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PROJEKTO „Jaunimas - mūsų dalis“ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Maltos ordino pagalbos tarnyba
Įmonės kodas: 190740859

Telefonas: +370 605 55128

El. pašto adresas: info@maltieciai.lt

Internetinė svetainė: www.maltieciai.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 1 191,53 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – kokybiškas paslaugų teikimas jaunimui ir vietinei bendruomenei: didinant
užimtumą, individualų darbą su jaunimu, taip pat darbą su mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais,
jų įtraukimas į centro bei vietinės bendruomenės veiklas.
Projekto rezultatai:
 Padidintas jaunimo užimtumas ir atviras darbas su jaunimu, Aukštadvaryje. Dirbant
su jaunimu, daug dėmesio buvo skirta jaunimo užimtumui pasitelkiant skirtingas veiklas.
Taip pat buvo vykdomas atviras darbas su jaunimu. Centrą lankė 30 jaunuolių.
 Labiau į bendruomenę įsitraukęs jaunimas. Jaunimo centras, pasitelkdamas aktyvius
savanorius, nuolat atstovavo jaunimą bendruomenės, rajono savivaldybės susitikimuose.
Taip pat, buvo bendradarbiaujama su vietos seniūnija, mokykla bei kitomis institucijomis,
siekiant skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą.
 Sustiprinta savanoriška veikla. Nuo pat pradžių, jaunimo centrą lankantis jaunimas buvo
įtrauktas į savanorišką veiklą. 2018 metais jaunimas nuolat lankė senjorus, dalyvavo
„Maisto banko“ akcijoje bei reguliariai keliavo į Aukštadvario mokyklą – darželį
„Gandriukas”.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Maltiečių veikla Lietuvoje:











Socialinė pagalba 40 Lietuvos miestų;
Projektas „Maistas ant ratų” 18 Lietuvos miestų ;
Vaikų dienos ir jaunimo centrai 16 miestų;
Socialinės priežiūros namuose projektas 10 Lietuvos miestų;
Vilniuje vežama sriuba benamiams;
Paslauga neįgaliems „Važiuojam“;
Vasaros stovyklos neįgaliesiems;
Piligriminė kelionė į Lurdą;
Jaunųjų maltiečių veikla;
1500 savanorių visoje Lietuvoje;

Apie 1 500 maltiečių savanorių 40 Lietuvos miestų nuolat teikia pagalbą daugiau kaip 2 200 senų,
vienišų, skurstančių, turinčių negalią visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonių. Pagalba teikiama ir
socialiai remtiniems vaikams, kurių dabar globojama daugiau kaip 1500. Maltiečių projekte
„Maistas ant ratų” dabar kasmet senjorams išvežiojama daugiau kaip 100 tūkst. karšto maisto
porcijų, tuo metu jaunimui maltiečiai yra įkūrę 16 vaikų dienos ir 1 atvirą jaunimo centrą ir 1 atvirą
jaunimo erdvę. Maltiečiai Lietuvoje veikia nuo 1991 m.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Projekto veiklos:
Individualus darbas su jaunimu – vyko nuolat;
Atviras darbas su jaunimu - vyko nuolat;
Jaunimo užimtumas ir informavimas – vyko kartą per savaitę;
Grupiniai užsiėmimai – vyko du kartus per savaitę;
Mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimas į Jaunimo Centro veiklą - vyko nuolat;
Prevencinių renginių organizavimas – vyko kartą per ketvirtį;
Savanorystės skatinimas – vyko kartą per savaitę;
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (vietos savivalda, mokyklų socialiniai darbuotojai,
vietos policijos komisariatai, nepilnamečių reikalų inspektoriais, vaikų teisių apsaugos skyriai ir t.t.)
– vyko bent kartą per mėnesį.
Dalyviai:
Jaunimo centrą lankė 30 jaunuolių, nuolat buvo stengiamasi pritraukti mažiau galimybių turinčių
jaunų žmonių. Aukštadvaryje centrą perkėlus į Profesinės mokyklos patalpas, be kitų miestelio
jaunuolių, didesnes galimybes dalyvauti centro veikloje gavo jaunimas besimokantis šioje
mokykloje.
Centre dirbo 1 darbuotojas, jam gelbėjo 5 nuolatiniai savanoriai.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
Jaunimo darbuotojas I (300
eur x 12mėn) Kaunas

Planuota
išleisti, €
7200

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

1191,53

3600
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Jaunimo darbuotojas II (300
eur x 12mėn)Aukštadvaris
II. Materialių daiktų įsigijimas
Nešiojamas kompiuteris (2
vnt x 300 eur), Kaunas ir
Aukštadvaris
Spausdintuvas (2 vnt x 200
eur), Kaunas ir Aukštadvaris
Sėdmaišiai (10 vnt x 50 eur),
Kaunas
Projektorius (1 vnt x 300
eur), Kaunas
Stalo futbolas (2 vnt x 500),
Kaunas ir Aukštadvaris
Stalo žaidimai (13 vnt x 17
eur ), Kaunas
III. Organizacinės išlaidos
Patalpų nuoma
(Aukštadvaris 100 eur/men,
Kaunas 100 eur/men)
Komunalinės išlaidos (50 eur
x 12mėn), Kaunas
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

3600

1191,53

Priskaitymų – atsiskaitymų suvestinė

3021
600
400
500
300
1000
221
3 000
2400
600

7 proc.

83,40

13 221

1274,93

Kadangi buvo surinkta suma nebuvo didelė, ją nuspręsta paskirti Aukštadvario centro darbuotojo
darbo užmokesčiui. Žinoma pačios darbo užmokesčio sąnaudos 2018 m. buvo kur kas didesnės,
tačiau jų didžiąją dalį padengėme iš kitų finansavimo šaltinių.

Projekto rezultatai




Padidintas jaunimo užimtumas ir atviras darbas su jaunimu, Aukštadvaryje. Dirbant
su jaunimu, daug dėmesio buvo skirta jaunimo užimtumui per skirtingas veiklas: organizuoti
stalo žaidimo vakarai, išvykos, edukaciniai renginiai ir kt. Jaunimas buvo nuolat
konsultuojamas (individualiai ir grupėje), metodiškai palaikomas. Jaunimas veiklas
organizavosi pats, jaunimo darbuotojui padedant. Centrą lankė 30 jaunuolių, nuolat buvo
stengiamasi pritraukti mažiau galimybių
turinčių jaunų žmonių. Jaunimo centras
bendradarbiavimo su kitais aplinkiniais jaunimo centrais bei erdvėmis iš Trakų, Lentvario,
Vilniaus. Kartu buvo vykdomi centrų mainai, dalyvauta bendrose iniciatyvose, veiklos,
projektuose.
Labiau į bendruomenę įsitraukęs jaunimas. Per 2018 m. jaunimo centrą lankantis
jaunimas, darbuotojai padedant pateikė paraišką jaunimo pavėsinei bei laimėjo konkursą.
Pats jaunimas suorganizavo pavėsinės, kuriai buvo gautas finansavimas vietos išrinkimo
(reikėjo susitarti su bendruomene) ir paruošimo darbus, prisidėjo pavėsinę montuojant ir
statant, taip galėjo lavinti įvairius praktinius įgūdžius. Šiuo metu jaunimo pavėsinė yra
naudojama jaunimui susirinkti bei edukacinėms veikloms vykdyti. Tokia vieta džiaugiasi ir
visa miestelio bendruomenė, o jaunimas jaučiasi labiau įsitraukęs ir išgirstas. Jaunimo
centras, pasitelkdamas aktyvius savanorius, nuolat atstovavo jaunimą bendruomenės,
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rajono savivaldybės susitikimuose. Taip pat, buvo bendradarbiaujama su vietos seniūnija,
mokykla bei kitomis institucijomis, siekiant skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą.
Aukštadvaryje centrą perkėlus į Profesinės mokyklos patalpas, be kitų miestelio jaunuolių,
didesnes galimybes dalyvauti centro veikloje gavo jaunimas besimokantis šioje mokykloje.
Sustiprinta savanoriška veikla. Nuo pat pradžių, jaunimo centrą lankantis jaunimas buvo
įtrauktas į savanorišką veiklą. 2018 metais jaunimas nuolat lankė senjorus, jiems
organizavo įvairius renginius, kartu minėdavo šventes, nunešdavo lauknešėlių. Dalyvavo
„Maisto banko“ akcijoje per kurią rinko maisto produktus ir taip prisidėjo prie maltiečių
globojamų senjorų, šeimų gerbūvio. Viena iš ypatingų veiklų centro jaunimas užsiimdavo
reguliariai keliaudami į Aukštadvario mokyklą – darželį „Gandriukas”, kuriame padėdavo
pedagogams vesti pamokas, organizuoti veiklas vaikams.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Dalia Kedavičienė

A.V.
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