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Eil 

Nr. 

Projektas Įgyvendintos 

veiklos 

Veiklos aprašymas Pasiekti rezultatai 

Darbas su jaunimu. Savanorystės skatinimas 

1.  Atviros 

jaunimo erdvės 

(AJE) 

Jaunimo žygis Jaunimo žygis Palanga-

Klaipėda.  
Žygyje dalyvavo 

20 jaunuolių.  

Aikido 

sportiniai 

užsiėmimai 

Nuolatiniai rytų kovos meno 

Aikido užsiėmimai jaunimui. 

Vyksta 2 kartus per savaitę 

nuo rugsėjo iki gruodžio 

mėnesį imtinai. Treneriai-

savanoriai M. Žukauskas ir A. 

Bergaudas. 

 

32 užsiėmimai, 

15 unikalių asmenų. 

170 dalyvių. 

Riedlenčių 

sporto 

užsiėmimas 

Riedlenčių sporto užsiėmimas 

Poilsio parke jaunimui, 

vyksand mobilų darbą su 

jaunimu. Treneris-savanoris D. 

Lukauskas. 

Užsiėmime 

dalyvavo 15 

jaunuolių. 

Jaunimo 

susitikimai 

Nuolatiniai susitikimai su 

jaunimu atvirose erdvėse bei 

mobilus darbas su jaunimu 

Klaipėdos mieste. Susitikimų 

metu pristatytos atviros 

jaunimo erdvės, užmegztas 

kontaktas su jaunuoliais, 

integruoti laisvalaikio 

užsiėmimai. 

8 susitikimai, 

67 unikalūs 

asmenys, 

203 dalyviai. 

Atviros jaunimo 

erdvės 

atidarymas  

Minijos g.2, 3 korpuse esančių 

jaunimo erdvių atidarymo 

šventė. Dalyvauja svečiais iš 

Pietų korėjos, Klaipėdos 

miesto savivaldybės globos 

namų ,,Rytas” ir ,,Smiltelė”. 

Atidarymo šventėje 

dalyvavo 38 

dalyviai.  

AJE savanorių 

mokymai 

Atvirų erdvių savanoriams 

skirti mokymai lyderystės, 

komunikacijos, darbo 

komandoje temomis. 

Mokymus veda V. 

Jokubynaitė.  

Mokymų skaičius - 

2. 

Dalyviai: 

15 unikalių asmenų, 

30 viso dalyvių. 

 

Trickingo 

treniruotės 

Nuolatinės trickingo sporto 

treniruotės jaunimui. 

Užsiėmimai vyksta nuo 

lapkričio iki gruodžio mėnesio 

imtinai, 2 kartus per savaitę.  

Užsiėmimus veda savanoris G. 

Bilvinas.  

Užsiėmimų skaičius 

- 16.  

Dalyviai: 

7 unikalūs asmenys, 

53 dalyviai. 



Būgnų ratas Būgnų rato užsiėmimai 
jaunimui, kurių metu per 

perkusinius instrumentus 

išleidžiamos emocijos. Veda - 

svečiai iš ,,Vinetu kaimas”. 

Užsiėmimų skaičius 
- 2, dalyvių - 42.  

 

 

Seminaras  

,,Gyvūnų 

psichologija: 

kaip išsirinkti 

augintinį” 

Jaunimo iniciatyva surengtas 

seminaras jaunimo erdvėse. 

Dalyvavo psichologai, įtraukti 

kurtieji, sudarytos sąlygos 

atsivesti augintinius. 

Seminare dalyvavo 

67 dalyviai. 

Kalėdinės 

dirbtuvės 

Kalėdinės molio gaminių ir 

sveikuoliškų meduolių 

dirbtuvės jaunimui.  

Dirbtuvėse 

dalyvavo 32 

dalyviai. 

2. Neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą 

Nenuolatinio 

pobūdžio 

veiklos 

Dalyvauta ekskursijoje-žygyje 

Melnragėje, Žardininkuose, 

krepšinio 

varžybose NKL, V. Knašiaus 

mokyklose, Neįgaliųjų sporto 

šventėje 

lengvosios atletikos manieže, 

Vilties bėgimo varžybose ir 

pan.  

Veiklose dalyvavo 

40 asmenų. 

 

3. 

Jaunimo 

tobulėjimo 

programa  

“THE POWER 

OF US” 

Jaunimo 

susitikimas 

Jaunimo susitikimas 

komunikacijos ir bendravimo 

psichologijos temomis. 

Gautos ir 

panaudotos 

savivaldybės 

biudžeto lėšos 

visam projektui  

● 30 dalyvių. 

Kūrybinis 

maratonas 

Jaunimo susitikimas ir 

kūrybinis maratonos, kurio 

metu lavinamas jaunuolių 

kūrybiškumas, kuriamos 

idėjos, bendradarbiaujama. 

Gautos ir 

panaudotos 

savivaldybės 

biudžeto lėšos 

visam projektui 

● 30 dalyvių. 

Tarptautinė 

savanorystės 

diena 

Tarptautinei savanorystės 

dienai skirtas renginys, 

suburiantis Klaipėdos miesto 

savanorius. Renginio metu 

įteiktos padėkos. 

Gautos ir 

panaudotos 

savivaldybės 

biudžeto lėšos 

visam projektui 

● 60 dalyvių. 

Sportinės veiklos organizavimas 

4. 
Neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą 

Nuolatinio 

pobūdžio 

veiklos 

Buvo organizuojamos bočia, 

smiginio treniruotės kartą į 

savaitę, 

treniruotės sporto klube 

„Šansas“, Melnragės 

paplūdimyje ir stadione ir pan. 

Veiklose dalyvavo 

40 asmen. 

 

5. Kovos menų 

fizinio 

pasirengimo 

užsiėmimai 

Aikido Programos tikslas - skatinti 

fizinį aktyvumą ir kovos menų 

sportines veiklas, 

organizuojant nuolatinius 

Veiklose dalyvavo 

200 mokyklinio 

amžiaus vaikai. 



sportinius užsiėmimus 
įvairioms 

socialinės ir amžiaus grupėms 

bei ugdyti asmenines, 

socialines, edukacines, 

profesines kompetencijas 

sportinės 

veiklos metu. 

Treniruotės vyko 
keturiose  

nuomojamose salėse 

Klaipėdoje.  Du ir 

tris kartus per 

savaitę. 

6. Sportiniai 

savigynos 

užsiėmimai 

 

Karatė, MMA Sportiniai kvoos menų 

užsiėmimai, varžybos, 

seminarai, stovyklos 

Veiklose dalyvavo 

181  mokyklinio 

amžiaus 

vaikai.Treniruotės 

vyko keturiose 

miesto vietose. Du 

ir tris kartus per 

savaitę. 

Renginių organizavimas 

7. Vaikų vasaros 

stovyklos 

(neformalus 

ugdymas) 

Programos 

pavadinimas 

“Pažink save” 

Šios stovyklos metu dalyviai 

patobulino bendravimo ir 

komunikacijos komandoje 

įgūdžius, įgijo Aikido, užsienio 

kalbų, muzikos, teatro, gatvės 

šokio, kaligrafijos, parkuro, 

riedlenčių valdymo, savęs ir 

emocijų pažinimo įgūdžius. 

Stovyklos pabaigoje 

kiekvienas vaikas gavo 

pažymėjimą, kuriame įrašytos 

visos kompetencijos ir žinios 

įgytos stovykloje. Uždarymo 

renginyje buvo aptartos 

veiklos, vaikai rodė 

pasirodymus, kurie atspindėjo 

veiklas, kurias patyrė 

stovykloje, ir, kiekvienam 

vaikui atiduodant 

pažymėjimus, buvo aptarti 

vaiko pasiekimai. 

Dalyvių skaičius 

118. Amžius nuo 6 

iki 14 metų. 

 

8. Seaside session Ekstremalaus 

sporto varžybos 

Liepos 6 d. Klaipėdos miesto 

“Sąjūdžio” parke vyko pirmos  

dviejų disciplinų: riedlenčių  ir 

BMX dviračių varžybos. 

Dalyvių skaičius 

100. Renginį stebėjo 

apie 300 žiūrovų. 

_____________ 


