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Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 19 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 14 punktu ir 12 straipsniu bei remdamasi
Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos
2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr.T1-115, IV skyriaus 148 punktu, Druskininkų savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Pritarti viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2013 metų veiklos
ataskaitai (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

PRITARTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-73
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO
2013 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – Druskininkų JUC) įregistruotas
1998 m. kovo 6 d., kaip pelno nesiekianti įstaiga. JUC steigėjas, dalininkas – Druskininkų savivaldybės
taryba. Įstaigos kapitalas yra suformuotas iš dalininko įnašo – 1000 Lt. Per 2013 metus dalininkų įnašas
nekito.
Viešoji įstaiga įsikūrusi adresu – Veisiejų g.17, Druskininkuose. 2013 m. kovo mėnesį įstaiga
persikėlė į naujas patalpas, kuriose gausu skirtingų erdvių jaunimo savirealizacijai. Šiuo metu centre yra:
renginių salė su jai reikalinga įranga, administracinės patalpos su visa reikalinga įranga, virtuvė, jaunimo
erdvė, konferencijų salė, choreografijos salė ir lauko erdvė, kurioje gausu skirtingų sporto šakų aikštelių,
scena ir amfiteatru.
Pagrindinės veiklos sritys – jaunimo integravimas į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį
savivaldybės, šalies gyvenimą; jaunimo saviraiškos ir iniciatyvų skatinimas; jaunimo užimtumo
organizavimas, nemokamos informacijos rinkimas bei jaunimo informavimas; jaunimo konsultavimas jam
rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais ir kita veikla.
JUC struktūra:

II. 2013 METŲ VEIKLA
Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2013 metų programos tikslai:
Kelti jaunų žmonių motyvaciją siekti savo tikslų;
Užtikrinti esamos laisvalaikio infrastruktūros prieinamumą Savivaldybės jaunimui.
Programos uždaviniai:
Rinkti, kaupti ir platinti patraukliais ir jaunimui prieinamais būdais aktualią ir įdomią informaciją,
konsultuoti jaunimą jam rūpimais klausimais;
Stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybę, organizuoti jaunimo
neformalaus ugdymo mokymus;
Plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su Lietuvoje ir užsienio šalyse esančiais jaunimo centrais, dalyvauti
skirtinguose jaunimo projektuose, kuriuose yra nagrinėjamos jaunimui aktualios temos;
Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms prasmingos veiklos ir turiningo laisvalaikio užimtumui;
Bendradarbiauti su skirtingomis įstaigomis bei kurti naują jaunimo centrą plėtoti ir formuoti naujų
erdvių pasiūlą turiningo laisvalaikio praleidimui, įvairias pažiūras, subkultūras ir socialinius
sluoksnius atstovaujančiam jaunimui bei sudaryti sąlygas jaunų žmonių savirealizacijos galimybėms;

Sudaryti galimybes jaunimui efektyviai bendrauti, įgalinti juos spręsti savo problemas ir konfliktus,
mažinti žalingų įpročių paplitimą centro lankytojų tarpe.
Druskininkų JUC veikia kaip neformalaus ugdymo įstaiga. Jaunimas įtraukiamas į organizacijos
veiklą, vadovaujantis savarankiškumo, savanoriškumo ir savivaldos principais. Jaunimui sudaroma galimybė
išbandyti save, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti. Per praktinę veiklą kuriamas jų patyrimas, formuojami
socialiniai įgūdžiai. Svarbų dėmesį skiriame aktyvios, iniciatyvios, gebančios imtis atsakomybės jaunos
asmenybės ugdymui.
2013 m. finansinių metų pabaigoje Druskininkų JUC dirbo 8 darbuotojai: direktorė (1 etatas),
pavaduotojas (1 etatas); finansininkė (1 etatas), jaunimo veiklos koordinatorius (1 etatas), renginių
organizatorius (1 etatas), projektų koordinatorius (0,75 etato), šviesos ir vaizdo operatorius (0,5 etato); garso
operatorius (0,5 etato).
Įgyvendinant programos uždavinius Druskininkų JUC 2013 m. savo veiklą vykdė šiomis kryptimis:
Jaunimo iniciatyvinių grupių formavimas:
JUC taryba. Tai iniciatyvinė jaunimo grupė, kurioje yra 10-15 aktyvių Druskininkų savivaldybės
jaunuolių nuo 14 iki 16 metų amžiaus. JUC taryba prisideda prie Druskininkų jaunimo veiklos aktyvinimo,
viešinimo, bendradarbiavimo kūrimo su švietimo įstaigomis. Tarybą sudaro Druskininkų savivaldybės
deleguoti mokyklų nariai, nepriklausantys mokinių taryboms. Taryba rinkosi 1 kartą per savaitę.
Klubas Druskininkų Runners (toliau DR). Jaunimas savo tarpe jungia 10-26 metų amžiaus jaunimą.
Pagrindinė DR klubo veikla – kūno valdymas. Svarbiausia šioje veikloje – aistra, jėga, vikrumas, kontrolė,
ištvermė. Visko šito pagrindas – sunkus fizinis darbas, savo galimybių ribos siekimas. Klubas rinkosi 2
kartus per savaitę.
Madmuazelių klubas. Šiame klube 15-17 metų merginoms suteikiama galimybė būti savimi, geriau
pažinti save, susirasti draugų, taip pat užsiimti mėgstama veikla. Pagrindinė veiklos tema – mada. Grupės
narės pačios pasirenka kuo užsiimti. Susitikimai organizuoti 1 kartą per savaitę, esant poreikiui ir dažniau.
Renginių klubas. Tai iniciatyvinė jaunimo grupė, kurioje yra 20 – 25 aktyvūs 13-18 metų amžiaus
jaunuoliai. Klubas skirtas visiems besidomintiems renginiais –nuo idėjos sukūrimo iki jos įgyvendinimo, nuo
scenarijaus sukūrimo iki scenografijos gamybos, nuo renginio vedimo iki pasirodymo scenoje sukūrimo.
Klubas rinkosi 1 kartą per savaitę, ruošiantis renginiui ir dažniau.
Kino klubas. Tai iniciatyvinė jaunimo grupė, kurioje yra 5 jaunuoliai 1 kartą per savaitę gilinasi į
fotografijos ir kino sritis.
Jaunimo erdvė. Šios erdvės forma – laisvalaikio užimtumas Druskininkų savivaldybės jaunimui.
Jaunimo erdvė veikė kiekvieną dieną. Apsilankiusiųjų jaunimo amžius nuo 13 iki 28 metų amžiaus.
Renginių, švenčių, akcijų, stovyklų, mokymų organizavimas:
Druskininkų jaunimo užimtumo centras pristatytas Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose. Iš
viso dalyvavo 150 jaunuolių.
Organizuota projekto „Jaunimo veiklos skatinimas Druskininkų savivaldybėje“ baigiamoji
konferencija, kurioje pristatytos nuveiktos veiklos, aptartos tolimesnės veiklos. Konferencijoje
dalyvavo 145 savivaldybės gyventojai.
Šventėme Druskininkų JUC gimtadienį. Tądien organizuotas jaunimo žaidimų vakaras sutraukė didelį
būrė jaunų druskininkiečių. Žaidimų vakare dalyvavo 63 jaunuoliai.
Dalyvavome Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime, kur JUC tarybos nariai vedė renginį.
Dalyvavo 10 narių.
Organizuotos skirtingos paskaitos-diskusijos: „Tarp mūsų mergaičių“; „Įvadinė Jogos paskaita“;
„Psichotropinės medžiagos; „Ekstremalus sportas“; „Kvapų terapija“; „Atviros jaunimo erdvės“;
„Atviras jaunimo centras: iššūkiai ir galimybės“; „Savanorystė“; „Apskrito stalo diskusija“.
Skirtingose diskusijose sulaukėme 189 dalyvių.
Jaunimo erdvėje įvyko 5 klasių valandėlės. Klasių valandėlių metu pristatytos atviro jaunimo centro
darbo specifika, galimybės veikti. Klasių valandėlių metu sulaukta apie 100 mokinių;
8 jaunuoliai prisijungė prie akcijos „Darom“, kurios metu tvarkėm Druskininkų JUC aplinką.
Druskininkų JUC aplankė 4 skirtingos užsienio delegacijos (gruzinų delegacija gilinosi į atviro darbo
specifiką, Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos atstovai domėjosi rekonstrukcijos projekto sėkme ir nauda;
Europos parlamentarai – apžiūrėjo jaunimo centrą; Prancūzijos partneriai – domėjosi centro plėtros
vizija). Vizitų metu sulaukta daugiau kaip 82 dalyvių;
Vasarą, dvi rugpjūčio savaites, Druskininkų JUC vyko vaikų vasaros stovykla „Išjudink vasarą“.
Stovykloje dalyvavo vaikai nuo 10 iki 13 metų, kurie ne tik išbandė sporto, meno, kūrybos, kvapų

terapijos, piešimo ant vandens galimybes, bet ir bendravo su skirtingais jaunimo darbuotojais,
savanoriais. Stovykloje dalyvavo 28 vaikai.
2013 m. liepos 11 d. atidarytas Druskininkų JUC. Centro atidarymo ceremonijoje dalyvavo
Druskininkų savivaldybės, Lietuvos Savivaldybių asociacijos vadovai, Seimo nariai, projekto
„Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“
partnerio – Lenkijos Augustavo miesto savivaldybės meras Kazimierz Kożuchowski ir jo
vadovaujama delegacija, Druskininkų savivaldybės tarybos nariai, įmonių, įstaigų, visuomeninių
organizacijų atstovai, kiti svečiai bei žinoma savivaldybės jaunimas. Atidarymo metu sulaukėme
daugiau kaip 350 svečių. Centro atidarymo metu vyko įvairūs jaunimo pasirodymai, vakare
organizuotas koncertas.
Suorganizuotas jaunimo festivalis Druskininkuose. Festivalio metu Druskininkų JUC lauko amfiteatro
teritorijoje savo veiklas pristatė Druskininkų savivaldybės įstaigų kolektyvai bei Augustavo kultūros
centro kolektyvai. Festivalyje dalyvavo 44 dalyviai iš Lenkijos, Augustavo miesto ir 30 atlikėjų iš
Druskininkų.
Druskininkų JUC įvyko 9 renginiai skirti Druskininkų teatro festivaliui. Skirtingų spektaklių bei
koncertų metu sulaukta virš 1100 žiūrovų.
Druskininkų savivaldybės jaunimui organizuotas išgyvenimo žygis. Jo metu 14 jaunimo atstovų ir 2
vadovai leidosi į 15 kilometrų žygį pėsčiomis. Jaunuoliai eidami į stovyklavietę, turėjo atlikti
nemažai komandinių užduočių, kurios padėjo susibendrauti ir pažinti vieniems kitus.
Druskininkų jaunimo užimtumo centre suorganizuotos 6 diskotekos, kuriose apsilankė virš 800 nuo 14
iki 29 metų jaunuolių.
Vasaros atostogų metu suorganizuota stovykla jaunimui „Ateik“. 3 dienas jaunimas gyveno jaunimo
užimtumo centro patalpose, bendravo su puikiais lektoriais ir linksmai leido laiką. 18 stovyklos
dalyvių susipažino su joga, aromaterapija, pažino save, savo vidų, kūną.
Vasaros pabaigoje, 9 dienų, organizuoti tarptautiniai jaunimo mainai „Green LIFE“. 60 jaunų dalyvių
ir 9 vadovai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Čekijos ugdė jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius,
bendravo tarpusavyje bei skirtingomis neformalaus ugdymo formomis aptarė aktualią ekologijos
temą.
Prisidėjome prie vaikų mados teatrų „Pabaltijos žvaigždė“ konkurso organizavimo. 120 dalyvių iš
skirtingų Rusijos, Latvijos ir Lietuvos kampelių demonstravo ir tarpusavyje varžėsi dėl geriausiųjų
madų kūrėjų titulo.
Kino naktis – Druskininkų JUC. 10 jaunuolių, vienos nakties metu peržiūrėjo 4 skirtingus filmus.
Filmo peržiūros pasibaigdavo trumpu aptarimu.
Suorganizuotas jaunimo muzikos grupių konkursas „Foozas 2013“. Jaunimo muzikos grupių konkurse
dalyvavo 3 grupės. Iš Zarasų atvyko jaunimo grupė pavadinimu „Išrinktasai“, Naujosios Akmenės
grupė „SAUL WINGS“ ir Vykintas Jasaitis iš Klaipėdos. Druskininkų JUC esančioje salėje vykęs
koncertas patraukė svečių ir miesto gyventojų dėmesį. Konkurso kompetentinga komisija išrinko
geriausius, kurie buvo apdovanoti Druskininkų JUC bei rėmėjų įsteigtais prizais. Iš viso sulaukėme
apie 50 žiūrovų ir dalyvių.
M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas kartu su Druskininkų JUC, minint Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio 138-ąsias gimimo metines Druskininkų JUC, pristatė Druskininkų džiazo kolektyvo
atliekamą programą „Čiurlionis kitaiP“. Po jų, scenoje pasirodė bardai Ainis ir Gediminas
Storpirčiai. Renginio metu sulaukta apie 50 žiūrovų.
Druskininkų JUC lauko erdvėje įvyko sporto renginių ciklas „Druskininkai – sveikatos miestas“. Iš
viso skirtingose sporto šakų rungtyse pagal amžiaus grupes sudalyvavo virš 40 jaunuolių.
Bendradarbiaujant su Druskininkų klubu suorganizuotos 3 skirtingos „Viešbučių ir restoranų verslas, jo
tendencijos ir aktualijos“; „ Politika: profesija? Verslas/ Gyvenimo būdas?“; „ Blogi ir geri ryšių su
visuomene pavyzdžiai“ diskusijos, skirtos profesiniam orientavimui, verslumo skatinimui .
Diskusijose dalyvavo 93 Druskininkų savivaldybės jaunuoliai.
Druskininkų JUC salėje šventiškai paminėta Mokytojų diena. Minint mokytojų dieną – plačiai
mokytojų auditorijai pristatyta Druskininkų JUC veikla, pristatyti jaunuolių tipai, darbo specifika.
Renginyje dalyvavo 258 mokytojai.
Minint savivaldos savaitę organizuotos skirtingos sportinės rungtys Druskininkų savivaldybės
gyventojams. 84 sporto dienos dalyviai tarpusavyje išbandė 5 skirtingas sporto šakas.
Lietuvoje startavusi „Pilietiškumo mokykla” rudenį vyko ir Druskininkuose. Pilietiškumo mokyklos
principas – savivaldybės tarybos darbo simuliacija. Skirtingų komitetų pagrindu simuliacijoje vyksta

debatai svarbiausiais jaunimui klausimais, vykdomas rezoliucijų rengimas, jų svarstymas atvirose
diskusijose, debatuose ir priėmimas bei miesto mero rinkimas. Šios mokyklos mokymuose dalyvavo
10 jaunimo atstovų.
Druskininkų JUC veikla domėjosi Vievio ir Lazdijų jaunimo atstovai. Svečiams pristatytas atviro
darbo principas, vykdomos veiklos. 2 susitikimuose dalyvavo apie 25 centrų atstovai.
Minint Druskininkų jaunimo dieną antrąkart surengtas trumpametražių filmų konkursas KINO
VARTAI. Vakarinėje dalyje po trumpametražių filmų konkurso publiką linksmino vietiniai reperiai
Mečė ir Shampas, iš Veisiejų atvykęs Deividas, alytiškis FroiDen, vilniečiai MiRaFoN, Nirrad bei
reperis Messiah. Renginyje, skirtingose programos dalyse, apsilankė apie 300 jaunuolių.
Pirmąkart Druskininkų jaunimo užimtumo centre paminėta Lietuvos kariuomenės diena, kurios proga
organizuotas vaikų ir jaunimo piešinių konkursas „Kariuomenė mano akimis“. Parodos atidaryme
dalyvavo apie 50 dalyvių.
Parodytas „Domino“ teatro spektaklis „Žirklės“ sulaukė daugiau kaip 100 teatro gerbėjų.
Po Lietuvą keliaujantis tolerancijos skatinimo projektas „Interaktyvus kultūrų centras: pažinimo
programa“ neaplenkė ir Druskininkų JUC. Renginio tikslas – stiprinti Lietuvos visuomenės
toleranciją trečiųjų šalių piliečiams, skatinti visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės ir
pagerinti įvairių visuomenės grupių tarpusavio supratimą, taip gerinti trečiųjų šalių piliečių
integracijos proceso sąlygas. Renginyje dalyvavo 50 druskininkiečių ir svečių iš Afrikos.
15 jaunuolių dalyvavo „Karjeros ir savęs pažinimo seminare“, kurio metu jaunimas spręsdami
įvairiausius testus ieškojo atsakymo „Ką galėčiau veikti ateityje? Kokį kelią rinktis baigus
mokyklą?“. Seminarą vedė – Kauno technologijų universiteto, 3 kurso studentė, Giedrė Giedraitytė.
Jaunimo iniciatyva organizuotas Sportinis pokerio turnyras į savo būrį įtraukė 10 žaidimo aistruolių.
Kalėdinio vakaro metu JUC iniciatyvinių grupių nariai pristatė profesijų interpretacijas. Kiekvienam,
atsidėkojant už nuoširdų darbą, buvo įteikti JUC suvenyrai, komandoms „Senukų“ prekybos centro
čekiai. Renginyje dalyvavo daugiau nei 50 jaunuolių.
Teatras „Avilys” pakvietė 150 Druskininkų darželio „Žibutė“ vaikučių ir jų tėvelių į Druskininkų JUC,
kuriems buvo parodyta muzikinė pasaka „Kaip Snieginukas spalvų ieškojo”.
Alytaus teatro aktoriai 130 Druskininkų savivaldybės socialinių šeimų vaikams ir jų tėveliams parodė
kalėdinį spektaklį.
Druskininkų kultūros centras antrąją Kalėdų dieną į Druskininkų JUC sukvietė daugiau kaip 200 meno
kolektyvų atstovų, kuriems padovanojo koncertą, labiausiai prisidėjusiems prie kultūrinės veiklos
puoselėjimo įteikė padėkas.
11 kartų įvyko skirtingų filmų peržiūros jaunimo erdvėje, kuriose apsilankė 52 jaunimo atstovai.
4 skirtingi šokių ir sporto klubai į savo veiklas įtraukia daugiau kaip 120 dalyvių, kurie įgūdžius
kiekvieną dieną tobulino choreografijos salėje.
2013 m. organizuotose Druskininkų JUC veiklose: renginiuose, mokymuose, susitikimuose,
pristatymuose, stovyklose, paskaitose ir kt. dalyvavo apie 5400 jaunuolių.
Projektinė veikla.
Vietiniai, regioniniai, tarptautiniai jaunimo projektai:
Įgyvendintas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas
projektas, „ATEIK“, kurio metu pristatytos atviras jaunimo centras, vykdytos stovyklos, žygiai,
filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės, klasių valandėlės, nupirkti žaidimai, žurnalai, puodeliai.
Projektui skirtas ir panaudotas 8000 litų finansavimas. Iš viso projekte dalyvavo 435 dalyviai.
Baigtas įgyvendinti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną projektas „Pasienio kultūros
infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“. Projekto trukmė
2010 m. rugsėjo mėn. – 2013 m. rugpjūčio mėn. Projekto metu Lietuvos pusėje buvo rekonstruotas
Druskininkų jaunimo užimtumo centro pastatas. 2013 metais buvo organizuotos jaunimo parodos
Druskininkų ir Augustavo miestuose, jaunimo festivalis Druskininkuose, kultūrinis renginys
Augustove. Projekto partneriai: Augustavo (Lenkija) savivaldybė, Augustavo (Lenkija) kultūros
įstaiga, Druskininkų savivaldybė ir VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras. Iš viso projektui
skirta 3 291 048,50 EUR. 2013 metais parodos atidaryme Druskininkuose bei festivalyje dalyvavo
75 projekto dalyviai.
Įgyvendinamas programos veiklus jaunimas projektas „FLAT SPACE for the community“. Projekto
metu nuo 2013 m. balandžio 3 d. iki 2014 m. balandžio 2 d. savanorė Asta Slapikaitė savanoriavo ir
patirties sėmėsi Moldovos organizacijoje Oberliht, jaunųjų menininkų asociacijoje. Projektui skirta
8490 EUR subsidija.

Pagal Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategiją baigtas įgyvendinti
projektas „Jaunimo veiklos skatinimas Druskininkų savivaldybėje“. Projekto metu dalyvaujantiems
kaimo bendruomenių jaunimo atstovams suteiktos naujos kompetencijos, padėsiančios plėtoti ir
aktyvinti kaimo bendruomenes. 2013 metais įvykdyta baigiamoji projekto konferencija. Projektui
skirta 31956,25 Lt. 2013 metais panaudota 4777,31 Lt. 2013 metais projekte dalyvavo 145
jaunuoliai.
Kartu su Lenkijos partneriu Rodowo fondu įgyvendinas projektas „Magic of dance“. Projekto metu
jaunimas iš 4 ES šalių: Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos tyrinėjo skirtingų šokių
ypatumus. Iš viso projekte dalyvavo 8 jaunuoliai iš Druskininkų.
Kartu su Lenkijos partneriu Rodowo fondu įgyvendinome projektą „Medieval Artisans“. Projekto metu
Lenkijos ir Lietuvos jaunimas supažindinti su Lenkijos ir Lietuvos valstybių viduramžių kultūra bei
tradicijomis. Mainų metu 12 Lietuvos dalyvių su Lenkijos jaunimu lipdė puodus, ąsočius iš molio,
kurį patys ir paruošdavo iškasę iš žemės. Gamino diržus iš siūlų, kepė duoną ir kitą maistą duobėje
ant laužo. Lietuvos partneriui skirta suma 866,65 Lt.
Kartu su Lenkijos partneriu Rodowo fondu įgyvendinom projektą „Rythm of cultures“. Projekto metu
Lenkijos ir Lietuvos jaunimas supažindinti su abiejų šalių kultūra. 12 druskininkiečių savaitę leido
kultūros apsuptyje. Lietuvos partneriui skirta 840,65 Lt. Suma.
Įgyvendintas projektas „Green LIFE“. Projekto metu 4 šalių: Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Vokietijos
jaunimas 9 dienas dalyvavo jaunimo mainuose Druskininkuose, kuriuose svarbiausias dėmesys buvo
skirtas sveikai gyvensenai ir šiukšlių rūšiavimui. Projektui skirta 84758 Lt. Suma. Iš viso projekte
dalyvavo 60 jaunų dalyvių iš 4 šalių ir 9 vadovai, iš jų 15 Druskininkų jaunimo atstovų ir 3 vadovai.
Kartu su Turkijos partneriu įgyvendintas projektas „My Own Small Business“. Projekto metu 7
druskininkiečiai vyko į Turkiją kur su kitais partneriais iš Rumunijos, Italijos, Lietuvos ir Turkijos
aplankė kelias Turkijos įmones ir gilinosi į jų sėkmės paslaptis, pažino vieni kitų kultūras.
Kartu su Slovėnijos partneriu įgyvendintas projektas „Together for Development“. Projekto metu 2
Druskininkų JUC darbuotojos vyko į Slovėniją, kur su kitais partneriais dalyvavo pažintiniame vizite
bei gilinosi į Slovėnijos jaunimo centrų darbo specifiką.
2013 m. JUC bendradarbiavo ir kartu veiklą vykdė su:
Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Dienos užimtumo centro vaikais ir jaunimu
įtraukdami juos į projektinę JUC veiklą (bendradarbiavimo sutartis).
Bendradarbiavome su Lenkijos Rodowo Fondu. Bendradarbiavimo metu 32 jaunimo atstovų vyko į
Lenkijoje organizuotas veiklas.
Bendradarbiavome su Turkijos organizacija „Aktif İktisatçılar Yout Group“. Bendradarbiavimo metu 5
jaunuoliai ir 2 centro darbuotojai vyko į Turkiją bei dalyvavo partnerių susitikime.
Bendradarbiavome su Slovėnijos organizacija „Mladinski 6ūkst. Trbovlje“. Bendradarbiavimo metu 2
Druskininkų JUC darbuotojai vyko į Slovėniją ir dalyvavo vizite.
Informacijos leidyba ir platinimas:
Interneto svetainės www.juc.lt atnaujinimas, projektų, renginių, iniciatyvinių grupių publikavimas.
Išleistos skrajutės, plakatai bei kita atributika įgyvendinat skirtingus projektus.
Informaciją apie įgyvendintus projektus, renginius, akcijas ir kitas veiklas buvo aprašoma savaitraštyje
„Mano Druskininkai“, reportažai patalpinti „Mano Druskininkai“ svetainėje bei publikuojama
socialiniame tinklapyje www.facebook.com.
Jaunimui aktuali informacija (konkursai, renginiai, mainai ir kt.) siunčiama el. paštu, SMS žinutėmis.
JUC veikla, projektai pristatyti švietimo įstaigose.
Įstaigos finansai bei apskaitos politika ir kontrolė:
VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centras, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais,
Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
Vadovaujantis šiais teisės aktais, VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centre suformuota Apskaitos politika,
kurioje apibrėžtos bendrosios nuostatos, įstaigos finansinės apskaitos bei mokamų mokesčių apskaičiavimo
ir apskaitos vedimo, drausminės ir materialinės darbuotojų atsakomybės tvarkos, finansų kontrolės taisyklės.
Savivaldybės biudžeto asignavimai įsisavinti efektyviai, taupiai ir pagal paskirtį.
Įstaigos finansavimas:
2013 m. Jaunimo užimtumo centrui buvo skirta 123000, Lt. Iš savivaldybės biudžeto lėšų.
Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
Finansavimo šaltiniai
Likutis
Gauta
Panaudota
Grąžintas
Likutis

2013 m.
pradžiai
0,00

2013 m.

2013 m.

sutaupytas
2013 m.
finansavimas pabaigai
7100,00
0,00

Druskininkų savivaldybės
199500,00 192400,00
administracija
Jaunimo tarptautinė
23451,00
84758,00
70648,00
0,00
37561,00
bendradarbiavimo agentūra
Socialinių paslaugų priežiūros
0,00
8000
8000
0,00
0,00
departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Alytaus teritorinė darbo birža
0,00
7341,00
7341,00
0,00
0,00
Kiti finansavimo šaltiniai
77842,00
3943,00
26621,00
55164,00
Panaudota dotacija
3903,00
0,00
1063,00
0,00
2840,00
IŠ VISO
105196,00 303542,00 306073,00
7100,00
95565,00
Mokesčiai. Buvo mokami šie mokesčiai: garantinio fondo, įmokos Sodrai, gyventojų pajamų
mokestis nuo su darbo santykiais susijusių pajamų.
Įstaigos finansinės veiklos rodikliai (7ūkst.., Lt):
2011 m.
288,61 Lt
2012 m.
187,1 Lt
2013 m.
303,5 Lt
2013 metais įstaiga neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto. Įstaigos sąnaudos sudarė 313738,00 Lt, iš
jų darbo užmokesčiui 161531,00 Lt. Viešosios įstaigos valdymo išlaidos sudarė 152207,00 Lt. Viešosios
įstaigos vadovo darbo užmokestis ir kitomis viešosios įstaigos vadovo išmokomis su socialinio draudimo
mokesčiais sudarė 50551,73 Lt.
Įstaigos dalininkui ir patariamam kolegialiam organui – tarybai, išmokos per 2013 metus nebuvo
mokamos.
VšĮ Druskininkų JUC buhalterinė apskaita vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr.1K-372 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo
taisyklėmis ir įstaigos patvirtinta apskaitos politika.
III. ĮSTAIGOS VEIKLOS PROGNOZĖS
Įgyvendinsime numatytus uždavinius. Dirbsime atvirą darbą su jaunimu. Pristatysime įstaigą ir
naujas galimybes Lietuvos jaunimo centrams, partneriams užsienyje.
Atsižvelgiant į jaunų žmonių poreikį paruošėme ir ruošime naujus projektus Jaunimo reikalų
departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondui,
Jaunimo tarptautinei bendradarbiavimo, kuri administruoja naują 2014-2020 metų ERASMUS + programą,
Lietuvos Respublikos ir Europos Ekonominės erdvės finansiniam mechanizmui programai LT05 „Rizikos
grupės vaikai ir jaunimas“, kultūros ministerijai ir kitoms programos.
Patys organizuosime bei dalyvausime kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose, mokymuose,
konferencijose, projektuose bei kitose veiklose. Bendradarbiausime su švietimo įstaigomis Druskininkų
savivaldybėje ir siūlysime Druskininkų JUC programas bei paslaugas.
Esame pasirašę partnerystės deklaracijas su kitomis ES šalių jaunimo organizacijomis, todėl Druskininkų
jaunimas, centro darbuotojai turės galimybę dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose, mokymuose
Lietuvoje bei Europos Sąjungoje.
Skatinsime jaunimą prisidėti prie jaunimo užimtumo veiklos organizavimo Druskininkų
savivaldybėje, aiškinsimės jaunų žmonių poreikius, spręsime iškilusias problemas.
Dirbame ir dirbsime, ieškodami papildomų lėšų organizacijos numatytiems tikslams pasiekti ir uždaviniams
įgyvendinti.

IV. IŠVADOS

Jaunimo užimtumo programos poveikis – atviras darbas su jaunimu bei jaunimo projektai
intelektualia veikla užpildė jaunimo laisvalaikį, kultūrinį miesto gyvenimą, sustiprėjo dalyvavusių jaunimo
atstovų ryšiai, tarptautinis bendradarbiavimas.
Finansinė atskaitomybė parodo viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro finansinę
būklę ir 2013 m. veiklos rezultatus.

______________________

