PATVIRTINTA
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
direktoriaus 2013 m. vasario 7d.
Įsakymu Nr. V-11
LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO 2013 METŲ DARBO PLANAS
1a) Įstaigos misija:
Pagerinti žmonių gyvenimo kokybę Lietuvoje, tinkamai ugdant vaikus ir jaunimą

2a) Aplinkos analizė (lūkesčiai – 3 išorinės galimybės, 2 grėsmės):
1. Plėsti vykdomą projektinę veiklą, užtikrinant sėkmingą Centro tikslų
įgyvendinimą;
2.

Partnerysčių vystymas su neformaliojo švietimo teikėjais Lietuvoje ir
užsienyje, siekiant įgyvendinti bendrus projektus.
3. Neįvedus neformaliojo švietimo finansavimo modelio „krepšelio principu” ir
mažėjant lankytojų skaičiui neformaliojo švietimo veiklose atsiranda lėšų trūkumo
grėsmė, kas tiesiogiai įtakos veiklos vystymo galimybių sumažėjimą.
4. Galimybių rengti projektus pagal ES struktūrinių fondų prioritetus, susijusius su
mokymosi įstaigų infrastruktūros gerinimu , nebuvimas priverčia mus skirti
dideles investicijas į pastato infrastruktūrą, o ne į veiklos plėtrą.

1b) Pagrindinė reguliari produkcija ir paslaugos:
1.
Neformaliojo švietimo politikos formavimas ir įgyvendinimas;
2.
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas;
3.
Neformaliojo švietimo renginių ir projektų vaikams ir jaunimui
organizavimas;
4.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas
2b) Turimų išteklių analizė (faktai – 3 vidinės stiprybės, 2 silpnybės):
1. Ilgametė veiklos organizavimo patirtis.
2. Žinomumas neformaliojo švietimo teikėjų tarpe.
3. Kuriama veiklos procesų valdymo informacinė sistema .
4. Nepropocingai didelės pastato išlaikymo sąnaudos.
5. Biurokratinė įstaigos kultūra.
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3a) Metų prioritetai ir rodikliai (ką duosite aplinkai, ko iš jos sieksite):
1. Organizuosime 80 kvalifikacijos tobulinimo renginių - planuojamas
dalyvių skaičius – 2000 respublikos pedagogų.
2. Organizuosime tris respublikinius mokytojų forumus (planuojama 150
dalyvių)

3b) Efektyvumo uždaviniai (kaip keisite įstaigą ir stiprinsite personalą):
Kryptingų mokymų pagalba (įvertinus poreikį ir konkrečiai darbuotojo veiklai
keliamus tisklus) gerinti darbuotojų veiklos efektyvumą .
Vidinių mokymų pedagogams programos rengimas, su tikslu gilinti žinias apie
neformalaus ugdymo kompetencijas.

3.
Organizuosime tarptautinę konferenciją “Švietimo persvarstymas:
dėmesio centre bendrieji gebėjimai” (bendarbiaujant su Europos
mokymosi visa gyvenimą ir pilietinės visuomenės platform EAUCIS-LLL
4.
Organizuosime Respublikinę konferencija „Gyvenimo įgūdžių
ugdymo kokybė – kodas į pilietinę visuomenę“.
5.
Organizuosime nacionalinius NU tyrimus. Tyrimų objektas mokytojų
pasirengimas ugdyti moksleivių asmeninius ir socialinius įgūdžius, bei tėvų ir
moksleivių nuomonė apie jų reikalingumą
6. Rengsime ir publikuosime pranešimus, straipsnius apie neformalųjį vaikų
ir jaunimo ugdymą, rengsime pranešimus apie neformalųjį vaikų ir jaunimo
ugdymą specializuotiems, švietimo temomis rašantiems, leidiniams
(Švietimo naujienos, Dialogas), dienraščiams (Lietuvos rytas), bendriems
informacijos kanalams bei kanalams, skirtiems tėvų auditorijai.
7. Dalyvausime visuomeninėje respublikinėje akcijoje „Be patyčių“
(organizuosime seminarus apie patyčių prevenciją tėvams, vaikams ir
mokytojams). Viešinsime akcijos ir patyčių problematiką žiniasklaidoje.
8. Organizuosime 14 respublikinių, tarptautinių renginių/projektų.
Renginiuose planuojamas dalyvių skaičius - 14 000.
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4a) ŠMM strateginio veiklos plano programos, prie kurių prisidedame:
Prisidėdami prie Vyriausybės programos nuostatų, Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo 2012-2014 metų strateginio veiklos plano vykdysime:
- Neformaliojo švietimo mokymus respublikos pedagogams. Organizuosime
pedagogų forumus.
- Vykdydami neformaliojo vaikų švietimo veiklą ir plėsdami kompleksines paslaugas
šeimoms prisidėsime prie dar vieno 2012 – 2014 metų strateginio plano prioriteto
„Plėtosime paslaugas šeimai ir didinsime jų prieinamumą”;
- Organizuodami respublikines ir tarptautines konferencijas, forumus skirtus
neformaliajam vaikų švietimui, organizuodami neformalioj vaikų švietimo sklaidą bei
respublikinius/tarptautinius projektus ir renginius prisidedame prie valstybinės
švietimo strategijos įgyvendinimo uždavinio – „Plėtoti visuotinį neformalųjį švietimą“.

Tikslai, uždaviniai, paskirtis (ŠMM
planas)

Priemonės

4b) Prie kelių ŠMM priemonių prisidedama pagal programas:
Vykdydami veiklą prisidedame prie šių ŠMM priemonių:
Plėtoti visuotinį neformalųjį švietimą
Vykdyti etinio, ikimokyklinio ugdymo ir kitus neformaliojo švietimo
projektus.
Plėtoti integruotą vidurinį ugdymą ir profesinį mokymą
Įgyvendinti pilietinio, tautinio ir lituanistinio ugdymo projektus
Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų
vykdymą.
Užtikrinti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro veiklą
Organizuoti neformalųjį vaikų švietimą

Pasiekti rezultatai

Atsiskaitymas

Vykdytojas

Dalyvauja
išoriniai
partneriai

Panaudotos
lėšos
(tūkst.lt)

Įvykdymo
laikas

11.02. Švietimo ir mokslo administravimas
1.2 Organizuoti strateginį planavimą, atsiskaitymą ir kitų ŠMM funkcijų vykdymą
1.2.11.8 Užtikrinti Lietuvos vaikų ir
jaunimo centro veiklą

1.Vykdyti centro
nuostatuose numatytas
funkcijas.

2012 metų veiklos
ataskaita
2013 metų veiklos planas

Koordinacinė
taryba

V.Jankauskas

Valstybės
biudžeto lėšos

I-IV ketv.

3759,00 Lt
1. Darbo
užmokestis –
2694,00 Lt
2. Socialinio
draudimo
įmokos – 820 Lt
3.Komunalinės
paslaugos 245,00 Lt

Pajamos įmokos
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6280,00 Lt
Darbo
užmokestis –
2300,00 Lt;
Socialinio
draudimo
įmokos – 687,00
Lt; Komunalinės
išlaidos –
1172,00 Lt;
Socialinės
išmokos – 24,00
Lt; Ilgalaikio
turto įsigyjimas
ir remontas 574 Lt; Kitos
prekių ir
paslaugų
naudojimo
išlaidos –
1523,00Lt

1.1 Organizuoti renginius ir Organizuoti 12
projektus šalies vaikams ir tarptautinių /
jaunimui.
respublikinių renginių ir
projektų, kuriuose
dalyvautų 4000 dalyvių.
1. Respublikinis pilietinių
iniciatyvų skatinimo
renginys „Jaunimo sesija“

R.Zuoza
A. Birietienė
A.Šimaitis

D.Navikienė

V.Smaliukienė

I-IV ketv.

Neformaliojo
švietimo
asociacija
„Jaunimo
akademija“

73,0 –
neformaliojo
švietimo
asociacija
„Jaunimo
akademija“ ir
UAB „Mars
Lietuva“

I ketv.
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2.Respublikinis mažųjų
šokėjų festivalis „Ant
stogo“

V.Smaliukienė,

28,00 – dalyvių
lėšos, bilietai į
renginį

I ketv.

3. Dvišalis Lietuva –
Ukraina projektas
„Pasaulyje draugauja
vaikai”

D. Navikienė

Ukrainos jaunimo
visuomeninė
organizacija
„Širdis prie
širdies”; Lietuvos
Respublikos
ambasada
Ukrainoje ir
Ukrainos
ambasada
Lietuvos
Respublikoje

II – IV ketv.

4. Tarptautinis jaunimo
turinčio mokymosi
problemų integravimo į
darbo rinką projektas
„Europa – Einsteig in
meine Zukunft“

D.Navikienė

Schweriner
Bildungswerkstatt
e.V. (responsable
organization)
RegioVision
GmbH Schwerin

50,00 –
II –IV ketv.
programos
„Integration
durch
Austausch“ lėšos

5. Respublikinis plaukimo
festivalis „Jaunasis
gelbėtojas“

S.Griškevičiūtė

0,5 – dalyvių
lėšos

II ketv.

6. Respublikinis projektas
„Aktyvaus piliečio
formulė“

V.Smaliukienė

Neformaliojo
81,00 - JTBA
švietimo
asociacija
,,Jaunimo
akademija“;
Sedos V.
Mačernio
gimnazija,
Mažeikių rajonas;
Krokialaukio
Tomo NorausNaruševičiaus
vidurinė mokykla,

II ketv.
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Alytaus rajonas;
Molėtų kultūros
centru,
Prezidento Jono
Žemaičio
gimnazija,
Raseiniai; Šilalės
Simono
Daudėšiaus
gimnazija.

1.2. Organizuoti Lietuvos
vaikų ir jaunimo
neformalųjį švietimą,
moksleivių atostogų metu.

7. Tarptautinės plaukimo
su pelekais varžybos
A.Sinkevičiui atminti

S.Griškevičiūtė

0,8 – dalyvių
lėšos

IV ketv.

8. Tarptautinis jaunimo
šokio festivalis „Lietaus
žydėjimas 2013“

V.Smaliukienė
J.Markevičienė

10,00 – dalyvių
lėšos

IV ketv.

9. Šalies vaikų ir jaunimo
kantri muzikos festivalis
„Kantri viltys - 2013“

S.Valantinaitė

2,00 – dalyvių
lėšos

III ketv.

10. Lietuvos plaukimo su
pelekais moksleivių
pirmenybės

S.Griškevičiūtė

1,4 – dalyvių
lėšos

III ketv.

11. Respublikinis
muzikinių kolektyvų
festivalis „Muzikinės
kovos“

J.Markevičienė

10,00 – dalyvių
lėšos

IV ketv.

12. Respublikinis
konkursas „Šauniausia
klasė“

V.Smaliukienė

10,00 – dalyvių
lėšos

III – IV ketv.

1. Organizuoti 10 dienos
stovyklų ikimokyklinio ir
jaunesnio mokyklinio
amžiaus vaikams, vasaros
atostogų metu.

D.Navikienė

40,00 – dalyvių
lėšos

II-IV ketv.

2. Organizuoti tarptautinę

D.Navikienė

20,00 – Lions

III ketv.

Lions klubų
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jaunimo gyvenimo įgūdžių
lavinimo stovyklą „Life is“

1.3. Projektinės veiklos
pagalba užtikrinti įstaigos
veiklos plėtrą bei vykdomų
funkcijų kokybišką
įgyvendinimą.

1. Parengti paraišką
fondue Europa piliečiams
„Gyva Europos atminits”
Tarptautinis projektas
„Good feet knows roots”

asociacija
Lietuvoje

D.Navikienė
V.Smaliukienė
J.Markevičienė

D.Navikienė
2. Parengti mokymosi visą
gyvenimą
programos
„Grundtvig
mokymosi
partnerysčių
projektų” paraišką.
Projektas „RIGHT
NOW FOR
CHILDREN
Network for a
European Platform
to Children Right’s
Education
1.4. Organizuoti
kvalifikacijos tobulinimo
renginius respublikos
pedagogams

Organizuoti 80
kvalifikacijos tobulinimo
renginių, kuriuose
dalyvaus 2000
respublikos pedagogų.

1.5. Organizuoti
1.Organizuoti tris
Respublikines/tarptautines respublikinius mokytojų
konferencijas programas
forumus
švietimo bendruomenei
aktualiomis temomis

klubų asociacija
Lietuvoje
5,175 – dalyvių
lėšos
Numatoma
III ketv.
projekto vertė –
75,00 Lt.

CIFA Onlus
(Italija),
GYREKPARADISCS
OM ALAPIVANY
(Vengrija)
Asamblea de
Cooperacion por
la Paz (Ispanija),
IEJ - Intercâmbio
Europeu de
Jovens
(Portugalija)

Projekto
III-IV ketv.
įvgyvendinimo
Lietuvoje vertė –
53,51 Lt.
Bendra projekto
vertė – 295.

A.Kernytė

122,0 - spec.
lėšos

I-IV ketv.

A.Kernytė
R.Dambrauskaitė Pėželienė

10,0 – dalyvių
lėšos

I ketv. Ir IV
ketv.
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2. Tarptautinė
konferenciją “Švietimo
persvarstymas: dėmesio
centre bendrieji
gebėjimai”

D.Navikienė

Europos
mokymosi visa
gyvenimą ir
pilietinės
visuomenės
platform EAUCISLLL

II ketv.

3. Respublikinė
konferencija „Gyvenimo
įgūdžių ugdymo kokybė –
kodas į pilietinę
visuomenę“.

D.Navikienė
V.Smaliukienė

Neformaliojo
švietimo
asociacija
„Jaunimo
akademija“

II ketv.

1.6. Organizuoti
Respublikiniai tyrimai,
respublikinius neformaliojo kurių objektas mokytojų
ugdymo tyrimus
pasirengimas ugdyti
moksleivių asmeninius ir
socialinius įgūdžius, bei
tėvų ir moksleivių
nuomonė apie jų
reikalingumą

D.Navikienė
A.Kernytė
R.Dambrauskaitė
Pėželienė
J.Janavičienė

Neformaliojo
švietimo
asociacija,
LR ŠMM,
Socialinės
informacijos
centras

I-II ketv.

1.7. Vykdyti neformalųjį
švietimą Vilniaus miesto
vaikams ir jaunimui.

1. 4400 vaikų ir jaunimo
kas mėnesį lanko
neformaliojo ugdymo
būrelius.

A.Malinauskas
S.Griškevičiūtė
S. Valantinaitė
LVJC neformaliojo
švietimo
mokytojai

2. Neformaliojo ugdymo
projekto „Sėkmės
akademija" veiklos
palaikymas. 3 veikiančios
grupės, jose 30 dalyvių

A.Malinauskads
S. Valantinaitė
V. Stakionienė
M.Karachanova
G.Juzėnienė
E.Straigytė

3. Suorganizuoti 30
bendruomeninių ir miesto
renginių, iš viso dalyvaus

A.Ambrukaitienė
S.Griškevičiūtė
S. Valantinaitė

4000,00 –
dalyvių lėšos

5,0 – dalyvių
lėšos

I-IV ketv.
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4000 dalyvių.
4. Organizuoti edukacines
programas vyresnių klasių
moksleiviams vasaros
atostogų metu.

S.Valatinaitė
R.Dambrauskaitė
Pėželienė

8,00 – dalyvių
lėšos

III ketv.

5. Centro veiklų viešinimo
kampanijos
organizavimas

A.Grabliauskienė
J.Janavičienė
A.Juškevičienė

1.8. Padėti tėvams
tinkamai ugdyti vaikus ir
jaunimą

1. Organizuoti seminarus
tėvams vaiko/jaunuolio
ugdymo temomis

A.Kernytė

4,5 – dalyvių
lėšos

I-IV ketv.

1.9. Vykdyti su
neformaliuoju švietimu
susijusios informacijos
sklaidą.

Organizuoti neformaliojo
švietimo idėjų sklaidą,
naudojant šias
žiniasklaidos priemones:
Švietimo savaitraštis
„Dialogas” ir jų
internetinis puslapis
www.dialogas.com;
švietimo leidinys
„Švietimo naujienos”;
švietimo portalas emokykla;
Taip pat siųsti pranešimus
spaudai respublikiniams ir
regioniniams
žiniasklaidaidos kanalams:
internetas, spauda,
televizija, radijas.

A.Grabliauskienė
J.Janavičienė
A.Juškevičienė

80,0 t ūkst. lt. spec.lėšos

I-IV ketv.

1.10 Vykdyti sveiko
gyvenimo būdo
propagavimą naudojant
neformaliojo švietimo
metodus.

1. 865 klientų per mėnesį.

S.Griškevičiūtė

I-IV ketv.

I-IV ketv.
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1.11. Užtikrinti LVJC
darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą.

1.12. Užtikrinti tinkamą
darbui, renginiams,
seminarams ir mokomųjų
užsiėmimų organizavimui
materialinę bazę.
1

1. LVJC pedagogai,
aukščiausio lygio vadovai
bei specialistai dalyvaus
20 mokymų Lietuvoje ir
užsienyje.

A.Skridailaitė
Č.Mikinienė
I.Šaškevič

I-IV ketv.

2. Stiprinti LVJC pedagogų
kompetenciją
neformaliojo vaikų
švietimo srityje,
organizuojant vidinių
apmokymų ciklą.

A.Malinauskas

I-II ketv.

3. Sukurti ir įdiegti LVJC
pedagogų vidinę
vertinimo sistemą.

A.Skridailaitė
A.Malinauskas

I – II ketv.

1. Darbo vietų gerinimas,
patalpų remontas
2. Įsigytas ilgalaikis turtas

P.Višnevskis

1.13 Bendradarbiaujant su 1.Dalyvavimas 3 EAICY
tarptautinėmis
Prezidiumo posėdžiuose.
institucijomis,
organizuojančiomis
neformalųjį vaikų ir
jaunimo švietimą, dalyvauti
jų asocijuotoje veikloje
įgyvendinant bendrus
projektus.
2.Įgyvendinti ilgalaikę
neformaliojo švietimo
mokymų programą, skirtą
Maskvos miesto
moksleiviams bei jų

574,00 – spec.
lėšos

I-IV ketv.

V. Jankauskas

EAICY

I-IV ketv.

V.Jankauskas
A.Kernytė

Maskvos vaikų ir
jaunimo kūrybos
centras „Na
Sumskom“
Maskvos miesto

I –III ketv.
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mokytojams. (Mokymų
programoje dalyvaus 250
mokytojai.)

pietų rajono
švietimo
departamentas

11.01 Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas
3.1 Plėtoti visuotinį neformalųjį švietimą
Stiprinti pedagoginę pagalbą vaikams Įgyvendinti smurto prieš
ir jaunimui
vaikus, žalingų polinkių ir
kitas prevencines bei
pagalbos vaikams
programas/

2013 m. kovo 18-24 d.
koordintuoti akcijos „Be
patyčių” organizavimą

J.Janavičienė

VŠĮ „Vaikų linija”

5,00 – ŠMM
lėšos

I ketv.

16.00 – ŠMM
lėšos

II-IV ketv.

4. Plėtoti integruotą vidurinį ugdymą ir profesinį mokymą
4.1.8. Įgyvendinti pilietinio, tautinio Organizuoti renginius ir
ir lituanistinio ugdymo projektus
projektinę veiklą, skirtą
vaikų ir jaunimo
pilietiškumo ugdymui

1. Organizuoti 2
respublikinius projektus,
kuriuose dalyvautų 10
000 vaikų ir jaunuolių.

R.Zuoza

D.Navikienė

1.1 Respublikinis
projektas „Visuotinė
veiksmo savaitė“

J.Markevičienė

I-II ketv.

1.3 Renginių ciklas
„Europos visuotinio
švietimo savaitė“

J.Markevičienė

III-IV ketv.
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