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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Įstaigos adresas: Jaunimo g. 3, LT-63348 Alytus
1.2. Telefono Nr.: (8 315) 76570
1.3. El. paštas: info@ambc.lt
1.4. Įstaigos vadovas: Loreta Trainavičienė
1.5. Įstaigos interneto svetainė: www.ambc.lt
1.6. Įstaigos steigėja (savininkė): Alytaus miesto savivaldybės taryba
1.7.. Įstaigos įsteigimo metai: 2012 m.

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS MISIJA
Pagrindinė įstaigos veikla – organizuoti ir teikti sociokultūrines, kitas bendrąsias socialines ir
kultūrines paslaugas Alytaus miesto bendruomenei – individams, grupėms ir organizacijoms, siekiant
užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti bei visuomenės socialiniam
saugumui užtikrinti.
Įstaigos tikslai:
- teikti socialinę pagalbą (sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas) Alytaus
miesto savivaldybės gyventojams, sudarant šiems asmenims sąlygas stiprinti gebėjimus, didinti jų
atsakomybę ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, skatinti palaikyti socialinius
ryšius su visuomene, gerinti gyvenimo kokybę;
- telkiant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir bendruomenės intelektinius išteklius, centro
vykdoma veikla sudaryti sąlygas ir užtikrinti galimybes tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo,
mokymo, kultūrinę, sporto plėtojimo, laisvalaikio užimtumo, socialinės, teisinės pagalbos teikimo, taip
pat kitokią visuomenei naudingą veiklą įvairaus amžiaus žmonėms pagal jų interesus, poreikius,
pageidavimus.
Įgyvendinant tikslus yra vykdomi projektai, bendradarbiaujama su vietos bei tarptautiniais
fondais, įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rengiamos programos vaikams,
jaunimui ir suaugusiems, skatinama socialinė, meninė ir kultūrinė veikla, telkiami įvairių žanrų mėgėjų
kolektyvai ir pavieniai asmenys.
Įstaigos vizija – jauki ir patraukli vieta kiekvieno bendruomenės nario prasmingai veiklai,
tobulėjimui, saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimui, jaunimo ir senjorų geresniam tarpusavio
supratimui, patirties mainams.
Įstaigos misija – teikiant sociokultūrines ir kitas bendrąsias socialines paslaugas tenkinti
vietos bendruomenės vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sociokultūrinius, neformaliojo švietimo, kultūros,
sporto, laisvalaikio užimtumo poreikius.

III SKYRIUS
ĮSTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ
Stiprybės:
Silpnybės:
 Didelis patalpų ir erdvių skaičius, pritaikytas  Yra patalpų, reikalaujančių kapitalinio
nevyriausybinių organizacijų poreikiams;
remonto;
 Suremontuotos Vaikų dienos centro su atvira  Dalyje
patalpų
pasenę
vandentiekio,
jaunimo erdve patalpos patrauklios vaikų ir
kanalizacijos, šildymo, elektros sitemos,
jaunimo užimtumui;
reikalingas jų atnaujinimas;
 Patalpos pritaikomos ir kitai veiklai –  Per maža salė, netalpina visų norinčių
susitikimams, muzikavimui, šokiams ir pan.;
dalyvauti organizuojamuose renginiuose;
 Lauko teritorijoje įrengta vaikų žaidimų  Per maža automobilių stovėjimo aikštelė;
aikštelė, lauko treniruokliai, tinklinio ir  0,25 buhalterio etato nepakanka užtikrinti
krepšinio aikštelės, stalo tenisas;
kokybiškaiįstaigos veiklai.
 Gaunamas finansavimas iš savivaldybės
biudžeto - pastato išlaikymui, atlyginimams;
 Glaudus
ryšys
su
valstybinėmis,
nevyriausybinėmis,
verslo
ir
kt.
organizacijomis;
 Kvalifikuoti darbuotojai;
 Parama šeimoms maisto produktais iš “Maisto
banko”;
 Aktyvus
bendruomenės
dalyvavimas
organizuojamuose renginiuose.
Galimybės:
Grėsmės:
 Padidinti automobilių stovėjimo aikštelę  Politinis ir ekonominis nestabilumas;
pasinaudojant ES parama;
 Nepastovūs finansavimo šaltiniai;
 Atnaujinti ir praplėsti vaikų žaidimų aikšteles;  Mažėjantis jaunų žmonių skaičius Alytaus
 Išplėsti lauko treniruoklių bazę bendruomenės
mieste;
poreikiams;
 Senstanti bendruomenė.
 Paslaugos
prieinamos
visoms
amžiaus
grupėms: vaikams, jaunimui, senjorams;
 Teritorija pritaikyta masiniams renginiams;
 ES ir kitų programų finansine parama
paįvairins centro galimybes tenkinti įvairių
bendruomenės amžiaus grupių kultūrinius,
socialionius, užimtumo ir kitus poreikius.
IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ POREIKIS PLANUOJAMAI VEIKLAI ĮGYVENDINTI IR
NUMATOMAS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
Eil. Nr.
Lėšų poreikis/numatomos išlaidos
4.1.
Įstaigos lėšų poreikis planuojamų veiklų įgyvendinimui
4.2.
Numatomi lėšų (finansavimo) šaltiniai:
4.2.1.
Savivaldybės biudžeto lėšos
4.2.2.
Europos Sąjungos programų lėšos
4.2.3.
Projektų lėšos
4.2.4.
Įstaigos uždirbtos lėšos
4.2.5.
Paramos lėšos
4.3.
Lėšų paskirstymas (numatomos išlaidos):
4.3.1.
Darbo užmokesčiui (su Sodra)
4.3.2.
Patalpų išlaikymui
4.3.3.
Veiklų įgyvendinimui
4.4.4.
Teritorijos, palinkos sutvarkymui, atnaujinimui

Iš viso, Eur

358 172
85 500
222 639
49 333
200
500
59 600
20 900

157 075
120 597

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. EUR)

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Teikti jaunimui ir jų
šeimos nariams
informavimo /
konsultavimo
paslaugas
Organizuoti jaunimui
kasdienės veiklos
užsiėmimus AJE

23.01.01.07

Teikti socialines ir
sociokultūrines
paslaugas VšĮ
Alytaus miesto
bendruomenės
centre

Rengti ir įgyvendinti
jaunimo neformaliojo
Vykdyti atvirą darbą ugdymo renginius,
su jaunimu
edukacinius
užsiėmimus,
prevencines veiklas
Organizuoti ir
populiarinti jaunimo
savanorišką veiklą
Vykdyti veiklas,
skirtas niekur
nedirbančiam ir
nesimokančiam
jaunimui (NEET)

Kitų šaltinių lėšos

Konsultacijų
skaičius 100

Socialinis
darbuotojas,
jaunimo
darbuotojas

I-IV ketv.

500 Eur (JRD
projekto “Jauni ir
AMBiCingi” lėšos)

Jaunuolių,
lankančių AJE,
skaičius
70
Renginių
skaičius 150

Socialinis
darbuotojas,
jaunimo
darbuotojas
Socialinis
darbuotojas,
jaunimo
darbuotojas

I-IV ketv.

500 Eur (kitų
500 Eur (JRD
prekių ir kitų
projekto “Jauni ir
paslaugų lėšos) AMBiCingi” lėšos)

I-IV ketv.

500 Eur (kitų
1500 Eur (JRD
prekių ir kitų
projekto “Jauni ir
paslaugų lėšos) AMBiCingi” lėšos)

Savanorių
skaičius 30

Socialinis
darbuotojas,
jaunimo
darbuotojas
Jaunimo
garantijų
iniciatyvos
koordinatorė

I-IV ketv.

500 Eur (JRD
projekto “Jauni ir
AMBiCingi” lėšos)

I-IV ketv.

10000 Eur (projekto
“Atrask save” lėšos)

NEET skaičius
50

Teikti dienos
socialinės
priežiūros
paslaugas,
organizuoti
prevencinę
švietėjišką bei
laisvalaikio
užimtumo veiklą
vaikų dienos centrą
lankantiems
vaikams ir jų
šeimos nariams

Teikti miesto
suaugusiems
bendruomenės
nariams socialines,
sociokultūrines
dienos užimtumo
paslaugas pagal
pomėgius ir
galimybes

Teikti šeimos
įgalinimo paslaugą

Šeimų skaičius
12

Socialinis
darbuotojai

I-IV ketv.

Organizuoti vaikams
kasdienės veiklos
užsiėmimus ugdant
socialinius įgūdžius

Vaikų, lankančių Socialinis
dienos centrą,
darbuotojai
skaičius
50

I-IV ketv.

4700 Eur (projėkto
“Laimingas vaikas laiminga
bendruomenė” lėšos)

Vykdyti prevencinę
švietėjišką veiklą

Užsiėmimų
skaičius
6

Socialinis
darbuotojai

I-IV ketv.

1000 Eur (projėkto
“Laimingas vaikas laiminga
bendruomenė” lėšos)

Organizuoti
laisvalaikio užimtumą
vaikų dienos centrą
lankantiems vaikams

Renginių
skaičius
120

Socialinis
darbuotojai

I-IV ketv.

5633 Eur (projėkto
“Laimingas vaikas laiminga
bendruomenė” lėšos)

Organizuoti ir teikti
bendrąsias socialines
paslaugas
(informavimo,
konsultavimo,
tarpininkavimo)
Sudaryti sąlygas veikti
visų amžiaus tarpsnių
visuomeninėms
organizacijoms,
mėgėjų meno
kolektyvams,
studijoms, klubams,
ansambliams,
būreliams,
sambūriams.

Bendrųjų
socialinių
paslaugų
skaičius
150

Direktorė,
bendruomenės
užimtumo
specialistas

I-IV ketv.

500 Eur (kitų
700 (savos lėšos)
prekių ir kitų
paslaugų lėšos)

Veiklą
vykdančių meno
kolektyvų
skaičius – 12.
Kitų veikiančių
visuomeninių
organizacijų
skaičius – 20.
Vidutinis
paslaugų gavėjų
skaičius per mėn.
250
Paslaugų gavėjų
skaičius 110

Direktorė,
bendruomenės
užimtumo
specialistas

I-IV ketv.

2000 Eur (kitų
prekių ir kitų
paslaugų lėšos)

Socialinis
darbuotojas,
jaunimo, vaikų

I-IV ketv.

Teikti kompleksines
paslaugas šeimai,
įgyvendinant projektą

500 Eur (kitų
prekių ir kitų
paslaugų lėšos)

25 000 Eur (Projekto
“Alytaus
bendruomeniniai

Administruoti
įstaigai
priklausančias
patalpas, užtikrinti
įstaigos
funkcijų
vykdymą

23.01.01.14

Įgyvendinti
projektą „Dabar
laikas
pokyčiams“( VšĮ
Alytaus miesto
bendruomenės
centras)

Direktorė

Projekto “Dabar
laikas pokyčiams”
veiklų
įgyvendinimas

“Alytaus
bendruomeniniai
šeimos namai”
Pagal galimybę ir
Unikalių
poreikį suteikti paramą paramos gavėjų
maisto produktais
skaičius 120
socialiai
pažeidžiamiems centro
lankytojams

priežiūros
specialistas
Socialiniai
darbuotojai

I-IV ketv.

Administruoti įstaigai
priklausančias
patalpas, skirtas
nevyriausybinių
organizacijų veiklai,
susijusiai su socialinių
ir sociokultūrinių
paslaugų teikimu
miesto bendruomenei.
Užtikrinti įstaigos
funkcijų vykdymą ir
darbuotojų išlaikymą
Parengti gatvės
darbuotojų veiklos
metodiką,

Patalpų ir
erdvių skaičius,
pritaikytas
organizacijų
poreikiams - 32

Direktorė

I-IV ketv.

20 900 Eur
(komunalinių
išlaidų lėšos)
1000 Eur (kitų
prekių ir kitų
paslaugų
lėšos)

Etatų skaičius –
6,75

Direktorė,
buhalterė

I-IV ketv.

59 600 Eur
(DU lėšos)

Gatvės
darbuotojų
veiklos
metodika - 1;
projekto
dalyvių skaičius
123
Atnaujinta
tvora,
įrengta
automobilių
stovėjimo
aikštelė,
krepšinio
aikštelė

Direktorė,
buhalterė

I-IV ketv.

102 042 EUR (AMS
ir ERPF lėšos)

Direktorė,
buhalterė

I-IV ketv.

120 597 EUR (AMS
ir ERPF lėšos)

Sutvarkyti lauko
teritoriją

Loreta Trainavičienė

šeimos namai” lėšos)

