
ýЧrШТrМО ISTAIGOS VADOVO EINAMUJU METU VEIKLOS UZПUОТУS

МайеiНq rоuikч ir jatrnimo daugiafunkcis centras

(ývietimo istaigos pavadinimas)

I

Direktorius, Augustas Petkus
(pareigos, чаrdаs iг рачаrdё)

2021-09-15 Nr.
(ачФ 

-

МайеiНаi
(sudarymo vieф

1. Еiпаmцjц mеtц чЙdчофs
(nustatomos пе mайiаu kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 чйduофs)

Uйdчоtуs siektini rezultatai
RеzultаЩ vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
аr nustaМos чйdчоfus iwkdиos)

l. 1. Раrепф сепtrо 2а22- 2025
mеtц strateginio рlапо
рюjеkи.

Sйurti darbo grupe
strateginiam planui
parengti. Atlikti 201 8_

2021 m. strateginio plano
ivertinim4.

Iki 2021 m. gruоdйiо 1 d.
parengti сепtrо strateginio
plano pýekt4 ir pateikti
svarsýЁi сепtrо Ьепdruоmепеi.

l .2. Рrаdёti vykdytl socialing,
prevencing, ugdоmф4 -
kErybing, jaunimo
uйimfumо чеiНб teikti
pirmines emocines
paslaugos.

Jачпо funogaus poreikiq
atliepimas, sачапоrystёs
skatinimas, verslumo
galimybiq ieýkojimas,
tarp institucinis
bendradarbiavimas,
tarptautiniai pýektai,
mobilus darbas su
jaunimu. Uйmegzti
kontakИi su jaunimo
centrais, inicijuotos
bendros veiНos.
NuoseНiai vystomas
pýektinio finansavimo
modelis.

Kiekybiniai rodikliai :

Pateiktos пе mайiаu kaip ро dvi
paraiýkos LR Kultfrros tarybos
rёmimо fondui, Jaunimo
rеikаlц departamentui prie
Sосiаliпёs apsaugos ir darbo
ministerijos ir МайеiНq rajono
savivaldybёs fondams.
Sudarytos maйiausiai pen_kios

bendradarbiavimo ir
раrtпеrystёs sutartys. Dalyvauta
ne mаZiач kaip dviejuose
bendruose pýektuose,
Pakйestos lsitraukti i Centro
organizuoj amas veiklas
пеmайiач kaip 4 МайеiНr4

фопо ir Lietшvos istaigos..
1.3. Uйikrinti mаZiаu galimybiч

turiпёiц jaunuoliq itraukimq
icentro veiНas

2022metats daugiau
dёmеsiо bus skiriama
jaunuolir1 emocinei
sveikatai.

Kiekybiniai rodiНiai:
Unikalirtr j aunr4 йmопiц
(nesvarbu, kiek kагtц jie
dalyvavo veiklose), su kuriais
regцliariai palaikomi ryýiai (du



Kopija
Sudarytos s4lygos i darbo
su jaunimu centre veiНas
isitraukti atsНrti savo
socialinёje aplinkoje
раtiriапёiаm ir (аr)
mайiач galimybiq
furiпёiаm jaunimui, aip
ýkatinant socialing jo
integracij4. Iýlaikyti ir
tobulinti сепtrо (N[I)
Ьflrеliц veiНa

ir daugiau kartrtr реr veiklos
plano igyvendinimo laikotarpi),
skаiёiчs: ne mайiаu kaip 20;
(NU) Ьчrеliц lапkапёir1 vaikц
skaiёius: пе mайiаu kaip 250;
Kokybinis rodiklis: vaikams ir
jaunimui tеiНаmц kokybiýkt+
paslaugr1 рlёtrа.

1 .4. Stiprinti Ьеsimоkапёiоs
organizacijos ivaizdi,
uZtikrinti пuоlаtiф
pedagogt1, specialistц
mokymqsi.

Darbuotojq mokymasis
siejamas su сепtrо
strategijos igyvendinimu,
taikomos veiksmingos
mokymosi formos.

Kiekybiniai rodikliai: Centro
vadovas pats nuolat tobulina
savo kompetencijas феr metus
dalyvauja ne mайiаu 5 dienas
sеmiпаruоsе, konferencij ose,
2022 m. apsigina LMTA
Taikomojo teatro magistrini
darb1). Ne mайiаu 90 рrос.
реdаgоgц ir specialistц
dalyvauja tiksliniuose
kompetencij ц tobulinimo
renginiuose. Ne mайiаu 70
рrос. pedagogr; ir specialistц
stebi kоlеgц vedamus
uйsiёmimus ir teikia gхiйtаmеji

ryý! apie uйsiёmimц
efektyvrrm4.

1.5.Sukurti vidaus audito gruр9
ir atlikti centro veiklos
kоkуЬёs vidini isiveпinimq.

Nustaýrtos silpnosios ir
stipriosios darbo su
jaunimu ir ugdymo
organizavimo рusёs.
patikslinti сепtrо veiНos
tikslai, uZdaviniai bei
pritaikomos ргiешопёs
nusИýrtoms pToblemoms
sprgsti.
centro Ьепdruоmепё
prisiima atsakomybg uй
veiklos rеzцlиfus.

Kokybinis rodiНis: Paslaugr1
gачёjц, mоkуtоjц, mоkiпiц ir
jq tёчq uфildуtч апkеф -
atsakymr4 analizes rezultatai,
atsiliepimai. Ne mайiач kaip 70
рrосепtr1 tenkina centro
tеikiаmц раslаugц kоkуЬё.
2022m. tV ketvirtis.

2, Rizika, kuriai esant nustaфtos йdчофs gali bftti neivykdytos (арliпýЬёs, kurios gali furёtineigiamos itakos ýioms чйdчоtims ivykdyti)
фildoma kartu suderinus su ývietimo JrtyriЙ vedeju)
2,1. Nepakankamas finansavimas b"i ýui.t
чйimtumо айчilgiu.



Kopija
2.2. Force mаjечrе (}vykis, ;rр

iau kaip 3 mёп. реr metus.

Savivaldybёs meras
(Darbdavys)

Direktorius

vidmantas Масечiёius
(vardas ir рачаrdё)

Augrstas Petkus
(vardas ir рачаrdё)

(data)

(paraýas) (data)


