijos apie Centro veiklą ir teikiamas
paslaugas sklaidą: atnaujinta Centro internetinė svetainė, praplėstas svetainės turinys,
patobulintas informacijos prieinamumas. Centro internetinėje svetainėje, socialiniuose
tinklapiuose nuolat talpinama informacija apie Centre vykdomas veiklas, vaikų, mokinių,
jaunuolių pasiekimus ir kt. https://www.facebook.com/uvjuc, https://www.jaunimas.utena.lm.lt/
Neformaliojo švietimo būrelius/studijas lankantys mokiniai dalyvavo 2 tarptautiniuose
konkursuose, kurie vyko nuotoliniu būdu, 3 respublikinėse konkursinėse parodose, 2
respublikinėse varžybose, 2 rajoninėse parodose.
Stiprinant socialinę partnerystę – Vaikų dienos centras vykdė bendras veiklas su Molėtų r.
Alantos ir Utenos r. Saldutiškio vaikų dienos centrais, aptartos bendradarbiavimo galimybės su
Biržų atviruoju jaunimo centru, veiklos/susitikimai mišriu ir nuotoliniu būdu su Ukmergės,
Rokiškio, Panevėžio ir Zarasų atviraisiais jaunimo centrais, pasirašytos 3 bendradarbiavimo
sutartys bendrų veiklų vykdymui.
2. Tikslas. Gerinti Centre teikiamų paslaugų kokybę.
2.1. Plečiant neformaliojo vaikų švietimo formų ir programų pasiūlą, programų įgyvendinimo
metodų įvairovę, sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, tobulėjimui, teikiamos paslaugos
prieinamumui: 2020 m. Centre buvo vykdoma 12 įvairių ugdymo krypčių neformaliojo švietimo
programų, sukomplektuota 17 grupių. Visos programos akredituotos savivaldybės akreditacijos
komisijoje. I pusmetį kiekvieną mėnesį programose dalyvavo apie 240 mokinių iš jų: 211
mokiniams ugdymas finansuojamas ES lėšomis (88% nuo bendro mokinių skaičiaus) ir 29 – tėvų
lėšomis.
II pusmetį - 238 mokiniai, iš jų: 203 NVŠ lėšomis (85% nuo bendro mokinių skaičiaus) ir 35 –
tėvų lėšomis. Vykdant ugdymą nuotoliniu būdu, I pusmetyje NVŠ lėšomis mokinių skaičius
sumažėjo 15%, II pusmetyje – 2%. Galima teigti, kad mokytojų kompetencijų tobulinimas IKT
srityje turėjo įtakos teikiamos paslaugos kokybei. Remiantis vykdyta neformaliojo vaikų švietimo
programų poreikio analize, neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas buvo papildytas 1
programa.
Neformaliojo vaikų švietimo programose, Vaikų dienos centre įgyvendintos įtraukiojo

ugdymo nuostatos. Vaikų dienos centrą lankė 10 neįgalumą turinčių vaikų.
Įgyvendintas vaikų stovyklų projektas „Atostogos kitaip“. Įvykdytos projekte planuotos
edukacinės veiklos, kuriose dalyvavo 63 mokiniai.
Vykdytos edukacinės veiklos: 2 edukacinės išvykos Atvirą jaunimo centrą lankantiems
jaunuoliams, kurių metu dalyvavo po 20 asmenų, 3 - Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams, 1
meno terapijos pamoka.
Organizuojant vasaros užimtumą, vykdyta 4 parų vasaros stovykla Atvirą jaunimo centrą
lankantiems jaunuoliams, dalyvavo 20 asmenų. Parengta 1 vaikų vasaros užimtumo organizavimo
programa, kurioje dalyvavo 48 vaikai.
Siekiant Centro būrelius/studijas lankančių pradinių klasių mokinių saugumo, teritorinio
prieinamumo neformaliojo švietimo paslaugos Aukštakalnio mikrorajono vaikams teikiamos
arčiau jų gyvenamosios vietos.
2.2. Teikti įvairiapusę socialinę ir ugdomąją pagalbą Vaikų dienos centrą lankantiems
vaikams ir asmenims (šeimoms): 80% Vaikų dienos centrą lankančių vaikų ir 50% šeimų
dalyvavo edukacinėse, sportinėse ir kūrybinėse veiklose. Vyko 6 socialinio atsparumo ir
bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai vaikams, kuriuose dalyvavo apie 60% Vaikų dienos
centrą lankančių vaikų. Įrengtas mini gyvūnijos kampelis.
Vyko 8 grupiniai užsiėmimai vaikams. Psichologo konsultacijas gavo apie 60% Vaikų dienos
centrą lankančių vaikų ir 70% asmenų (šeimų). Vaikams įrengtas emocijų kambarys. Vaikų
dienos centras vykdė projektą finansuotą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Asmenims (šeimoms) vyko tėvystės įgūdžių, tarpasmeninių santykių valdymo mokymai,
kuriuose dalyvavo apie 70% Vaikų dienos centrą lankančių asmenų (šeimų). 30% riziką
patiriančių asmenų (šeimų) dalyvavo individualiuose pokalbiuose, 30% asmenų (šeimų)
naudojosi drabužių skalbimo paslauga.
2.3. Sudaryti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes, savirealizacijos erdvės
nerandantiems Atvirą jaunimo centrą lankantiems jauniems žmonėms bei padėti integruotis į
visuomenę: per metus suorganizuota per 100 įvairių jaunimo užimtumo veiklų (Atvirame
jaunimo centre veiklos vyko ir vasaros metu): 3 - mokymai jaunuoliams; 1 – jaunimo savaitgalis,
3 - edukacinės išvykos; 4 – žygiai; 5 - turnyrai; 3 - varžybos; 13 - maisto gamybos popiečių; 13 filmų vakarai; 6 - „UAJC naktys“; 9 - menų dirbtuvės; 12 - bendravimo grupės susitikimų; 37 –
virtualūs susitikimai; 114 stalo ir video žaidimų vakarų; ir kt. Per metus Atvirame jaunimo centre
savanoriavo 6 jaunuoliai. Atviras jaunimo centras vykdė 3 projektus, kuriems buvo gautas 19100
Eur finansavimas: 16000 Eur – iš Jaunimo reikalų departamento prie SADM; 3100 – Utenos
rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

