Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1181
2014 m. gegužės 15 d.

PROJEKTO „BAIMĖS LABORATORIJA“ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“
Įmonės kodas: 191665338

Telefonas: 865520555

El. pašto adresas: info@jaunimo-centras-mes.lt Internetinė svetainė:
Per www.aukok.lt planuota surinkti: 16 200 LT
Per www.aukok.lt surinkta:1359,74 EUR / 4694,91 LT

SANTRAUKA
Projekto tikslas – socialinės atskirties mažinimas tarp fiziškai neįgalaus (regėjimo
negalią turinčio), socialinės rizikos(emociškai pažeidžiamo) ir normaliose sąlygose gyvenančio
jaunimo grupių, įtraukiant juos į bendrą savo baimių pažinimo laboratoriją, paremtą lietuvių
liaudies folklioru, moksliniais- psichologijos tyrimais, bei kūrybine veikla.

Projekto rezultatai:
 Projekto „Baimės laboratorija“ metu 2014m.vyko kūrybinė vasaros stovykla „Aukštaičių
vilnonė pasaka“. Prengiamojo etapo vasaros stovyklai metu ( biržėlio – liepos mėn.)
jaunimas susitiko su su etnologe Gražina Kadžyte.Susitikimo metu kalbėtasi apie lietuvių
liaudies požiūrį į baimę, kodėl senovėje buvo gąsdinami vaikai, sekamos šiurpės. Su
Vilniaus „Lėlės“ teatro dailininku ir režisieriumi Rimu Driežiumi jaunimas susipažino su
lietuvių liaudies mitologinių būtybėmis, kaukėmis, jų gaminimo būdais. Folklorinio
ansamblio „Dagaja“ vadovė Jovita Štikelienė mokė lietuvių liaudies dainų , žaidimų, sekė
pasakas, kuriose „gyvena“ baimė. Pamokė kaip patiems kurti šiurpes( baisias istorijas).
 Kūrybinėje vasaros stovykloje „Aukštaičių vilnonė pasaka“ jaunimas susipažino su
Aukštaičių krašto Kaltanėnų (Švenčionių raj.) apylinkių istorija, lankėsi Sirvenos
regioniniame parke, Reškutėnų muziejuje, avininkystės ūkyje, Puzyriovų vilnos karšykloje
Švenčionyse.Vyko „Baimės laaboratorijos užsiėmimai“. Remdamiesi lietuvių liaudies
tautosaka, prieš stovyklą ir jos metu surinkta medžiaga, įgyta patirtimi, sukūrė lėlių teatro
spektaklį „Milžino Kretuono istorija“ . Panaudodami įvairias vilnos vėlimo technologijas
pagamino spektakliui lėles.
 Stovykloje „Aukštaičių vilnonė pasaka“ dalyvavo jaunimas turintis regėjimo negalia ,
jaunimas iš socialiai remtinų šeimų ir Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ teatro studijos
moksleiviai.
 Spektaklis „Milžino Kretuono istorija“ parodytas Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre
Kaltanėnų miestelio gyventojams, Vilniaus atvirame jaunimo centre „Mes“, Vilkpėdės
bendruomenės socialinių paslaugų centre.


2015 m. įvyko 5 "Baimės laboratorijos", jose dalyvavo 67 dalyviai, jų amžius svyravo nuo
12-29 metų. Vienoje “Baimės laboratorijoje“ dalyvavo nuo 8–16 jaunuolių, su jais baimės
atsiradimo priežastis ir jos įveikimo būdus nagrinėjo psichologas, teatro pedagogas,
dailininkas, visuomenėje gerai žinomas, populiarus žmogus. Psichologo padedami dalyviai
mokėsi atpažinti baimes, jų kilmę. Profesionaliam dailininkui padedant buvo vizualizuos
baimės ( baimės portetai, baimės kaukes, lėles). Naudojant teatro metodus (forum teatrą,
proceso dramą, simuliacinius žaidimus) vaidinamos baimę keliančios situacijos.Kiekviena
„Baimės laboratorija“ baigiama refleksija.

 „Baimės laboratorijose“ dalyvavo aktorius Mindaugas Papinigis, teatro aktorius doc.
Vytautas Kontrimas, menininkų asociacijos "Tiltas" vadovas, dailininkas Saulius
Kruopis, Lietuvos teatro ir kino aktorius, teatro pedagogas, dainuojamosios poezijos
festivalių meno vadovas Gediminas Storpirštis, kompozitorius ir dainų atlikėjas Jurgis
Didžiulis.
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Keletas projekto akimirkų:
Projekto „Baimės laboratorija“ pristatymas World Lithuanian Economic Forum (PLEF)
Socialinių projektų mugėje:
https://www.facebook.com/AJCmes/photos/a.742759755787400.1073741842.465252440204801/7
42760899120619/?type=3&theater
Susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.743874702342572.1073741844.465252440204801&ty
pe=3
Susitikimas su „Lėlės“ teatro režisieriumi Rimu Driežiumi:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735866263143416.1073741841.465252440204801&ty
pe=3
Kūrybinės vasros stovyklos „Aukštaičių vilnonė pasaka“ akimirkos:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.765607396835969.1073741855.465252440204801&ty
pe=3
https://www.facebook.com/AJCmes/photos/a.759291014134274.1073741849.465252440204801/7
59291847467524/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.758292254234150.1073741848.465252440204801&ty
pe=3
„Baimės laboratorijos“:
https://www.facebook.com/AJCmes/photos/a.857386580991383.1073741864.465252440204801/8
57793864283988/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pages/Baim%C4%97slaboratorija/280933598697128?sk=photos_stream&tab=photos_albums

Nuorodos į video medţiagą.
https://www.facebook.com/AJCmes/videos/vb.465252440204801/874417712621603/?type=2&theat
er
https://www.facebook.com/AJCmes/videos/vb.465252440204801/868970386499669/?type=2&theat
er
Apie mus rašė:
http://www.vilnius.lt/lit/Baimes_laboratorija__galimybe_padeti_sau/11829852
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“ – tai naujai reformuotas centras, kuris
1994−2012 m. veikė kaip Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Raganiukė“. VJK „Raganiukė“ veikla
buvo susijusi su neformaliu vaikų ir jaunimo švietimu. Dėl klubo „Raganiukė“ užmegzto
bendradarbiavimo su VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centru, atvirame centre dirba
kompetetingi psichologai, kurie vykdo vaikų ir jaunimo nusikalstamo elgesio prevenciją dirbant su
socialinės rizikos jaunimu ir jų šeimomis.
2012 m. VJK „Raganiukė“ lankė apie 80 jaunų žmonių, iš kurių pusė sudarė socialinės
rizikos jaunuoliai. Atsižvelgiant į jaunimo poreikius, dalyviai galėjo pasirinkti kelias skirtingas
laisvalaikio leidimo formas: lankytis atviroje erdvėje kiekvieną darbo dieną po pamokų (socialinių
įgūdžių lavinimo grupėje), išreikšti save per teatrą, lankytis psichologo organizuojamuose
užsiėmimuose. Kadangi klubas dirbo pagal atviro jaunimo centro principus, Vilniaus miesto
savivaldybė priėmė sprendimą pakeisti klubą ir jo nuostatus ir reformuoti jį į atvirą jaunimo centrą.
Reforma įvyko 2012 m. pabaigoje.
Nuo 2013 m. sausio mėnesio VJK „Raganiukė“ buvo reformuota į Vilniaus atvirą jaunimo
centrą „Mes“ ir savo veiklą pradėjo vykdyti Šopeno g. 3, Vilniuje, bendras patalpų plotas
140,44 kv. m.
2013 m. centre apsilankė apie 300 jaunimo nuo 14−29 m., dauguma jų – iš socialinės rizikos
grupės arba socialiai remtinų šeimų. Centras dirbo darbo dienomis nuo 15 iki 18 val. Nuo rugsėjo
centro darbo laiką prailginome iki 19 val.
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Centre vyksta šie užsiėmimai: Spotas (darbo dienomis nuo 15 iki 19 val., atviro darbo
principu pagrįsti užsiėmimai, su centro lankytojais būna du jaunimo darbuotojai) ir atviri,
nemokami teminiai užsiėmimai, vykstantys kartą per savaitę: teatro studija, dailės studija,
bendravimo įgūdžių lavinimo grupė, prancūzų kalbos ir kultūros užsiėmimai, kūrybinio rašymo
dirbtuvės. Centre dirba keturi jaunimo darbuotojai, du iš jų turi socialinio darbuotojo kvalifikaciją,
vienas – socialinio pedagogo, vienas studijuoja teatro ir kino edukologiją, dailės mokytoja
metodininkė, teatro mokytoja metodininkė, literatūrologė, perkame psichologo paslaugas grupiniam
darbui su jaunimu. Šiuo metu centre savanoriauja 3 savanoriai
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Kur, kada, kas vyko; kiek ţmonių dalyvavo.
Vieta
Vilniaus
„Lėlės“teatras

Vilniaus
jaunimo
„Mes
Vilniaus
jaunimo
„Mes“

Laikas
2014 06 25

Veikla
Susitikimas su dailininku ir režisieriumi
Rimu driežiumi. Tema „Lietuvių liaudies
mitologinės būtybės, kaukės, jų gaminimo
būdai“.
Foklorinio ansamblio „Dagaja“ vadovė
Jovita Štikelienė mokė lietuvių liaudies
dainų, žaidimų, šiurpių.
Susitikimas su etnologe Gražina Kadžyte.
Tema „ Lietuvių liaudies požiūris į baimę,
kodėl senovėje buvo gąsdinami vaikai,
sekamos šiurpės“.
Kūrybinė vasros stovykla „Aukštaičių
vilnonė pasaka“.

Dalyviai
7

2014 08 08

Spektaklis „Milžino Kretuono istorija“.

73

2014 08 25

Spektaklis „Milžino Kretuono istorija“.

51

2014 09 03

Spektaklis „ Milžino Kretuono istorija“.

25

2015 01 31

„Baimės laboratorija“. Svečias aktorius 14
Gediminas Storpirštis.

2015 02 21

„Baimės laboratorija“. Svečias Dailininkas 10
Saulius Kruopis.

2015 03 06

„Baimės laboratorija“.Svečias
Vytautas Kontrimas.

atviras 2014 06 25
centras
atviras 2014 08 09
centras

Švenčionių
ra.
Kaltanėnų
ugdymo
ir
turizmo centras
Švenčionių
ra.
Kaltanėnų
ugdymo
ir
turizmo centras
Vilniaus atviras
jaunimo centras
„Mes“
Vilniaus
Vikpėdės
socialinių
paslaugų centre.
Vilniaus atviras
jaunimo centras
„Mes“
Vilniaus atviras
jaunimo centras
„Mes“
Vilniaus
Jeruzalės

2014 09 04-09

10

12

20

aktorius 16
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mokykla
Vilniaus atviras 2015 03 24
jaunimo centras
„Mes“
Vilniaus atviras 2015 06 17
jaunimo centras
„Mes“

„Baimės laboratorija“. Svečias aktorius 17
Mindaugas Papinigis.
„Baimės laboratorija“. Svečias dainininkas, 10
muzikantas Jurgis Didžiulis.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Eur/Lt

Išlaidas įrodantys dokumentai

I. Personalo kaštai
Stovyklos vadovo paslaugos

402,29/1389,03

Mokymo vadovo paslaugos

78,32/270,42

Mokymo vadovo paslaugos
Mokymo vadovo paslaugos
II.
Materialių
daiktų
įsigijimas
Maistas,
kanceliarinės
prekės

325/1122,16
95/328,02

Ūkinės prekės

5,55/19,18

Ūkinės prekės

166,56/575,09

Prekės rankdarbiams

14,90/51,44

Kanceliarinės prekės

2/6,9

Prekės rankdarbiams

26,82/92,60

Prekės rankdarbiams

98,30/339,41

26,26/90,66

Vienkartinė paslaugų teikimo sutartis
NR. 10/2014, 2014-08-01
Vienkartinė paslaugų teikimo sutartis
NR. 10/2015, 2015-09-01
Audronė Masiukienė, 2015.03.16, s/f 4
Audronė Masiukienė, 2015.05.04, s/f 5

UAB „NORFOS MAŢMENA“, 2014-0801, s/f FB02-00005732
UAB
„SENUKŲ
PREKYBOS
CENTRAS“,
2014-07-30,
s/f
SS0372611436
UAB
„SENUKŲ
PREKYBOS
CENTRAS“,
2014-07-30,
s/f
SS0374312031
UAB „Ermitaţas“, 2014-06-16, s/f
E500-CI0046105
UAB „Senoji raštinė“, 2014-07-30, s/f
SRVK001901
UAB „Lotoso pasaulis“, 2014-07-30,s/f
ARA945
Laimutė Liaudanskienė, 2014-08-01, s/f
20

III. Organizacinės išlaidos
Stovyklos organizavimas

118,74/410

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir
turizmo centras, 2014-08-11, s/f
KALTUTCSF34

IV. Kitos išlaidos

Iš viso:

1359,74/4694,91

Trumpai paaiškinkite skirtumus tarp planuotų ir patirtų išlaidų, jei tokių buvo.
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Projekto rezultatai
Projekto Baimės laboratorija“ tikslas padėti jauniems žmonėms suprasti ir nugalėti savo
baimes. Projekro metu regėjimo negalią turintis jaunimas, tiek jaunimas iš socialinės rizikos
grupės, tiek motyvuotas jaunimas turėjo galimybę pažinti baimės, jų atsiradimo priežastis,
susipažino su baimės įveikimo būdais.
Dažnai regėjimo negalią turintis jaunimas ir socialinės rizikos grupės jaunimas, gyvena
uždarame, siaurame savo likimo draugų rate, bijodami išeiti į visuomenę, viešumą. Uždaras
gyvenimo būdas skatina ne tik nepasitikėjimą savimi, aplinka, žmonėmis, bet neretai perauga į
abejingumą ar agresiją. Šio projekto metu jie turėjo galimybė išsiveržti iš "užburto rato"
(atskirties), turėjo galimybę praplėsti bendravimo akiratį, plačiau supažindinti
visuomenę(jaunimą) ne tik su neįgalaus jaunimo gyvenimu, bet ir atrasti bendrų sąlyčio taškų
kūryboje, atskleidžiant savo stipriąją pusę, nugalint baimes. O sveikiems, gyvenantiems pilnose
šeimose, ar socialinės rizikos jaunimui – tai buvo būdas pažinti neįgaliųjų(neregių) pasaulį,
išmokti jiems padėti, susidraugauti, pervertinti vertybių sistemą, mokytis stiprybės kovojant su
iškylančiais sunkumais.
Projekto dalyviai - Vilniaus atviro jaunimo centrą "Mes" lankantis motyvuotas ir
nemotyvuotas ( į socialinės rizikos grupes patenkantis) jaunimas,Vilniaus mieste gyvenantis
regėjimo ir kitokią negalią turintis jaunimas , motyvuotas jaunimas siekiantis pažinti save.
Projekto metu kūrybinėje vasaros stovykloje „Aukštaičių vilnonė pasaka“ jaunimas
susipažino su Aukštaičių krašto Kaltanėnų (Švenčionių raj.) apylinkių istorija, lankėsi Sirvenos
regioniniame parke, Reškutėnų muziejuje, avininkystės ūkyje, Puzyriovų vilnos karšykloje
Švenčionyse. Remdamiesi lietuvių liaudies tautosaka, prieš stovyklą ir jos metu surinkta medžiaga,
sukūrė lėlių teatro spektaklį „Milžino Kretuono istorija“ . Panaudodami įvairias vilnos vėlimo
technologijas pagamino spektakliui lėles. Spektaklis „Milžino Kretuono istorija“ parodyta
Kaltanėnų miestelio bendruomenei ir Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro svečiams, Vilniaus atviro
jaunimo centro“Mes“ lankytojams, Vikpėdės socializacijos centro lankytojams.

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

Asta Bieliauskaitė
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