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PRITARTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 28 d. sprendimu  Nr. T1-58

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO 2021 M.

VEIKLOS ATASKAITA

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – Druskininkų JUC) yra

Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka 1998 m. įsteigtas pelno nesiekiantis civilinės atsakomybės

viešasis juridinis asmuo, neturintis savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įstaigų.

Įstaigos tikslas – dirbant atviro darbo principu įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą, didinti

jaunimo integraciją į visuomenę.

Druskininkų JUC kapitalas – 1989,62 Eur, kuris yra suformuotas iš dalininko įnašo.

Druskininkų savivaldybės taryba yra vienintelė dalininkė, kuriai priklauso visas 1989,62 Eur įnašas.

Įstaiga įsikūrusi adresu – Veisiejų g. 17, Druskininkai. Druskininkų JUC yra vidaus ir

lauko erdvės, pritaikytos įvairiems jaunimo poreikiams. 

Pagrindinė įstaigos veiklos kryptis – jaunimo įtraukimas į aktyvią visuomeninę,

laisvalaikio veiklą, vadovaujantis savanoriškumo, savarankiškumo principais. Jauniems žmonėms

sudaromos galimybės įvairiose veiklose išbandyti save, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti: per

praktinę veiklą kuriamas jų patyrimas, formuojami socialiniai įgūdžiai, sprendžiamos jų problemos. 

Didelis dėmesys skiriamas nemotyvuotos asmenybės ugdymui, socialinės atskirties

mažinimui. 

Įstaigoje dirbantys darbuotojai

2021 m. Druskininkų JUC dirbo 10 darbuotojų (9,5 etato): direktorius (1 etatas),

direktoriaus pavaduotojas (1 etatas), finansininkas (1 etatas), jaunimo darbuotojas (2 etatai), renginių

organizatorius (1 etatas), projektų koordinatorius (1 etatas), šviesos ir vaizdo operatorius (1 etatas),

administratorius (0,5 etato), valytojas (1 etatas). 

Direktorius koordinuoja ir atsako už įstaigos veiklą, atstovauja Druskininkų JUC

valstybės valdžios, valdymo institucijose, teismuose, posėdžiuose, pasitarimuose, derybose ir kt.

Direktoriaus pavaduotojas vykdo Druskininkų JUC įstatuose ir pareigybės aprašyme

numatytą veiklą ir padeda direktoriui organizuoti šios įstaigos darbą.

Finansininkas organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą, rengia finansinius planus,

analizuoja finansinę bei ūkinę Druskininkų JUC veiklą, dalyvauja rengiant projektus, ruošia projektų

ataskaitas.

Jaunimo darbuotojas nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir

teikia informaciją žiniasklaidai, atnaujina informaciją Druskininkų JUC informacinėje sistemoje.

Renginių organizatorius organizuoja bei koordinuoja jaunimui skirtus renginius,

bendradarbiauja organizuojant renginius su Druskininkų savivaldybės įstaigomis, atstovauja

Druskininkų JUC savivaldybės renginiuose, susitikimuose ir kt., teikia informaciją žiniasklaidai,

atnaujina informaciją apie renginius Druskininkų JUC informacinėje sistemoje.

Projektų koordinatorius inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja Druskininkų JUC

projektus, renka, sistemina, kaupia informaciją, atnaujina informaciją apie projektus Druskininkų

JUC informacinėje sistemoje.



Šviesos ir vaizdo operatorius užtikrina Druskininkų JUC techninės įrangos veikimą,

sistemingai rūpinasi jos savalaikiu remontu, profilaktine priežiūra, konsultuoja jaunimą renginių

įgarsinimo, apšvietimo ir kt. klausimais.

Administratorius planuoja, organizuoja ir koordinuoja vaikų ir jaunimo stovyklas bei

kitas neformaliojo vaikų švietimo veiklas.

Valytojas prižiūri ir atsako už švarą Druskininkų JUC.

Dirbant su skirtingų poreikių jaunimu, organizuojant įvairias veiklas, renginius, šventes,

svarbu nuolat tobulinti profesines kompetencijas, įgyti naujų žinių bei įgūdžių. 

Aktyviai bendradarbiaujant su kitais Lietuvoje esančiais atvirais jaunimo centras,

įsteigta Lietuvos atvirų jaunimo centrų asociacija (toliau tekste LAJCA), kurios narė yra ir

Druskininkų JUC. 

Centro atstovas, kaip LAJCA narys yra Darbo su jaunimo tarybos atstovas.

Druskininkų JUC darbuotojai 2021 m. savo kvalifikaciją kėlė seminaruose,

mokymuose, konferencijose, stažuotėse dėl darbo su jaunais žmonėmis specifikos. 

2021 metais, darbuotojai keldami savo kvalifikacija skirtinguose mokymuose, vėliau

veiklas organizavo jaunimui. Dalyvaujant antikorupcinės aplinkos kūrimo įstaigoje mokymuose,

vėliau įgyvendinta iniciatyva ir organizuoti mokymai jaunimui antikorupcijos tema: „Jaunimas už

skaidrumą!“, kuriuose dalyvavo Druskininkų „Ryto“ gimnazijos, II klasių mokiniai ir mokytojai. Po

dalyvavimo mokymuose „Youth Creators Discover 3D“ jaunimui organizuotos bei įgyvendintos 3

mokomosios 3 D spausdintuvo veiklos.

2 JUC darbuotojai, dirbantys tiesioginį darbą su jaunimu, dalyvavo ilgalaikiuose

„Darbuotojų, dirbančių su jaunimu, 5 modulių mokymuose“, kurių metu išsamiai nagrinėti 5 skirtingi

moduliai 5: Darbo su jaunimu modulis; Psichologijos modulis; Socialinio darbo modulis;

Neformalaus jaunimo ugdymo ir jaunimo politikos moduliai. 

Darbuotojai dalyvavo emocinio lavinimo mokymuose, nagrinėjo skaitmeninės

komunikacijos įrankius; mokėsi formuoti nuomonę, atstovaujant ir bendraujant su valstybės

institucijomis / žiniasklaida / užsienio partneriais; gilino žinias apie suaugusiųjų švietimo projektų

rengimą ir įgyvendinimą; lytiškumo ugdymą, SALTO programos sklandų panaudojimą ir pan.

Druskininkų JUC finansininkas dalyvavo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų

konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS) mokymuose bei pelno nesiekiančių organizacijų

apmokestinimas ir 2021 m. finansinės atskaitomybės dokumentų rengimo mokymuose. 

2021 metais Druskininkų JUC 2 darbuotojai vyko į partnerių susitikimą, Estijoje bei

Italijoje, kurio metu 5 partnerės šalys aptarė įgyvendinamą Erasmus+ KA204 strateginės partnerystės

suaugusiųjų švietimo programos finansuotą projektą „Teaching kids different non-formal activities -

TeachersWay“ (liet. „Mokytojo kelias – Mokom vaikus, pasitelkiant neformalius metodus).

2021 METŲ VEIKLA

2021 metais Druskininkų JUC įgyvendino Druskininkų savivaldybės 2019–2021 metų

strateginio veiklos plano 01 tikslo „Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje“ 01

uždavinio „Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio įvairovę, sudarant galimybes atsiskleisti

individualiems gebėjimams“ 01 priemonę „Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas“, 02

priemonę „Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymas“ (9

programa), 03 priemonę „Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programos vykdymas“ (9 programa),

04 priemonę „Jaunimo verslumo skatinimo ir ekonominio raštingumo ugdymo priemonės“ (9

programa).

Programos uždaviniai:

1. Viešinti / pristatyti Druskininkų JUC veiklą;

2. Informuoti jaunimą, teikti pagalbą;

3. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais;



4. Organizuoti jaunimo laisvalaikį įvairiomis formomis, sudaryti sąlygas 

savirealizacijai;

5. Vykdyti projektinę veiklą (vietiniu, šalies, tarptautiniu mastu);

6. Organizuoti neformalų jaunimo ugdymą, orientuotą į asmenybės ugdymą.

1 priemonės „Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas“ įgyvendinimas bei

pasiekti rezultatai:

2021 metus vykdėm keletą apklausų ir domėjomės, kokios veiklos karantino metu

jaunimui būtų įdomios bei koks joms patogus būtų laikas. Dažniausias atsakymas buvom, kad

jaunimas karantino metu nori žaisti žaidimą „Among US“ bei labiausia įsitraukia į Kahoot

pramoginius žaidimus. Patogiausias laikas - penktadienis nuo 18 val. Atsižvelgiant į tai, 2021 metais

jaunimui karantino metu buvo pasiūlyta juos dominantys žaidimai, vykstantys nuotolinėse

platformose, vykdyti individualūs pokalbiai bei susitikimų laikas nukeltas į vakarinius laikus nuo 18

val.  Apklausoje dalyvavo 50 nuolatinių JUC lankytojų.

JUC veiklos viešinimas

Druskininkų JUC viešinimą vykdė 6 pagrindinėmis viešinimo priemonėmis ir kiekvienai

veiklai buvo kuriama atskira vaizdinė ir rašytinė medžiaga. Be išskirtų viešinimo priemonių,

naudojamos ir socialinių partnerių, jaunimo organizacijų bei institucijų viešinimo platformos, kad

Druskininkų JUC vykdomų veiklų sklaida būtų paviešinta. 

2021 metais JUC aktyviau vykdė veiklų viešinimą socialinėse platformose. Nuolat kurti ir

publikuoti „Instagram Story“, kurie taip pat rodyti ir Facebook vartotojams. Pastebėjome, kad mūsų

vartotojai labiau susidomi pateiktomis veiklomis, kai jas pamato „Instagram“ ar „Facebook Story“. 

Gausesnio susidomėjimo sulaukė tiesioginės maisto gaminimo transliacijos, biliardo turnyrai

bei kitos veiklos. 

www.juc.lt Per 2021 metus svetainė peržiūrėta 20551

kartų, 5541 vartotojai. 5475 – nauji

lankytojai. 

Per metus puslapyje įrašyti ir paskelbti 82

naujienų įrašai. Puslapio didžiausias

lankomumas vyko balandžio–rugpjūčio

mėnesiais. Tokio populiarumo svetainė

sulaukė galimai dėl pradėtos įgyvendinti

Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo

rinką programos. Svetainėje talpinama

svarbiausia informacija susijusi su

Druskininkų jaunimo užimtumo centro

programos įgyvendinimo vykdymu,

įgyvendinamų projektų veikla bei

dalijimąsi jaunimui ir tėvams svarbia

informacija, kurią gauname iš kitų

šaltinių. 

Socialiniame tinkle Facebook:

https://www.facebook.com/DruskininkuJUC

2021 m. pasipildė 12 naujais nuolatiniais

vartotojais, viso metų pabaigoje 4903

vartotojai. Facebook paskyroje per metus

sukurta 318 naujų įrašų, renginių su

išsamiais aprašymais, talpinami vaizdo ir

http://www.juc.lt
https://www.facebook.com/DruskininkuJUC


video reportažai, vykdomos mini

apklausos, dalijamasi aktualia jaunimui

bei bendruomenei informacija.

https://www.facebook.com/holypine.fest/ 2021 m. pasipildė 53 naujais nuolatiniais

vartotojais, viso metų pabaigoje turėjome

716 sekėjų. Per metus patalpinta 20 įrašų,

kurie susiję su ekstremalaus sporto

festivalio „HolyPine“ įgyvendinimu.

Socialiniame tinkle Instagram:

https://www.instagram.com/druskininku.juc/

2021 m. įtraukėme 125 naujų sekėjų, iš

viso mus seka 684 vartotojai. Per metus

patalpinti 52 įrašai 

Šioje platformoje dažniausia keliami

dienos įvykiai – nuotraukų ar trumpo

vaizdo įrašų formatu. Per metus įkėlėme

471 įrašus (kartais per dieną jų buvo

daugiau nei vienas). Toks veiklų

viešinimo būdas jaunimo tarpe yra

populiarus ir viešinamos veiklos yra

prieinamos didesnei auditorijai.

Socialiniame tinkle Instagram:

https://www.instagram.com/holypine

2021 m. įtraukėme 125 naujus sekėjus, iš

viso mus seka 334 vartotojai. Per metus

patalpinti 4 įrašai bei 102 dienos įvykiai. 

https://www.facebook.com/StovyklosDruskininkuose/
Prie naujai sukurto puslapio per 2021 m.

prisijungė 345 nuolatiniai vartotojai. Per

4 mėnesius sukurti 48 nauji įrašai,

renginiai, susitikimai su išsamiais

aprašymais. Šioje paskyroje talpinamos

nuotraukos ir video reportažai, vykdomos

apklausos, dalijamasi reikalinga, aktualia

informacija tėveliams ir jų vaikams apie

vasaros stovyklas ir vaikų užimtumą.

Mano Druskininkai ir kiti dienraščiai Druskininkų JUC per 2021 metus

savaitraštyje „Mano Druskininkai“

informaciją talpino 20 kartų. Ši viešinimo

priemonė labiau skirta jaunimui, kurie

domisi veikla, kas vyksta Druskininkuose

laikraščio pavidale bei žinoma jaunuolių

tėvams, globotiniams ar seneliams, kurie

paragina savo vaikus ar anūkus atvykti į

JUC ir dalyvauti siūlomose veiklose.

Druskininkų JUC, 9 kartus buvo

paviešintas skirtingose žiniasklaidos

priemonėse, ypač prieš ir po renginio

„IV-Dzūkų žaidynės“. Apie įstaigos

organizuojamas veiklas rašė ir „Etaplius“,

„Respublika“, „Alytaus regiono spauda“,

https://www.facebook.com/holypine.fest/
https://www.instagram.com/druskininku.juc/
https://www.facebook.com/StovyklosDruskininkuose/%20


„Sportas info“.

Emocinis palaikymas, savanoriai

Druskininkų JUC 2021 metais teikė jaunimo informavimo ir konsultavimo taško

paslaugą ir 84 jaunuolius, tėvus konsultavo įvairias klausimais. Artėjant vasaros atostogoms

dažniausiai konsultuota sritis – jaunimo galimybės įsidarbinti bei kitos aktualios temos jaunimui. Taip

pat vyko individualūs pokalbiai ir konsultacijos, padedant jiems išspręsti kasdienybėje kylančius

iššūkius ir sunkumus: nesutarimai su tėvais, draugais, mokymosi sunkumai, darbo paieška,

priklausomybės, savęs pažinimas ir pan. sunkumai, kuriems išspręsti jaunuoliui reikalinga pagalba.

Tai tęstinis ir tikslingas darbas, kurio metu jaunimo darbuotojai padeda jaunam žmogui suvokti esamą

situaciją, ieškoti sprendimų, stiprinti pasitikėjimą savimi, suteikia įgūdžių kaip kurti pozityvius

santykius su artimais žmonėmis, draugais. Viso proceso metu jaunimo darbuotojas domisi, kaip

jaunuoliui sekasi, ar situacija kinta, ar reikalinga papildoma kitų specialistų ar jauno žmogaus tėvų

pagalba, įsitraukimas.

2021 metais Druskininkų JUC kartu su asociacija „Padėkime vaikams“ ilgalaikei

savanorystei, 6 mėn., 40 val. per mėnesį, priėmė 2 jaunus žmones. Savanorystės metu auga savanoris

ir organizacija, kurioje jaunuolis atlieka Jaunimo savanorišką tarnybą. Kad procesas vyktų

sistemingai ir sklandžiai, savanorį JST programoje lydi SVOO (Savanorišką veiklą organizuojančios

organizacijos) mentorius, PO (Priimančios organizacijos) kuratorius. Šie žmonės padeda savanoriui

įveikti sunkumus, priimti sudėtingus sprendimus ir pasidžiaugti kompetencijų augimu, tobulėjimu,

svarbiais pasiekimais visos savanorystės laikotarpiu. 

Druskininkų JUC 2021 m. įgyvendinant Europos solidarumo korpuso „Active youth –

active community“ (liet. „Aktyvus jaunimas – aktyvi bendruomenė“) projektą į Druskininkus priėmė

3 Europos bei partnerių šalių savanorius. Savanoriai į Druskininkus 9 mėnesiams atvyko iš Italijos -

Valentina, Turkijos- Zeynep ir Sakartvelo - Elmar. 

Druskininkų JUC savanoris, Elmar, savanorystės kelias buvo išties įdomus. Kaip jis pats

rašė: - „Savanoriška veikla man reiškia dalintis ir mokytis. Ši savanorystė, taip ilgai ir taip toli nuo

namų, man buvo pirmoji. Jaučiu, kad savanorystėje įgavau daugiau pasitikėjimo savimi bei radau

būdus dialogui su JUC lankančiais jaunuoliais. Projektas man atvėrė naujus savęs pažinimo aspektus,

todėl šiais vidiniais pokyčiais džiaugiuosi labiausia.“. Elmar savo savanorystės projektą užbaigė

anksčiau ir vietoje 9 mėnesių, Druskininkuose praleido 7. 

„Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje, savanoriavo Valentina. Savanorė projektą

komentavo taip: - „Projektas buvo puikus ir, manau, kad man labai pasisekė, nes viso laikotarpio

metu niekada nesijaučiau, jog esu netinkamoje vietoje. Ši patirtis man padėjo suprasti, kas esu, ką

noriu savyje tobulinti, kokius asmenybės bruožus noriu pabrėžti bei kokiu keliu toliau eisiu siekdama

savo tikslų. Savanorystėje užaugau, jutau tą didelės atsakomybės jausmą, kurio energija sukėlė mano

vidinius pokyčius. Galiu teigti, kad savanorystės kelionėje mano pasitikėjimas ir savivertė išaugo“.

Druskininkų lopšelyje – darželyje „Žibutė“ savanoriavosi Zeynep labai džiaugėsi, kad pirmą

kartą gyvenime teko susidurti su buitimi ir viskuo išmokti rūpintis pačiai. Šio laikotarpio metu ji

išmoko savarankiškumo, savo laiko bei išlaidų planavimo. Taip pat ji pagerino

kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir įveikė turėtą nerimą kalbėti angliškai viešai. Zeynep džiaugėsi

turėta patirtimi projekte, nes be galo myli vaikus, todėl savanorystės metu jautėsi, jog yra savo vietoje

ir savo karjerą įsivaizduoja darbe su vaikais.

2021 metais buvo vykdomas jaunuolių emocinis palaikymas. Druskininkų JUC dirbo 2

psichologai (vyras ir moteris), kurie konsultavo jaunimą jiems rūpimais klausimais. Per 2021 metus

konsultuota 14 jaunų žmonių, įvykdytos 86 konsultacijos. Keli konsultuoti jaunuoliai rekomendaciniu



pobūdžiu nukreipti psichiatro konsultacijoms, psichologui pastebėjus galimus psichiatrinius

sutrikimams. 

Atsižvelgiant į jaunuolių poreikius, aktyviam laisvalaikiui atnaujinta lauko ir vidaus

infrastruktūra: visiškai renovuotas PLAZA parkas, sutvarkyta parkūro aikštelė, atnaujinta krepšinio

aikštelė bei pastatyti nauji krepšinio stovai. 

Bendradarbiavimas

2021 metais ryškiausias įvykis – Lietuvos atvirų jaunimo centrų asociacijos įsteigimas

ir JUC tapimas šios asociacijos dalimi. 

2021 m. Druskininkų JUC toliau tęsė bendradarbiavimą 4 pagrindinėmis kryptimis:

bendri renginiai; ugdomoji jaunimo veikla, jaunimo užimtumo priemonių ir projektų įgyvendinimas;

savanoriška veikla, viešinimas bei jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programos

įgyvendinimas.  

Bendradarbiavimo

kryptys ir trumpas

veiklų aprašymas

Bendradarbiaujančios šalys

Bendri renginiai
1. Druskininkų kultūros centras

2. Druskininkų savivaldybė

3. Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

4. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 

Dainavos apygardos 1-oji rinktinė 

Ugdomoji jaunimo veikla, 

jaunimo užimtumo 

priemonių ir projektų 

įgyvendinimas

1. Asociacija Stalo žaidimų klubas „Board Punks“

2. Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

3. Druskininkų „Ryto“ gimnazija

4. Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

5. Druskininkų Viečiūnų progimnazija

6. Vilniaus Žalianamio atviras jaunimo centras

7. Elektrėnų jaunimo centras;

8. Alytaus jaunimo centras

9. Rokiškio jaunimo centras

10. Lazdijų jaunimo centras

11. Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras

12. Alytaus pedagoginė – psichologinė tarnyba

Savanoriškos veiklos  

vykdymas

Asociacija „Padėkime vaikams“

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

Druskininkų lopšelis – darželis „Žibutė“

Jaunimo verslumo ir 

integracijos į darbo rinką 

programa

Su verslo įmonėmis buvo 

pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys

1. UAB ASPROVITA

2. UAB Aclean LT

3. UAB Kurorto autocentras

4. VšĮ „Profesijų spektras“

5. UAB „Poilsis Druskininkuose“

6. UAB Jaukus viešbutis

7. Andželika Sukackienė



dėl jaunimo (14–29 metų) 

įdarbinimo. 

Dalyvauti programoje 

pateikė prašymus 45 

įmonės.

8. UAB „HESONA“

9. VšĮ Hesona klubas

10. MB Keturi laukai

11. UAB Toli Toli

12. UAB Daruma Team

13. UAB Vido malūnas

14. UAB Druskininkų viešbutis „Pušynas“

15. VšĮ Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialas

16. UAB „Bilresta“

17. Dovilė Ciunienė

18. Egidijus Trikšys

19. UAB Geros verslo idėjos City Cofee

20. UAB „Šventė Jums“

21. Kadziauskas Aurimas

22. Druskininkų lopšelis – darželis „Žibutė“

23. Romos Pankevičienės įmonė

24. UAB „Travel Technology“

25. Arūnas Balčius

26. Indrė Burlinskaitė

27. MB Konsultantas

28. MB „Piligrimas“

29. UAB Jerevan

30. UAB „AD Transport“

31. Aistė Fedaravičiūtė

32. Almos Vilčinskienės ūkis, kaimo turizmo sodyba „Bilsas“

33. Anatolijus Koroliovas

34. UAB „Mirasta“

35. UAB „Dzūkijos Golfas“

36. UAB Egedira

37. Aušra Česnulevičienė (kūrybos namai „Druskos studija“)

38. UAB Raifa

39. MB Trinvesta

40. Virgilijus Urbonas (individuali veikla)

41. UAB Eurolona

42. A.Stravinsko IĮ „Aironas“

43. UAB DB

44. UAB „Druskininkų vandenys”

45. IĮ Neitė

46. Druskininkų švietimo centras

47. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“

48. UAB Galia

49. UAB Elingas

50. UAB „Linveda“

51. UAB Tulpynė

52. MB Draugų namai

53. VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras



Atviras darbas su jaunimu, jaunimo laisvalaikis

Vienas iš svarbiausių Druskininkų jaunimo užimtumo centro prioritetų – kokybiškas

jaunimo laisvalaikio užimtumas. 2021 m. dėl paskelbtos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir įvesto

karantino, Druskininkų JUC 4 mėn. dirbo tik nuotoliniu būdu, gegužės ir birželio mėnesiais kvietėme

jaunimą į įvairias veiklas lauko erdvėse, nuo liepos 1 d. vykdėm atvirą darbą su jaunimu, centro

erdvėse. Nuotoliniam darbui su jaunuoliais buvo inovatyviai naudojama uždara Facebook grupė

„Erdvėlaivis“, kuri paplito pirmojo karantino metu ir į savo būrį įtraukė 236 narius. Taip pat naudojo

tokias platformas, kaip „Discord“ (pokalbiams, vaizdo skambučiams skirta programa su žaidimų ir

programų integracija), „Kahoot“ (virtualus klausimynas/viktorina, su įvairiomis mokymo/pamokų

funkcijomis), „Zoom“ (nuotolinių susitikimų ir video konferencijų organizavimo platforma) ir

žaidimų platformą „Steam, Among US“, kurios dėka su jaunimu virtualiai gali žaisti įvairiausius

kompiuterinius žaidimus.

2021 metais Druskininkų JUC iš viso aplankytas 4742 kartus, iš jų 3256 jaunuoliai 14 -

29 metų, įgyvendintos 276 veiklos, iš jų 248 Druskininkų JUC. Kadangi Druskininkų JUC vyksta

daug kultūros, sporto, sveikatinimo ir kitų bendruomeninių renginių, čia besilankančiųjų amžius –

10 – 60+ m. 

Dirbant atviro darbo principu Druskininkų JUC (jaunimo laisvalaikio erdvėje) per metus

apsilankyta 2993 kartus, iš kurių 257 unikalūs lankytojai, 30 nuolatinių lankytojų. 

2021 metais, Druskininkų JUC, atsižvelgdamas į jaunimo poreikius, įgyvendino 10

skirtingo pobūdžio veiklų:

Veiklos specifika Dalyvavusių

skaičius (iš

jų jaunų

žmonių nuo

14 iki 29

metų

skaičius)

Veiklų

skaičius

Informaciniai renginiai ir viešinimo veikla

Druskininkų JUC organizuotos veiklos veiklų pristatymai visose

mokyklose, skirtingų universitetų bei kolegijų studijų programų

jaunimui pristatymai, Jaunimo verslumo programos pristatymai,

JUC pristatymas kitiems jaunimo centrams iš Lazdijų, Alytaus,

Vilniaus, Panevėžio, Elektrėnų, Zarasų, Rokiškio ir kt. 

307 (230) 19

Filmų, žaidimų vakarai, naktys

Skirtingų filmų peržiūros jaunimui, įvairūs nuotoliniai žaidimai

karantino metu, Xbox krepšinio turnyras ir kt. 

178 (178) 41

Pramoginio pobūdžio renginiai

„Kahoot“ žaidimai, tradicinės JUC šventės – filmų peržiūros,

Velykinių kiaušinių paieška, drakono rutulių žaidimai ir kt.

409 (395) 31

Susitikimai, paskaitos, diskusijos, mokymai

Maisto gaminimo transliacijos;

512 (394) 41



Metų tikslai – kaip neperdegti;

Hip – hop mokymai;

Elektroninių cigarečių vartojimas ir pasekmės;

Knygų klubo susitikimai; „Interract“ klubo susitikimai;

Įvairūs meniniai mokymai;

Antikorupcijos mokymai jaunimui;

Jaunimo iniciatyvų įgyvendinimo mokymai.

Stovyklos vaikams ir jaunimui 1222 (1155) 63

Žygiai 38 (38) 4

Klasių valandėlės

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos, „Atgimimo“, „Saulės“

mokykloms bei Viečiūnų progimnazijai 

196 (194) 9

Sportinės veiklos

Įvairūs lauko žaidimai, Ekstremalus sporto festivalis „HolyPine“;

Naktinis krepšinis, Gaudynės,  IV- Dzūkų žaidynės ir kt.  

712 (550) 24

Jaunimo inicijuotos veiklos Druskininkų JUC

Parkūro treniruotės; Gatvės šokiai; šarados, įvairūs filmavimai ir kt.

116 (116) 15

Druskininkų JUC dalyvavimas kituose renginiuose

Druskininkų kurorto atidarymo šventėje

11 (6) 1

Druskininkų JUC savo veiklas vykdė ir Druskininkų savivaldybėje veikiančios įstaigos,

kurioms buvo sudaryta galimybė centro patalpomis naudotis nemokamai bei įvairūs mokami

renginiai skirti visai savivaldybės bendruomenei. 

Veiklos specifika Dalyvavusių 

skaičius (iš jų

jaunų žmonių

nuo 14 iki 29 

metų 

skaičius)

Veiklų

skaičius

Skirtingų organizacijų nemokami renginiai bendruomenei

(VSB sveikatinimo mankštos, susitikimai, paskaitos, renginiai;

Kultūros centro organizuoti renginiai; Šeimos paramos centro

vykdomo projekto „Kompleksinės paslaugos Druskininkų

savivaldybėje“ veiklos: paskaitos, renginiai; Kariuomenės

renginiai; Nemokami koncertai, spektakliai, įvairių organizacijų

šventės; Druskininkų Bočių susitikimai.

382 (101) 18

Įvairūs mokami renginiai bendruomenei 501 (229) 8



Įvairūs lietuviški filmai visai šeimai (3 kartus), skirtingi humoro

klubo pasirodymai (3 kartus), Įmonės renginys lauke, akordeonistų

koncertas.  

Vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos

Druskininkų jaunimo užimtumo centras nuo 2021 m. balandžio mėnesio pradėjo vykdyti naują

funkciją – koordinuoti vaikų ir jaunimo vasaros stovyklas. V a s a r o s s t o v y k l o s – p u i k i g a l i m y b ė 

v a i k a m s į g a u t i d r ą s o s , s u s i r a s t i n a u j ų d r a u g ų , i š m o k t i n a u j ų į g ū d ž i ų , p a ž i n t i s a v e , a t r a s t i n a u j a s 

v e i k l a s   b e i   l i n k s m a i   i r   n a u d i n g a i   p r a l e i s t i   v a s a r o s   a t o s t o g a s .   

2 0 2 1 - 0 5 - 2 7 D r u s k i n i n k ų s a v i v a l d y b ė s t a r y b o s s p r e n d i m u N r . T 1 - 6 4 p a t v i r t i n t a s 

„ Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų mokinių atostogų metu

finansavimo tvarkos aprašas“ ir vadovaujantis juo vasaros laikotarpiu p a s k e l b t i 2 k v i e t i m a i s t o v y k l ų 

o r g a n i z a t o r i a m s . P i r m o j o k v i e t i m o m e t u g a u t o s 3 5 p a r a i š k o s , a n t r o j o p a p i l d o m a i g a u t a – 8 

p a r a i š k o s .   

S i e k i a n t plėtoti vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias

galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams, ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius,

s v a r b u s v a i d m u o t e n k a s t o v y k l ų v a d o v a m s . 2 0 2 1 m e t a i s t u r ė j o m e 3 6 p r o f e s i o n a l i u s , l i n k s m u s i r 

g e b a n č i u s g r e i t a i s p r ę s t i i š k i l u s i a s p r o b l e m a s a r s u r e n g t i t i k r ą š v e n t ę s t o v y k l a u t o j a m s – v a d o v u s 

b e i 7 6 s a v a n o r i u s , k u r i e p a s i ū l ė 5 0 s k i r t i n g ų d i e n i n i ų s t o v y k l ų i r 1 2 s u n a k v y n e v a i k a m s i r 

m o k y k l i n i o   a m ž i a u s   j a u n i m u i . 

Stovyklų būtą išties įvairių: gamtamokslinių, sporto, šokio, menų, pažinimo, kalbų ir kt. J ų 

m e t u 7 6 8 v a i k a i i r 4 0 j a u n u o l i ų į g a v o b e n d r a v i m o , b e n d r a d a r b i a v i m o į g ū d ž i ų , p a g a r b o s 

a p l i n k i n i a m s   i r   e m p a t i j o s   j a u s m o .   

Vasaros laikotarpiu stovyklose sulaukta 1 0 8 1 v a i k a s i r 4 5 j a u n u o l i a i , k u r i e s m a g i a i i r 

p r a s m i n g a i   l e i d o   l a i k ą ,   į g a v o   n a u j ų   į g ū d ž i ų ,   p a t y r ė ,   j u o k ė s i   i r   d ž i a u g ė s i .   

Siekdami tobulinti stovyklų veiklas vykdėme apklausą ir kvietėm tėvus, kartu su

vaikais, įvertinti įgyvendintų stovyklų programas, vadovus, maitinimą, kainas bei raginome parašyti

savo pastebėjimus ar pasiūlymus kitų metų stovykloms. Į pateiktus klausimus atsakė 147

respondentai, kurie vykdytas stovyklas vertino teigiamai. Metų pabaigoje sukurtas stovyklų socialinis

Facebook puslapis, kuriame pateikiama aktuali informacija. 

Projektinė veikla

2021 metais Druskininkų JUC įgyvendino 9 skirtingus projektus, 2-iems iš jų gautas

finansavimas – projektai bus įgyvendinami 2022 m. 3 iš jų tęstiniai – įgyvendinami nuo 2020 metų.

Vieni jų teikti tik Druskininkų JUC iniciatyva, kiti kartu su partneriais. Pateikta skirtingoms

programoms: Druskininkų savivaldybei; LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai; Europos

solidarumo korpusui; ERASMUS+ programai; Lietuvos sporto rėmimo fondui; Jaunimo reikalų

departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Nr. Projektas Finansavimo

šaltinis

Finansavimo

suma

Projekto aprašymas

1. IV Dzūkų

žaidynės

Sporto

rėmimo

fondas

37901,00

Eur

Unikalus renginys, vykstantis kas

ketverius metus Dzūkijos regiono

savivaldybėse. Tikslinė projekto grupė

– vaikai ir jaunimas. Šio projekto

tikslas – siekti pagerinti vaikų ir

jaunimo fizinį aktyvumą, įtraukiant

juos į fizinį aktyvumą skatinančias,

Dzūkų žaidynes.



2021 m. rugsėjo 18 d. organizuotos

žaidynės Druskininkuose. Šio renginio

metu vyko net 5 skirtingų sporto šakų

varžybos: jėgos trikovė, krepšinis 3×3,

tinklinis, rankinis ir futbolas 7×7.

Žaidynėse dalyvavo 6-ių skirtingų

savivaldybių atstovai: Alytaus miesto,

Druskininkų, Varėnos rajono, Lazdijų

rajono, Alytaus rajono ir Trakų rajono.

Projekto metu atnaujintas sporto bazės

inventorius: pakeista krepšinio

aikštelės danga, įsigyti nauji krepšinio

stovai.

Žaidynėse dalyvavo 326 dalyviai.

Renginys susilaukė gausaus

žiniasklaidos dėmesio.

Projektas finansuotas 2020 m., dėl

ekstremalios situacijos ir paskelbto

karantino šalyje – įgyvendintas 2021

m.

2. „Active Youth –

Active

Community“

(liet. „Veiklus

jaunimas –

veikli

bendruomenė“)

Europos

solidarumo

korpusas

11534,90

Eur

Savanorystės projektas, kurio metu

sulaukti 3 savanoriai iš Sakartvelo,

Turkijos ir Italijos. Projektu siekėme –

skatinti savanorišką veiklą,

populiarinti ją ir sudaryti galimybes

jaunimui tobulinti savo socialines

kompetencijas. Savanorystės pradžia

2021 m sausio mėn., pabaiga 2021

gruodžio pradžia.

3. Vaikų vasaros

stovykla

„Atrask. Patirk.

Džiaukis“.

LR Švietimo,

mokslo ir

sporto

ministerija

3000,00 Eur Septynių dienų vaikų vasaros stovykla,

vykusi 2021 m. rugpjūčio 2–8

dienomis, mokymosi praradimams

mažinti dėl COVID-19. Stovyklos

programa buvo orientuota į mokymąsi

per įvairias neformaliojo vaikų

švietimo veiklas, įtraukiant fizinį

aktyvumą. Pagrindiniai tikslai: didinti

mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias,

gebėjimus ir įgūdžius matematikos,

gamtamokslio ir kalbų ugdymo srityse.

Projekte dalyvavo vaiko gerovės

komisijos rekomenduoti Druskininkų

„Atgimimo“ ir Druskininkų „Saulės“

mokyklų 5-6 klasių mokiniai.

Stovyklos veiklas organizavo

Druskininkų mokyklų pedagogės, į

judrių veiklų organizavimą įsitraukė ir

tarptautinė savanorė Valentina iš

Italijos.

4. „Teaching kid’s Erasmus+ 23669,00 (2020–2022 m.) – Tai strateginės



different non-

formal activities

“TeachersWay”“

(liet. Mokytojo

kelias –

mokome vaikus

taikant

neformalius

ugdymo

metodus“)

Eur partnerystės projektas, kuriame

Druskininkų JUC bendradarbiaujant su

partneriais iš Prancūzijos, Šiaurės

Makedonijos, Italijos, Estijos ir

Rumunijos kūrė neformalaus ugdymo

metodinį leidinį ir internetinę

platformą, skirtą aktyviai įtraukti

mokytojus, tėvus, jaunimo darbuotojus

ir kitus ugdytojus į savo mokinių

ugdymo procesą, rengiant ir vykdant

įvairias popamokines veiklas pvz.:

namų mokymas/namų ugdymas,

alternatyvios mokyklos, veikla po

pamokų, individualus mokymasis.

5. „We are all 

Equal“ (liet. 

„Visi esame 

lygūs“)

Erasmus+ 31644,00

Eur

2021 m. gautas finansavimas jaunimo

mainams organizuoti, kurių tema

siekiama skatinti pagarbą, toleranciją ir

tarptautinį bendradarbiavimą. Mainai

dėl pandemijos perkelti 2022 metams.

Dalyviai iš Sakartvelo, Armėnijos ir

Lietuvos diskutuos apie išankstinius

nusistatymus kitataučiams, kai skiriasi

pažiūros, kultūrinis paveldas,

tikėjimas, pasaulėžiūra ir tradicijos.

Mainai bus įgyvendinti 2022 m.

gegužės ir rugsėjo mėnesiais.

6.  „LET’S TURN 

IDEAS TO 

ACTION 

TOGETHER" 

(liet. 

„Paverskime 

idėjas veiksmais

kartu“)

Erasmus+ JUC

dalyvavo

kaip

partneris

Jaunimo mainai, kurių tema –

asmeninis tobulėjimas ir verslumo

skatinimas jaunų žmonių tarpe.

Dalyviai iš Lietuvos, Graikijos,

Kroatijos, Armėnijos, Ispanijos ir

Sakartvelo. 10 dienų dalijosi gerąja

patirtimi, pasitelkdami neformalaus

ugdymo metodus.

7. „AdVenture“ 

(liet. 

„Nuotykis“)

Erasmus+ JUC

dalyvavo

kaip

partneris

Diskutuoti ir reflektuoti aktualiomis

aplinkosaugos probleminėmis

temomis, didinti sąmoningumą apie

aplinkosaugos svarbą jaunų žmonių

tarpe – su tokiu tikslu į jaunimo mainus

keliavo – Druskininkų jaunuoliai.

Projekte dalyvavusios šalys: Italija,

Bulgarija, Graikija, Šiaurės

Makedonija, Lietuva, Rumunija.

8. Jaunimo mainai:

„Face to Face“ 

(liet. „Akis į 

akį“)

Erasmus+ JUC

dalyvavo

kaip

partneris

Rumunijoje organizuoti jaunimo

mainai, kurių pagrindinė tema – jauno

žmogaus įsidarbinimo galimybės.

Dalyviai tobulino žinias, kaip rašyti

gyvenimo aprašymą, kaip dalyvauti

darbo pokalbyje su potencialiais

darbdaviais. Dalyvavusios šalys:



Bulgarija, Kroatija, Graikija, Italija,

Latvija, Lietuva, Ispanija ir Rumunija.

9. „JUC – namai 

jaunimo 

idėjoms“

Jaunimo 

reikalų 

departamentas

prie 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos

32000,00

Eur

„JUC – namai jaunimo idėjoms“ –

Projekto metu taikant aktyvaus

dalyvavimo metodus buvo siekiama

stiprinti jaunuolių psichologinį

atsparumą, buvo vykdomos nuoseklios

individualios psichologo, jaunimo

darbuotojo konsultacijos, komandos

formavimo, savęs pažinimo

užsiėmimai, jaunimo stovyklos,

patyriminės veiklos išvykos, stalo

teniso, futbolo, biliardo, stalo žaidimų,

turnyrai. Veiklų metu buvo stiprinamas

jaunuolių psichologinis imunitetas,

didinamas pasitikėjimas savimi,

ugdomas gebėjimas kritiškai mąstyti,

tobulinamos asmeninės bei socialinės

kompetencijos. Projekto trukmė:

2020–2021 m.

10. „Be Streso“ Druskininkų 

savivaldybė

2860,00 Eur Druskininkų jaunimo užimtumo centro

vykdomas Druskininkų savivaldybės

finansuotas visuomenės sveikatos

projektas – „Be streso”, kuris jau

tęsiamas ketverius metus.

Šių metų projekto tikslas – lytiškumo

ugdymo prieinamumas moksleiviams.

Lytiškumo ugdymas yra raktas į

daugelio jautrių temų sprendimą:

savivertę, pozityvų savęs matymą,

puoselėjamus santykius, mažesnį

smurto atvejų skaičių, kito priėmimą,

patyčias. Suorganizuotos paskaitos 7-

okams, visose Druskininkų

savivaldybės mokyklose. Taip pat

organizuoti dienos mokymai

visuomenės sveikatos specialistams

bei Druskininkų JUC darbuotojams.

Gilintasi, kas yra lytinė tapatybė ir

seksualinė orientacija – ir kaip šiais

klausimais komunikuoti su jaunimu.

Teikti, bet finansavimo negavę projektai

1. „Elektroninio 

sporto erdvė“

AB 

MAXIMA LT

10000,00 

Eur

Projektas skirtas kompiuterinei

Druskininkų JUC bazei atnaujinti (5

kompiuteriams) bei elektroninio sporto

bendruomenės sukūrimui mūsų mieste.

2. „Let‘s Plant 

Volunteering 

Seeds“ 

(„Sėkime 

ERASMUS+, 17499,00 

Eur

Jaunimo mainų projektas, parengtas

drauge su savanorystės projekte

dalyvavusiais tarptautiniais

savanoriais, projektas koreguotas ir vėl



savanorystės 

sėklas“

pateiktas 2022 m. vasario 23 d.

2021 metais pateikti, bet bus pradėti įgyvendinti 2022 m.

1. „Elektroninio 

sporto erdvė“

Europos 

solidarumo 

korpusas

6000,00 Eur Projektas koreguotas ir 2021 m. spalio

mėn. pateiktas Europos solidarumo

korpuso programai, jam gautas 6000

Eur finansavimas, projekto

įgyvendinimo pradžia – 2022 m.

Projektu siekėme atnaujinti

Druskininkų JUC kompiuterinę erdvę,

sukurti pirmąją Druskininkuose

elektroninio sporto bendruomenę bei

organizuoti elektroninio sporto

varžybas mūsų savivaldybėje.

2. „JUC – namai 

jaunimo 

idėjoms“

Jaunimo 

reikalų 

departamentas

prie 

Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos

40000,00 

Eur

Projekto finansavimas skirtas veikloms

su jaunimu, organizuojamiems

renginiams, edukacijoms. Projekto

finansavimas gautas 2022-2023

metams.

2021 m. pateikti ir vis dar vertinami projektai

1. „Impossible is 

possible“ 

(„Neįmanoma 

yra įmanoma“)

Sporto 

rėmimo 

fondas

112481,15 Projektas vertinamas.

Neformalus ugdymas

Druskininkų jaunimo užimtumo centras, tiek karantino metu, tiek įprastu darbo laiku

nuolat atnaujina ir gilina žinias, kurių metu stiprinimas dėmesys neformalaus ugdymo srityse. 

2021 metais, daugiausiai naujų neformalaus ugdymo metodų bei metodinio leidinio

turiniu gilintasi projekto „Mokytojo kelias“ metu. Bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis, sukurti

metodiniai neformalus ugdymo priemonių rinkiniai, kuriais gali naudotis įvairūs ugdytojai ir

vadovai, norintys vesti mokymus jaunimui. Projektu siekta padėti tiek mokytojams, tiek tėvams

labiau įtraukti vaikus ir jaunimą į mokymosi procesą. Parengtuose metodiniuose leidiniuose rasti

galima tiek teisinės švietimo sistemos informacijos partnerių šalyse, tiek gerų praktinių pavyzdžių,

tiek konkrečių metodų, siekiant spręsti skirtingas problemas bei kylančius mokymosi iššūkius.

2 priemonės „Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa“

įgyvendinimas bei pasiekti rezultatai:

Druskininkų savivaldybėje jau penktus metus vykdoma jaunimo ir verslumo bei integracijos į

darbo rinką programa – 2021 m. jai skirtas 84 028,95 Eur programinis finansavimas. Programa

orientuota į verslumo ugdymą ir pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių bei užtikrinant

kitas reikalingas priemones įsitvirtinimui darbo rinkoje. Programos dėka užtikrintas jaunimo

užimtumas vasaros atostogų metu, o uždirbtos savarankiškos pajamos leido jaunuoliams planuotis

asmeninį biudžetą. Programa kompensavo 50 proc. darbo užmokesčio, verslas prie programos



prisidėjo papildomai 52 proc. Druskininkų JUC vykdoma programa tolygiai užtikrina tiek miesto,

tiek kaimo bendruomenių jaunimo integraciją į darbo rinką.

2021 metais jaunimui buvo suteikta galimybė dirbti pagal tam tikrą profesiją: el. parduotuvės

administratorius, barista, floristo padėjėjas, mokytojo padėjėjas, kepėjas, vairuotojas, barmenas –

padavėjas, renginių fotografas. 2021 metais ypač gausi pasiūla skirtingų sričių pardavėjams (kava,

ledai, kukurūzai, sultys) bei nuomos ir pramoginių įrenginių prižiūrėtojai.  

2017 2018 2019 2020 2021

Finansavimas

Eur
109 000,00 135 000,00 118 000,00 58 815,79 84 028,95

Įmonių sk. 36 56 64 45 53

Jaunuolių sk. 196 245 259 132 172

Iš jų:

14–15 metų 25 36 18 9 10

16–17 metų 79 116 73 35 50

18–29 metų 81 93 168 88 112

Lyginant penkių metų rezultatus pastebimas ryškus pilnamečių jaunuolių dalyvavimas.

Galima daryti prielaidą, kad per 5 programos metus jaunuoliai, jaunimo verslumo ir integracijos į

darbo rinkoje programoje, įsitvirtina darbo rinkoje. 

3 priemonės „Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programa“ įgyvendinimas bei pasiekti

rezultatai:

2021 m. Druskininkų JUC toliau tęsė 2020 metais pasiteisinusią naują priemonę -

Jaunimo neformalių grupių iniciatyvų programą. Balandžio pabaigoje patvirtintas programos tvarkos

aprašas. Numatyti 2 kvietimų laikotarpiai. Siekiant kuo patraukliau ir paprasčiau pakviesti jaunimą

teikti paraiškas, sukurtas trumpas video klipas apie eigą, galimybes ir kryptis. Video nuoroda

h t t p s : / / y o u t u . b e / V Q U W Y 8 u 1 P _ M 

Pirmojo kvietimo metu gautos 2 paraiškos, antrojo kvietimo metu gautos 3 paraiškos ir

jaunimo iniciatyvų įgyvendinimui skirtas 2500,00 eurų (po 500,00 eurų kiekvienai paraiškai)

finansavimas. 

2021 metais įgyvendintos iniciatyvos:

1. Saviugdos ir savianalizės stovykla. Iniciatorė Austėja Kleponytė su jaunuolių grupe

surengė 3 dienų stovyklą jaunimui norinčiam labiau pažinti save. Stovykloje dalyvavo 13 dalyvių, 2

vadovai, 4 svečiai (psichologės Sandra Tulickaitė ir Joana Kirkauskienė, aktorius Justas Tertelis ir

nuomonės formuotoja – Aurelija Ivanauskaitė). Stovykla akcentuota į meilę sau, pasitikėjimą bei

įvairių baimių suvaldymą.  

2. „Jaunimo diena 2021” iniciatorė Neda Straigytė su Druskininkų savivaldybės mokinių

tarybos grupe, įgyvendinimo jaunimo dienos renginį, kuris sulaukė 71 dalyvių. Šios dienos metu

jaunimas turėjo galimybę žaisti, laimėti įsteigus rėmėjų prizus bei pasikalbėti su nuomonės

formuotojais: Žiedūne Mardosaite ir Norbertu Latkowski apie tai „Kaip atrasti savo kelią į sėkmę?“.

Vakare visų laukė Edvino Lukšio, X faktoriaus dalyvio koncertas.

3. Naktinis „Ride Jam'as“ ir jo iniciatorius Justas Visockis ir jaunuolių grupė „Raideriai“

kvietė jaunimą į naktinį ekstremalaus sporto mini festivalį. Jo metu jaunimas ne tik pikniku mėgavosi,

bet ir pagal DJ Edgaras Mil grotą muziką varžėsi bei pristatė savo geriausius triukus 4-iose skirtingose

„Best trick“ kategorijose. Renginyje pasirodė 20 dalyvių.

4. „Aktyvus laisvalaikis vakarais kikbokso ritmu” ir jo iniciatorius Ignas Povilanskas su

Druskininkų kikbokso komanda kvietė jaunimą ne tik sportuoti bei pažinti kikbokso sportą šaką, bet

https://youtu.be/VQUWY8u1P_M


ir turėjo galimybę stažuotis 4 geriausiuose Lietuvos sporto klubuose su ten veiklą vykdančiais

treneriais. Iniciatyvos įgyvendinime dalyvavo 20 jaunų druskininkiečių.

5. „Gyvenk 2021“ ir jo iniciatorė Greta Jakubauskaitė su Druskininkų „Interact“ klubu

įgyvendino labdaringą renginį skirtą druskininkiečiams ir miesto svečiams. Pagrindinė šio renginio

tema – švęsti gyvenimą ir parodyti, kad savižudybė nėra išeitis. Savais išgyvenimais ir

motyvuojančiomis mintimis tądien su jaunimu dalijosi pranešėja - Aurelija Ivanauskaitė, o judėti

kvietė Grupė – Velvet ir Roe deers bei DJ Pakmenas. Renginys sulaukė virš 236 dalyvių. Jo metu

surinkta bei paaukota 1000 eurų savižudybių prevencijos fondui Lietuvoje.

4 priemonės „Jaunimo verslumo skatinimas ir ekonominio raštingumo ugdymas“

įgyvendinimas bei pasiekti rezultatai:

Priemonė neįgyvendinta, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir įvesto

karantino. Mokymo institucijos neturėjo galimybės pasirengti verslumo bendrovių diegimui bei

plėtrai. Priemonė būtų leidusi dar didesniu mastu įgyvendinti labai svarbias ir Europos komisijos

rekomenduojamas verslumo ugdymo metodikas – populiarinti jaunųjų bendrovių veiklą, užtikrinti

ryšį tarp švietimo ir verslo, didinti jaunimo ekonominį raštingumą. 

FINANSAVIMAS, APSKAITOS POLITIKA IR KONTROLĖ, TURTAS

Druskininkų JUC nuo 2019 m. sausio 1 d. tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos

Finansų ministerijos patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų įstaigų

apskaitą ir finansus. 

Druskininkų JUC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaita

tvarkoma dvejybiniu įrašu naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą eurą.

Druskininkų JUC balanse turtas įkainotas:

1. Nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją;

2. Ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą

nusidėvėjimą;

3. Atsargos – įsigijimo savikaina;

4. Gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas skolas.

Druskininkų JUC kapitalas – 1989,62 eurų, kuris yra suformuotas iš dalininkų įnašų –

289,62 eurų ir ilgalaikio nekilnojamo turto – 1700,00 eurų. Druskininkų savivaldybės taryba yra

vienintelė dalininkė, kuriai priklauso visas 1989,62 eurų įnašas, jis 2021 m. pradžioje ir pabaigoje

nesikeitė. Druskininkų JUC yra ne pelno siekiantis, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

Druskininkų JUC įgyvendino Druskininkų savivaldybės 2019–2021 metų strateginio

veiklos plano „Įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje“ 01 tikslo „Įgyvendinti

jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje“ 01 uždavinio „Užtikrinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio

įvairovę, sudarant galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams 01 priemonės „Jaunimo

užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)“ įgyvendinimas bei 02 priemonės „Jaunimo verslumo

ugdymo ir integracijos į darbo rinką programą“ ir 03 priemonės „Jaunimo neformalių grupių

iniciatyvų programos vykdymas“ finansuojamą iš Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų, jai

įgyvendinti buvo skirta 232128,35 eurų, įsisavinta 232128,35 eurų, finansavimo sutartis 2021 m.

kovo 2 d. Nr. 26-142. 



Druskininkų JUC gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

Pavadinimas Ataskaitinio

laikotarpio

pradžioje

Gauta Panaudota Ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

Tikslinis 

finansavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

biudžetas

238809,28 238809,28 0,00

Tikslinis 

finansavimas iš 

valstybės 

biudžeto 

26429,64 95434,74 116354,73 5509,65

Tikslinis 

finansavimas iš 

Europos 

Sąjungos, 

užsienio 

valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų

28081,57 35950,80 29286,63 34745,74

Tikslinis 

finansavimas iš 

kitų šaltinių

3622,51 5538,25 7243,58 1917,18

Kiti finansavimo

šaltiniai – 

dotacija

3,00 3 0,00

Viso 58136,72 375733,07 391697,22 42172,57

Druskininkų JUC ataskaitinio laikotarpio sąnaudų ir pajamų pasiskirstymas

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 331780,43 eurų

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 146048,39 eurų

Nusidėvėjimo sąnaudos 2540,39 eurų

Komunalinių paslaugų ir ryšių 3969,21 eurų

Komandiruočių sąnaudos 969,38 eurų

Transporto sąnaudos 938,52 eurų

Kvalifikacijos sąnaudos 150,00 eurų

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos 23058,30 eurų

Kitų paslaugų sąnaudos 154098,06 eurų

Kitos sąnaudos 8,18 eurų

Viešosios įstaigos valdymo išlaidos sudarė 331958,47 eurų

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamas sudaro 331053,24 eurų

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro 1598,50 eurų

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos sąnaudos 178,04 eurų

Direktoriui per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota darbo užmokesčio 

suma (su mokesčiais)

29409,45 eurų

2021 metų grynasis perviršis -  693,27 eurų.



Įstaigos dalininkui ir patariamam kolegialiam organui – tarybai, išmokos per 2021

metus nebuvo mokamos. 

BAIGIAMOJI DALIS

Įgyvendindamas 2021 m. veiklos planą Druskininkų JUC individualaus ir kryptingo

darbo dėka prisidėjo prie Druskininkų savivaldybės nuoseklaus ir kokybiško jaunimo politikos

įgyvendinimo. Įgyvendintais projektais ir veiklomis užpildė jaunimo laisvalaikį, paįvairino kultūrinį

miesto gyvenimą. Pastebėta, kad pagerėjo, įsitraukusių į Druskininkų JUC veiklą, jaunuolių,

pažinimo, komunikavimo, socialinės, profesinės kompetencijos. Matomas aktyvesnis jaunimo

iniciatyvumas, todėl galima teigti, kad apie 20 proc. atvykstančių į JUC jaunuolių bei vėliau

dalyvaudami skirtingose iniciatyvų veiklose - tobulina iniciatyvos, mokymosi mokytis bei

kūrybingumo kompetencijas. Lyginant su praėjusiais metais, pastebimas gausesnis individualus

darbas su jaunuoliu. Atėjęs jaunuolis į jaunimo laisvalaikio erdvę visų pirma yra priimamas,

supažindamas su taisyklėmis bei gauna jaunimo darbuotojų dėmesį bei emocinį palaikymą.  

Žvelgiant į perspektyvą, toliau didelis dėmesys bus skiriamas individualiam darbui su

jaunimu bei jaunimo saviraiškos galimybių užtikrinimas. Užtikrinsim, kad jaunimo laisvalaikis būtų

saugaus bei tenkintų jų poreikius. Toliau vystysime vietinės bei tarptautinės savanorystės platformas,

atnaujinsime inventorių, teiksime paraiškas bei koordinuosime vaikų ir jaunimo vasaros poilsio

laisvalaikio galimybes. 

___________________




