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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO
ĮSTAIGOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

Viešoji įstaiga Alytaus miesto bendruomenės centras – nestacionari socialinių
paslaugų įstaiga, įsteigta pagal Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus, pelno nesiekiantis ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, tenkinantis viešuosius interesus vykdant Alytaus
miesto bendruomenei naudingą veiklą.

Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovė –
Loreta Trainavičienė – direktore paskirta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 24 d.
sprendimu Nr. T-28.

Įstaigos administruojamų pastatų plotas:
Jaunimo g. 3 – 2490 kv. m, lauko teritorijos plotas 0,4500 ha.
Jiezno g. 1 – 447,83 kv. m.
Įstaigos adresas – Jaunimo g. 3, LT-63348 Alytus.
Įstaigoje 2019 m. dirbo 12 darbuotojų: direktorius, buhalteris, ūkvedys, soc.

darbuotojas darbui su jaunimu, jaunimo darbuotojas, 2 soc. darbuotojai darbui su vaikais, 2 soc.
darbuotojai darbui su jaunimu gatvėje (gatvės darbuotojai), Bendruomeninių šeimos namų soc.
darbuotojas, vaikų priežiūros specialistas, soc. darbuotojo padėjėjas. 3 iš išvardintų darbuotojų
įdarbinti pagal vykdomus projektus: Bendruomeninių šeimos namų soc. darbuotojas ir vaikų
priežiūros specialistas – pagal kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo Alytaus miesto
bendruomeninių šeimos namų projektą, soc. darbuotojo padėjėjas – pagal Užimtumo didinimo
programą.

Įstaigoje veikia vaikų dienos centras „Viena šeima“, atviras jaunimo centras „Be
rėmų“, 32 erdvės, skirtos nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų veiklai vykdyti.

Lauko teritorijoje įrengta vaikų žaidimų aikštelė, lauko treniruokliai, tinklinio ir
krepšinio aikštelės, stalo tenisas.

Tinklinio aikštelė Krepšinio aikštelė



Lauko treniruokliai Sūpynės

Stalo tenisas Vaikų žaidimų aikštelė

Automobilių stovėjimo aikštelė

Pavėsinė Lauko scenos aikštelė



2. ĮSTAIGOS VEIKLA

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.

Įstaigos veiklos kryptys:
Administruoti centro patalpas ir jam priklausančią aplinkos erdvę, užtikrinant, kad jos

būtų naudojamos bendruomenės sociokultūriniams poreikiams tenkinti, atsižvelgiant į
bendruomenės narių amžių, interesus, poreikius ir pageidavimus.

Administruoti centrui priklausančias patalpas, skirtas nevyriausybinių organizacijų
veiklai, susijusiai su sociokultūrinių ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimu miesto
bendruomenei, taip pat stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, darant įtaką visuomenės
pilietinei raidai.

 Centre įkurtame Alytaus vaikų dienos centre su atviromis jaunimo erdvėmis sudaryti
sąlygas ir galimybes socialinės rizikos grupės vaikams ir jaunimui vykdyti prasmingą visuomeninę,
saugaus ir turiningo laisvalaikio užimtumo veiklą bei teikti socialinę, pedagoginę ir psichologinę
pagalbą šeimoms.

 Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklą, inicijuoti renginių įvairovę, plėsti
turiningo laisvalaikio pasiūlą, padedant jaunimui atsiskleisti kultūrinėje ir socialinėje erdvėje.

 Sudaryti sąlygas ir galimybes suaugusiems, vyresnio (garbaus) amžiaus žmonėms
gerinti gyvenimo kokybę per turiningą laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius
dienos užsiėmimus, įvairias sociokultūrinės veiklos formas pagal jų interesus, poreikius ir
pageidavimus.

 Organizuoti ir populiarinti jaunimo, o pagal poreikį taip pat ir suaugusiųjų bei
vyresnio (garbaus) amžiaus žmonių savanorišką veiklą.

 Organizuoti edukacinę veiklą, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo švietimo
projektus įvairioms tikslinėms grupėms.

 Teikti įvairias konsultavimo ir informavimo paslaugas pagal centro vykdomos veiklos
rūšis.



 Skatinti ir plėtoti visuomeninių organizacijų (asociacijų) ir savivaldybės įstaigų
bendradarbiavimą sprendžiant įvairius bendruomenės klausimus, taip pat siekti socialinės pagalbos
institucijų tarpusavio bendradarbiavimo.

Įstaigos 2019 m. veiklos tikslams įgyvendinti iškelti uždaviniai:

1. Atviras darbas su jaunimu.
2. Darbas su jaunimu gatvėje.
3. Dienos socialinių priežiūros paslaugų teikimas, prevencinės švietėjiškos bei

laisvalaikio užimtumo veiklos organizavimas vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimos
nariams.

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

5. Įstaigai priklausančių patalpų administravimas, įstaigos funkcijų vykdymo
užtikrinimas.

6. Alytaus bendruomeninių šeimos namų projekto veiklos įgyvendinimas.

Numatytos uždavinių įgyvendinimo priemonės ir pasiekti rezultatai

1 UŽDAVINYS. ATVIRAS DARBAS SU JAUNIMU

Atviras darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma – ugdomosios veiklos ir
pasiūlymų visuma, turinti specifinius veikimo principus; ji yra atvira visiems tam tikroje teritorijoje
gyvenantiems jauniems žmonėms nepriklausomai nuo jų socialinio statuso, gali pritraukti jaunimą,
turintį mažiau galimybių dalyvauti kitoje jų aplinkoje esančioje ar nesančioje veikloje.

Alytaus miesto bendruomenės centro Atviras jaunimo centras „Be rėmų“ – puiki
galimybė išreikšti save ir būti suprastam. Vykdoma aktyvi veikla, priimamas jaunimas nuo 14 iki
29 metų. Čia užsuka tiek labai motyvuoti ir veiklūs jauni žmonės, tiek kamuojami socialinių ar
psichologinių problemų jaunuoliai. Įstaigoje turiningai laiką leidžia ir vyresni asmenys (šeimos
nariai). Stengiamasi įtraukti į bendras jaunimo veiklas draugėje, mažinant atstumą tarp paauglio ir
suaugusiojo kartų. Taip pat suteikiama galimybė savanoriauti ir padėti užimti įstaigą aplankantį
jaunimą.

Rezultatai

Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas Rodiklio
pavadinimas

Planuota Įgyvendinta

1. Informavimo / konsultavimo
paslaugų teikimas jaunimui ir jų
šeimos nariams

Konsultacijų
skaičius

180 254

2. Kasdienės veiklos užsiėmimų AJC
organizavimas jaunimui

Jaunuolių,
lankančių AJC,
skaičius

200 283

3. Jaunimo neformaliojo ugdymo
renginių, edukacinių užsiėmimų,
prevencinės veiklos rengimas ir
įgyvendinimas

Renginių
skaičius

210 350

4. Savanorystės skatinimas Savanorių
skaičius

40 61

5. Pritraukimas reikalingų lėšų centro
veiklai vykdyti iš įvairių fondų,
nacionalinių programų, finansavimo

Juridinių
asmenų
paramos

rėmėjų
lėšos

350 Eur (rėmėjų lėšos) –
biliardo stalo ir
inventoriaus atnaujinimas –



Veikla – informavimo / konsultavimo paslaugų teikimas jaunimui ir jų šeimos
nariams

Pagrindinis jaunimo informavimo/konsultavimo tikslas yra padėti jauniems žmonėms
susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.
Skirtingų galimybių žinojimas yra tik pirmas žingsnis, po kurio seka skirtingų variantų įvertinimas,
palyginimas platesniame kontekste ir suderinimas su jauno žmogaus galimybėmis, įgūdžiais ir
siekiais. Visiems šie žingsniai yra sudėtingi, ypač jie sudėtingi jauniems žmonėms, kurie dar
formuojasi kaip asmenybės ir su jais susiduria pirmą kartą. Bendrinis jaunimo informavimas apima
visas jaunimą dominančias temas bei platų veiklos spektrą: informavimą, konsultavimą,
orientavimą, paramos ir pagalbos teikimą, instruktavimą, mokymą, kontaktų mezgimą ir nukreipimą
į specializuotas tarnybas.

Jauniems žmonėms (14–29 m.) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties buvo
teikiamos socialinės ir saugaus užimtumo paslaugos. Pagrindinės veiklos kryptys: saugus
užimtumas, individualus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka, socialinių ir savarankiškumo įgūdžių
ugdymas, erdvės savirealizacijai, informavimas ir konsultavimas.

Atvirų jaunimo erdvių / atviro jaunimo centro soc. darbuotojas individualiai
konsultuoja tiek jaunimą, tiek jo šeimų narius, informuoja apie teikiamas paslaugas, esant poreikiui
nukreipia pas specialistus. Per 2019 m. suteiktos 254 individualios konsultacijos.

Veikla – kasdienės veiklos užsiėmimų AJC organizavimas jaunimui

Atvirame jaunimo centre veikia įvairios erdvės, kuriose jaunas žmogus gali praleisti
laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.), užsiimti mėgstama veikla
(įvairūs stalo, didaktiniai, kūrybiniai, lauko ir kiti žaidimai, aktyvi sportinė veikla, šokis,
muzikavimas ir pan.), įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti rūpimomis temomis bei pagal poreikį
gauti emocinį palaikymą ir palydėjimą.

Veikla neįsivaizduojama be būrio jaunų žmonių, visuomet besišypsančių darbuotojų ir
nuolatinių renginių, kurie kasdien pritraukia nuo 40 iki 100 žmonių. 2019 m. visa organizuojama
veikla buvo reikalinga ir gerai apgalvota. Kiekviena savaitės diena skirtinga. Pirmadieniai neturėjo
griežtos dienotvarkės, tai buvo laisvas laikas, skirtas užsiimti mėgstama veikla. Antradienis –
įvairių stalo žaidimų bei teminių protmūšių, kurių metu lavinama jaunuolių atmintis, plečiamos
žinios, formuojamas darbas komandoje, diena. Trečiadieniai skirti prevencinei veiklai, įvairioms
paskaitoms, mokymams. Ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais buvo organizuojami
tradicija tapę filmų vakarai, sportinė veikla – stalo teniso žaidimas, Biliardo turnyras, Štangos
kėlimo konkursas ir daugelis kitų dalykų. Tai leido parodyti savo vikrumą ir fizinį pasirengimą.
Vyko krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono užsiėmimai. Taip pat darbo savaitę užbaigdavom
linksmu karaokės vakaru – jame kaskart apsilanko vis daugiau jaunų žmonių. Savaitgaliais
paprastai buvo organizuojama įvairi edukacinė, pažintinė veikla, lankomi muziejai, išvykos ar
iškylos į gamtą.

konkursų, privataus sektoriaus ar
fizinių asmenų

paieška tai dovanojo UAB
„Titransa“;
250 Eur (rėmėjų lėšos) –
oro ritulio stalas, jį
dovanojo Alytaus Adolfo
Ramanausko-Vanago
gimnazija



Kasdienė veikla

Kasdienė veikla

Kasdieninė veikla

Veikla – jaunimo neformaliojo ugdymo renginių, edukacinių užsiėmimų,
prevencinių veiklų rengimas ir įgyvendinimas

Atviras jaunimo centras „Be rėmų“ – tai vieta, kurioje jaunimas gali išreikšti save
įvairioje mūsų organizuojamoje veikloje. Kiekvieną mėnesį čia verda veiksmas – planuojami
įvairūs renginiai, konkursai, įvairūs praktiniai edukaciniai užsiėmimai, sportinės aktyvios
treniruotės, vyksta įvairios prevencinės veiklos jaunimui rūpimomis temomis ir pan. Tai prasmingi
ir įdomūs renginiai, propaguojami netradiciniai laisvalaikio leidimo būdai, kuriuose aidi jaunimo
juokas. Per 2019 m. organizuota 350 veiklos rūšių ir renginių (iš jų 200 inicijavo ir organizavo pats
jaunimas): edukaciniai užsiėmimai, išvykos, savanorystė, prevencinės paskaitos, vykdomos
bendradarbiaujant su Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro specialistais, Alytaus šauliais,



Alytaus suaugusių ir jaunimo mokykla, J. Kunčino viešosios bibliotekos išmaniosiomis erdvėmis,
Alytaus darbo biržos jaunimo darbo centru, Bendruomeniniais vaikų globos namais, Alytaus
bendrojo lavinimo mokyklomis, kitais atvirais jaunimo centrais ir t. t.

2019 m. jaunimas turėjo daug įdomių ir be galo smagių edukacinių išvykų, užsiėmimų,
įvairių veiklų. Įsimintiniausios ir įdomiausios buvo šios:

 „Velopažintis su verslo įmonėmis“ po Alytaus verslo įmones, esančias šalia dviračių takų su
kraštotyros muziejaus gido paslaugomis.

 Seminarai jaunimui „Psichikos sveikata – žmogaus sveikatos pagrindas“.
 Informaciniai mokymai „Integracija į darbo rinką“. Užimtumo tarnybos prie SADM Kauno

klientų aptarnavimo departamento Alytaus Jaunimo užimtumo skyrius.
 Jaunimo įtraukties didinimui skatinti savanorystei gimtinėje vyko mokymai „Savanorystė

augina“.
 Pažintinė/edukacinė išvyka „Studfestas 2019“.
 „Kulinarijos akademija“ – praktiniai maisto gamybos užsiėmimai.
 Asmens higienos praktiniai mokymai su Alytaus miesto VSB.
 Žaidėme draugiškas AJC ir Alytaus suaugusiųjų mokyklos ugdytinių tinklinio varžybas

tinklinio salėje.
 Vienos dienos stovykla DK Birutės ulonų batalione. Susitikimas su kariais, muziejaus

lankymas, pratybos su KASP kariais, karinės/sportinės rungtys, estafetė „Ulonų taku“,
susipažinimas su ginklais.

 Komandos formavimo/stiprinimo Teambuilding žaidimai savanorių komandos formavimui,
taip pat lankytojų formavimo/stiprinimo užsiėmimai dailės menu ir t. t.

„Velopažintis su verslo įmonėmis“ „Studfestas 2019“

„Integracija į darbo rinką“ „Savanorystė augina“



Veikla – savanorystės skatinimas

Atvirame jaunimo centre „Be rėmų“ organizuojama jaunimo savanoriškos veikla.
Siekiant kuo daugiau socializuoti jaunuolius, įtraukti juos į kuo daugiau veiklos rūšių ir tokiu būdu
skatinti pasirinkti tinkamą gyvenimo būdą ir mokyti, kaip lengviau integruotis įvairiose gyvenimo
situacijose. Savanoriai buvo kviečiami prisidėti prie įvairių renginių organizavimo,
bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, vyko rėmėjų paieškos. Buvo suteikiama galimybė
atlikti darbus, kurie reikalauja pasitikėjimo savimi ir mąstymo, jei jaunuolis to nori, o ne tik
pagalbiniai ir fiziniai darbai. Jaunuoliai buvo skatinami bendrauti su kitų organizacijų ir įstaigų
darbuotojais, turėjo galimybę bendrauti su savo ir panašaus amžiaus žmonėmis, bendruomenės
centro darbuotojais. Savanoriai yra be galo aktyvūs ne tik atvirame jaunimo centre, bet ir mieste
organizuojamuose renginiuose. Visuomet padeda, prisideda prie renginių organizavimo ir
įgyvendinimo, dalyvauja įvairiose socialinėse akcijose. Atvirame jaunimo centre savanoriavo 50
AJC savanorių, taip pat 11 savanorių, kuriuos nukreipė VšĮ „Tėviškės namai“, Marijampolės
jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“.

Savanoriavimas „Vidurnakčio eitynėse“ Savanoriavimas vaikų gynimo dienos renginyje

Veikla – Centro veikloms vykdyti reikalingų lėšų pritraukimas iš įvairių fondų,
nacionalinių programų, finansavimo konkursų, privataus sektoriaus ar fizinių asmenų

2019 m. AJC pasiekė rėmėjų lėšos: 250 Eur vertės oro ritulio stalas, jį dovanojo
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, 350 Eur vertės biliardo stalo ir inventoriaus
atnaujinimas, dovanojo UAB „Titransa“.

Oro ritulio stalas



2 UŽDAVINYS – DARBAS SU JAUNIMU GATVĖJE

Darbo su jaunimu gatvėje tikslas: mažinti gatvėje laiką leidžiančių jaunuolių socialinę
atskirtį ir didinti jų aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime. Siekiant šio tikslo, įgyvendintos 3
užduotys: 1) atliktas jaunų žmonių situacijos tyrimas pasirinktoje vietovėje ir kurti abipusiu
pasitikėjimu grindžiami santykiai, 2) organizuota veikla, didinanti jaunuolių sąmoningumą žalingų
įpročių ir nusikalstamumo prevencijos klausimais bei didinanti pokyčių motyvaciją, 3) skatintas
tarpžinybinis bendradarbiavimas bei stiprinama darbuotojų kompetencija. Buvo pasiekti visi
kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai: į veiklą buvo įtraukti 124 unikalūs jauni žmonės, su kuriais
palaikomas reguliarus kontaktas. Per 2019 m. darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje,
praleido gatvėje 384 valandas. Bendruomenės centras, siekdamas, kad darbuotojai, vykdantys darbą
su jaunimu gatvėje, tobulėtų ir dar efektyviau dirbtų su jaunimu gatvėje, sudarė galimybes jiems
įgyti naują kompetenciją: jie dalyvavo mokymuose, gavo konsultacinę pagalbą, dalyvaudami
individualiose supervizijose, aptarė atvejus profesionalų komandoje, dalyvaudami intervizijose, kas
savaitę dalyvavo bendruomenės centre organizuojamuose komandos, vykdančios darbą su jaunimu
gatvėje, susirinkimuose. Sudarytos sąlygos į veiklą įsitraukti atskirtį savo socialinėje aplinkoje
patiriantiems ar mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms, skatinant jų socialinę integraciją.
Per veiklą, nukreiptą į darbą su jaunimo grupėmis, komandinius žaidimus, savanorystę, jaunimo
iniciatyvų įgyvendinimą buvo didinama socialinė integracija, į veiklą ir sprendimų priėmimus
įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius, mažiau galimybių turinčius jaunuolius.

Rezultatai
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas Planuota Įgyvendinta

1. Veikla, nukreipta į
darbą su
individualiais atvejais

Unikalių jaunų žmonių skaičius:
25

Unikalių jaunų žmonių
skaičius: 58

Naujai užmegztų kontaktų
skaičius: 25

Naujai užmegztų kontaktų
skaičius: 90

Veiklos, nukreiptos į darbą su
individualiais atvejais, skaičius: 10

Veiklos, nukreiptos į darbą su
individualiais atvejais, skaičius:
15

2. Veikla, nukreipta į
darbą su jaunimo
grupėmis

Unikalių jaunų žmonių skaičius 25 Unikalių jaunų žmonių skaičius
66

Darbo su jaunimo grupėmis
skaičius: 10

Darbo su jaunimo grupėmis
skaičius: 20

Valandų, kurias darbuotojai
praleidžia gatvėje, skaičius: 384

Valandų, kurias darbuotojai
praleidžia gatvėje skaičius: 384

3. Veikla, nukreipta į
darbą su
bendruomene

Darbo su bendruomene skaičius: 4 Darbo su bendruomene
skaičius: 4

Veiklos, siekiant įsitraukti į
tarpžinybinį ir tarpsektorinį
bendradarbiavimą, skaičius: 2

Veiklos, siekiant įsitraukti į
tarpžinybinį ir tarpsektorinį
bendradarbiavimą, skaičius: 19

Darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo mokymų skaičius: 4

Darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo mokymų skaičius:
13

Veikla – darbas su individualiais atvejais

Veikla, nukreipta į darbą su individualiais atvejais – tai darbuotojų, vykdančių
darbą su jaunimu gatvėje, trumpalaikės konsultacijos arba tęstinė pagalba jaunam žmogui įvairiose



gyvenimo situacijose, siekiant jį įgalinti spręsti savo asmenines ir socialines problemas. Įgyvendinta
15 tokios veiklos rūšių, nukreiptų į darbą su individualiais atvejais.

Veikla – darbas su jaunimo grupe

Veikla, nukreipta į darbą su jaunimo grupe – tai veikla, kuri padeda stiprinti
jaunimo tarpusavio ryšius ir įgyvendinti jaunimo ugdymo tikslus. Organizuoti grupiniai užsiėmimai
jaunimui stiprino jaunuolių tarpusavio ryšius, jų asmeninius ir tarpasmeninius bendravimo
gebėjimus, egzistuojančius bendravimo kultūros bei grupės narių santykius, įvairios veiklos gatvėje
metu buvo didinamas jaunuolių sąmoningumas žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos
klausimais bei didinama motyvacija pokyčiams, taip pat didinama socialinė integracija, į sprendimų
priėmimus įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius, mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Per šią
veiklą jaunimas, leidžiantis laiką gatvėje, buvo įtrauktas į visuomeninę veiklą: Sporto ir rekreacijos
centre paruošė rankinio salę gimnastikos varžyboms, Dainų slėnyje padėjo organizuoti koncertą
Dzūkijos superfiestą. Įgyvendinta buvo ir kita socialinių gatvės darbuotojų organizuota socialinė
akcija jaunimui, leidžiančiam laiką gatvėje: jaunimas kartu su darbuotojais prieš Vėlines nuvyko į
Užupių kapines ir uždegė žvakutes benamių kapinėse, aplankė nuskendusio draugo kapą. Jaunimas,
su kuriuo vykdomas socialinis darbas gatvėje, dalyvavo pirmojo Lietuvoje regioninio karjeros
centro „Karjeras“ atidaryme Užimtumo tarnyboje, prevencinėje ir karjeros planavimo veikloje
Alytaus pataisos namuose (susipažino su pareigūnų profesija, pamatė muziejų, taip pat apsilankė
nuteistųjų, atliekančių bausmę be sargybos, patalpose ir pusiaukelės namuose, sužinojo apie
pataisos programas ir kt.). Jaunimas ieškojo saviraiškos būdų miesto dienų renginyje – gatvės meno
grafičių plenere, stebėjo gatvės šokių kovas, ieškojo tikėjimo ir prasmės piligriminiame žygyje
Alytus – Pivašiūnai „Šviesos kelias su Tiberiados broliais iš Belgijos“, mokėsi blaiviai linksmintis,
atsispirti bendraamžių spaudimui Putinų gimnazijoje vykusioje „Sniego gniūžtės“ stovykloje,
dalyvavo gatvės darbuotojų organizuotose tradicinėse šventėse (Užgavėnių, Helovino) ir kt.

Veikla – darbas su bendruomene

Bendruomenės centras, siekdamas stiprinti gyvenamosios vietos bendruomenės narių
tarpusavio bendradarbiavimą, spręsdamas su jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje, susijusias
problemas, atstovaudamas jaunimo interesams, rengdamas bendrus projektus ir renginius ar



palaikydamas kitą jaunimo iniciatyvą, vykdė kryptingą darbą su bendruomene, apimantį
tarpžinybinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Per 2019 m., dirbant su bendruomene, organizuoti
susitikimai su seniūnaičiais, bendruomenių atstovais, Alytaus „Vilties“ mokykla-darželiu, Dainavos
progimnazija, Alytaus miesto šeimos centru, futbolo akademija „Dainava“, vaikų dienos centrais
„Aš čia“, „Mes viena šeima“, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūra,
Alytaus pataisos namais, Alytaus profesinio rengimo centru, jaunimo garantijų iniciatyvų projekto
„Judam“ atstovais ir kt. Darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, pristatė socialinio darbo
ypatumus dirbant su jaunimu gatvėje ir bendradarbiavimo galimybes Alytaus miesto pedagoginės
psichologinės tarnybos organizuotame seminare „Gerosios patirties sklaida teikiant pagalbą
vaikams ir jų šeimoms“, Alytaus miesto bendruomenės centre organizuotoje metodinėje dienoje
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, Alytaus Likiškėlių progimnazijoje
organizuotame Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų socialinių pedagogų
metodiniame būrelyje, Alytaus miesto savivaldybės administracijoje organizuotame
pasitarime-diskusijoje „Nepilnamečių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija Alytaus mieste.
Bendradarbiavimo galimybės“. Darbuotojai, vykdantys darbą su jaunimu gatvėje, palaikydami
14–29 metų jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, iniciatyvą, bendradarbiaudami su bendruomene,
organizavo stalo teniso varžybas Sporto ir rekreacijos centre, tinklinio turnyrus prie Didžiojo
Dailidės ežero. Vieną iš jaunimo, leidžiančio laiką Jaunimo parke (Dainavos seniūnaitija),
iniciatyvų finansavo Alytaus miesto savivaldybė iš jaunimo politikos įgyvendinimo programos
iniciatyvoms skirtų lėšų: buvo organizuotas 14–29 metų jaunimo futbolo mėgėjų turnyras „Gatvės
futbolas 6x6“. Gautas finansavimas buvo skirtas apmokėti už futbolo turnyro organizavimo
paslaugą ir įsigyti medaliams, taurėms, kuriais buvo apdovanotos komandos, laimėjusios I, II ir III
vietas, bei geriausias žaidėjas ir vartininkas. Į šios jaunimo iniciatyvos organizavimą atsiliepė ir
Alytaus Dainavos progimnazija: turnyro organizavimui nemokamai skyrė stadioną.

Gatvės futbolo varžybos
3 UŽDAVINYS. DIENOS SOCIALINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS,

PREVENCINĖS ŠVIETĖJIŠKOS BEI LAISVALAIKIO UŽIMTUMO VEIKLOS
ORGANIZAVIMAS VAIKŲ DIENOS CENTRĄ LANKANTIEMS VAIKAMS IR JŲ
ŠEIMOS NARIAMS

Vaikų dienos centre vaikai ugdo savo bendravimo ir socialinius įgūdžius, dalyvaudami
kasdienėje užimtumo veikloje, grupiniuose užsiėmimuose jie atskleidžia savo kūrybiškumą ir save
realizuoja, sulaukdami teigiamo dėmesio ir paskatinimų. Į Vaikų dienos centrą mokslo metų
laikotarpiu vaikai ateina po pamokų, o atostogų metu vaikai turi galimybę lankytis centro darbo
valandomis (nuo 8 iki 17 val.). Tai ypač aktualu vasaros laikotarpiu, kada ugdymo procesas
mokyklose jau nevyksta, o tėveliai neturi galimybės kartu su vaikais atostogauti. Centre teikiamos
paslaugos yra nemokamos, prieinamos visiems ir kiekvienam. Centre vaikai sulaukia pozityvaus
suaugusiojo dėmesio. Pagrindinė darbo su vaiku sąlyga yra santykio užmezgimas ir stiprinimas.
Kadangi vaikai labai greitai įsitraukia į veiklą, ugdymas Vaikų dienos centre vyksta siūlant
įvairiausius užsiėmimus, kurių metu jie mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo,



atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Be kasdieninės veiklos dažnai organizuojamos
įvairios išvykos, renginiai, akcijos, vykdoma prevencinė švietėjiška veikla. Kartu dalyvauja ir vaikų
tėvai.

Veikla – teikti šeimos įgalinimo paslaugą

Vaikų dienos centre vykdoma šeimos įgalinimo paslauga, kuria stengiamasi padėti
visoms šeimoms, susiduriančioms su vienokiais ar kitokiais rūpesčiais. Teikiant paslaugą
stengiamasi kompleksiškai ir tikslingai dirbti su visa šeima, jos situaciją įtakojančiais veiksniais,
ugdyti šeimos narių gebėjimus prisiimti atsakomybę už savo sprendimus bei savo ir savo šeimos
gyvenimo kūrimą. 2019 m. vaikų dienos centro socialiniai darbuotojai lankėsi 4 šeimose,
gyvenančiose Vidzgirio mikrorajone. Darbuotojai bendravo su vaikų, kurie lanko dienos centrą,
tėvais. Bendravimas vyko Vaikų dienos centro patalpose, taip pat telefonu. Vyko grupės susitikimai,
kuriuose tėvai turėjo galimybę lavinti vaikų auklėjimo įgūdžius, pasidalinti savo patirtimi, sužinoti
kaip sekasi jų vaikams, taip pat išklausyti kitų, pabūti kartu, išgerti arbatos ar tiesiog gerai praleisti
laiką. Per 2019 m. įvyko 38 Tėvų grupės susitikimų, juose dalyvavo 12 asmenų. Dirbant su
šeimomis bendraujama ir bendradarbiaujama su šioje srityje dirbančiais kitų įstaigų specialistais.
Vaikų dienos centre vyko grupinės ir individualios konsultacijos vaikams ir tėvams, šeimos nariams
buvo teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių
formavimo paslaugos.

Rezultatai

Veikla – organizuoti vaikams kasdienės veiklos užsiėmimus ugdant socialinius
įgūdžius

Alytaus miesto bendruomenės centro Vaikų dienos centras „Viena šeima“ veikia
Vidzgirio gyvenamojoje teritorijoe, jį daugiausiai lanko šiame mikrorajone gyvenantys vaikai bei jų
šeimos. Vaikų dienos centrą lankantys vaikai į jį ateina antroje dienos pusėje, dažnai jau būna
pavargę ir prislėgti, kamuojami įvairių minčių ir net nusiminę. Dirbant su vaikais buvo pastebėta,
kad tokie vaikai vis dažniau renkasi pasyvų laisvalaikio praleidimo būdą, nesidomi aktyviais
žaidimais. Vaikams trūksta kasdieninių maisto ruošimo įgūdžių, jie menkai rūpinasi savo sveikata
bei asmens higiena, drabužių ir avalynės švara, vaikai nežino ir nemoka, kaip tvarkyti namus bei
atlikti kitus buities darbus, jų tėvai kartais turi žalingų įpročių. Vaikai skurdžioje socialinėje
aplinkoje dažnai auga pasyvūs, abejingi, stengiasi atsiriboti nuo skurdžios ir grubios juos supančios
aplinkos. Siekdami užsimiršti ir pabėgti nuo namuose tvyrančių nuolatinių problemų jie dažniausiai
laiką leidžia žaisdami kompiuterinius žaidimus ar įsitraukia į gatvėje susibūrusias nusikalstamo
elgesio turinčias bendraamžių grupes. Vaikų dienos centras yra puiki galimybė tokiems vaikams ir

Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas Rodiklio pavadinimas Planuota Įgyvendinta

1. Teikti šeimos įgalinimo
paslaugą

Šeimų skaičius 10 12

2. Organizuoti vaikams
kasdienės veiklos
užsiėmimus ugdant
socialinius įgūdžius

Vaikų, lankančių
dienos centrą, skaičius

70 85

3. Vykdyti prevencinę
švietėjišką veiklą

Užsiėmimų skaičius 16 18

4. Organizuoti laisvalaikio
užimtumą vaikų dienos
centrą lankantiems vaikams

Renginių skaičius 250 270



jų šeimos nariams gauti socialines, jų poreikius atitinkančias paslaugas, didinama jų socialinė
integracija.

2019 m. Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams buvo organizuojamas socialinių
įgūdžių ugdymas. Dalyvaudami kasdienėje užimtumo veikloje, grupiniuose užsiėmimuose vaikai
mokėsi gaminti įvairius patiekalus, atlikti dažininkystės ir gėlininkystės darbus, prižiūrėti aplinką.
Per meninę veiklą pažino ir išreiškė save pačiomis įvairiausiomis dailės priemonėmis ir technikomis,
susipažino su tautodailininkų kūryba, dailės kūriniais. Stiprino asmens higienos įgūdžius, aktyviai
judėdami patenkino prigimtinį poreikį judėti, grūdino organizmą, mokėsi sutartinai veikti žaidėjų
grupėje. Buvo suteikta individuali pagalba ruošiant namų darbus, mokėsi susitvarkyti savo darbo ir
žaidimų vietą. 2019 m. organizuoti 270 kasdienės veiklos užsiėmimai.

Sporto užsiėmimai

Mini daržo, gėlių priežiūra

Maisto ruošimas



Rankdarbių gamyba

Veikla – vykdyti prevencinę švietėjišką veiklą

Vykdydamas prevencinę švietėjišką veiklą Vaikų dienos centras bendradarbiavo su specialistais iš
Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuro, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato,
kitais socialiniais partneriais. 2019 m. buvo organizuotos šios paskaitos:

 Paskaita apie jausmus ir emocijas. Psihologė mokė atpažinti ir valdyti savo jausmus,
emocijas, patarė, kaip rūpintis ir padėti kitiems, kurti pozityvius santykius, priimti atsakingus
sprendimus ir suvaldyti sudėtingas situacijas konstruktyviai.

 Paskaitoje su vaikais ir tėvais, turintiems daugiau nei vieną atžalą, psichologė sprendė
vaikų norų ir poreikių suderinimo labirintus, aptarė įvairias situacijas.

 J. Kunčino bibliotekos Vidzgirio filiale renginyje ,,Patyčios turi liautis“ diskutavome,
kas yra patyčios, kaip jų išvengti, kaip elgtis patiriant patyčias, kaip netapti emocinio ar fizinio
smurto auka.

 Paskaita apie lytinį švietimą. Jos metu gydytoja kalbėjo apie visuminį požiūrį į meilę,
draugystę, asmens higieną, lytinį brendimą. Konsultavo individualiai.

 Paskaita ,,Erkės ir jų sukeliamos ligos“. Buvo priminta, kaip apsirengti vykstant į
gamtą, vaikai supažindinti su Laimo ir erkinio encefalito ligų požymiais, aptarta skiepų nauda.
Praktinio užsiėmimo metu vaikai mokėsi ištraukti įsisiurbusią erkę.

 Sveikatos priežiūros specialistė paskaitėlės metu pasakojo, kaip teisingai pasirūpinti
valgymo įpročiais, kad sportas būtų malonumas, o ne kančia. Aptarė sveikos mitybos būdus bei
įpročius.

 Psichologė kalbėjosi su vaikais, kas džiugina, o kas liūdina, ką daryti, kai liūdna, pikta,
baisu, aptarė taisykles, kaip padėti liūdesį išgyvenančiam draugui, diskutavo, kas galėtų padėti
draugui pasijusti geriau.

 Psichologė su vaikais kalbėjo apie pagalbą sau, kad pasijustum geriau, diskutavo, ką
galėtų padaryti kiti žmonės, kad pasijustum geriau.

 Alytaus apskrities VTAS specialistai organizuotame renginyje ,,Vaikai – vaikų teisių
gynėjai“ papasakojo apie atliekamas funkcijas, vaikų teises ir pareigas. Ne tik susipažinome su
tarnybos veikla, bet ir išbandėme vaikų gynėjų darbą, sužinojome, kodėl kasmet svarbu minėti
Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

 Paskaitėlės metu psichologė pasakojo, koks gali būti smurtas ir kaip jį atpažinti, mokė
gražiai bendrauti, netoleruoti smurto, o susikaupusią energiją panaudoti įvairiai įdomiai veiklai.

 Paskaitėlė ,,Saugus elgesys“. Specialistė mokė tinkamai elgtis kelyje, aptarė, kokios ir
kodėl gali atsitikti nelaimės kieme, namuose ir pan, prie vandens telkinių, miške, kodėl negalima
žaisti su buitiniais prietaisais ir kaip elgtis su svetimais gyvūnais, kokie yra ekstremalūs gamtos
reiškiniai, kaip apsisaugoti jų metu. Prisiminė, ką daryti ir kur kreiptis atsitikus nelaimei.

 Paskaita ,,Prekyba nepilnamečiais. Kaip apsisaugoti?“. Sužinojome pie įvairias
prekybos žmonėmis formas, būdus, kuriais vaikai įtraukiami į prekybos žmonėmis industriją,
išnaudojimo ir apgavystės atvejus Lietuvoje ir už jos ribų.



 Visuomenės sveikatos biuro specialistai Jaunimo parke mokė suteikti pirmąją pagalbą
skęstančiajam, perkaitus saulėje, įkandus vabzdžiui, užspringus.

 Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato specialistė skaitė paskaitą apie
saugų internetą, patyčių prevenciją. Paaiškino, kad nereikia kentėti patyčių, o išdrįsti pasikalbėti,
nebūti vienam, neužsisklęsti savyje.

 Paskaita „Žalingi įpročiai“. Su psichologe kalbėjomės apie žalingus įpročius, mokėmės
juos atpažinti ir pasakyti – NE.

 Paskaita apie cukrinį diabetą – kalbėjome, kas yra diabetas, kaip padėti sergančiam
draugui, jeigu jam pasidaro bloga, kad diabetas – ne nuo saldumynų, kad nereikia juoktis, jeigu
vaikas leidžiasi insuliną, jis ne narkomanas...

 Psichologė tėvams ir vaikams surengė diskusiją „Ar žinai, kaip padėti vaikams spręsti
konfliktus?“. Daug dėmesio buvo skirta konfliktams tarp brolių ir seserų šeimoje. Lektorė
pasidalino puikiais patarimais, metodais, kaip galima būtų išspręsti tokio pobūdžio konfliktus.

2019 m. iš viso organizuota 18 užsiėmimų.

Paskaita ,,Prekyba nepilnamečiais. Kaip apsisaugoti?“ Paskaita „Sveika mityba“

Vaikai – vaikų teisių gynėjai Paskaita apie konfliktųs ir jų sprendimo būdus

Veikla – organizuoti laisvalaikio užimtumą Vaikų dienos centrą lankantiems
vaikams

Vaikai ramioje Vaikų dienos centro aplinkoje padedant socialinių darbuotojams
užsiėmė įvairia veikla, žaidė stalo žaidimus, sportavo STILL FIT sporto salėje bei Visuomenės
sveikatos biure, žiūrėjo filmus, užsiėmė rankdarbiais, organizavo savo darbelių parodas. Taip pat
dalyvavo edukacinėse išvykose, pažintinėse kelionėse, lankėsi kituose Vaikų dienos centruose.

 Persirengę įvairiais personažais: čigonais, žydeliais, giltinėmis ir kt., kartu su
tėveliais, jaunimu, bendruomenės nariais šventėme Užgavėnes. Visi linksmai šokome, dainavome,



pokštavome, įvairiais burtais ir užkalbėjimais gynėme žiemą iš kiemo, deginome Morę, kepėme
įvairių rūšių blynus.

 Su „Volungės“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytojo A. Dusevičius
pagalba gaminome ir impregnavome inkilus. Su Sudvajų girininkijos girininkais Vidzgirio miške
juos pakabinome.

 Prisidėjome prie socialinės akcijos #nenurašykopalaikyk, skirtos išreikšti paramą
jautriai visuomenės ląstelei – žmonėms su Dauno sindromu.

 Dalyvavome minėjime Rotušės aikštėje, skirtame Lietuvos narystės 15 metų
sukakčiai. Grožėjomės išrikiuota karių rikiuote, pakelta NATO vėliava, klausėme Sausumos pajėgų
orkestro ir TV projekto „Lietuvos balsas. Vaikai“ finalistės Vakarės Jarmalavičiūtės dainų.
Susipažinome su karine technika ir ginklais.

 „Dainavos“ kino teatre stebėjome filmus ,,Dambis“, ,,Mija ir baltasis
liūtas“, ,,Slaptas gyvūnėlių gyvenimas 2“, „Pūkuota šnipė“, ,,Liūtas karalius", ,,Piktieji paukščiai 2“,
„Sukeisti Kalėdų seneliai 2. Pamirštos kalėdos“.

 Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos Pirmojo Alytaus filiale grožėjomės
Loretos Blaževičienės tapybos darbais – praeities ir dabarties pasaulis, įsivaizduojamas ir esamas...

 Alytaus kraštotyros muziejuje gėrėjomės akyse raibstančiais, tautodailininkės
Virginijos Žukauskaitės - Kazancevienės kurtais velykiniais simboliais – neįtikėtino grožio
skutinėtais margučiais.

 Vykusioje virtualios realybės edukacinių žaidimų popietės dalyviai keliaudami
virtualioje realybėje turėjo galimybę pamatyti žymias istorines pasaulio vietoves ir aplankyti šalis,
kuriose niekada dar nebuvojo.

 Lankėmės Alytaus dailiųjų amatų mokykloje, kurioje atsiveria visos galimybės
atsiskleisti kūrybiškumui, įgyti pragyvenimą garantuojantį amatą ar tiesiog puikiai praleisti
laisvalaikį. Mokyklos darbuotoja pakvietė pasigrožėti fotografijos paroda ir pristatė edukacines
keramikos, vytelių pynimo, fotografijos, juvelyrikos erdves.

 Stebėjome profesionalų pasirodymus „Amber“ cirke. Vaikai su mamytėmis išvydo
įspūdingus akrobatinius triukus, neįtikėtiną žonglieriaus miklumą, fokusus ir burtus.

 Pivašiūnų amatų centre vyko edukacinės kūrybinės dirbtuvės, skirtos supažindinti
vaikus su tradiciniais margučių dažymo raštais, jų komponavimo principais ir tradicine karšto vaško
technika. Vaikai praktiškai išbandė dažymą karštu vašku.

 Dalyvavome akcijoje „Darom 2019“. Kartu su tėveliais prisidėjome prie
bundančios gamtos gražinimo – grėbėme, rinkome ir šlavėme šiukšles.

 Atvelykis su margučių ridenimu, supynėmis, žaidimais ir kitomis atrakcijomis
kartu su tėveliais.

 Vilnos magija Amatų mokykloje – išbandėme tradicinį vilnos vėlimą šiltu
vandeniu ir muilu, mokėmės plokštuminio vėlimo, patys pasidarėme po gėlę.

 Gimtadienis mums yra šventė! Tai proga kepame tortus, galvojome norus,
pučiame žvakutes, išsakome palinkėjimus, žaidžiame žaidimus.

 Kiekvieno šuolio metu ,,Olimpo kalne“ vaikai „įdarbino“ beveik kiekvieną
raumenį, ypač – pilvo, rankų bei kojų. Ypač džiugino emocinė būsena - labai gera pokštauti,
juokingai šokinėjant ant batuto, prigalvojant skirtingus judesius ar jų imitacijas.

 Lankėmės Alytaus kraštotyros muziejuje Kosto Poškaus tapybos darbų parodoje
„Mažoji kelionių knygelė“, kurioje kalbama ne tik apie keliones ar knygeles. Dailės kūriniai ne tik
suteikė estetinį grožį, bet ir vertė susimąstyti.

 Pivašiūnų amatų centre mielinių bandelių kepimo edukacijos metu amatų centro
darbuotoja Stasė Čižauskienė papasakojo apie mielinės tešlos gaminimo būdus, specifiką, Lietuvos
kulinarinį paveldą, regioninio kulinarijos paveldo savitumą ir įvairovę. Gaminome mielines
bandeles su obuoliais ir cinamonu, iškepusias degustavome su karšta žolelių arbata.

 Kartu su mamytėmis važiavome Panemunės keliu. Aplankėme J. Tumo-Vaižganto
muziejų, Vilkijoje – Šv. Jurgio bažnyčią, Veliuonos senąjį dvarą, pilis — Raudondvario, Raudonės



ir Panemunės, Palemono kalną. Grožėjomės gamtos sukurtu nepakartojamu Nemuno krašto peizažu,
klausėmės gidų pasakojimų. Kelionę užbaigę saldi viešnagė Medaus slėnyje – įvairių rūšių medaus
degustavimas su bitininko pasakojimu apie medų ir bites, žolelių arbata.

 Šunskuose susipažinome ne tik su medžiokliniais fazanais, įkurdintais
šiuolaikiškame statinyje, bet ir su kitais fazaninių paukščių šeimos porūšiais, kurie mūsų šalyje yra
retai auginami. Pasigrožėjome šiais paukščiais, turėjome galimybę išgirsti Šunskų seniūno R.
Lekecko pasakojimų apie fazanų gyvenimą.

 Amatų mokykloje lipdėme angeliukus, dekoravome teptuku ir gremžtuku. Bus
dovana tėveliams.

 Prisijungėme prie Dingusių žmonių šeimų paramos centro organizuojamo renginio.
Darbeliais papuošėme kieme augantį medelį. Plaikstydamiesi vėjyje kaspinėliai ir rakteliai
simbolizuos laukimą ir viltį.

 Vykome prie Dailidės ežerėlio išbandyti vandens pramogos – maudynių. Mankšta
vandenyje padeda atsipalaiduoti, yra profilaktinė priemonė nuo peršalimo ligų.

 Lankėmės Alytaus miesto ir rajono diabeto klube „Viltis“, kuriame buvo atidaryta
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių paroda „Vasaros brydės“. Grožėjomės Dzūkijoje
gyvenančios tautodailininkės L. Griškevičienės rankinėmis staklėmis austais takais, L. Kabelkaitės
ir D. Lukošiūnaitės karpiniais.

 Vyko Vaikų gynimo dienos šventė, kurios metu buvo organizuojami linksmi
žaidimai, įvairios sportinės rungtynės, burbulų pūtimo atrakcijos, vandens fiesta, piešimas ant
veidukų ir pan.

 Svečiuose lankėsi „Drevinuko“ mokyklos-darželio stovyklos dalyviai su
vadovėmis. Stovyklautojai susipažino su Alytaus bendruomenės centru, visi kartu gaminome vaflių
pyragą su uogiene ir šokoladu.

 Nusileidimas padangomis – nuotykis, kurį patyrėme Tarzanijos pramogų parke.
 Kartu su mamytėmis Klaipėdos jūrų muziejuje aplankėme Delfinariumą, Jūrų

muziejų, grožėjomės Baltijos jūra, pramogavome Dino parke.
 Su Vaikų dienos centro ,,Gali“ vaikais Jaunimo parke vyko draugiškos kvadrato

varžybos.
 Žirgyne sužinojome apie žirgų priežiūrą, jų laikymo sąlygas, koks yra žirgų

charakteris, veislės, spalvos, kaip elgtis su šiais puikiais gyvūnais, kaip juos pasibalnoti, šukuoti.
Glostėme žirgus, jodinėjome.

 Žygis Vidzgirio mišku – grožėjomės gamta, susipažinome su žydų genocido
memorialu. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kinologų klube stebėjome šunų
komandas.

 Vykome į Pietų Lietuvos regiono vaikų dienos centrų suvažiavimą „Dzūkijos
vaikų vasara“ nuotykių parke „Tarzanija“.

 Vykome prie Senamiesčio pradinės mokyklos esančio Baltijos kelio ąžuoliuko,
kur iškilmingai buvo paminėti trisdešimties metų senumo įvykiai.

 Žygis iki Didžiosios Dailidės ežerėlio – maudėmės, mokėmės plaukti,
mankštinomės ant lauko treniruoklių, žaidėme tinklinį.

 Vandens fiesta – rungtys su užpildytais vandeniu balionais, vandens kibirėliais,
sušaldytų marškinėlių rengimasis, lobio ieškojimas lede, obuolių ,,žvejojimas“, kautynės su vandens
bombomis, išbandytas akių taiklumas su vandens šautuvais. Išalkę po vandens pramogų kūrėme
laužą ir kepėme šašlykus.

 Žygis, kurio pabaigoje laukė nuotykių ir pramogų kupina, aktyvi pramoga – batutų
parkas.

 Ekskursija į Trakus – alpakų ūkis, Užutrakio dvaro parkas, AJ šokoladinė.
 Dalyvavome Rugsėjo 1-osios šventėje, kuri vyko Jaunimo parke. Vaikai su

tėveliais gerai praleido laiką, dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, šokinėjo ant batuto, jodinėjo,
rungtyniavo ir klausėsi koncerto.



 Vykome į Alytaus pataisos namus ir Pusiaukelės namų poskyrį. Alytaus pataisos
namuose mus supažindino su pareigūnų ir kitų ten dirbančių darbuotojų profesija, žiūrėjome filmą
apie įstaigos darbą.

 Svečiavomės pas Vidzgirio bendruomenės narį poną Joną pasigrožėti jo
puoselėjama, prižiūrima aplinka prie daugiabučio namo. Vyras papasakojo apie savo pomėgį, apie
meilę gamtai, apie jį užliejančias kūrybines mintis.

 Dalyvavome rudens gėrybių šventėje ,,Auksinis obuolys“, į kurią mus pakvietė
Alytaus „Artrito“ klubo narės.

 Dailininkas Andrius Rinkevičius supažindino vaikus su menu, jo reikšme žmogui.
 Lankėmės J. Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filiale. Išmaniosios jaunimo

erdvės bibliotekininkė supažindino su „LEGO Education WeDo“ 2 robotukais.
 Savaitės be patyčių metu siekėme atkreipti dėmesį į vaikų ir suaugusiųjų dialogą,

skatinome vaikus išdrįsti papasakoti apie patyčias suaugusiajam. Vyko įvairios prevencinės veiklos
ir užsiėmimai.

 Mūsų keptą sveikuolišką pyragą padovanojome Alytaus visuomenės sveikatos
biuro darbuotojoms. Ne tik nudžiuginome darbuotojas, bet ir aktyviai praleidome laiką ant batutų.

 Svečiavomės Alytaus vaikų dienos centre „Gali“ ir dalyvavom edukacijoje –
mokslinėje laboratorijoje ant ratų „Mokslinis šou Atradėjas“.

 Pirmojo Alytaus bibliotekoje grožėjomės Lauros Zdanavičienės etnografiniais
karpiniais, stebėjomės darbų originalumu, profesionalumu, žaismingumu.

 Alytaus rajono savivaldybės kultūros centre su žąsies plunksna kūrėme sveikinimą
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 100-mečiui.

 Vyko „Pižamų vakarėlis“ – ieškojome paslėptų kojinių, žaidėme žaidimus,
žiūrėjome animacinius filmukus, vaišinomės skanėstais, linksmai nusiteikę dalyvavome
fotosesijoje.

 Lankėmės VšĮ „Gerumo skraistė“. Draugiški senoliai noriai dalijosi gyvenimo
patirtimi, noriai bendravo, juokėsi ir smagiai leido laiką dekoruodami keksiukus.

 Alytaus miesto teatre stebėjome pagal pasaką ,,Alisa stebuklų šalyje“ sukurtą
spektaklį – teatralizuotą cirko šou.

 Alytaus socialinių paslaugų centre dalyvavome bendruomenes vienijančioje
Spalvoto meduolio šventėje.

 Alytaus bendruomenės centro salėje vaikai, jų tėveliai, bendruomenės nariai,
susirinko į adventinę vakaronę su folkloro ansambliu ,,Žvangucis“. Jos metu dalyviai gilino žinias
apie adventą, buvo skatinami laikytis advento draudimų, mokėsi žaidimų, kalėdinių giesmių,
klausėsi folklorinio ansamblio ,,Žvangucis“ melodijų.

 Ekskursija Vilniuje – LDK valdovų rūmai, kelionė kalėdiniu traukinuku, iliuzijų
muziejus, Katedros aikštėje – ragavome Kalėdinio miestelio skanėstų, grožėjomės eglute.

 Alytaus teatre stebėjome lietuvių liaudies pasakų motyvais paremtą interaktyvų
spektaklį ,,Kupriukas muzikantas“.

Ekskursija Jūros muziejuje Išvyka į Valdovų rūmus



Cirko programa Jodinėjimas žirgais

Vaikų gynimo diena Atvelykis

4 UŽDAVINYS. TEIKTI MIESTO SUAUGUSIEMS BENDRUOMENĖS
NARIAMS SOCIALINES, SOCIOKULTŪRINES DIENOS UŽIMTUMO PASLAUGAS
PAGAL POMĖGIUS IR GALIMYBES

Rezultatai

Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas Rodiklio
pavadinimas

Planuota Įgyvendinta

1. Bendrųjų socialinių paslaugų
(informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo) teikimas

Bendrųjų socialinių
paslaugų skaičius

150 per ketv. 283 per ketv.

2. Sudarytos sąlygas veikti visų
amžiaus tarpsnių visuomeninėms
organizacijoms, mėgėjų meno
kolektyvams, studijoms,
klubams, ansambliams,
būreliams, sambūriams.

Vidutinis paslaugų
gavėjų skaičius per
mėn

380 508

3. Paramos maisto produktais
socialiai pažeidžiamiems centro
lankytojams (pagal galimybę ir
poreikį) teikimas.

Unikalių paramos
gavėjų skaičius

130 210



Veikla – Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo)
teikimas

2019 m. buvo aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais (Alytaus miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu,
Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Kauno apygardos
probacijos tarnybos Alytaus skyriumi, kitomis organizacijomis). Pagal situaciją besikreipiančiam
asmeniui buvo teikiama reikalinga informacija apie socialinę ir kitokią pagalbą, nukreipiama į kitas
institucijas ir specialistus. Bendruomenės centre veikiančios NVO kreipėsi konsultacijų dėl veiklos
finansavimo galimybių, projektų rašymo, bendradarbiavimo galimybių, renginių organizavimo.
Teikiama pagalba organizuojant kūrybinės veiklos pristatymus, susitikimus su bendruomene,
kitomis organizacijomis.

Veikla – Sudarytos sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių visuomeninėms organizacijoms,
mėgėjų meno kolektyvams, studijoms, klubams, ansambliams, būreliams, sambūriams.

2019 m. AMBC patalpose savo veiklą vykdė 14 kolektyvų (ansambliai „Keturnytis“,
„Smiltelė“, „Alyta“, „Jotvainiai“, „Dzūkijos aidas“, „Pavakarys“, „Šlamutis“, „Dzūkų versmė“,
“Putinas”, kapela „Dzūkija“, tautinių mažumų kultūros centro ansamblis „Riabinuška“, Dzūkų
pulkucis, „Šilagėlės“ kolektyvas, vokalinė studija „Yvušky“) ir 20 visuomeninių organizacijų
(Alytaus tautinių mažumų kultūros centras, Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“,
Lietuvos artrito asociacijos klubas „Artritas“, Alytaus žaliųjų bendrija „Griaustinis“, Alytaus miesto
ir rajono Afganistano karo veteranų klubas, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“,
onkologinėmis ligomis sergančių moterų vyrų, vaikų ir jų artimųjų asociacija „Bendrakeleivės“,
Alytaus miesto pensininkų bendrija „Bočiai“, Alytaus senjorų klubas „Labas pavakarys“, VšĮ
„Alytaus verslo angelas“, anoniminių alkoholikų klubas „Viltis“, Žmonių su stuburo negalia
asociacija, šaškių klubas „Alitas“, Alytaus sveikuolių klubas „Ryžtas“, Pirmojo Alytaus
bendruomenė, Vidgzirio bendruomenė, asociacija „Tolerancija“, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų
asociacija „Mirabilia“, visuomeninė organizacija išsėtine skleroze sergančių asmenų draugija
„Ateitis“, Alytaus apskrities totorių bendruomenės senjorų klubas „Viena šeima“).

Kolektyvai organizavo savo veiklos pristatymus tiek Alytaus miesto bendruomenės
centro salėje, tiek Vidzgirio pagrindinės mokyklos aktų salėse, taip pat Alytaus miesto teatre,
Alytaus jaunimo centre. Buvo organizuojamos tradicinės liaudies šventės (Trys karaliai, Užgavėnės,
Atvelykis, Motinos diena, Oninės, Žolinės, Rudens šventė. Adventinė vakaronė ir kt.) ir valstybinės
šventės (Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena, Baltijos kelio
minėjimas, Lietuvos kariuomenės diena. Organizuoti bendri vaikų, jaunimo, suaugusių renginiai,
skirti bendruomenės užimtumui, aktyvinimui, kartų bendradarbiavimui.

Užgavėnių šventė

Tradiciškai kiekvienais metais Alytaus miesto bendruomenės centre organizuojama
Užgavėnių šventė. 2019 m. pensininkų bendrijos „Bočiai“ kolektyvai „Keturnytis“ ir „Dzūkija“
susirinkusiems dovanojo persirengėlių pasirodymą bei šventinį koncertą, vyko įvairios varžytuvės ir
gražiausių kaukių rinkimai, buvo deginama Morė. Jaunimas ir vaikai susirinkusiems dalino pačių
keptus blynus, pilstė karštą arbatą. Dalis jaunimo savanoriavo Alytaus kultūros ir komunikacijos
centre vykusio Užgavėnių renginio metu.



Užgavėnių šventė

Koncertas, skirtas Motinos dienai, „Tave apkabinu“

Gegužės 5 d. ansamblis „Jotvainiai“ Alytaus miesto teatre bendruomenei dovanojo jau
tradiciniu tapusį koncertą „Tave apkabinu“, skirtą Motinos dienai paminėti.

Koncertas, skirtas Motinos dienai

Alytaus miesto dienos eisena

Alytaus miesto bendruomenės centrą lankantys vaikai, jaunimas ir suaugę centro
lankytojai 2019 m. birželio 14 d. dalyvavo šventinėje Alytaus miesto dienos eisenoje „Vainikas
Soscinei“. Eisenos dalyviai nešė raides AMBC, simbilizuojančias Alytaus miesto bendruomenės
centrą, eiseną pagyvino animaciniai Tomo ir Džerio personažai.

Alytaus miesto dienos eisena



Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Liepos 6 d. Alytaus miesto benduromenės centre veikiantys kolektyvai Tautiška
giesme bei koncertu paminėjo Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.

Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

„Baltijos kelio“ 30-osioms metinės

Rugpjūčio 22 d. Alytaus miesto bendruomenės centre vyko renginys „Laisvės norėjo,
Baltijos keliu nuėjo“, skirtas Baltijos kelio 30-osioms metinėms, Juodojo kaspino dienai ir prie LR
Parlamento nuo okupanto kulkos žuvusio Alytaus savanorio, laisvės gynėjo A. Sakalausko žūties
28-osioms metinėms paminėti.

Renginys „Laisvės norėjo, Baltijos keliu nuėjo“

Rugpjūčio 23 d. prie Senamiesčio mokyklos minint Baltijos kelio 30-etį Alytaus miesto
bendruomenės centro vaikai ir jaunimas susirinkusiems dalino pačių pagamintas trispalves
„varlytes“.

Baltijos kelio 30-metis



„Sudie vasara“ bei „Auksinis ruduo“

Alytaus miesto bendruomenės centre įsikūrusi bendrija „Bočiai“ organizavo ne vieną
renginį ir koncertą miesto senjorams.

„Sudie vasara“

„Auksinis ruduo“

Rudens gėrybės

Ruduo – spalvingiausias metų laikas. Tai laikas, kai viskas sprogsta visu gražumu, tarsi
gamta būtų visa tai laikiusi visus metus didžiajam finalui. Į originalią rudens gėrybių šventę
„Auksinis obuolys'“ bendruomenę pakvietė Alytaus „Artrito“ klubo narės, jos labai pasistengė, net
akys raibo nuo spalvų margumo, darbų gražumo.

Rudens gėrybės



Adventinė vakaronė

Tradiciškai kiekvienais metais Alytaus miesto bendruomenės centre organizuojamas
Adventinis ramybės vakaras. Gruodžio 12 d. Alytaus miesto bendruomenės centro lankytojai
susirinko į adventinę vakaronę. Visus suvienijo bendras tikslas – noras įsigilinti į šio ypatingo
laikotarpio prasmę, nuodugniau susipažinti su artėjančių švenčių papročiais ir tradicijomis,
dalyvaujant bendroje kūrybinėje veikloje pasinerti į jaukią laukimo bendrystės nuotaiką.
Etnografiniai ansambliai ,,Žvangucis“ ir „Šilagėlės“ dovanojo adventines giesmes ir žaidimus.

Adventinis ramybės vakaras

Veikla – pagal galimybę ir poreikį suteikti paramą maisto produktais socialiai
pažeidžiamiems centro lankytojams

Pagal paramos sutartį su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ 2019 m. kiekvieno
mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį iš prekybos centrų „Iki“, „Rimi“ ir „Lidl“ Alytaus
miesto bendruomenės centras gavo paskutinės dienos galiojimo maisto produktus. Per 2019 m.
parama maisto produktais šeimoms ir jų nariams išdalinta 5 329 kartus, ja naudojosi 210 asmenų.
Paramos suma maisto produktais 2019 m. sudarė 27 406,33 Eur, išdalintų maisto produktų kiekis –
14 271,87 kg.

Taip pat Alytaus miesto bendruomenės centro savanoriai ir Atviro jaunimo centro
lankytojai 2019 m. balandžio ir spalio mėn. dalyvavo „Maisto banko“ akcijose prekybos centruose
„Lidl“ ir „Iki“. Jų metu buvo stengiamasi surinkti kuo daugiau negendančių produktų vargingiau
gyvenančioms šeimoms.

Maisto banko akcija

5 uždavinys. Įstaigai priklausančių patalpų administravimas, įstaigos funkcijų
vykdymo užtikrinimas.



Veikla – administruoti įstaigai priklausančias patalpas, skirtas nevyriausybinių
organizacijų veiklai, susijusiai su socialinių ir sociokultūrinių paslaugų teikimu miesto
bendruomenei.

Sudarytos ir palaikomos palankios sąlygas, kad patalpose bendruomenės narių grupės
ir pavieniai asmenys (pagal jų pageidavimus) galėtų užsiimti turininga laisvalaikio veikla.

Alytaus miesto bendruomenės centre (Jaunimo g. 3) patalpų ir erdvių, pritaikytų
organizacijų poreikiams, yra 26 (23 viduje ir 3 lauko teritorijoje). Patalpose, esančiose Piliakalnio
progimnazijoje (Jiezno g. 1), erdvių, pritaikytų organizacijų poreikiams, yra 6.

Veikla – užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą

Įstaigoje 2019 m. dirbo 12 darbuotojų: direktorius, buhalteris, ūkvedys, soc.
darbuotojas darbui su jaunimu, jaunimo darbuotojas, 2 soc. darbuotojai darbui su vaikais, 2 soc.
darbuotojai darbui su jaunimu gatvėje (gatvės darbuotojai), Bendruomeninių šeimos namų soc.
darbuotojas, vaikų priežiūros specialistas, soc. darbuotojo padėjėjas. 3 iš išvardintų darbuotojų
įdarbinti pagal vykdomus projektus: Bendruomeninių šeimos namų soc. darbuotojas ir vaikų
priežiūros specialistas – pagal kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo Alytaus miesto
bendruomeninių šeimos namų projektą, soc. darbuotojo padėjėjas – pagal Užimtumo didinimo
programą.

Visuomenei naudingą veiklą atliko 35 asmenys, nukreipti iš Alytaus miesto
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, taip pat 38 asmenys, siųsti iš Kauno
apygardos probacijos tarnybos. Jie tvarkė įstaigos aplinką bei vidaus patalpas, užsiėmė smulkiais
remonto darbais.

6 UŽDAVINYS. ALYTAUS BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ PROJEKTO
VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

Veikla – teikti kompleksines paslaugas šeimai, įgyvendinant Alytaus
bendruomeninių šeimos namų projektą

Tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant
įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes ar sunkumus. Atsižvelgiant į tai, projekto veikla yra nukreipta
į pagalbos šeimai teikimą. Todėl visoje veikloje yra aiškus ugdomasis, šeimos stiprinimo aspektas, t.
y. dalyvaujantieji projekto veikloje gauna naujų žinių ir įgūdžių, kurie tiesiogiai ar konkrečiai
prisideda prie šeimai kylančių sunkumų įveikimo, pozityvosios tėvystės metodų taikymo, socialinių
įgūdžių ugdymo ir pan. Alytaus miesto šeimoms vieno langelio principu yra sudarytos galimybės
gauti kompleksines paslaugas: psichosocialinę pagalbą, pozityvios tėvystės mokymus, individualias
konsultacijas, mediacijos paslaugas, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas bei vaikų
priežiūros paslaugas tėvams, kurie gauna kompleksines paslaugas šeimai Alytaus miesto
bendruomeniniuose šeimos namuose. Bendruomeninių šeimos namų funkciją vykdo VšĮ Alytaus

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Rodiklio pavadinimas Planuota Įgyvendinta
1. Administruoti įstaigai

priklausančias patalpas, skirtas
nevyriausybinių organizacijų
veiklai, susijusiai su socialinių
ir sociokultūrinių paslaugų
teikimu miesto bendruomenei

Patalpų ir erdvių
skaičius, pritaikytas
organizacijų poreikiams

32 32

2. Užtikrinti įstaigos funkcijų
vykdymą ir darbuotojų
išlaikymą

Etatų skaičius 6,75 6,75



miesto bendruomenės centras, paslaugas teikia VšĮ Asmenybės brandos centras, „Devynios
galybės“, „Pactum“ ir asociacija vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“. Projekto veikla vykdoma
nuo 2017 m. sausio mėn.

Iš viso projekto veikloje per 2019 m. registruoti 466 unikalūs dalyviai, o nuo projekto
pradžios – 1 558.

ĮSTAIGOS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Programa /
Priemonė

Lėšos, Eur Tikslas Rezultatas

1. Alytaus miesto
bendruomeniniai
šeimos namai

Europos
socialinio fondo
lėšomis pagal
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą
/ Kompleksinių
paslaugų šeimai
priemonė

22 507 Sudaryti sąlygas
šeimai gauti
kompleksiškai
teikiamas paslaugas,
siekiant įgalinti šeimą
įveikti iškilusias
krizes ar sunkumus.

466 Alytaus
miesto
gyventojai

2. Laimingas
vaikas –
laiminga
bendruomenė II

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos Šeimos
gerovės ir vaiko
teisių apsaugos
politikos
įgyvendinimo
programa /
Priemonė plėsti
vaikų dienos
centrų
savivaldybėse
veiklą, teikiant
nestacionarias
dienos socialinės
priežiūros
paslaugas vaikams
ir jų šeimoms

16 000 Teikti dienos
socialinės priežiūros
paslaugas, vykdyti
prevencinę švietėjišką
bei organizuoti
laisvalaikio užimtumo
veiklą vaikų dienos
centrą lankantiems
vaikams ir jų
šeimoms

Projekte
dalyvaujančių
šeimų,
gaunančių
paslaugas,
skaičius – 25

3. Tikėjimas
savimi – mūsų
jėga

AMS Švietimo
programa,
priemonė
“Įgyvendinti
vaikų ir mokinių
veiklos projektus”

4 200 Pagrindinis šio
projekto tikslas –
saviraiškai erdvės
nerandantiems
jauniems žmonėms
padėti ugdyti
gyvenimo įgūdžius,
sudaryti galimybes
įgyti bendrąsias ir
profesines
kompetencijas,
skatinti savanorystę.

124 projekto
dalyviai



4. Laikas
pokyčiams
Alytuje II

Jaunimo reikalų
departamento prie
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
Mobiliojo darbo
su jaunimu ir
darbo su jaunimu
gatvėje projektų
finansavimo 2018
metais konkursas

11 000 Mažinti gatvėje laiką
leidžiančių jaunuolių
socialinę atskirtį ir
didinti jų aktyvų
dalyvavimą
visuomenės gyvenime

124 projekto
dalyvių

5. Dviračių
kalnelių trasos
atidarymas

AMS Švietimo
programa,
jaunimo
iniciatyvos

800 Tikslas – pristatyti
jauniems žmonėms
dviračių kalnelių trasą
ir suteikti jai
žinomumą

60 projekto
dalyvių

6. Ekstremalaus
sporto varžybos
„White Rose“

AMS Švietimo
programa,
jaunimo
iniciatyvos

1 000 Tikslas – organizuoti
ekstremalaus sporto
varžybas „White
Rose“ Jaunimo parko
ekstremalaus sporto
aikštynuose

280 varžybų
dalyvių ir
žiūrovų

7. Alytaus miesto
gatvės futbolo
mėgėjų 6x6
turnyro
organizavimas

AMS Švietimo
programa,
jaunimo
iniciatyvos

300 Tikslas – didinti nuo
14 iki 29 metų
jaunimo, leidžiančio
laiką gatvėje, pokyčių
motyvaciją
organizuojant mėgėjų
(gatvės) futbolo
turnyrą

64 projekto
dalyviai

3. ĮSTAIGOS 2019 M. FINANSINĖ ANALIZĖ

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2019 m.

Lėšų šaltinis Suma (EUR)
Alytaus miesto savivaldybės lėšos 108 900
Iš jų:
Darbo užmokesčiui 85 200
Socialinio draudimo įmokoms 1 500
Ryšių paslaugoms 100
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidoms 1 000
Kvalifikacijos kėlimo išlaidoms 100
Komunalinėms paslaugoms 17 200
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms 200
Reprezentacinėms išlaidoms 100
Kitoms prekėms ir paslaugoms 3 400
Darbdavių socialinei paramai pinigais (nedarbingumo išmokoms) 100
Alytaus miesto savivaldybės UDP programos lėšos 4 690
Iš jų:
Darbo užmokesčiui 4 577



Socialinio draudimo įmokoms 113
Įstaigos veiklos pajamos 640
Iš jų
Kitoms prekėms ir paslaugoms 640
Kiti finansavimo šaltiniai (projektai) 55 807
Iš jų
Darbo užmokesčiui 27 299
Socialinio draudimo įmokoms 686
Kitoms projektų veiklų sąnaudoms 27 822
VMI grąžinti 2 proc. GPM 27,62
Iš jų
Kitoms prekėms ir paslaugoms 27,62
Paramos lėšos, gautos iš rėmėjų 350
Iš jų
Kitoms prekėms ir paslaugoms 350
Parama natūra 27 400
Iš jų
Kitoms prekėms 27 400

3.1. 2019 m. įstaigos gautas finansavimas 197,9 tūkst. Eur. Gauto finansavimo
šaltiniai:

3.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro
programai vykdyti – 108,9 tūkst. Eur.

3.1.2. Projektams vykdyti – 60,5 tūkst. Eur.
3.1.3. Įstaigos veiklos pajamos, VMI grąžinti 2 proc. – 0,7 tūkst. Eur.
3.1.4. Paramos natūra – 27,4 tūkst. Eur.
3.1.5. Paramos lėšos, gautos iš rėmėjų – 0,4 tūkst. Eur.

3.2. 2019 m. įstaigos panaudotas finansavimas:

3.2.1. Darbuotojų išlaikymo sąnaudos, kompensuotos iš savivaldybės biudžeto, ir
vykdomų projektų – 119,5 tūkst. Eur.

3.2.2. Patalpų išlaikymo (šildymas, elektra, vanduo ir kanalizacija, šiukšlių išvežimas)
sąnaudos – 17,2 tūkst. Eur.

3.2.3. Ryšių sąnaudos – 0,1 tūkst. Eur.
3.2.4. Kitoms prekėms ir paslaugoms – 4,8 tūkst. Eur.
3.2.5. Paramos natūra panaudojimas – 27,4 tūkst. Eur.
3.2.6. Paramos lėšos pinigais panaudojimas – 0,4 tūkst. Eur.
3.2.7. Kitos veiklos sąnaudos, projektų programų finansavimo – 27,8 tūkst. Eur.

Ataskaitiniais metais vadovui išmokėta suma – 21 470,21 Eur.

Direktorė Loreta Trainavičienė
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