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Atviro jaunimo centro veiklos planas 2020-2022 

 

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. 

 
Vizija 

http://www.jaunimo-centras-mes.lt/
https://www.facebook.com/AJCmes
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• 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 Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

Veiklos planavimas Trumpalaikis veiklos 
planavimas 
Tai  svarbu komandai 
dirbant kartu – žinoti 
artimiausius  planus. 

Lankytojams 
viešai 
matomi 
preliminarūs 
savaitės 
centro 
veiklos 
planai. 
Reguliarūs 
komandos 
susirinkimai. 

Lankytojams 
viešai 
matomi 
preliminarūs 
savaitės 
centro 
veiklos 
planai. 
Reguliarūs 
komandos 
susirinkimai. 

Lankytojams 
viešai 
matomi 
preliminarūs 
savaitės 
centro 
veiklos 
planai. 
Reguliarūs 
komandos 
susirinkimai. 

Lankytojams 
viešai 
matomi 
preliminarūs 
savaitės 
centro 
veiklos 
planai. 
Reguliarūs 
komandos 
susirinkimai. 

Komandų 
susirinkimai kartą 
per savaitę 

Centro 
direktorė, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 m.  

Veiklų aprašymai ir 
pristatymai 
socialiniuose 
tinkluose ir 
internetiniame 
puslapyje 

Jaunimo 
darbuotojai, 
veiklų 
organizatori
ai 

2020-2022 m.  

  2020-2022 m.  

Ilgalaikis veiklos 
planavimas 
Ilgalaikiai planai 
padeda matyti veiklos 
perspektyvą ir 
siekiamybę. 

Kas trejus 
metus – 
strateginis 
planas, kas 
metai – 
metų 
veiklos 
planas 

Parengtas 
metų 
veiklos 
planas 
Parengti 
atskirų 
iniciatyvų, 
komandų 

Parengtas 
metų 
veiklos 
planas. 
Parengti 
atskirų 
iniciatyvų, 
komandų 
veiklos 

Parengtas 
metų ir 
strateginis 
veiklos 
planas 
trejiems 
metams. 
Parengti 
atskirų 

Strateginis 
komandos veiklos 
planavimo posėdis 
kartą per metus 

Centro 
direktorė 

2020 m. -
2022 m. 

 

Komandų, 
iniciatyvų veiklų 
planavimo 
posėdžiai kartą per 
metus. 

Komandų, 
iniciatyvų 
koordinato
riai 

2020-2022 
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

veiklos 
planai 

planai 
metams. 
Parengti ir 
suderinti su 
direktore 
asmeniniai 
veiklos 
planai 
metams. 

iniciatyvų, 
komandų 
veiklų 
planai 
metams. 
Parengti ir 
suderinti su 
direktore 
asmeniniai 
veiklos 
planai 
metams 

    

Veiklos vertinimas 
Svarbu pasitikrinti, ar 
įvykdėm tai, ką 
planavom. 

Centro 
veiklos 
įsivertinim
as 
kiekvienais 
metais, 
metų 
veiklos 
ataskaita 

Metų 
veiklos 
ataskaita 
 
 
 

Metų 
veiklos 
ataskaita 
 
 

Metų 
veiklos 
ataskaita 

Komandos 
susirinkimai metų 
veiklai aptarti ir 
įsivertinti 

Centro 
direktorė 

2020-2022 
m. 

 

Veiklų metinės 
ataskaitos 

Veiklų 
organizator
iai 

2020-2022 
m. 

 

Asmeniniai 
metiniai pokalbiai 
su direktore arba 
padalinio vadovu 

Centro 
direktorė 

2020-2022 
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

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

2-4 
kvalifikuoti 
jaunimo 
darbuotoja
i 
kiekvienam
e 
padalinyje 

2-4  
kvalifikuoti 
jaunimo 
darbuotoja
i 
kiekvienam
e 
padalinyje 

2-4  
kvalifkuoti 
jaunimo 
darbuotoja
i 
kiekvienam
e 
padalinyje 

2-4 
kvalifikuoti 
jaunimo 
darbuotojai 
kiekvienam
e 
padalinyje 

Jaunimo 
darbuotojų 
kvalifikacijos 
kėlimas (kiekvienas 
jaunimo 
darbuotojas per 
metus turi 
dalyvauti 1 
kvalifikacijos 
kėlimo užsiėmime, 
vienoje grupinėje  
supervizijoje) 

Jaunimo 
darbuotojai 

2020-2022 
m. 

1000 EUR 
grupinėms 
supervizijo
ms per 
metus 

Lėšų naujoms 
jaunimo 
darbuotojų darbo 
vietoms apmokėti 
paieška. (Jaunimo 
centrų finansavimo 
projektų konkursai, 
Vaikų dienos 
centrų projektų 
finansavimo 
projektai.) 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

    

Įvairių sričių samdomi 
specialistai 
Kuo daugiau įvairių 
užsiėmimų siūlysime, 

4-8 4-6 6-7 7-8 Specialistų, 
gebančių 
patraukliai dirbti 
su tiksline grupe 
paieška ir atranka 

Centro 
direktorė, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

tuo įvairesnį jaunimą 
pritrauksime. 

Specialistų ir lėšų 
jų atlyginimams 
paieška  
(Jaunimo centrų 
finansavimo 
projektų konkursai, 
Vaikų dienos 
centrų projektų 
finansavimo 
projektai, kiti 
projektų 
konkursai)) 

Centro 
direktorė ir 
visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Lėšų psichologo, 
galinčio 
konsultuoti centro 
jaunuolius, paieška  

Centro 
direktorė, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 
m. 

 

Savanorių ir 
praktikantų  
komanda 
Norime skatinti 
savanorystę ir 
manome, kad 
savanoriai gali atnešti 
daug pridėtinės vertės 
organizacijai 

1-3  
ilgalaikiai 
savanoriai 
kiekvienam
e 
padalinyje  
1-3 
praktikant
ai per 
metus 
kiekvienam
e 
padalinyje 

1 ilgalaikis 
savanorisi 
kiekvienam
e 
padalinyje;
1 
Praktikanta
s per metus 
kiekvienam
e 
padalinyje 

1-2 
ilgalaikiai 
savanoriai 
kiekvienam
e 
padalinyje; 
1-2 
praktikant
ai per 
metus 
kiekvienam
e 
padalinyje 

2-3 
ilgalaikiai 
savanoriai 
kiekvienam
e 
padalinyje; 
2-3 
praktikanta
i per metus 
kiekvienam
e 
padalinyje 

Savanorių , 
praktikantų 
paieška 

Centro 
direktorė, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 
m. 

 

Savanorių 
skatinimas, 
palaikymas, 
komandos 
formavimas 

Jaunimo 
darbuotojai
, atsakingi 
už 
savanorių 
koordinavi
mą, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

Savanorių iš 
užsienio paieška 
(JTBA) 
 
Padalinių 
akreditacija EVS 
savanoriams 
priimti 

Jaunimo 
darbuotoja
s, 
atsakingas 
už užsienio 
savanorius, 
skyrių 
vadovai 

2020-2022 
m 

 

Darbo 
organizavimas 

Centras  ir visi  jo 
padaliniai dirba 
atviro darbo 
principais mažiausiai 

SPOTE, 
Naujosios 
Vilnios 
atviroje 

SPOTE, 
Naujosios 
Vilnios 
atviroje 

SPOTE, 
Naujosios 
Vilnios 
atviroje 

SPOTE, 
Naujosios 
Vilnios 
atviroje 

Lėšų ilgesnei 
veiklai paieška 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Veiklos 
organizavimas 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

vieną dieną – 
daugiausiai penkis 
kartus per savaitę, po 
keturias valandas per 
dieną. 
 

jaunimo 
erdvėje, 
Vilniaus 
atvirame 
jaunimo 
centre 
„Mes 
patys“ 
atviro 
darbo 
principais 
dirbama 
penkis 
kartus per 
savaitę po 
4 valandas 
per dieną. 
„Olimpijoje
“ ir „Savam 
kampe“ 
atviro 
darbo 
principais 
su jaunimu 
dirbama 
tris dienas 
per savaitę 

jaunimo 
erdvėje, 
Vilniaus 
atvirame 
jaunimo 
centre 
„Mes 
patys“ 
atviro 
darbo 
principais 
dirbama 
penkis 
kartus per 
savaitę po 
4 valandas 
per dieną.  
„Olimpijoje
“ ir „Savam 
kampe“ 
atviro 
darbo 
principais 
su jaunimu 
dirbama 
vieną dieną 
per savaitę 

jaunimo 
erdvėje, 
Vilniaus 
atvirame 
jaunimo 
centre 
„Mes 
patys“ 
atviro 
darbo 
principais 
dirbama 
penkis 
kartus per 
savaitę po 
4 valandas 
per dieną.  
„Olimpijoje
“ ir „Savam 
kampe“ 
atviro 
darbo 
principais 
su jaunimu 
dirbama 
dvi dienas 
per savaitę 

jaunimo 
erdvėje, 
Vilniaus 
atvirame 
jaunimo 
centre 
„Mes 
patys“ 
atviro 
darbo 
principais 
dirbama 
penkis 
kartus per 
savaitę po 
4 valandas 
per dieną.  
„Olimpijoje
“ ir „Savam 
kampe“ 
atviro 
darbo 
principais 
su jaunimu 
dirbama 
tris dienas 
per savaitę 

    

Vasarą 
organizuojamos 

3 stovyklos 
per vasarą 

3 -4 
stovyklos  + 

3-4 
stovyklos + 

Lėšų mainams ir 
stovykloms paieška 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

stovyklos, mainų 
projektai. 

3-6 
renginiai 
per vasarą 

mainų 
projektas 

2 mainų 
projektai 

Veiklos 
organizavimas 

Projektų 
koordinato
riai 

2020-2022 
m. 

 

    

     Naujų jaunimo 
darbuotojų 
įdarbinimas 

Centro  
direktorė 

2020-2022 m.  

Neformalaus vaikų 
švietimo paslaugų 
teikimas  

Centre ir jo 
padaliniuose 
vaikai gali 
dalyvauti 
papildomos
e 
neformalaus 
vaikų 
švietimo 
užsiėmimuo
se. Dalyvių 
skaičius – iki 
400 

Centre ir jo 
padaliniuose 
vaikai gali 
dalyvauti 
papildomose 
neformalaus 
vaikų 
švietimo 
užsiėmimuo
se. Dayvių 
skaičius iki 
200 

Centre ir jo 
padaliniuose 
vaikai gali 
dalyvauti 
papildomos
e 
neformalaus 
vaikų 
švietimo 
užsiėmimuo
se. Dayvių 
skaičius iki 
300 

Centre ir jo 
padaliniuose 
vaikai gali 
dalyvauti 
papildomose 
neformalaus 
vaikų 
švietimo 
užsiėmimuo
se. Dayvių 
skaičius iki 
400 

Programų teikimas 
NVŠ krepšelio lėšoms 
gauti, vaikų paieška 

Neformalau
s švietimo 
pedagogai, 
skyrių 
vadovai 

2017-2019 m.  
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

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

Centre ir jo 
padaliniuos
e 
mažiausiai 
du kartus 
per mėnesį 
vyksta 
užsiėmima
s, kurį 
pasiūlė 
centro 
lankytojai. 

Jaunimo 
apklausa, 
1-2 
užsiėmimai 
per mėnesį 
visuose 
padaliniuos
e 

Jaunimo 
apklausa, 
1-2 
užsiėmimai 
per mėnesį 
visuose 
padaliniuos
e 

Jaunimo 
apklausa, 
2 
užsiėmimai 
per mėnesį 
visuose 
padaliniuos
e 

Jaunimo apklausos 
sudarymas 

Jaunimo 
darbuotojai 

2020-2022 m.  

     Besilankančio 
centre jaunimo 
apklausa ir 
atsakymų 
apibendrinimas 
kartą per mėnesį 

Jaunimo 
darbuotojai 

  

     Žmonių, kurie 
atitiktų jaunimo 
poreikius, paieška 
ir samdymas 

Centro 
direktorė 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

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 5 naujus 
lankytojus 
per mėnesį 
kiekvienam
e 
padalinyje 

Po 7 naujų 
lankytojus 
per mėnesį 
kiekvienam
e 
padalinyje 

Po 10 
naujų 
lankytojų 
per mėnesį 
kiekvienam
e 
padalinyje 

Teminiai 
užsiėmimai 
jaunuliams (kino, 
teatro, socialinių 
įgūdžių lavinimo, 
sporto, maisto 
gaminimo ir pan.) 

Jaunimo 
darbuotojai 

2020-2022  m. Projektinės 
lėšos 

         

         

Aktyvus jaunimo 
dalyvavimas 
planuojant AJC veiklą 

Veikianti 
visų centro 
padalinių 
lankytojų 
savivalda 

3-4 žmonių 
iniciatyvinė 
grupė 
kiekvienam
e 
padalinyje 
10-12 
organizuot
ų 
iniciatyvos 
per metus 

5-6 žmonių 
iniciatyvinė 
grupė 
kiekvienam
e 
padalinyje. 
12-15 
organizuot
ų iniciatyvų 
per metus. 

5-6  žmonių 
grupė 
grupė 
kiekvienam
e 
padalinyje. 
15-17 
organizuot
ų iniciatyvų 
per metus 
 

Lankytojų 
įtraukimas į centro 
tarybą 

Centro 
direktorė, 
skyrių 
vadovai 

2020-2022 
m. 

 

Lankytojų 
savivaldos 
skatinimas ir 
palaikymas 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

    

Esamų patalpų  
kosmetinis remontas 
kartu su jaunimu. Kuo 
jaunimas pats 

Padarytas 
patalpų 
kosmetinis 
remontas 

Vidaus 
patalpų 
kosmetinis 
remontas 

Vidaus 
patalpų 
kosmetinis 
remontas 

Vidaus 
patalpų 
kosmetinis 
remontas 

Kasmetinės 
jaunimo ir vadovų 
patalpų tvarkymo 
ir remonto talkos 

Centro 
darbuotojai 

2020-2022 
m 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

aktyviau įsitrauks į 
centro aplinkos 
tvarkymą, tuo ateityje 
ją labiau saugos 

    

    

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

Apie 50 
tūkst. EUR 
per metus 

30 tūkst. 
EUR 

40 tūkst. 
EUR 

50 tūkst,. 
EUR 

Paraiškų rengimas 
Atvirų jaunimo 
centrų finansavimo 
konkursams. Kartą 
per metus projektų 
rašymo mokymai 
centrų 
darbuotojams 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Paraiškų rengimas 
Vaikų dienos 
centrų finansavimo 
konkursams 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Paraiškų rengimas 
kitiems 
finansavimo 
konkursams 

Darbuotoja
s, kurio 
darbo sritis 
artimiausia 

2020-2022 
m. 

 

Tarptautiniai 
projektai 
Tarptautiniai projektai 
leidžia susipažinti su 
kolegomis iš kitų šalių, 
pažinti kitas kultūras, 
plėsti akiratį. Jaunimui 

Apie 10 
tūkst. EUR 
per metus 

4 tūkst EUR 7 tūkst. 
EUR 

10 tūkst. 
Eur 

Paraiškų rengimas 
jaunimo mainų 
projektų 
konkursams 

Jaunimo 
darbuotojai 

2020-2022 
m. 

 

Paraiškų rengimas 
jaunimo iniciatyvų 
projektų 
konkursams 

Jaunimo 
darbuotojai 

2020-2022 
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

– tai labai vertinga 
patirtis. 

Paraiškų rengimas 
kitiems 
tarptautiniams 
projektų 
konkursams 

Centro 
direktorė, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 
m. 

 

Privatūs rėmėjai 
Papildomos lėšos 
praplečia veiklos 
galimybes. 

Apie 10 
tūkst. Eur 
per metus 

3  tūkst. 
Eur 

5 tūkst. Eur 10 tūkst. 
Eur 

Privačių rėmėjų 
paieška 

Centro 
direktorė 

2020-2022 
m. 

 

Parengti pasiūlymai 
įmonėms 

Centro 
direktorė, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 
m. 

 

    

Veiklos viešinimas ir 
pristatymas  

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

Papildomi 
300 like 
paspaudim
ai 
Facebook, 
Instagam 
paskyrose 
(unikalūs 
lankytojai0 

Papildomi 
200 like 
paspaudim
ai 
Facebook, 
Instagram  
paskyrose 
(unikalūs 
lankytojai‘ 

Papildomi 
300 like 
paspaudim
ai 
Facebook, 
Instagram  
paskyrose 
(unikalūs 
lankytojai)  

Papildomi 
300 like 
paspaudim
ai 
Facebook  
Instagram 
paskyrose 
(unikalūs 
lankytojai) 

Komunikacijos 
plano parengimas 

Centro 
direktorė, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 
m. 

 

Informacijos 
socialiniuose 
tinkluose ir 
interneto 
puslapuje 
skelbimas 

Centro 
direktorė, 
padalinių 
vadovai 

2020-2022 
m. 

 

    

Ataskaitos, skrajutės, 
plakatai. 

Per metus 
įvairiais 
būdais 

Per metus 
įvairiais 
būdais 

Per metus 
įvairiais 
būdais 

spausdinto
s 
r

Veiklos ataskaitų 
rengimas, leidyba 
ir platinimas. 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tradicinės, bet vis dar 
veikiančios reklamos 
priemonės 

išplatinta 
200 vnt. 
spausdinto
s reklamos 

išplatinta 
200 vnt. 
spausdinto
s reklamos 

išplatinta 
200 vnt. 
spausdinto
s reklamos 

e
k
l
a
m
o
s 

Skrajučių 
rengimas, leidyba 
ir platinimas 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Plakatų rengimas, 
leidyba ir 
platinimas 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Kasmetiniai veiklos 
pristatymo renginiai 
– atvirų durų dienos 
lankytojams, 
esamiems ir 
potencialiems 
rėmėjams, 
žiniasklaidos 
atstovams. Gerosios 
patirties sklaida. 
Vieši renginiai yra 
gera proga pristatyti 
savo veiklą daugeliui 
žmonių vienu metu. 

1-3 atvirų 
durų 
dienos per 
metus 
kiekvienam
e 
padalinyje.  
1-3 
seminarai 
kitoms 
organizacij
oms per 
metus. 

1 atvirų 
durų diena  
per metus 
kiekvienam
e 
padalinyje  

2 atvirų 
durų 
dienos per 
metus 
kiekvienam
e 
padalinyje. 
1-2 
seminarai 
kitoms 
organizacij
oms per 
metus.  

2-3 atvirų 
durų 
dienos per 
metus 
kiekvienam
e 
padalinyje. 
2-3 
seminarai 
kitoms 
organizacij
oms per 
metus. 

Renginių 
organizavimas ir 
viešinimas 

Centro 
direktorė, 
visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

    

    

    

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

Aktyviai 
bendradar
biaujama 
su 1-2 
mokymo 
įstaigomis, 
esančiomis 

Aktyviai 
bendradar
biaujama 
su 1-2 
mokymo 
įstaigomis, 
esančiomis 

Aktyviai 
bendradar
biaujama 
su 1-2 
mokymo 
įstaigomis, 
esančiomis 

Aktyviai 
bendradar
biaujama 
su 1-2 
mokymo 
įstaigomis, 
esančiomis 

Aplink esančių 
mokyklų lankymas, 
centro veiklos 
pristatymas. 

Jaunimo 
darbuotojai
, centro 
direktorė 

2020-2022 
m. 

 

Renginiai, 
mokymai 
mokyklose 

Jaunimo 
darbuotojai 

2020-2022  
m. 
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 Siekiami 
rezultatai ir jų 

poreikio pagrindimas 

Rezultato 
pasiekimo 

rodiklis 

Rezultato pasiekimo rodiklių reikšmės Veiksmai 
rezultatui pasiekti 

Atsakingi 
asmenys  

Veiksmo 
atlikimo 
terminas 

Finansiniai 
ištekliai  I metai II metai III metai 

 1 2 3 4 5 6 7 

šalia 
padalinių.  

šalia 
padalinių 

šalia 
padalinių 

šalia 
padalinių 

Mobilus darbas su 
jaunimu 

Jaunimo 
darbuotojai 

2020-2022 
m. 

 

Kitos panašios 
organizacijos 
Naudinga keistis 
patirtimi ir 
informacija. 

Aktyviai 
bendradar
biaujama 
su 4-6 
organizacij
omis. 

Aktyviai 
bendradar
biaujama 
su 1-3 
organizacij
omis. 

Aktyviai 
bendradar
biaujama 
su 4-6 
organizacij
omis. 

Aktyviai 
bendradar
biaujama 
su 4-6 
organizacij
omis. 

Kontaktų 
mezgimas per 
įvairius renginius. 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Bendri renginiai Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Informacijos apie 
veiklą pasikeitimas 

Visa 
komanda 

2020-2022 
m. 

 

Jaunimo tėvai 
Jei jaunimo tėvai žinos 
daugiau apie centro 
veiklą, jie noriau leis į 
jį savo vaikus. 

3-4 
renginiai 
tėvams per 
metus, 2-3 
tėvų 
atstovai 
centro 
taryboje. 

1-2 
renginiai 
tėvams per 
meus. 

3-4 
renginiav 
tėvams per 
metus, 1 
tėvų 
atstovas 
centro 
taryboje 

3-4 
renginiaii 
tėvams per 
metus, 2-3 
tėvų 
atstovai 
centro 
taryboje. 

Renginių tėvams 
organizavimas 

Jaunimo 
darbuotojai
, 
psichologas 

2020-2022 
m. 

 

Centro tarybos 
veiklos 
organizavimas 

Centro 
direktorė 

2020-2022 
m. 

 

    

 

 

III Veiklos rodikliai 

 

 

Eil. 

nr. 

 

Veiklos rodiklis Veiklos rodiklių reikšmės metų pabaigoje 

I metai II metai III metai 
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1. Bendras lankytojų apsilankymų  skaičius  10 000 12 000 13 000 

2. Unikalių lankytojų skaičius 600 700 750 

3. Socialiai remtinų centro lankytojų skaičius 250 300 300 

4. Jaunimo inicijuotų/suorganizuotų veiklų skaičius 12 15 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinama organizacijos vadovo (-ės):  Data:  Tvirtinama išorinio vertintojo (-s):  Data:  

Papildomi komentarai:  
(jei yra) 

   Papildomi komentarai:  
(jei yra) 

   


