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Atviro jaunimo centro 2019 m. veiklos ataskaita  

 

1 priede pateikta veiklos plano pildymo instrukcija (6 psl.).  

I dalis: Bendra informacija  

Atviro jaunimo centro pavadinimas: Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ 

Adresas: Šopeno g. 3, Vilnius 

Tel. numeris: 865520555 

El. paštas: info@jaunimo-centras-mes.lt 

Interneto puslapis/socialinio tinklo paskyros adresas: www.jaunimo-centras-mes.lt 

https://www.facebook.com/AJCmes 

 

Trumpas centro darbo tikslo/misijos aprašymas:  
 

 

 

Misija 

• Sudaryti jauniems žmonėms galimybę tobulėti saugioje erdvėje, atsižvelgiant į jų poreikius, potencialą, ugdant atsakomybę. 

http://www.jaunimo-centras-mes.lt/
https://www.facebook.com/AJCmes
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Vizija 

• Atvira ir darni organizacija, bendradarbiaujanti su bendruomene ir suteikianti galimybę jauniems žmonėms tobulėti saugioje erdvėje ir 

rasti vietą visuomenėje. 
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II dalis: 

 

Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

Žmogiškieji ištekliai  Kvalifikuoti jaunimo darbuotojai 
Svarbu, kad su jaunimu dirbtų kvalifikuoti ir 
siekiantys tobulėti darbuotojai. 

2-5 kvalifikuoti jaunimo 
darbuotojai kiekviename 
padalinyje 
 

2-5 kvalifikuoti jaunimo 
darbuotojai kiekviename 
padalinyje 
 

SPOTE dirba 4 jaunimo 
darbuotojai, 
Naujosios Vilnios atviroj 
jaunimo erdvėj – 4 jaunimo 
darbuotojai. 
Vilniaus atvirame jaunimo 
centre „Mes patys“ – 2 
jaunimo darbuotojai 
„Olimpijoje“ ir „Savam kampe“ 
dirbo du tie patys jaunimo 
darbuotojai. 
Iš viso 11 jaunimo darbuotojų 

Įvairių sričių samdomi specialistai 
Kuo daugiau įvairių užsiėmimų siūlysime, tuo 
įvairesnį jaunimą pritrauksime. 

9-10 9-10 SPOTE dirbo - 6 specialistai 
Naujojoj Vilnioj – 2  
„Mes patys“ – 2 
„Savam kampe“ - 5 
“Olimpijoje” - 7 
Iš viso 22 

Savanorių komanda 
Norime skatinti savanorystę ir manome, kad 

4-5  ilgalaikiai savanoriai 4-5 ilgalaikiai savanoriai SPOTE  
2 ilgalaikiai savanoriai, 7 



4 
 

 

Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

savanoriai gali atnešti daug pridėtinės vertės 
organizacijai 

kiekviename skyriuje  

4-5 praktikantai per metus 
kiekviename skyriuje 

kiekviename skyriuje; 

4-5 

praktikantai per metus 
kiekviename skyriuje 

stebimąją praktiką atlikusios 
praktikantės, 2 trumpalaikai 
savanoriai. 
Naujojoj  Vilnioj – 2 ilgalaikiai 
savanoriai. 
„Mes patys“ – 1 praktikantė. 
„Olimpijoje“ – 2 praktikantai 
„Savam kampe“ savanorių 
šiais metais nebuvo 
 
Iš viso 4 ilgalaikiai savanoriai, 
2 trumpalaikiai, 10 
praktikantų. 
 
 

Darbo 
organizavimas 

Centras  ir jo padaliniai dirba pirmadieniais-
penktadieniais  nuo 15 iki 19  val. arba nuo 

Centro darbo ir jo padalinių 
darbo laikas 15-19 val. arba 

Centro darbo ir jo padalinių 
darbo laikas 15-19 val. arba 

SPOTAS dirbo savaitės 
dienomis nuo 16 iki 20 val., du 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

16 iki 20 val., du kartus per savaitę valandą 
ilgiau. 
 

16-20 val. Du kartus per 
savaitę dirba valandą ilgiau. 

16-20 val. 
Du kartus per savaitę dirba 
valandą ilgiau. 

kartus per savaitę – iki 21 val., 
kartą per mėnesį šeštadieniais 
vyko teminiai užsiėmimai. 
Vilniaus atviras jaunimo 
centras „Mes patys“ dirbo 
darbo dienomis nuo 15 iki 19 
val. 
Naujosios Vilnios atvira 
jaunimo erdvė dirbo keturias 
dienas per savaitę 16:00 – 
20:00, trečiadieniais vyko 
projektinė veikla.  
„Savas kampas“ dirba nuo 
14:00 iki 18:30 ( darbo 
dienomis) 
„Olimpija“ 4 dienas per 
savaitę ir šeštadieniais būrelių 
laiku. 

Vasarą organizuojamos stovyklos, mainų 
projektai. 

3-6 renginiai per vasarą 3-6 renginiai per vasarą 7 stovyklos 
SPOTO  jaunimas dalyvavo 1 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

išvažiuojamoje  ir vienoje 
dienos  stovykloje. Naujosios 
Vilnios atviros jaunimo erdvės 
jaunimas vasarą dalyvavo 2 
stovyklose. 
Vilniaus atviro jaunimo centre 
„Mes patys“ stovyklos nebuvo 
„Savo kampo“- vaikai ir 
jaunimas dalyvavo 4  dienos 
stovyklose 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

Darbas mobiliai problemiškuose Vilniaus 
rajonuose su socialiai pažeidžiamu jaunimu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neformalaus vaikų švietimo paslaugų teikimas 
 

Mobiliai dirbame 2-3 kartus per 

savaitę 4 val. 2 problemiškuose 

rajonuose, veiklose dalyvauja iki 

100 jauuolių 

 
 
 
 
 
 
Suteikiama iki 20 trumpalaikių 
paslaugų (Baimės laboratorija, 
šešėlių teatras, klasės valandėlės) 
aplinkinėse mokyklose, kuriuose 
dalyvauja iki 300 dalyvių 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre ir jo padaliniuose vaikai 
gali dalyvauti papildomose 
neformalaus vaikų švietimo 
užsiėmimuose. Dalyvių skaičius – 
iki 200 
 
 

 Mobiliai dirbame 2-3 kartus per 

savaitę 4 val. 2 problemiškame 

rajone, veiklose dalyvauja iki 70 

jaunuolių 

 
 
 
 
 
 
Suteikiama iki 20 trumpalaikių 
paslaugų (Baimės laboratorija, 
šešėlių teatras, klasės 
valandėlės) aplinkinėse 
mokyklose, kuriuose dalyvauja 
iki 300 dalyvių 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre ir jo padaliniuose vaikai 
gali dalyvauti papildomose 
neformalaus vaikų švietimo 
užsiėmimuose. Dalyvių skaičius 
iki 200 

Šiais metais mobiliai nedirbome, 
nes neturėjome tam finansavimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per metus įvyko 76 “Baimės 
laboratorijos“,  tęstinai dirbome 
su keturiomis 
vaikų grupėmis iš mokyklų ir 
turėjome išvažiuojamų „Baimės 
laboratorijų“ į kitus miestelius. 
Vasario mėn. pirmą kartą 
„Baimės laboratorija“ įvyko 
užsienyje Liukseemburgo Europos 
mokykloje besimokantiems 
lietuvių vaikams. Iš viso per metus 
„Baimės laboratorijas“ aplankė 
642 vaikai ir paaugliai. Taip pat 
įvyko 6 mobilūs šešėlių teatro 
užsiėmimai, kuriuose daluvavo 55 
vaikai. 
Iš viso 80  trumpalaikės 
paslaugos, 697 dalyviai 
 
 
2019 m centre  ir jo padaliniuose 
vyko  17 būrelių, juose apsilankė 
virš  400 vaikų ir paauglių 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

    

    

Jaunimo poreikių tyrimas ir įvairių, jiems 
aktualių užsiėmimų pasiūla. 
Svarbu žinoti, kokių užsiėmimų jaunimas nori 
ir tai jiems ir siūlyti. 

Centre ir jo padaliniuose 
mažiausiai du kartus per 
mėnesį vyksta užsiėmimas, 
kurį pasiūlė centro lankytojai. 

 Centre ir jo padaliniuose 

mažiausiai du kartus per 

mėnesį vyksta užsiėmimas, 

kurį pasiūlė centro lankytojai 

 

1-4 užsiėmimai per mėnesį 
SPOTE  2–4 kartus per mėnesį 
vyko renginiai, kuriuos siūlė 
jaunimas 
Naujosios Vilnios atviroje 
jaunimo erdvėje 1-4 kartus per 
mėnesį vyko jaunimo inicijuoti 
renginiai. 
Vilniaus atvirame centre 
„Mes patys“ 2-3 kartus per 
mėnesį vyko jaunimo inicijuoti 
renginiai 
„Savam kampe“ ir 
„Olimpijoje“ šiais metais tik 
pradėjome dirbti su jaunimu 

    

    

Nemotyvuoto ir motyvuoto jaunimo, įvairių 
jaunimo grupių integracija į centro veiklas. 
Mums svarbu, kad centre sau vietą atrastų 
įvairus jaunimas, būtų ugdoma tolerancija 
kitoniškumui. 

Kasmet į jaunimo centro 
veiklas įsitraukia vis daugiau ir 
įvairesnio jaunimo. 

Po 20 naujų lankytojų per 
mėnesį kiekviename 
padalinyje 

Po 10-20 naujų lankytojų per 
mėnesį kiekviename 
padalinyje. 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

    

Aktyvus jaunimo dalyvavimas planuojant AJC 
veiklą 

Veikianti visų centro padalinių 
lankytojų savivalda 

Veikianti visų centro 
padalinių lankytojų savivalda 

27 iniciatyvos  per metus.  
SPOTE savivaldos nėra. 
Įgyvendinta   5 jaunimo 
iniciatyvos :2 žaidimų vakarai, 
Šiurpnakčio vakaras, filmo 
peržiūra, karaoke vakaras. 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

Vilniaus atvirame 
jaunimo centre „Mes 
patys“ veikia lankytojų 
savivalda. Vyko šios 
iniciatyvos centro baldų 
atnaujinimas ir remontas, 
Valentino dienos šventė, 
sporto varžybos, Velykų 
šventė, lankytojų 
gimtadieniai, Kalėdų 
šventė, sporto salės 
atnaujinimas, centro 
tarybos posėdžiai, 
rankdarbių gamyba, akcija 
„Vietoj cigaretės, pyrago 
gabalėlis. 

 Naujosios Vilnios atviroje 
erdvėje stabiliai veikiančios 
savivaldos nėra, bet vis 
atgaivinams kelių-keliolikos 
žmonių „Aktyvas“ 
Per metus  organizuota 12 
jaunimo iniciatyvų 

Esamų patalpų ir fasado kosmetinis remontas 
kartu su jaunimu. Kuo jaunimas pats aktyviau 

Vidaus patalpų kosmetinis 
remontas 

Vidaus patalpų kosmetinis 
remontas 

SPOTE 
Pakeisti radiatoriai salėje ir 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

įsitrauks į centro aplinkos tvarkymą, tuo 
ateityje ją labiau saugos 

langai, atliktas kosmetinis 
salės remontas. 
Naujosios Vilnios atvira 
jaunimo erdvė  
Įrengta virtuvė, baigtas sporto 
salės remontas, apšiltinta 
rūsio siena. 
Vilniaus atviras jaunimo 
centras „Mes patys“   
Pakeista sporto salės grindų 
danga, patiestas tarketas, 
išklota kiliminė danga kitose 
patalpose, atliktas stogo 
remontas. 
„Savas kampas“ - 
suremontuotos koridorius ir 
šokių salė, įrengta šokių salės 
ventiliavimo sistema. 
„Olimpija“ -  pakeistas dujų 
katilas, sandarinti langai, 
pakeistas vienas langas, 
pakeistas naujas radiatorius, 
nupirkti nauji stalai, kėdės, 
nauja spinta, įrengta raštinė, 
sumontuota 14 naujų roletų.    

Finansiniai ištekliai Projektinis finansavimas 
Projektų rašymas suvienija ir motyvuoja 
komandą. Projektinės lėšos praplečia veiklos 

Apie 40 tūkst. EUR per metus 
 

40  tūkst. Eur Iš viso 133 763 EUR  
98 918 EUR atskiri projektai 
(Šaltiniai: Vilniaus miesto 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

galimybes.  savivaldybė, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, 
Švietimo ir mokslo ministerija) 
34 845  EUR NVŠ krepšelio 
lėšos 
 

Tarptautiniai projektai 
Tarptautiniai projektai leidžia susipažinti su 
kolegomis iš kitų šalių, pažinti kitas kultūras, 
plėsti akiratį. Jaunimui – tai labai vertinga 
patirtis. 

Apie 10 tūkst. EUR per metus 
 

10  tūkst EUR Esam partneriai 3 strateginėse 
partnerystėse, realiai gauti 
pinigai – 6 581,07 EUR 

Privatūs rėmėjai 
Papildomos lėšos praplečia veiklos galimybes. 

Apie 3 tūkst. Eur per metus 3 tūkst. Eur  
13 093,42 
1432, 62 Eur („Maisto 
bankas“) 
750  Eur „Aukok“ 
676,80  2 proc. 
10234 privačių rėmėjų lėšos 
 

Veiklos viešinimas ir 
pristatymas  

Tinklalapis, socialiniai tinklai, blogas 
Jaunimą lengviausia pasiekti ten, kur jie 
praleidžia daugiausia laiko – internetinėje 

Papildomi 200 like 
paspaudimai Facebook 
paskyroje (unikalūs lankytojai) 

Papildomi 300 like 
paspaudimai Facebook 
paskyrose (unikalūs 

+ 350 „Mes“ facebook 
paskyroje. 
+ 250 Naujosios Vilnios atviros 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

erdvėje. lankytojai) erdvės paskyroje 
+ 350 „Mes patys“ paskyroje 
+ 200 “Savas kampas” 
facebook paskyroje. 
+ 200 „Olimpijos“ facebook 
paskyroje. 
 

Ataskaitos, skrajutės, plakatai. 
Tradicinės, bet vis dar veikiančios reklamos 
priemonės 

Per metus įvairiais būdais 
išplatinta 200 vnt. spausdintos 
reklamos 

Per metus įvairiais būdais 
išplatinta 200 vnt. 
spausdintos reklamos 

Išdalinom 200 egz. 
spausdintos  reklamos, sukurta 
„Olimpijos“ instagrama, buvo 
sukurti orginalūs facebooko 
įvykių viršeliai 

Kasmetiniai veiklos pristatymo renginiai – 
atvirų durų dienos lankytojams, esamiems ir 
potencialiems rėmėjams, žiniasklaidos 
atstovams. Gerosios patirties sklaida. 

3-4 atvirų durų dienos per 
metus. 2-3 seminarai kitoms 
organizacijoms per metus. 

3-4 atvirų durų dienos per 
metus. 2-3 seminarai kitoms 
organizacijoms per 

SPOTAS  
Nuolatinis centro pristatymas 
svečiams iš iš kitų institucijų. 
Baigiamasis IMPACT +  
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

Vieši renginiai yra gera proga pristatyti savo 
veiklą daugeliui žmonių vienu metu. 

projekto renginys. 6,5 metų 
centro gimtadienis, “Baimės 
laboratorijos” vadovės kūrė 
užduotis emocinio intelekto 
olimpiadai “Dramblys” ir 
respublikinėje emocinio 
intelekto konferencijoje 
pravedė praktinį užsiėmimą. 
Vilniaus atviras jaunimo 
cetras „Mes patys“  
Nuolatinis veiklos pristatymas 
svečiams iš kitų institucijų, 
Centro 7 -asis gimtadienis. 
Dianos Nausėdienės 
apsilankymas gruodžio 
mėnesį. 
2019 m. lapkričio 2 d. 
internetiniame portale 15 min. 
publikuotas straipsnis apie 
“Mes patys” veiklą. 
2019 m. lapkričio 6 d. tame 
pačiame portale buvo 
publikuotas straipsnis apie 
„Mes patys“ lankytojos 
sėkmės istoriją. 
2019 m. gruodžio mėn buvo 
publikuotas straipsnis apie 
„Mes patys“ veiklą žurnale „Ji“ 
Naujosios Vilnios atvira 
jaunimo erdvė Nuolatinis 
veiklos pristatymas svečiams iš 
kitų institucijų. 
Tarpinstituciniai susitikimai 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

Bendradarbiavimas Aplink esančios mokymo įstaigos. Su jomis 
bendradarbiauti aktualu, nes jose lankosi 
galimi centro lankytojai.  

Aktyviai bendradarbiaujama 
su 3-4 mokymo įstaigomis. 

Aktyviai bendradarbiaujama 
su 3-4 mokymo įstaigomis. 

Aktyviai bendradarbiaujama su 
aplinkui esančiomis mokymo 
įstaigomis. 
Vilniaus Jezuitų gimnazija, 
Vilniaus Jeruzalės progimnazija, 
Vilniaus Šviesos gimnazija,  
Vilniaus Žaros gimnazija, 
Vilniaus Antano Vienuolio 
progimnazija,  
Vilniaus Liepkalnio progimnazija, 
Vilniaus Simono Daukanto 
gimnazija 
Vilniaus Simono Daukanto 
progimnazija 
Vilniaus Balsių pagrindinė 
mokykla 
Ąžuolyno progimnazija 
Palaimintojo Teofiliaus 
Matulionio gimnazija 
SOS vaikų kaimas 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

Kitos panašios organizacijos 
Naudinga keistis patirtimi ir informacija. 

Aktyviai bendradarbiaujama 
su 4-6 organizacijomis. 

Aktyviai bendradarbiaujama 
su 4-6 organizacijomis. 

Aktyviai bendradarbiaujama 
su, Antakalnio atviru jaunimo 
centru, Policijos klubu vaikams 
ir jaunimui, Atviru jaunimo 
centru „Bazė“, Pal. Jurgio 
Matulaičio socialiniu centru, 
Nacionaliniu socialinės 
integracijos institutu 
Naujininkų bendruomenės 
pirmininkų ir su kitais  
bendruomenes nariais 
 

Jaunimo tėvai 
Jei jaunimo tėvai žinos daugiau apie centro 

3-4 seminarai tėvams per 
metus, 2-3 tėvų atstovai 

3-4 seminarai tėvams per 
metus. 2-3 tėvų atstova1 

SPOTAS 
Vyko tėvystės įgūdžių lavinimo 
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Siekiami 
rezultatai ir jų poreikio pagrindimas Rezultato pasiekimo rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės 

 Planuojami rezultatai 
I metai 

Pasiekti rezultatai iki 2019.12.31 
I metai 

 1 2 3 

veiklą, jie noriau leis į jį savo vaikus. centro taryboje. centro taryboje grupė paauglių tėvams. 
 Vilniaus atvirame jaunimo 
centre „Mes patys“ tėvai 
aktyviai prisideda 
įgyvendinant centro veiklas 
Naujosios Vilnios atviroje 
jaunimo erdvėje 
Tėvai aktyviai prisideda 
įgyvendinant veiklas 
„Savam kampe“ vyko tėvystės 
įgūdžių grupė “Step” 
Centro taryboje turime 3 tėvų 
atstovus 
 
 

 

 

Suderinimo su Jaunimo skyriumi žyma 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos rodiklis Veiklos rodiklių reikšmės metų pabaigoje 

 I metai (2017 

m.) 

II metai (2018 

m.) 

III metai (2019m.) 

1. Bendras lankytojų skaičius  (apsilankymų) Planuota 10 

000 

Pasiekta 

9801 

Vilniaus atviras 

jaunimo centras 

„Mes patys“ 

4851 

Naujosios 

Vilnios atvira 

jaunimo erdvė 

3014 

SPOTAS 

1936 

Planuota 10 000 

Pasiekta 

14 903 

Vilniaus atviras 

jaunimo centras 

„Mes patys“ 

4922 

Naujosios 

Vilnios atvira 

jaunimo erdvė 

3020 

SPOTAS 

Naujininkų vaikų 

ir jaunimo klubas  

Planuota 13 000 

Pasiekta 

15 747 

Vilniaus atviras jaunimo 

centras „Mes patys“ 

5330 

Naujosios Vilnios atvira 

jaunimo erdvė 

3120 

SPOTAS 

1797 

„Savas kampas“ 
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(Konduktorių g. 

4 )  

2880 

apsilankymų  

Vaikų ir jaunimo 

klubas 

„Olimpija“ 2700 

 

2900 apsilankymų  

 „Olimpija“  

 2600 

 

2. Unikalių lankytojų skaičius  Planuota 

500 

Pasiekta 

552 

Vilniaus atviras 

jaunimo centras 

„Mes patys“ 

183 

Naujosios 

Vilnios atvira 

jaunimo erdvė 

Planuota  

600 

Pasiekta 

1269 

Vilniaus atviras 

jaunimo centras 

„Mes patys“ 

164 

Naujosios 

Vilnios atvira 

jaunimo erdvė 

Planuota  

600 

Pasiekta  

1616 

Vilniaus atviras jaunimo 

centras „Mes patys“ 

193 

Naujosios Vilnios atvira 

jaunimo erdvė 

232 



20 
 

 

112 

SPOTAS 

 

257 

80 

SPOTAS 

684 

„Savas kampas“ 

160 

„Olimpija“ 

80 

SPOTAS 

842 

„Savas kampas“ 

246 

„Olimpija“ 

103 

3. Socialiai remtinų centro lankytojų skaičius Planuota 250 

Pasiekta 230 

 

Planuota 300 

Pasiekta 300 

Planuota 300 

Pasiekta 300 

4. Jaunimo inicijuotų/suorganizuotų veiklų skaičius  Planuota 12 

Pasiekta 27 

Planuota 15 

Pasiekta  

Planuota 17  

Pasiekta 27 


