
 

PATVIRTINTA 

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro 

2018-03-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-13 

 

UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2018 M. 

VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

 Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro (toliau Centro) 2018 m. veiklos planas skirtas 

Centre vykdomo neformaliojo vaikų švietimo, Dienos centro, Atviro jaunimo centro veiklai 

organizuoti. Veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Centro 2017-2019 m. strateginį veiklos planą, 

valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017- 2019 m. tobulinimo prioritetus, 

Centro veiklos kokybės įsivertinimo išvadas. 

 2017 m. Centre dirbo 30 darbuotojų: 12 - neformaliojo švietimo mokytojų: iš jų: 1 – 

metodininkas, 3 vyr. mokytojai. Visų mokytojų kvalifikacija atitiko LR švietimo įstatyme, 

mokytojų kvalifikacijos apraše nustatytus reikalavimus; 4 – Dienos centro darbuotojai, 2 – Atviro 

jaunimo centro darbuotojai, 5 – administracijos, 6 - ūkinio personalo darbuotojai 1 - projekte 

dirbantis darbuotojas. 

  2017 m. Centre buvo vykdoma 15 neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) programų, 

sukomplektuota 19 grupių, kurias visus mokslo metų mėnesius lankė didesnis negu nustatytas 

minimalus vaikų, mokinių skaičius. Visos programos akredituotos rajono savivaldybės NVŠ 

programų vertinimo komisijoje. Kiekvieną 2017 mokslo metų I pusmečio mėnesį būrelius/studijas 

lankė vidutiniškai 258 vaikai. Iš jų 3,5% (9 vaikai) dalyvavo daugiau negu vienoje Centre 

vykdomoje NVŠ programoje. 220 mokinių ugdymas buvo finansuojamas NVŠ tikslinėmis 

valstybės/ES lėšomis (85%). Apie 15% vaikų, mokinių būrelius/studijas lankė tėvų lėšomis. 

Antrame 2017 m. pusmetyje NVŠ programose kiekvieną mėnesį vidutiniškai dalyvavo 235 vaikai. 

NVŠ tikslinėmis valstybės/ES lėšomis ugdymas buvo finansuojamas 187 (73%) mokiniams. 

Vidutiniškai kiekvieną mėnesį 48 vaikams (27%) ugdymą finansavo tėvai. Vidutiniškai kiekvieną 

2017 mokslo metų mėnesį Centre teikiama neformaliojo švietimo paslauga pasinaudojo 247 vaikai: 

35% pradinių klasių mokiniai, 45 % progimnazijų ir apie 20% gimnazijų mokiniai. 

 Dienos centre teikiamos bendrosios ir specialiosios (socialinės priežiūros) socialinės 

paslaugos vaikams ir jų šeimoms. Vaikai prasmingai leisdami laiką Dienos centre, matydami 

teigiamą pavyzdį, būdami saugioje aplinkoje, lengviau įsijungia į visuomenės gyvenimą. Siekiant 

teigiamų rezultatų, reikalingas visų šeimos narių įgalinimas – ne tik kiekvieno šeimos nario 

gebėjimų skatinimas atskirai, bet visos šeimos bei jos aplinkos narių atsakomybės prisiėmimas už 

savo sprendimus bei savo gyvenimo kūrimą. Dienos centre organizuojamos įvairios veiklos (bendri 

užsiėmimai, renginiai) skatina vaikų ir šeimų tarpusavio supratimą ir savarankiškumą, saugaus 

laisvalaikio praleidimą. 2017 m. Dienos centre teikiamomis paslaugomis pasinaudojo 46 socialinės 

rizikos vaikai ir 33 socialinės rizikos šeimos.  

 Atviras jaunimo centras vykdė atvirą darbą su jaunimu, teikė socialinę, pedagoginę, 

psichologinę pagalbą 14 - 29 metų mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, 

kuris dėl įvairių priežasčių neturėjo galimybių ar noro įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. 

Atvirame jaunimo centre jaunuoliams organizuotos veiklos, skatinančios jaunimo motyvaciją ir 

gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, dirbama su jaunimo grupėmis bei su 

individualiais asmenimis ir kt. Atviro jaunimo centro užimtumo specialistai rengė projektus, 

organizavo žygius, orientacines varžybas, akcijas, veiklas vasaros užimtumui, stalo žaidimus, filmų 

peržiūras ir jų aptarimus, vykdė mobilų darbą. Atvirame jaunimo centre kiekvieną dieną lankėsi 

apie 15-20 jaunuolių. 

 



 

 

 Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras tapo traukos centru Utenos miesto bei rajono 

vaikams, mokiniams, jaunuoliams, šeimoms. 

  

II SKYRIUS 

VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant veiklos plano tikslo: Kurti pozityvumu, partneryste ir bendradarbiavimu grįsto 

Centro kultūrą uždavinį Telkti Centro bendruomenę bendriems darbams, orientuotiems į kiekvieno 

vaiko sėkmę atlikta Centro būrelius/studijas lankančių mokinių bei jų tėvų apklausa apie vaikų, 

mokinių saugumą Centre, gerą savijautą. 80% apklausoje dalyvavusių mokinių teigia, kad Centre 

jiems patinka. Daugiau negu 70% mokinių teigia, kad Centre jaučiasi saugūs, iš jų niekas nesišaipo, 

nesityčioja. Nėra užfiksuota patyčių atvejų. Mokiniai pripažįsta kitų teisę būti kitokiais, nei jie yra. 

Apklausos rezultatai aptarti pedagoginių darbuotojų tarybos posėdyje.  

2017 m. lapkričio mėnesį Centre atlikta darbuotojų apklausa apie įstaigos mikroklimatą. 

Apklausos duomenimis Centro mikroklimatas vertinamas labai gerai. Daugiau kaip 80% 

apklaustųjų nurodė, jog darbo aplinka saugi, bendravimas ir bendradarbiavimas Centre yra 

kokybiškas.  

Parengtas Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro Etikos kodeksas. 

Vykdant antikorupcinę švietėjišką veiklą mokinių tarpe, Centre buvo surengta 

būrelius/studijas lankančių mokinių bei Dienos centrą lankančių vaikų piešinių paroda „Korupcijai 

– ne!“. Antikorupcine tema piešinius piešė apie 15% neformaliojo vaikų švietimo veiklose 

dalyvaujančių mokinių. Į antikorupcinės savaitės veiklas įsitraukė apie 40% mokytojų. Siekdami 

atkreipti jaunimo dėmesį į korupcijos daromą žalą, 2017 m. gruodžio 9 dieną Atviro jaunimo centro 

jaunuoliams organizuota diskusija „Kurkime Lietuvą be korupcijos“. Jaunimas analizavo 

kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnyba, mokesčių vengimo, sukčiavimo, papirkimo, pareigų 

neatlikimo ir kt. padarinius. Diskusijoje antikorupcine tema dalyvavo apie 50% Atvirą jaunimo 

centrą lankančių jaunuolių. 

Kuriant bendradarbiavimu ir partneryste grįstą Centro kultūrą buvo numatyta organizuoti 

bendras veiklas apjungiančias būrelius/studijas, Dienos centrą lankančius mokinius bei Atviro 

jaunimo centro jaunuolius. Numatyta priemonė įgyvendinta 25%. Centro patalpos puošiamos vaikų, 

mokinių, jaunuolių, mokytojų darbais. Informaciniuose stenduose periodiškai atnaujinama 

informacija apie Centre vykstančias veiklas.  

Plečiant Centro tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bendradarbiavimas vyko su miesto, rajono 

švietimo įstaigomis, kitomis šalies institucijomis teikiančiomis vaikams neformaliojo švietimo 

paslaugą. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su 2 miesto bendrojo ugdymo mokyklomis bei su 2 

kitų miestų neformaliojo vaikų švietimo paslaugą teikiančiomis institucijomis. Centre vyko 

tarprajoninės robotų varžybos, kuriose dalyvavo Rokiškio, Anykščių mokyklų mokiniai. Po varžybų 

vyko robotikos būrelių vadovų – neformaliojo švietimo mokytojų metodinis pasitarimas, kuriame 

buvo pasidalinta gerąja patirtimi, aptarti bendradarbiavimo aspektai. Dienos centro darbuotojai 

nuolat bendradarbiavo, konsultavo(si) su rajono, mokyklų socialiniais pedagogais, Socialinių 

paslaugų centro, VTAS darbuotojais. Bendradarbiaujant su Molėtų rajono Alantos dienos centru 

„Daigelis“ organizuoti du susitikimo vizitai: Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centre, Alantos 

dienos centre, darbuotojai pasidalino gerąja patirtimi. Atviro jaunimo centro darbuotojai aplankė 

Rokiškio, Ukmergės Panevėžio jaunimo centrus, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. 

Respublikinėse meno darbų parodose, konkursuose, varžybose dalyvavo keramikos, 

robotikos, sportinių šokių studijos „Soventus“, šiuolaikinių šokių būrelio, dainavimo studijos, 

imtynių, aviamodeliavimo būrelių mokiniai. Robotikos būrelio mokinių komanda „Vėjavaikiai“ 

respublikinėse robotų varžybose „Robotiada 2017“ tapo prizinės II vietos nugalėtoja. „Robotiadoje“ 

dalyvavo daugiau negu 70 mokinių komandų iš įvairių šalies bendrąjį ugdymą vykdančių švietimo 

įstaigų. Robotiadoje komandos varžėsi dėl teisės atstovauti Lietuvą pasaulinėse robotų varžybose. 



 

Centro interneto svetainėje, kuri pritaikyta išmaniesiems telefonams, socialiniame 

tinklalapyje, spaudoje, informaciniuose stenduose visuomenei nuolat pateikiama informacija apie 

Centre vykdomas veiklas.  

2017 m. surengtos keramikos, fotografijos ir kino, dizaino studijos mokinių parodos A. ir M. 

Miškinių viešosios bibliotekos filialuose, švietimo centre, A. Šapokos, „Saulės“ gimnazijose, 

Krašuonos progimnazijoje, Aušros prekybos centre. Utenos švietimo centrui vykdant Kultūros 

rėmimo fondo finansuojamą projektą „Utenos kraštas vaikų ir jaunimo dailės kūriniuose“ rajono 

mokyklų mokiniai kūrybinių dirbtuvių metu, kartu su menininkais ir mokytojais, sukūrė dedikacijas 

šviesuoliams, garsinantiems mūsų kraštą. Centro keramikos būrelio mokinė Greta Paknytė sukūrė 

exlibrį vertėjui Antanui Paragiui. Rugsėjo 21-ą dieną, Lietuvos Respublikos Seime, atidaryta 

projekto "Utenos kraštas vaikų ir jaunimo dailės kūriniuose" paroda. Parodoje, savo darbą 

eksponavusi Greta Paknytė, pagerbta padėkos raštu, jos mokytojai Jovitai Paukštytei įteikta padėka, 

už pilietiškumo vertybių diegimą jaunajai kartai. Per metus Centro meno galerijoje nuolat vyko tiek 

autorinės, tiek bendros meno krypties būrelius lankančių mokinių darbų parodos. Dienos centro 

bendruomenė, Velykų proga, rankų darbo kurtais dekoro elementais papuošė PC „Aušra“ interjerą.  

Tarptautinę vaikų gynimo dieną Dienos centro vaikai paminėjo nuvykę į Alantos Dienos 

centrą „Daigelis“. Kalėdų laukimu Dienos centro vaikai pasidalino su Utenos rajono savivaldybės 

darbuotojais, juos aplankydami ir įteikdami savo rankų darbo dovanas. Atviro jaunimo centro 

lankytojai dalyvavo konkurse „Kalėdinis NIC erdvių apipavidalinimas“. Jaunimo bendrai sukurtas 

darbas papuošė Utenos Namų idėjų centro prekybos erdves, suteikė joms kalėdinę, šventišką 

atmosferą. Jaunuoliai išmoko savo kūrybą pritaikyti viešoms erdvėms. 

Įgyvendinant 2 tikslo uždavinį - plėsti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą buvo 

numatytos priemonės susijusios su vaikų užimtumu jų atostogų metu. 2017 m. buvo numatyta 

vykdyti vaikų vasaros užimtumo programą „Atverkim vasarai duris“. Priemonė pilnai įgyvendinta. 

Birželio mėnesį Centre vykusiose užimtumo savaitėse buvo teikiama vaikų dienos priežiūros 

paslauga pradinių klasių mokiniams. Užimtumo savaičių organizavimo tikslas – sudaryti sąlygas 

vaikams mokinių atostogų metu turiningai pailsėti, skatinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos 

poreikius, plėtoti gebėjimus ir patirtį, saugoti ir stiprinti sveikatą. Vykdant užimtumo savaičių 

veiklas neformaliojo švietimo mokytojams aktyviai talkino savanoriai - gimnazijų mokiniai, Atviro 

jaunimo centro jaunuoliai. 

Robotikos būrelio mokytojas M. Grašys organizavo edukacines robotikos pamokas Užpalių 

gimnazijos pradinių klasių mokiniams, Krašuonos progimnazijos mokiniams. 

Visų Centre dirbančių mokytojų kvalifikacija atitinka mokytojų kvalifikacijos apraše 

nustatytus reikalavimus. Pagal galimybes mokytojai tikslingai tobulino bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas. Mokytojai įgijo kompetencijų vaikų užimtumo atostogų metu organizavimo srityje. 

Dienos centro darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami mokymuose seminaruose, 

konferencijose. Socialinio darbuotojo padėjėja tęsia socialinio darbuotojo studijas Utenos 

kolegijoje. Atviro jaunimo cento užimtumo specialistai dalinosi gerąja darbo patirtimi su Lietuvos 

jaunimo centų darbuotojais, dalyvavo JRD organizuotose individualiose konsultacijose bei darbo su 

jaunimu metodų taikymo mokomajame vizite Belgijos Karalystėje. 

 Centre vykdytas veiklos kokybės įsivertinimas į kurį buvo įtraukta visa bendruomenė. 

Įsivertinimo išvados panaudotos Centro veiklos tobulinime.  

 Atlikus neformaliojo vaikų švietimo programų analizę vykdomų programų pasiūla papildyta 

teatro studijos programa. Būrelių/studijų materialinė bazė papildyta priemonėmis ir medžiagomis, 

reikalingomis kokybiškam programų įgyvendinimui. Bazei stiprinti panaudotos NVŠ tikslinės 

valstybės skirtos lėšos. 

Vykdant projektą „Utenos vaikų Dienos centras“, kuris finansuojamas įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaiko gerovės 2013–2018 m. 

programą Centro materialinė bazė buvo papildyta reikiamomis priemonėmis, skirtomis projektinių 

veiklų įgyvendinimui. Projekto „Sveikas vaikas – sveika visuomenė“ finansuojamo iš Utenos 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos, lėšomis įsigyta sporto prekių ir 

inventoriaus.  



 

Mažinant socialinę vaikų ir jų šeimų atskirtį Dienos centre kasdienėmis veiklomis 

prisidedama prie vaikų gyvenimo kokybės gerinimo. Ugdomi vaikų ir šeimų socialiniai įgūdžiai, 

kartu su vaikais ruošiamos pamokos, organizuojamas Dienos centro lankytojų turiningas ir 

prasmingas laisvalaikis. Vykdoma prevencinė veikla, teikiama psichologinė pagalba. 

Ugdant vaikų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, apie 50% Dienos centrą lankantiems 

vaikams buvo suteikta pagalba ruošiant pamokas, 90% vaikų gavo nemokamus užkandžius. Buvo 

vedami grupiniai užsiėmimai, kurių metu vaikai mokėsi saugumo įgūdžių, atsispirti žalingiems 

įpročiams. Kasdieninės veiklos metu vaikams organizuoti sporto užsiėmimai treniruoklių salėje, 

kompiuterių klasėje, žaidimų kambaryje keramikos studijoje, rankdarbių dirbtuvėse. Vykdant 

projektines veiklas, vaikai dalyvavo keramikos, muilo gamybos ir kt. užsiėmimuose. Birželio mėn. 

Dienos centre buvo vykdoma vaikų užimtumo savaitė, jos metu vaikai aktyviai sportavo, stiprino 

sveiko gyvenimo įgūdžius, mokėsi sveikos mitybos principų, keliavo, vyko į pažintinę – edukacinę 

išvyką. 

Vaikams organizuotos pažintinės, edukacinės išvykos. Išvykos į Anykščius, vaikai lankėsi 

Lajų take, prie Puntuko akmens, pabuvojo Anykščių menų inkubatoriuje - Cosmos Paukščių take, 

patys drąsiausi išbandė virtualią realybę. Išvykos į „Paukščių kaimą“ metu vaikai vaišinosi 

„milžiniškoj“ keptuvėje iškepta kiaušiniene, kvapnia žolelių arbata, apžiūrėjo daugybę naminių 

paukščių rūšių ir kitų gyvūnų. Lapkričio mėn. vaikams buvo vedama edukacinė picos kepimo 

pamoka „Amber“ picerijoje Utenoje. 

Dienos centre kartu su vaikais vyksta pasiruošimas šventėms, įsimintų datų minėjimas, 

vaikų gimtadienių šventimas. Švenčiamos kalendorinės šventės (Kalėdos, Velykos, Vasario 16, 

Kovo 11, Vaikų gynimo diena ir kt.) Dienos centras dalyvavo, organizavo 11 prevencinių renginių: 

Visi skirtingi visi lygūs, Smurtui ne, Antikorupcijos diena, Pyrago diena ir kt. Utenos kino namuose 

„Taurapilis“ vaikai žiūrėjo ir aptarė edukacinį filmą „Tamsta Varlius“. Ugdant vaikų saugaus 

gyvenimo įgūdžius, vaikai lankėsi Utenos apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje kur 

specialistai pademonstravo gelbėjimo įrangą, papasakojo ką reikia daryti nelaimės atveju, kur 

kreiptis. Vaikai lankėsi Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Saugaus eismo klasėje. 

Vaikai buvo supažindinti su kelių eismo, važiavimo dviračiais taisyklėmis, atkreiptas dėmesys į 

dažniausiai pasitaikančias pėsčiųjų ir dviratininkų klaidas, paaiškinta atšvaitų nešiojimo svarba. 

Dienos centrą lankantys vaikai spalio mėnesį dalyvavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato organizuotame renginyje - "Draugo diena". 

Teikiant šeimos įgalinimo paslaugą Dienos centrą lankantys asmenys gavo individualią 

socialinio darbuotojo bei psichologo pagalbą. Konsultacijas lankė apie 70% Dienos centro klientų, 

iš viso suteikta 371 psichologo konsultacija. Dienos centrą lankančioms mamoms buvo 

organizuojami pozityvios tėvystės mokymai (1 grupė), vedami bendravimo įgūdžių užsiėmimai. 

Dienos centrą lankančios mamos dalyvavo maisto ruošimo užsiėsimuose. Taip pat organizuotos 

bendros veiklos šeimoms, kur vaikai su tėvais skatinti veikti kartu t. y. prasmingai leisti laisvalaikį, 

gaminti nesudėtingus patiekalus, meninius darbelius. Tėvai kartu su vaikais dalyvavo bendruose 

renginiuose, šventėse. Šeimoms organizuotos išvykos, kuriose dalyvavo tėvai kartu su vaikais – VU 

botanikos sodą, Rokiškio muziejų, išvykų metu šeimos dalyvavo edukaciniuose, bendravimo 

stiprinimo užsiėmimuose. 

Centre inicijuojamos veiklos skatinančios asmenybės brandos tobulėjimą. Atnaujintos 

Atviro jaunimo centro patalpos. Patalpų atnaujinimui idėjas generavo apie 20% Atvirą jaunimo 

centrą lankančių jaunuolių.  

Plėtojama jaunimo partnerystės strategija. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Atvirais 

jaunimo centrais. 

 Projektinė veikla: 2017 m. kokybiškam Dienos centre teikiamų socialinių paslaugų 

užtikrinimui, parengtas projektas „Utenos vaikų dienos centras“. Projektas finansuotas Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Vertė – 11711 Eur. Projekto lėšomis buvo įsigytos 

priemonės veikloms vykdyti, edukaciniai žaidimai vaikams, priemonės rankdarbiams, maitinimas 

vaikams, pirktos edukacinių ekskursijų paslaugos ir kt. socialinės rizikos vaikams ir šeimoms. 



 

Dienos centrą lankančių vaikų maisto ruošimo įgūdžių ugdymui surasti rėmėjai maisto produktais 

paremti. 

 Centro nuostatuose numatytai veiklai vykdyti 2017 m. surasti rėmėjai ir gautos lėšos. 

 2017 m. Atviro jaunimo centro veiklinimui parengtas projektas „Ju2am 2017“. Projektas 

finansuotas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos lėšomis. Skirta suma – 2800 Eur. Tai jaunuolių laisvalaikio, renginių, naktinių 

orientacinių varžybų, mobilaus darbo, darbo gatvėje planavimas ir kt. 

 2015-2018 metais įgyvendinamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos projektas „Atrask save“. Tai darbas su nedirbančiais, nesimokančiais, 

mokymuose nedalyvaujančiais 15-29 metų jaunais žmonėmis. Projekto metu Centre įsteigtas 

papildomas vietos jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) koordinatoriaus etatas. 2017 m. projekto 

veikloms vykdyti įdarbintas siauros srities specialistas. Per 2017 metus į projekto veiklas įtraukti 53 

jaunuoliai, 20 jaunuolių išsiųsti mokytis, 5 atliko savanorišką veiklą. Per visą projekto vykdymo 

laikotarpį Centro JGI koordinatoriui departamentas skiria papildomą priemoką už pasiektus 

rezultatus. 

 2017 m. vykdytas Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos sveikatos projektas „Sveikas vaikas – sveika visuomenė“. Finansuota suma – 700 Eur. 

 2017 m. Atviro jaunimo centro vykdytas projektas „Misija: jaunuolis 2017 m.“ finansuotas 

iš Utenos rajono savivaldybės kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo 

programos. Projekto paraiška pateikta asociacijos „Utenos vaikų ir jaunimo erdvė“ vardu. Projekto 

vertė – 2000 Eur. Tai mobilus darbas su Užpalių miestelio jaunimu, vieši seminarai jaunimui apie 

socialines medijas, tinkamą jų naudojimą ir kt. 

2017 m. bendradarbiauta su VšĮ „Sveikatingumo idėja“, kaip partneriai dalyvavome projekte 

„Europos jaunimo savaitė: Tavo kelias į sėkmę“. Projektas finansuotas Erasmus + lėšomis, suma - 

4800 Eur. Gegužės 5 –tą dieną renginys organizuotas Utenos jaunimui prie Dauniškio ežero. 

 

2. 2017 m. Centro veiklos kokybės įsivertinimas 
 

Nr. STIPRU  TOBULINTINA 

1 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Raktinis žodis:  

socialumas. 

2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius. 

Raktinis žodis: gabumų ir talentų ugdymas. 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas. 

Raktinis žodis: mokymosi džiaugsmas. 

2.3.2. Mokymasis. Raktinis žodis: santykiai 

ir mokinių savijauta. 

 

2017 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS 

 

Komentaras: Vykdant 2017 m. Centro veiklos kokybės įsivertinimą, naudojome IQES platformos 

instrumentus – klausimynus. Atlikus pasirinktų sričių ir raktinių žodžių atidesnį įsivertinimą 

nustatėme, kad iš tirtų rodiklių stipriausias aspektas yra orientavimasis į mokinių poreikius ir 

asmenybės tapsmas – socialumas. Mokiniai patenkinti mokytojų bendravimu su mokiniais, Centre 

jaučiasi saugūs, nėra užfiksuota patyčių atvejų. Daugumą mokinių tėvus tenkina Centre teikiamų 

paslaugų kokybė, vykdomos veiklos. Tobulintina sritis yra mokinių lūkesčių ir mokinių skatinimas 

ir mokymasis. Mokytojai turi tobulinti kolegialų bendradarbiavimą, bendravimo su ugdytinių 

tėvais formas ir metodus. Atsižvelgiant į veiklos įsivertinimo rezultatus, 2018 metais planuojame 

puoselėjant bendruomenės kultūrą, tobulinti vaikams, mokiniams ir jaunuoliams atviro Centro, 

tenkinančio jų saviraiškos poreikius, modelį, rasti veiksmingus bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais metodus. 

 

3. Išorės vertinimo, kontrolieriaus, vidaus audito tarnybų ir kitų institucijų vykdytos patikros 

 2017 metais vykdyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 

ministerijos Utenos departamento patikra. 



 

III SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1.Tikslas. Kurti pozityvumu, partneryste ir bendradarbiavimu grįsto Centro kultūrą. 

 

1 uždavinys: Telkti Centro bendruomenę bendriems darbams, orientuotiems į kiekvieno vaiko sėkmę. 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Ištekliai Vertinimo  kriterijai Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1. Mokinių, Dienos 

centrą lankančių asmenų, 

jaunuolių apklausa dėl 

saugumo Centre. 

R. Beresnevičienė 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai 

M. Jackūnienė 

R. Gaulytė 

Kartą per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

70% apklaustų nurodys, kad Centre jaučiasi saugūs, 

nebus užfiksuota patyčių atvejų.  

Apklausos 

rezultatai 

aptarti 

pedagoginių 

darbuotojų 

tarybos 

posėdyje. 

1.1.2. Antikorupcinė 

savaitė. 

L. Dailydienė 

R. Beresnevičienė 

R. Gaulytė 

 

Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

Video medžiagos antikorupcine tema aptarimas. 

Parengtas stendas antikorupcijos dienai paminėti. 

Diskusijoje antikorupcine tema Atvirame jaunimo 

centre dalyvaus 70% besilankančių jaunuolių. 

Antikorupcinėje veikloje dalyvaus 70% mokinių ir 

50% mokytojų ir kt. darbuotojų. 

 

1.1.3. Kolegialumo 

plėtojimas. Neformaliojo 

vaikų švietimo, Dienos 

centro, Atviro jaunimo 

centro bendrų veiklų 

planavimas. 

 

R. Beresnevičienė 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai 

A. Markauskienė 

R. Gaulytė 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienos ugdymo krypties būrelių/studijų 

neformaliojo švietimo mokytojai dalinsis gerąja 

patirtimi, nauja informacija. Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 bendri renginiai. Centro bendrose 

veiklose dalyvaus apie 30% socialinę atskirtį 

patiriančių, apie 70% neformaliojo švietimo 

programose dalyvaujančių vaikų, mokinių ir 40% 

Atviro jaunimo centro jaunuolių.  

 



 

1 2 3 4 5 6 

1.1.4. Centro interjero, 

estetiškos aplinkos 

kūrimas. 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai  

M. Jackūnienė 

L. Dailydienė 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Centro interjeras puošiamas vaikų, mokinių, 

mokytojų darbais. Informaciniuose stenduose kas 

trys mėnesiai (esant būtinumui ir dažniau) 

atnaujinama informacija apie vykdomas veiklas 

(nuotraukos, padėkos, diplomai ir kt.). Pavasarį, 

rudenį organizuotas Centro teritorijos kolektyvinis 

tvarkymas. Įrengtos 2 poilsio zonos Centrą 

lankantiems vaikams, mokiniams, jaunuoliams. 

 

1.1.5. Centro veiklos 

planavimo dokumentų 

dermė. 

M. Jackūnienė 

A. Markauskienė 

L. Dailydienė 

L. Janaudytė  

R. Gaulytė 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Centro socialinio pedagogo, psichologo, socialinio 

darbuotojo padėjėjo, užimtumo specialistų veiklos 

planai 80% atitiks metiniame veiklos plane 

numatytas priemones. 

 

 

 

2 uždavinys. Plėsti Centro tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Lėšos Vertinimo kriterijai Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1.2.1. Bendradarbiavimas su 

miesto, rajono institucijomis 

ir socialinės partnerystės 

plėtra.  

E. Kanapeckienė 

R. Beresnevičienė 

A. Markauskienė 

R. Gaulytė 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Vykdytos bendros veiklos su miesto bendrojo 

ugdymo mokyklomis, kitomis šalies neformaliojo 

švietimo, socialines paslaugas teikiančiomis 

institucijomis.  

 

 

1.2.2. Centro įvaizdžio ir 

viešųjų ryšių tobulinimas. 

E. Kanapeckienė 

Centro įvaizdžio 

formavimo grupė  

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Nuolat ir įvairiomis formomis (Centro ir 

savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose 

tinklapiuose, žiniasklaidoje, informaciniuose 

stenduose ir pan.) informuojama rajono visuomenė 

apie vykdomą veiklą, pasiekimus.  

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

1.2.3. Centro būrelius/ 

studijas lankančių vaikų ir 

mokinių, Dienos centrą 

lankančių vaikų darbų 

parodos, koncertai, šventiniai 

vakarai už Centro ribų. 

R. Beresnevičienė 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai 

A. Markauskienė 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Surengtos 5 ir daugiau dizaino studijos mokinių ir 

5 keramikos būrelio mokinių parodos miesto 

bendruomenei. Dviejose miesto progimnazijose 

surengtos šventinės popietės. Suorganizuoti 2 

BLIC robotų turnyrai miesto vaikams.  

 

 

 

2. Tikslas. Per Centre vykdomas prasmingas veiklas ugdyti mokinių, vaikų, socialinės rizikos šeimų, jaunuolių bendrąsias kompetencijas ir sudaryti 

sąlygas jiems tobulėti. 

1. uždavinys. Plėsti neformaliojo švietimo, socialinių paslaugų formų pasiūlą, vykdomų veiklų prieinamumą. 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Lėšos Vertinimo kriterijai Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

2.1.1.Vasaros užimtumo 

savaitės teminės programos 

rengimas. 

R. Beresnevičienė 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai, tėvų 

lėšos 

 

Parengta 5 dienų teminė vaikų vasaros užimtumo 

savaitės programa. Vykdyta vaikų vasaros 

užimtumo programa „Atverkim vasarai duris 2018“. 

Programoje dalyvaus 50 vaikų. 

 

2.1.2. Centro veiklų 

prieinamumo didinimas. 

Tradicijų kūrimas – „Draugo 

diena“ Centre. 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai 

R. Beresnevičienė 

A. Markauskienė 

L. Dailydienė 

R. Gaulytė 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Centre vyks „Draugo diena“, į kurią atvyks vaikai, 

mokiniai, jaunuoliai nedalyvaujantys neformaliojo 

vaikų švietimo veiklose, nelankantys Dienos centro, 

Atviro jaunimo centro. 10% padidės Centrą  

lankančių vaikų, mokinių, jaunuolių skaičius. 

Informacijos sklaida prisidės prie Centro veiklų 

prieinamumo didinimo.  

 

2.1.3. Techninės, 

technologinės (keramikos) 

krypties edukacinių pamokų 

organizavimas pradinių 

klasių mokiniams, 

R. Beresnevičienė 

M. Grašys 

J. Paukštytė 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtos techninės, technologinės (keramikos) 

krypties edukacinės pamokos pradinių klasių 

mokiniams. 

Kiekvienoje programoje dalyvaus vaikai daugiau 

negu iš trijų skirtingų švietimo įstaigų. 

 



 

ikimokyklinukams. 20% padidės robotikos ir keramikos būrelius 

lankančių vaikų skaičius. 

2.1.4. Projektas „Bendros 

veiklos suartina“, skirtas 

vaikų ir jų tėvų bendros 

veiklos plėtojimui. 

R. Beresnevičienė 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai 

A. Markauskienė 

L. Dailydienė 

R. Gaulytė 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas ir vykdytas projektas „Bendros veiklos 

suartina“. Projekte dalyvaus visi Centre veikiantys 

būreliai/studijos, Dienos centras, Atviras jaunimo 

centras. Kiekviename būrelyje/studijoje, Dienos 

centre, Atvirame jaunimo centre vyks bendros 

vaikų ir tėvų veiklos. Į veiklas įsitrauks apie 30% 

vaikų, mokinių, jaunuolių, tėvų. Surengtas vienas 

bendras renginys. 

 

2.1.5. Atviro jaunimo centro 

mobilus darbas. 

R. Gaulytė 

G. Umarė 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektinės 

lėšos 

Vykdomose Atviro jaunimo centro mobiliojo darbo 

veiklose dalyvaus apie 25 Užpalių bendruomenės 

jaunuoliai. 

 

 

2. uždavinys. Gerinti Centre vykdomų paslaugų kokybę. 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Lėšos Vertinimo kriterijai Pastabos 

2.2.1. Centro darbuotojų 

profesinės kvalifikacijos 

tobulinimas. 

R. Beresnevičienė 

E. Kanapeckienė 

Per metus Aplinkos 

lėšos 

Įsisavinta 80% lėšų numatytų Centro bendruomenės 

mokymui(si), kvalifikacijos tobulinimui. Du 

neformaliojo švietimo mokytojai įgis mokytojo 

metodininko kvalifikacines kategorijas. 

 

2.2.2. Neformaliojo švietimo 

veiklų prieinamumas. 

R. Beresnevičienė 

E. Kanapeckienė 

A. Markauskienė 

R. Gaulytė 

Per metus Aplinkos 

lėšos, 

NVŠ lėšos 

 

Taikoma aiški ir lanksti neformaliojo švietimo 

paslaugų kainų rinkodara, suvienodintas 

atlyginimas už neformaliojo švietimo paslaugas. 

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ugdymas 

organizuojamas arčiau vaikų gyvenamos vietos. 

Būrelių materialine baze naudojasi Dienos centro 

 



 

vaikai ir Atvirą jaunimo centrą lankantys mažiau 

galimybių turintys jaunuoliai. 

 

2.2.3. Apklausa apie Centre 

teikiamų paslaugų kokybę. 

R. Beresnevičienė 

M. Jackūnienė 

Per metus Žmogiškieji 

resursai 

80% ir daugiau dalyvavusių apklausoje mokinių, 

Dienos centro lankytojų, jaunuolių ir jų tėvų 

teigiamai vertins Centre gaunamų paslaugų kokybę.  

 

2.2.4. Grįžtamasis ryšys, 

refleksija. 

R. Beresnevičienė 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai 

Per metus Žmogiškieji 

resursai 

Neformaliojo švietimo mokytojai sistemingai 

vykdys refleksijas su vaikais apie pasiekimus, 

daromą pažangą. Daugiau negu 70% vaikų, 

mokinių tėvų žinos apie savo vaikų sėkmę, 

pažangą, Centro veiklas (anketos duomenys). 

Informacija apie Centro veiklas sistemingai 

talpinama Centro tinklalapyje, socialiniame tinkle. 

 

2.2.5. Ugdymo siejimas su 

gyvenimu. 

R. Beresnevičienė 

Neformaliojo 

švietimo mokytojai 

Per metus Žmogiškieji 

resursai 

Daugiau negu pusė būrelius/studijas lankančių 

vaikų gebės išsikelti asmeninius tikslus, vertinti 

savo pasiekimus, įgys refleksijos ir savianalizės 

įgūdžių (apklausos duomenys). Visų vykdomų 

neformaliojo vaikų švietimo programų turinys 

siejamas su gyvenimiška patirtimi, žinių pritaikymu 

praktikoje, mokantis bendrojo ugdymo dalykus 

mokyklose. 

 

2.2.6. Darbuotojų veiklos 

vertinimas, įsivertinimas.  

R. Beresnevičienė 

E. Kanapeckienė 

Gruodis Žmogiškieji 

resursai 

Nustatytos darbuotojų veiklos vertinimo užduotys 

su kuriomis supažindinti darbuotojai. 30% Centro 

darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 50% - gerai, 

20% - patenkinamai.  

Vertinimo rezultatai panaudoti planuojant 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. 

 



 

2.2.7. Centro veiklos 

kokybės įsivertinimas. 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

grupė 

 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Įsivertinimo rezultatų analizė. Išvados panaudotos 

Centro veiklos tobulinimui. 

Įsivertinimo 

rezultatai bus 

pristatyti 

pedagoginių 

darbuotojų 

tarybos 

posėdyje. 

2.2.8. Neformaliojo vaikų 

švietimo programų poreikio 

analizė, programų pasiūlos 

plėtra. 

 

E. Kanapeckienė  

R. Beresnevičienė 

 

Per metus Žmogiškieji 

ištekliai, 

aplinkos lėšos 

Atlikta neformaliojo vaikų švietimo programų 

poreikio analizė. Pagal poreikį pakoreguota Centre 

vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla. Programų sąrašas papildytas programa, 

skirta gimnazinių klasių mokiniams. 

 

2.2.9. Edukacinių ir 

kūrybinių ugdymo erdvių 

plėtojimas, Centro 

materialinės bazės turtinimas 

ir modernizavimas. 

E. Kanapeckienė 

R. Beresnevičienė  

R. Biržietis 

J. Jackūnienė 

Per metus NVŠ tikslinės 

ir  

projektinės 

lėšos 

Centro bazė papildyta kokybiškam veiklų 

organizavimui reikalingomis priemonėmis.  

 

 

3. uždavinys. Mažinti socialinę vaikų ir jų šeimų atskirtį, teikiant socialines paslaugas Dienos centre. 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Lėšos Vertinimo kriterijai Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

2.3.1. Socialinės rizikos 

vaikų, šeimų socialinių ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymas 

E. Kanapeckienė 

Dienos centro 

darbuotojai 

Per metus Žmogiškieji 

resursai, 

projektinės 

lėšos  

Dienos centrą lankantys vaikai dalyvaus bendravimo, 

socialinio atsparumo įgūdžių užsiėmimuose.  

50% Dienos centrą lankančių vaikų teikta pagalba 

ruošiant pamokas, 80% vaikų gavo maitinimą.  

Organizuoti mokymai/paskaitos tėvams vaikų 

auklėjimo, konfliktų valdymo temomis. Dalyvaus 

70% Dienos centro lankytojų.  

Dienos centrą lankančios šeimos dalyvaus savitarpio 

 



 

pagalbos grupėse.  

2.3.2. Pozityvaus laisvalaikio 

organizavimas socialinės 

rizikos vaikams ir šeimoms 

E. Kanapeckienė 

Dienos centro 

darbuotojai 

Per metus Žmogiškieji 

resursai, 

projektinės 

lėšos 

Suorganizuota nemažiau kaip 10 renginių, švenčių 

vaikams ir jų šeimoms. Vaikams organizuoti 

sportiniai, stalo žaidimai, kompiuterinio raštingumo, 

rankdarbių, keramikos užsiėmimai.  

Vaikai ir šeimos dalyvaus edukacinėse išvykose, 

planuotos 5 išvykos. Vaikai dalyvaus rengiamų 

Kalendorinių švenčių, gimtadienių organizavime.  

Vasaros metu vaikams bus suorganizuota užimtumo 

savaitė. 90% Dienos centro lankytojų dalyvavo 

pozityvaus užimtumo veiklose. 

 

2.3.3. Individualios pagalbos 

teikimas socialinės rizikos 

vaikams ir šeimoms.   

E. Kanapeckienė 

Dienos centro 

darbuotojai 

 

Per metus Žmogiškieji 

resursai, 

projektinės 

lėšos 

Teiktos individualios socialinio darbuotojo, socialinio 

pedagogo, psichologo konsultacijos, kurias gaus 90 

% Dienos centrą lankančių asmenų 

 

 

4. uždavinys. Mažinti atskirtį jaunuolių tarpe, teikiant paslaugas Atvirame jaunimo centre. 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Lėšos Vertinimo kriterijai Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

2.4.1. Jaunuolių socialinių ir 

gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

G. Umarė 

R. Gaulytė 

 

Per metus Žmogiškieji 

resursai, 

projektinės 

lėšos 

Jaunuoliai dalyvaus veiklose, kurių metu stiprins 

bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo 

įgūdžius. Veiklose dalyvaus 70% Atviro jaunimo 

centro lankytojų. 

 

2.4.2. Prasmingų veiklų, 

atitinkančių jaunimo 

poreikius, organizavimas. 

E. Kanapeckienė  

G. Umarė 

R. Gaulytė 

 

Per metus Žmogiškieji 

resursai, 

projektinės 

lėšos 

Per metus Atvirame jaunimo centre suorganizuota 

nemažiau kaip 15 renginių, išvykų, žygių, vakaronių 

ir kt. 70% jaunuolių dalyvaus pozityvaus užimtumo 

veiklose. Veiklos organizuotos atsižvelgiant į 

mažiau galimybių turinčio jaunimo poreikius. 

 



 

1 2 3 4 5 6 

2.4.3. Individualus 

konsultavimas. 

G. Umarė 

R. Gaulytė 

 

Per metus Žmogiškieji 

resursai, 

projektinės 

lėšos 

Pagal poreikį jaunuoliams ir jų šeimos nariams 

teiktos individualios Atviro jaunimo centro 

darbuotojų, psichologo konsultacijos. Konsultacijas 

gaus apie 50% AJC lankančių asmenų. 

 

 

3. Tikslas. Tobulinti vaikams, mokiniams ir jaunuoliams atviro Centro, tenkinančio jų saviraiškos poreikius, modelį. 

 

1. uždavinys. Per saviraiškos poreikių tenkinimą spręsti mokinių, jaunuolių integravimosi į darbo rinką problemas. 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Lėšos Vertinimo kriterijai Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

3.1.1. Karjeros planavimas 

pagal Atviro jaunimo centro 

lankytojų poreikius. 

E. Kanapeckienė  

G. Umarė 

R. Gaulytė 

 

Per metus Žmogiškieji 

resursai 

 

Suorganizuotos 2 išvykos į įmones pagal Atviro 

jaunimo centro jaunuolių poreikius, išsikeltus tikslus. 

Apsilankyta Utenos regioniniame profesinio 

mokymo centre.  

 

3.1.2. Profesinis veiklinimas. E. Kanapeckienė  

R. Beresnevičienė 

R. Gaulytė 

 

 

Per metus Žmogiškieji 

resursai 

 

30% Centro veiklas lankančių mokinių, jaunuolių 

pasirinkta neformaliojo švietimo kryptis turės įtakos 

profesiniam apsisprendimui, pasirenkant 

mokomuosius dalykus aukštesnėse gimnazijos 

klasėse. 

 

 

IV SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI (tūkst. Eur) 

 

Finansavimo šaltiniai Asignavimai 2018 metams Iš jų: darbo užmokestis 

Iš viso asignavimų 236,0 162,9 

Valstybės biudžeto lėšos - - 



 

Savivaldybės biudžeto lėšos 230,5 162,9 

Biudžetinių įstaigų pajamos 5,5 - 

 

 

V SKYRIUS 

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA 

 

Metinio veiklos plano kontrolę vykdo Centro direktorius. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja Centro metodininkas. Veiklos plano 

įgyvendinimo vertinimas atliekamas kalendorinių metų pabaigoje (gruodžio mėn.). Veiklos plano įgyvendinimas aptariamas Centro pedagoginių 

darbuotojų tarybos posėdyje bei atsiskaitoma Centro tarybai. Veiklos planas bei informacija apie jo įgyvendinimą skelbiama interneto svetainėje 

https://www.jaunimas.utena.lm.lt. 

   _______________________________________________ 

 

PRITARTA         SUDERINTA 

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro     Utenos rajono savivaldybės administracijos 

tarybos 2018 m. kovo 26 d. posėdžio       Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų 

protokolu Nr. CT-1       skyriaus vedėjas 

         

        Romualdas Kraulišas 

        2018 m. kovo    

 

 


