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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai)

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Klevas“ (toliau Klubas) strateginio plano ir 2020/2021 m. m.
veiklos plano tikslai buvo orientuoti į neformaliojo švietimo paslaugų įvairovės, kokybės ir
prieinamumo didinimą, klubo įvaizdžio ir viešųjų ryšių stiprinimą, saugios ir modernios ugdymo (si)
aplinkos kūrimą. Pažymėtina, kad ugdymo procesas 2021 metais vyko daugiausia mišriu (nuotoliniu ir
kontaktiniu) būdu dėl Covid-19 pandemijos.
Vykdant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 gegužės 17 dienos sprendimą dėl klubų
reorganizacijos 2021 metų spalio mėnesį Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Liepsnelė“ buvo prijungtas
prie Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo ,,Klevas“ ir tapo šios neformalaus švietimo įstaigos skyriumi.
Klubo „Klevas“ bendruomenė kartu su reorganizuotos įstaigos teisėmis ir pareigomis perėmė ir
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Liepsnelė“ metinį planą, buvo suderinti ir įstaigų planiniai
dokumentai. Atlikus Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Klevas“ ir Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo
„Liepsnelė“ dokumentų analizę, pastebėta, kad planai esminiais tikslais, nuostatomis ir veiksmais yra
panašūs. Pagrindiniai 2021 metų plano tikslai buvo orientuoti į neformaliojo švietimo paslaugų kokybės
ir prieinamumo didinimą, soc. paslaugų teikimas socialiai silpniems vaikams ir jų šeimos nariams.
Įgyvendinant strateginį tikslą „Tobulinti ugdymo procesą ir užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę“,
daug dėmesio skirta siekiant tikslingo, lankstaus, partneriško ugdymo(si). Skatinant kiekvieno vaiko
asmeninę ūgtį, ugdant vaiko savivertę, savimonę bei vertybinį kryptingumą (teminiai vakarai,
patyriminiai žygiai, ekskursijos, koncertai, turnyrai, viktorinos, kino terapijos vakarai ir kt.), vykdytas
ilgalaikis socialinis projektas. Vadovaujantis jaunimo švietimo politikos prioritetais Klubas dalyvavo
„Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkurse“ ir buvo skirtas finansavimas atviro
darbo su jaunimu projektui „Patirčių sala“. Projekto indelis į Klubo veiklą yra reikšmingas. Unikalių
atvirosios jaunimo erdvės lankytojų skaičius buvo 338 dalyviai, 90 lankytojų dalyvavo įvairiuose
mokymuose, 40 dalyvavo organizuotuose seminaruose, 25 dalyviai gavo individualias psichologo
paslaugas. 2021 m. liepos 20 d.
Klube buvo teisiškai įforminta atvira erdvė 2 adresais: Architektų g. 70, Vilnius ir Viršuliškių g.
34, Vilnius. Gavus finansavimą pagal Valstybės biudžeto naudojimo sutartį 6-JDG01277/2021, 202102-05 projektui „Mes esame“ darbui su jaunimu gatvėje, į klubą pritraukti nauji specialistai (soc.
darbuotojas, soc. pedagogas, laisvalaikio užimtumo pedagogas) naujoms paslaugoms teikti: jaunų
žmonių konsultavimo paslaugos; psichologinių pokalbių-diskusijų organizavimas jaunimo grupėje

asmenybės ugdymui ir stiprinimui, naudojant įvairias meno terapijos rūšis; soc. darbuotojo
individualios konsultacijos; profesinis orientavimas ir konsultavimas. Kokybiškai parengtos ir
įgyvendintos šios trumpalaikios programos: „Konfliktai ir bendradarbiavimas“ (70 val.); psichologinė
programa taikant teatro terapijos metodą „Menas būti“ (36 val.); edukacinė programa „Erdvės“, skirta
kritiniam-kūrybiniam mąstymui lavinti ir emociniam intelektui stiprinti (40 val.).
Siekiant ugdyti vaikams ir jaunuoliams asmenines, socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo,
komunikavimo ir pažinimo kompetencijas kokybiškai parengtos ir akredituotos šios NVŠ programos,
sudarant galimybę Lazdynų, Viršuliškių ir aplinkinių mikrorajonų gyventojams pasinaudoti NVŠ
lėšomis, skiriamomis vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui finansuoti: teatro
programa „Menas būti“; dailės programa „Harmonizuojantis menas“ ir „Kūrybinės dirbtuvėles“;
dainavimo programa „Vokalinė studija“; socialinės programos „Konfliktai ir bendradarbiavimas“,
„Saviugda“, anglų kalbos programa „Anglų kalba“; kūrybinės programos „Šachmatų klubas“. Klube
2021 metais nuolat buvo teikiamos nestacionarios dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir jų
šeimoms. 2020 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
įsakymu Nr. A30-3430/20 „Dėl teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūra suteikimo“
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubui „Klevas“ buvo suteikta 3 metams teisė teikti akredituotą vaikų
dienos socialinę priežiūrą. Gavus finansavimą iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus
miesto savivaldybės, pagal Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. A291-541/21, 2021-03-09 į
klubą pritraukti nauji specialistai (soc. darbuotojas ir laisvalaikio užimtumo specialistas) naujoms
paslaugoms teikti: šeimų konsultavimo paslaugos; psichologinių pokalbių (diskusijų) organizavimas
vaikų grupėje asmenybės ugdymui ir stiprinimui, naudojant įvairias meno terapijas; individualios
konsultacijos, „atvejo“ aptarimai su tėvais; profesinis orientavimas ir konsultavimas. 2021 metais buvo
suteikta 1800 informavimo paslaugų, 1900 konsultavimo paslaugų, 2400 tarpininkavimo paslaugų, 2400
kasdieninio gyvenimo įgūdžių palaikymo paslaugų, 260 psichologinės pagalbos organizavimo paslaugų.
Klubo bendruomenės narius būrė renginiai: bendruomenės renginys „Atrandame kartu“, Kalėdiniai
koncertai renginiai, šeimos dienai skirti renginiai, baigiamieji renginiai. 2021 m. gegužės mėn. buvo
organizuota karjeros diena. Jauni žmonės buvo įtraukti į profesinio konsultavimo ir informavimo veiklą.
Atviroje erdvėje vykdyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai bendradarbiavimo projektai: su VšĮ Lietuvos
katalikų moterų vaikų ir jaunimo paramos centru (bendras projektas „Išmintingieji“, Lazdynų mokykla
(projektinė veikla „Tiltai“), suorganizuotos 2 šachmatų varžybos. Organizuotas bendradarbiavimas su
vietos bendruomene. 2021 metais buvo surengtos 5 atviri užsiėmimai bendruomenei: atviras užsiėmimas
„Mano ir tavo pasaulis“; atviras užsiėmimas „Bendraukime be pykčio“; atviras užsiėmimas „Stiprybė
glūdinti manyje“; atviras užsiėmimas „Mano draugas iš Anglijos“; atviras užsiėmimas „Atgal į
vaikystę“. Pasiekti rezultatai buvo viešinami klubo žiniatinklio svetainėje. Tėvai įtraukiami į mokinių
profesinio informavimo ir konsultavimo veiklą. Klubo organizuojamus būrelius per mėnesį vidutiniškai
lankė 300 ugdytiniai, iš jų 50 proc. ugdytinių pasinaudojo 15 Eur/mėn. parama. Siekiant Klubą lankančių
būrelių, studijų bei Lazdynų ir Viršuliškių mikrorajonų vaikams ir jaunimui sudaryti galimybes
prasmingai leisti laiką vasaros bei rudens atostogų metu buvo pateiktos dvi paraiškos vaikų stovyklų
organizavimui, programose dalyvavo 90 vaikų.
Gavus finansavimą iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pagal Valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartį Nr. JFPCE01172, 2021-03-31 projektui „Patirčių sala“ buvo įsteigta atvira erdvė.
Projekto indėlis į Klubo veiklą yra reikšmingas. Klube nuolat veikia atvira erdvė „Patirčių sala“. Į Klubą
buvo pritraukti nauji specialistai naujoms paslaugoms teikti: jaunų žmonių konsultavimo paslaugos;
pokalbių-diskusijų organizavimas jaunimo grupėje, soc. darbuotojo individualios konsultacijos;
profesinis orientavimas ir konsultavimas. 2021 m. atviroje erdvėje lankėsi 385 dalyviai. Individualiai
buvo dirbama su 40 jaunų žmonių, 29 jauni žmonės gavo individualias psichologo konsultacijas. Įvyko 3
seminarai, 4 darbo grupės, 3 jaunimo iniciatyvos.
Klube vykdytos įvairios tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) veiklos:
karjeros diena, pamokos apie profesiją, lankymasis įvairiose įstaigose, bendravimas su įvairių profesijų
atstovais, ugdytinių susitikimai su profesinių mokyklų atstovais, profesinio tinkamumo tyrimas ir pan.
Tyrimo anketoje 84 proc. ugdytinių teigia, kad sužino aiškią informaciją apie tolimesnio ugdymosi ir
karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes (10 proc. daugiau negu 2020 m.). 80 proc. tėvų teigia, kad
klube jo vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes. Kiekvienoje studijoje
(būrelyje) vesta 1-2 edukacijos profesinio informavimo klausimais.
Ugdant socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius, organizuotos edukacijos „Myliu

Lietuvą“, „Mano tėvynė“.
Pedagogai nuolat raginami atnaujinti turimas žinias, tobulinti savo kompetencijas kvalifikacijos
kėlimo renginiuose. Organizuoti vidaus mokymai klubo darbuotojams „Atvira jaunimo erdvė, atviras
darbas“. Atsižvelgiant į klubo tikslus ir uždavinius nemažiau kaip 5 darbo dienas per metus pedagogai
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, gilino bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tobulino
kvalifikaciją savišvietos būdu.
Siekiant įgyvendinti antrąjį strateginio plano tikslą „Stiprinti klubo įvaizdį ir plėtoti
viešuosius ryšius“ 2021 metų veiklos plane buvo numatyti šie uždaviniai: plėtoti klubo veiklos
informacijos sklaidą, puoselėti savitą organizacijos kultūrą.
Atnaujinta klubo internetinė svetainė atitinka šiandieninius informacinių technologijų
reikalavimus: ji suderinta su mobiliaisiais įrenginiais, atnaujinta informacijos pateikimo struktūra.
Svetainę numatoma nuolat tobulinti tiek turinio, tiek informacijos pateikimo požiūriu. Siekiant
įstaigos atvirumo visuomenei, informacija nuolat ir įvairiomis formomis talpinama interneto
tinklalapyje, miesto informaciniuose stenduose, socialiniame „Facebook“ tinkle.
Atnaujinta svetainė ir sukurta Facebook paskyra prieinama klubo bendruomenei ir sėkmingai
atlieka informacijos kanalo funkciją.
Klube vykdomi įvairūs ilgalaikiai ir trumpalaikiai bendradarbiavimo projektai: su VšĮ Lietuvos
katalikų moterų vaikų ir jaunimo paramos centru (bendras projektas „Išmintingieji“), Lazdynų mokykla
(projektinė veikla „Tiltai“), LPF „Maisto bankas“ (teikiami maisto produktai soc. silpnai gyvenantiems
ugdytiniams ir jų šeimos nariams), Klubas tapo Lietuvos atvirųjų jaunimo centrų asociacijos nariu.
Klubas puoselėja pilietiškumo ir tautiškumo tradicijas, ugdo pasididžiavimą ir pagarbą Tėvynei.
Kasmet klube minimos tradicinės valstybinės šventės: Sausio 13-osios; Vasario 16-osios; Kovo 11osios. Dėl pandemijos dalis tradicinių valstybinių švenčių renginių vyko nuotoliniu būdu.
Klubas sudaro galimybes jaunuoliui mokytis, pažinti naujas sritis, išsiaiškinti profesinius polinkius
viską atliekant patyriminiu būdu. Įstaiga priima savanorius. 2021 metais pagal trumpalaikės
savanoriškos veiklos programą Klube savanoriavo 9 jaunuoliai. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Klevas“ surengė 4 mokymus klubo savanorių komandai: „Savanorystės formos ir principai.
Savanorystės nauda visuomenei ir savanoriui“; „Komunikacija. Mokykimės girdėti: klausimo procesas,
informacijos priėmimas, iškodavimas, interpretavimas“; „Socialiniai ryšiai ir subjektyvi gerovė“; „Savęs
pažinimas per pagalbą kitiems“.
Savanoriškos veiklos būdą Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Klevas“ savanoriai pasirinkdavo pagal
savo gebėjimus ir galimybes. 2021 metais Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Klevas“ buvo pasirašytos 9
terminuotos trumpalaikės sutartys dėl savanoriško darbo. 2 savanoriai-konsultantai teikė paslaugas klubo
ugdytiniams profesijos pasirinkimo klausimais; 3 savanoriai teikė socialines paslaugas atvežant ir
iškraunant LPF „Maisto bankas“ produktu, skirtus socialiai silpnoms klubo ugdytinių šeimoms paremti;
2 savanoriai teikė meno terapijos (dailės terapija) paslaugas socialiai pažeistiems vaikams; 8 savanoriai
teikė pagalbą klubo organizuojamose stovyklose. Savanoriai kartu su komanda turėjo 28 grupines
refleksijas ir 41 individualią refleksiją. Refleksijų metu pažino savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Atliko
savo išsikeltų tikslų vertinimą.
Klube nuolat vyksta tėvų pedagoginis švietimas, tėvams apie ankstyvosios paauglystės ypatumus,
psichoaktyviąsias medžiagas, išmaniuosius įrenginius.
Siekiant įgyvendinti trečiąjį strateginio plano tikslą „Kurti saugią ir modernią ugdymo(si)
aplinką“ veiklos plane buvo numatytas uždavinys kurti ir plėtoti edukacines aplinkas.
Ypatingą dėmesį skyrėme saugios, ugdytinių poreikius atitinkančios ugdymo(si) aplinkos
kūrimui bei aktyvių, įdomių ugdymo formų, būdų, veiklos erdvių paieškai: buvo organizuojamos
nuotolinės edukacijos, mokymai, pokalbiai, diskusijos, konkursai, skatinama dalyvauti kitų įstaigų
organizuojamuose nuotoliniuose edukaciniuose užsiėmimuose. Stebėdami virtualias muziejų, dailės
galerijų parodas ugdėsi meninės-kultūrinės kompetencijas.
Tobulinama, gerinama ir Klubo aplinka, siekiama, kad ji būtų jauki, estetiška, skatinanti jauno
žmogaus ugdymą(-si): Viršuliškių g. 34 patalpose išmontuota sena grindų danga, išlygintos grindys ir
suklotas laminatas, atlikti sienų lyginimo ir dažymo bei lubų remonto darbai, atnaujinta elektros
instaliacija, pakeisti san. mazgo vamzdžiai, pakeistas maišytuvas, unitazas, spintelės, įrengta moderni
patalpų apšvietimo sistema. Klubo būreliai ir studijos laiku aprūpinami ugdymo procesui skirtomis
priemonėmis: įsigytos spintos ugdymo priemonėms laikyti, poilsio zonai įsigyta sofa, įsigyta spintelė
dailės reikmenims laikyti. Klube įrengta poilsio zona, įrengta maisto gaminimo zona (nupirkta:
šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, virdulys, įsigyti virtuvės reikmenys).

Apibendrinant galima teigti, kad 2021 metais strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano
tikslai bei uždaviniai įgyvendinti sėkmingai.

II
SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
vadovaujantis
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1.
Vadovauja Įgyvendintos
Veiklos atliktos iki
suplanuotos projekto
ntis jaunimo
2021-12-31.
„Mes esame“ veiklos:
politikos
Ataskaitos už
darbas gatvėje su
prioritetais,
projekto lėšas
organizuoti klube nemotyvuotu jaunimu,
parengtos
kūrybiniai užsiėmimai,
atvirą darbą su
kiekvienam
savistabos užsiėmimai,
jaunimu ir
ketvir
karjeros
klubo
mokymai,
užtikrinti kokybę.
čiui pasibaigus, iki
individualus darbas su
kito ketvirčio
projekto dalyviais,
pirmo mėnesio 5maisto dirbtuvės,
os dienos, o
savanorių mokymai,
pasibaigus metams
savanorių iniciatyvos,
iki 2022 m. sausio
susitikimas su atvirų
5 d.
centrų atstovais,
Pasiekti kokybiniai
įsivertinimo seminarai,
ir kiekybiniai
supervizijos projekto
programos
vykdytojams.
įgyvendinimo
rodikliai:
1. Į programa
įtraukta nemažiau,
kaip 120 jaunų
žmonių.
2. Programos
metu individualiai
dirbama su
nemažiau, kaip 35
asmenimis.
3. Apie šį
projektą nuolat
informuojama
klubo facebook
paskyroje.

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.
100 proc. įsisavintos projekto lėšos ir
laiku pateiktos projekto veiklos ketvirtinės ir
metinė ataskaitos. Projekto indėlis į klubo
veiklą yra reikšmingas. 2021 m. klube veikė
atvira erdvė jaunimui, nuolat vyko darbas su
jaunimu gatvėje. Gavus finansavimą pagal
Valstybės biudžeto naudojimo sutartį Nr. 6JDG01277/2021, 2021-02-05 į klubą
pritraukti nauji specialistai (soc. darbuotojas,
soc. pedagogas, laisvalaikio užimtumo
pedagogas) naujoms paslaugoms teikti: jaunų
žmonių konsultavimo paslaugos;
psichologinių pokalbių-diskusijų
organizavimas jaunimo grupėje asmenybės
ugdymui ir stiprinimui, naudojant įvairias
meno terapijos rūšis; soc. darbuotojo
individualios konsultacijos; profesinis
orientavimas ir konsultavimas.
2.
Kokybiškai parengtos ir įgyvendintos
šios trumpalaikios programos: „Konfliktai ir
bendradarbiavimas“ (70 val.); psichologinė
programa taikant teatro terapijos metodą
„Menas būti“ (36 val.); edukacinė programa
„Erdvės“, skirta kritiniam-kūrybiniam
mąstymui lavinti ir emociniam intelektui
stiprinti (40 val.).
3.
2021 m. atviroje erdvėje lankėsi 338
unikalių dalyvių. Individualiai buvo dirbama
su 40 jaunų žmonių.
Įvyko 4 seminarai, 2 stovyklos, 5 darbo
grupės, 25 individualios psichologo
konsultacijos. Apie atviros erdvės „Mes
esame“ veiklą buvo nuolat informuojama
klubo facebook paskyroje. 2021 metais
suorganizuotos 4 komandinės supervizijos,
kurios ženkliai pagerino bendradarbiavimą
tarp komandos narių. Įvyko kūrybiniai
užsiėmimai: „Kalbantys daiktai“, „Svajonių
medis“, „Gyvas molis“, „Esame kartu“. 2
mokymai seminarai buvo organizuoti
jaunuoliams nuo 15 metų (dalyvavo 127

1.2.
Teikti
kokybiškas ir
inovatyvias darbo
su jaunimu
paslaugas.

1.3.
Užtikrinti
klubo jaunimo
darbuotojų
tobulėjimą ir
psichohigieną.

jaunuoliai) karjeros tematika. Jaunuoliai kartu
su savanoriais turėjo 28 grupines refleksijas ir
41 individualią refleksiją.
Inovatyvių darbo su
Surengti ne mažiau Vilniaus vaikų ir jaunimo klube „Klevas“
jaunimu formų kūrimas ir kaip 3 mokymai- buvo suorganizuoti 3 mokymai-seminarai
įgyvendinimas profesinio seminarai
profesinio orientavimo klausimais. Seminaras
orientavimo (karjeros
profesinio
„Ugdytinių savęs pažinimo ir kompetencijų
ugdymo), pilietinio
orientavimo
ugdymas ir karjeros planavimas“ buvo skirtas
aktyvumo srityse.
klubo pedagogams (dalyvavo 11 klubo
klausimais.
Karjeros ugdyme pedagogų). Pedagogai įsisąmonino ugdytinių
gabumų (dominuojančio intelekto tipo)
dalyvavo ne
pažinimo įtaką profesijos pasirinkimui. 2
mažiau kaip 120
jaunuolių, 10
mokymai-seminarai buvo organizuoti
jaunuoliams nuo 15 metų (dalyvavo 127
pedagogų.
ugdytinių). Mokymų dalyvių apklausa
parodė: jaunuoliai išmoko atpažinti savo
asmenybės savybes, gabumus, kompetencijas,
vertybių skalę. Buvo aptartos temos:
„Palankios ir trukdančios jėgos, siekiant
karjeros tikslų“; „Karjeros informacija ir jos
paieška“; „Karjeros planas“; „Kompetencijos
būtinos siekiant karjeros ir tikslų“. 75
jaunuoliai teigė, kad atrado savo svajonių
profesiją.
Klube vykdytos įvairios tolimesnio
mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo)
veiklos: karjeros diena, lankymasis įvairiose
įstaigose, bendravimas su įvairių profesijų
atstovais, ugdytinių susitikimai su profesinių
mokyklų atstovais, profesinio tinkamumo
tyrimas ir pan. Tyrimo anketoje 84 proc.
ugdytinių teigia, kad sužino aiškią
informaciją apie tolimesnio ugdymosi ir
karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes
(10 proc. daugiau negu 2020 m.). 80 proc.
tėvų teigia, kad klube jo vaikas sužino apie
tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes.
Kiekvienoje studijoje (būrelyje) vesta 1-2
edukacijos profesinio informavimo
klausimais.
Siekiant profesinio
Iki 2021 gruodžio 2021 metais Vilniaus vaikų ir jaunimo klube
tobulėjimo svarbus klubo 31 d. klubo
„Klevas“ buvo surengtos 4 komandinės
specialistų kompetencijų darbuotojai
supervizijos, kurių tikslas buvo pagerinti
ir kvalifikacijos kėlimas. dalyvaus ne mažiau bendravimą ir bendradarbiavimą tarp
Klubo darbuotojai
kaip 4 įvairaus
komandos narių. Supervizijose daugiausiai
skatinami dalyvauti
pobūdžio
dėmesio buvo skirta komandos
įvairaus tipo mokymuose mokymuose.
komunikacijos riboms, vaidmenims
Surengtos 4
(vietiniai, tarptautiniai
komandoje, galios santykiams, bei pozityvios
projektai), kurie yra
komandinės
atmosferos stiprinimui komandoje. 2021
orientuoti į darbuotojų
supervizijos –
metais organizuoti vidaus mokymai klubo
kvalifikacijos ir
vasario ir birželio jaunimo darbuotojams: „Atvira jaunimo
kompetencijų kėlimą.
mėn.
erdvė, atviras darbas“; „Atviras darbas su
jaunimu gatvėje“; „Ugdytinių savęs pažinimo
Supervizijos
– supervizija yra viena iš
ir kompetencijų ugdymas ir karjeros
esminių priemonių, darbe
planavimas“ (dalyvavo 90 proc. klubo
su jaunimu, veikti ties
pedagogų). Klubo darbuotojai įsivertino savo

jaunimo darbuotojo
psichohigiena. Per
supervizijas, moderuojant
profesionaliam
supervizoriui, visada yra
išsprendžiami svarbūs
emociniai, dalykiniai,
profesiniai ar vidinių
nuostatų aspektai.
1.4.
Užtikrinti Įgyvendinti visas veiklas Užtikrinti 100 proc.
savalaikį vaikų
ir tikslingai panaudoti
projekto lėšų
dienos centro,
lėšas, numatytas projekte. įsisavinimą ir
finansuoto
pateikti LR
valstybės ir
Socialinės
savivaldybės
apsaugos ir darbo
lėšomis, programų
ministerijai ir
įgyvendinimą.
Vilniaus miesto
savivaldybei
ketvirtines ir
metines ataskaitas.

profesines veiklas, identifikavimo esmines
problemas, numatė svarbiausius profesinio
tobulėjimo aspektus.

Įsisavintos projekto lėšos ir laiku pateiktos
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
bei Vilniaus miesto savivaldybei projekto
veiklos ir finansų ketvirtinės ir metinės
ataskaitos. Projekto indėlis į klubo veiklą yra
reikšmingas:
Klube 2021 m. nuolat buvo teikiamos
nestacionarios dienos socialinės priežiūros
paslaugos vaikams ir jų šeimoms. Gavus
finansavimą klubas teikė šias vaikų dienos
socialinės priežiūros paslaugas: socialinių ir
gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir
kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga,
integracija į šeimą, visuomene susijusias
paslaugas (socialinių, higienos įgūdžių
formavimo, pagalbos ruošiant pamokas,
informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo
paslaugas). Į klubą pritraukti nauji specialistai
(soc. darbuotojas ir laisvalaikio užimtumo
specialistas) naujoms paslaugoms teikti:
šeimų konsultavimo paslaugos; psichologinių
pokalbių (diskusijų) organizavimas vaikų
grupėje asmenybės ugdymui ir stiprinimui,
naudojant įvairias meno terapijas; psichologo
individualios konsultacijos, „atvejo“
aptarimai su tėvais; profesinis orientavimas ir
konsultavimas.
Kokybiškai parengtos ir įgyvendintos šios
trumpalaikės programos: praktiniai
užsiėmimai pagal programą „Džiaugiuosi,
kad esu mergaitė“ (46 val.); psichologinėedukacinė programa taikant teatro terapijos
metodą „Patirčių slėnis“ (40 val.);
psichologinė-socialinė programa
„Saviugda“ (42 val.); edukacinė programa
„Pojūčių detektyvai“, skirta kritiniam
mąstymui lavinti ir emociniam intelektui
stiprinti.
Sustiprintas pedagoginis, socialinis
darbas su šeima.
Parengti 34 individualių paslaugų teikimo
planai soc. silpniems vaikams ir jų šeimos
nariams. Vadovaujantis šiais planais 34
šeimoms buvo suteiktos reikiamos socialinės
ir edukacinės paslaugos.
Įgyvendinta 20 val. trukmės psichosocialinė
programa „Grupiniai užsiėmimai asmenims,

išgyvenantiems krizę“.
2021 metais buvo suteikta 1800 informavimo
paslaugų, 1900 konsultavimo paslaugų, 2400
tarpininkavimo paslaugų, 2400 kasdieninio
gyvenimo įgūdžių palaikymo paslaugų, 260
psichologinės pagalbos organizavimo
paslaugų.
1.5.
Sudaryti
Savanorių ugdymo
Surengti nemažiau Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“
erdvę ir sąlygas
programoje
4 mokymai klubo surengė 4 mokymus klubo savanorių
komandai: „Savanorystės formos ir principai.
jauniems žmonėms „Esu savanoris“
savanorių
per savanorystės
jaunuoliai turi galimybę komandai.
Savanorystės nauda visuomenei ir
procesą ugdyti(s) gauti kokybišką
savanoriui“; „Komunikacija. Mokykimės
Suburta ir
save kaip
savanorystės palydėjimą, apmokyta 8–10
girdėti: klausimo procesas, informacijos
asmenybę.
savanorių komanda priėmimas, iškodavimas, interpretavimas“;
bus įgyvendinami jų
išsikelti asmeniniai
dienos stovykloms „Socialiniai ryšiai ir subjektyvi gerovė“;
„Vasaros pasaka“. „Savęs pažinimas per pagalbą kitiems“.
tikslai, siekiant stiprinti
savo silpnąsias puses, per
Savanoriškos veiklos būdą Vilniaus vaikų ir
įvairių iniciatyvų
jaunimo klube „Klevas“ savanoriai
organizavimą, periodines
pasirinkdavo pagal savo gebėjimus ir
grupines (kartu su
galimybes. 2021 metais Vilniaus vaikų ir
komanda) bei
jaunimo klube „Klevas“ buvo pasirašytos 9
individualias refleksijas.
terminuotos trumpalaikės sutartys dėl
savanoriško darbo. 2 savanoriai-konsultantai
teikė paslaugas klubo ugdytiniams profesijos
pasirinkimo klausimais; 3 savanoriai teikė
socialines paslaugas atvežant ir iškraunant
LPF „Maisto bankas“ produktus, skirtus
socialiai silpnoms klubo ugdytinių šeimoms
paremti; 2 savanoriai teikė meno terapijos
(dailės terapija) paslaugas socialiai
pažeistiems vaikams; 8 savanoriai teikė
pagalbą klubo organizuojamose stovyklose.
Savanoriai kartu su komanda turėjo 28
grupines refleksijas ir 41 individualią
refleksiją. Refleksijų metu pažino savo
stipriąsias ir silpnąsias puses. Atliko savo
išsikeltų tikslų vertinimą.

1.6.
Įsteigti
klube atvirą erdvę
ir ją teisiškai
įforminti.

Įvykdytos suplanuotos
atviros erdvės veiklos:
kūrybiniai užsiėmimai,
krizių valdymo mokymai,
mediacijos, įvairūs
mokymai, menų
dirbtuvės, jaunimo
iniciatyvos.

Veiklos atliktos iki
2021-12-31.
Pasiekti kokybiniai
ir kiekybiniai
rodikliai. Jaunimo
erdvėje apsilankė
ne mažiau, kaip
150 jaunų žmonių.
Individualiai
dirbama ne mažiau
kaip su 35 jaunais
žmonėmis.

Atviros erdvės numatytos veiklos atliktos iki
2021-12-31. Pasiekti kiekybiniai ir
kokybiniai rodikliai. 2021 metais unikalių
lankytojų skaičius buvo 338 dalyviai. Su 40
dalyvių buvo dirbama individualiai. 2021 m.
liepos 20 d. Vilniaus vaikų ir jaunimo klube
„Klevas“ buvo teisiškai įforminta atvira erdvė
2 adresais: Architektų g. 70, Vilnius ir
Viršuliškių g. 34, Vilnius. Klubo
bendruomenės narius būrė renginiai:
bendruomenės renginys „Atrandame kartu“,
Kalėdiniai koncertai renginiai, šeimos dienai
skirti renginiai, baigiamieji renginiai. 2021 m.
gegužės mėn. buvo organizuota karjeros
diena. Jauni žmonės buvo įtraukti į profesinio
konsultavimo ir informavimo veiklą. Atviroje
erdvėje vykdyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai
bendradarbiavimo projektai: su VšĮ Lietuvos
katalikų moterų vaikų ir jaunimo paramos
centru (bendras projektas „Išmintingieji“,
Lazdynų mokykla (projektinė veikla
„Tiltai“), suorganizuotos 6 šachmatų
varžybos.
Organizuotas bendradarbiavimas su vietos
bendruomene. 2021 metais buvo surengtos 5
atviri užsiėmimai bendruomenei:
Suorganizuotos keturios menų dirbtuvės,
parengtos ir įgyvendintos šios trumpalaikės
programos: „Krizių valdymas“ (dalyvavo 60
jaunuolių), „Mediacijos laboratorija“
(dalyvavo 36 jaunuoliai).

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
1.
Nuo 2021 m. kovo 3 Įgyvendinant ugdymo planą buvo parengtas ir vykdomos NVŠ
d. vadovavau Vilniaus vaikų būrelių programos („Vizualieji menai“, „Dainavimo studija“,
ir jaunimo klubui
„Stilius ir mada“, „Dailė“). Įsteigtas socialinis dienos priežiūros
„Liepsnelė“, užtikrinau
centras „Pasaulis – be paslapčių“. Pritraukti nauji specialistai (soc.
kokybišką ugdymo proceso
darbuotojas ir laisvalaikio užimtumo specialistas) naujoms
organizavimą.
paslaugoms teikti: šeimų konsultavimo paslaugos; psichologinių
pokalbių organizavimas vaikų grupėje asmenybės ugdymui; pamokų
ruošos paslaugos; individualios konsultacijos, profesinis
orientavimas ir konsultavimas. Vykdomas ilgalaikis
bendradarbiavimo projektas su LFP „Maisto bankas“ (teikiami
maisto produktai soc. silpnai gyvenantiems ugdytiniams ir jų šeimos
nariams).
2.
Įgyvendinau Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos
sprendimą, vykdžiau Klubo
„Liepsnelė“ reorganizavimo
procesus.

Dokumentai dėl Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Liepsnelė“
prijungimo buvo parengti ir pateikti laiku.
Parengtas Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Liepsnelė“
reorganizavimo sąlygų aprašas. Aprašas paskelbtas Klubo
„Klevas“ interneto svetainėje ir pagal reikalavimus pateiktas VĮ
Registrų centrui.
Vadovaujantis Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Liepsnelė“ ir
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Klevas“
Reorganizavimo sąlygų aprašu:
• Parengti Klubo „Klevas“ nuostatai, pateikti Vilniaus miesto
savivaldybės tarybai tvirtinti 2021m. rugsėjo 30 d. ir
įregistruoti VĮ Registrų centre, juridinių asmenų registre.
• Parengtas Vilniaus vaikų ir jaunimo Klubo „Klevas“ pareigybių
sąrašas, įvykdytas darbuotojų informavimas apie darbo sąlygų
pasikeitimus.
• atnaujintos „Liepsnelė“ skyriaus darbuotojų darbo sutartys.
• Suderintas ir pasirašytas Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo
„Liepsnelė“ perdavimo ir priėmimo aktas.
Vykdytos veiklos užtikrino kokybišką ir sklandų Klubo „Klevas“
pasirengimą mokslo metų pradžiai, garantavo tinkamą
bendruomenės mikroklimatą.

3.
Parengtas ir
patvirtintas klubo 20212026 metų strateginis
planas.

4.
2021 metais gavus
finansavimą pagal
Valstybės biudžeto
naudojimo sutartį Nr.
JFPCE01172, 2021-03-31
organizavau ir
koordinavau projektą
„Patirčių sala“.

5.
Inicijuoti saugios
fizinės aplinkos kūrimą ir
palaikymą.

Parengta metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita ir
pristatyta bendruomenei. Suburta klubo 2021-2026 m. strategijos
kūrimo darbo grupė.
Parengtas strateginio plano projektas ir pristatytas bendruomenei.
Strateginio plano projektas dera su šalies švietimo politika,
savivaldybės strateginiu veiklos planu.
Suburta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta klubo 2021–2026 m.
strategijos kūrimo darbo grupė.
Klubo strateginiam planui pritarta Klubo tarybos bei mokytojų
tarybos posėdžiuose
Klubo strateginio plano projektas pateiktas Vilniaus miesto
savivaldybei derinimui.
Klubo strateginiam planui pritarta Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojos 2021 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Reg. Nr. A30-4312/21.
100 proc. įsisavintos projekto lėšos ir laiku pateiktos ketvirtinės ir
metinės ataskaitos. Projekto indėlis į Klubo veiklą yra
reikšmingas. Klube nuolat veikia atvira erdvė „Patirčių sala“. Į
Klubą buvo pritraukti nauji specialistai naujoms paslaugoms
teikti: jaunų žmonių konsultavimo paslaugos; pokalbių-diskusijų
organizavimas jaunimo grupėje, soc. darbuotojo individualios
konsultacijos; profesinis orientavimas ir konsultavimas. 2021 m.
atviroje erdvėje lankėsi 385 dalyviai. Individualiai buvo dirbama
su 40 jaunų žmonių, 29 jauni žmonės gavo individualias
psichologo konsultacijas. Įvyko 3 seminarai, 4 darbo grupės, 3
jaunimo iniciatyvos.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo skyriaus
vedėjos 2021-07-01 Nr. A15-917/21(2.1.4E-AD16) įsakymu
,,Dėl lėšų skyrimo būtiniesiems remonto darbams“ gavus
finansavimą, buvo atlikti šie remonto darbai:
išmontuota sena grindų danga, išlygintos grindys ir suklotas
laminatas, atlikti sienų lyginimo ir dažymo bei lubų remonto
darbai, atnaujinta elektros instaliacija, pakeisti san. mazgo
vamzdžiai, pakeistas maišytuvas, unitazas, spintelės, įrengta
moderni patalpų apšvietimo sistema.
Siekiant užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką,
įgyvendinant ugdymo(si), mokymo(si) poreikius, parengtos ir
patvirtintos tvarkos: „Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Klevas“
skyriaus „Liepsnelė“ pažintinės veiklos bei edukacinių išvykų
organizavimo tvarkos aprašas“, „Vidaus tvarkos taisyklės“.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų
vertinimo Pasiekti rezultatai
(kuriais
Užduotys
Siektini rezultatai rodikliai
ir jų rodikliai
vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos
užduotys
įvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

-

-

-

-

III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)
Vertinimo kriterijai
Pažymimas
atitinkamas langelis:
1 – nepatenkinamai;
2 – patenkinamai;
3 – gerai;
4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas
1□ 2□
3□
4□
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas
1□ 2□
3□
4□
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas
1□ 2□
3□
4□
3□
4□
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant 1□ 2□
funkcijas ir siekiant rezultatų
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis)
1□ 2□
3□
4□
IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas
atitinkamas
Labai gerai ☐

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal
Gerai ☐
sutartus vertinimo rodiklius
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo
Patenkinamai ☐
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo Nepatenkinamai ☐
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Išmaniojo darbo su jaunimu
7.2. Lyderystės ir ugdomojo vadovavimo (koučingo)
V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais
vadovaujantis
vertinama,
ar
nustatytos
užduotys įvykdytos)
8.1. Vadovaujantis Įgyvendintos suplanuotos projekto Veiklos atliktos iki 2021-12-31.
jaunimo politikos „Mes esame“ veiklos: darbas gatvėje Ataskaitos
už
projekto
lėšas
prioritetais,
su nemotyvuotu jaunimu, kūrybiniai parengtos kiekvienam ketvirčiui
organizuoti klube užsiėmimai, savistabos užsiėmimai, pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo
atvirą darbą su karjeros klubo mokymai, individualus mėnesio 5-os dienos, o pasibaigus
jaunimu ir užtikrinti darbas su projekto dalyviais, maisto metams iki 2022 m. sausio 5 d.
kokybę.
dirbtuvės,
savanorių
mokymai, Pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai
savanorių iniciatyvos, susitikimas su programos įgyvendinimo rodikliai:
atvirų centrų atstovais, įsivertinimo 1. Į programa įtraukta nemažiau, kaip
seminarai,
supervizijos
projekto 120 jaunų žmonių.
vykdytojams.
2. Programos metu individualiai
dirbama su nemažiau, kaip 35
asmenimis.
3.
Apie
šį
projektą
nuolat
informuojama
klubo
facebook
paskyroje.

Užduotys

Siektini rezultatai

8.2. Teikti
Inovatyvių darbo su jaunimu formų Surengti ne mažiau kaip 3 mokymaikokybiškas ir
kūrimas ir įgyvendinimas profesinio seminarai profesinio orientavimo
inovatyvias darbo orientavimo
(karjeros
ugdymo), klausimais.
Karjeros
ugdyme
su jaunimu
pilietinio aktyvumo srityse.
dalyvavo ne mažiau kaip 120
paslaugas.
jaunuolių, 10 pedagogų.
8.3.
Užtikrinti Siekiant profesinio tobulėjimo
Iki 2021 gruodžio 31 d. klubo
klubo
jaunimo svarbus klubo specialistų
darbuotojai dalyvaus ne mažiau
darbuotojų
kompetencijų ir kvalifikacijos
kaip 4 įvairaus pobūdžio
tobulėjimą
ir kėlimas. Klubo darbuotojai
mokymuose.
Surengtos
4
psichohigieną.
skatinami dalyvauti įvairaus tipo
komandinės supervizijos – vasario
mokymuose (vietiniai, tarptautiniai ir birželio mėn.
projektai), kurie yra orientuoti į
darbuotojų kvalifikacijos
ir
kompetencijų kėlimą. Supervizijos
– supervizija yra viena iš esminių
priemonių, darbe su jaunimu, veikti
ties jaunimo darbuotojo
psichohigiena. Per supervizijas,
moderuojant profesionaliam
supervizoriui, visada yra
išsprendžiami svarbūs emociniai,
dalykiniai, profesiniai ar vidinių
nuostatų aspektai.
8.4. Užtikrinti
Įgyvendinti visas veiklas ir tikslingai
savalaikį vaikų
panaudoti lėšas, numatytas projekte.
dienos centro,
finansuoto
valstybės ir
savivaldybės
lėšomis, programų
įgyvendinimą.

Užtikrinti 100 proc. projekto lėšų
įsisavinimą ir pateikti LR Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai ir
Vilniaus miesto savivaldybei
ketvirtines ir metines ataskaitas.

8.5. Sudaryti erdvę
ir sąlygas jauniems
žmonėms per
savanorystės
procesą ugdyti(s)
save kaip
asmenybę.

Savanorių ugdymo programoje
Surengti nemažiau 4 mokymai klubo
„Esu savanoris“ jaunuoliai turi
savanorių komandai.
galimybę gauti kokybišką
Suburta ir apmokyta 8–10 savanorių
savanorystės palydėjimą, bus
komanda dienos stovykloms
įgyvendinami jų išsikelti asmeniniai „Vasaros pasaka“.
tikslai, siekiant stiprinti savo
silpnąsias puses, per įvairių iniciatyvų
organizavimą, periodines grupines
(kartu su komanda) bei individualias
refleksijas.
8.6. Įsteigti klube Įvykdytos suplanuotos atviros erdvės Veiklos atliktos iki 2021-12-31.
atvirą erdvę ir ją
veiklos: kūrybiniai užsiėmimai, krizių Pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai
teisiškai įforminti. valdymo mokymai, mediacijos,
rodikliai. Jaunimo erdvėje apsilankė
įvairūs mokymai, menų dirbtuvės,
ne mažiau, kaip 150 jaunų žmonių.
jaunimo iniciatyvos.
Individualiai dirbama ne mažiau kaip
su 35 jaunais žmonėmis.
9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
9.1.
9.2.
9.3.
VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Metinių veiklos užduočių įvykdymą vertiname labai
gerai. Visos suplanuotos užduotys įvykdytos, o kai kurių užduočių vertinimo rodikliai viršyti.
Pažymima, kad atliktos ir nesuplanuotos užduotys.
Klubo tarybos pirmininkė
(mokykloje – mokyklos tarybos
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

(parašas)

Reda Rainytė
(vardas ir pavardė)

2021-02-12
(data)

/

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

(valstybinės švietimo įstaigos savininko

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos;
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas.

Susipažinau.
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

