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Mobilūs jaunimo

darbuotojai
Martynas ir Greta



● Maisto gaminimas;
● Žygiai;
● Filmų vakarai;
● Žaidimų vakarai;
● Plaukiojimas irklentėmis;
● Kelionės į baseiną;
● Lauko, sporto žaidimai
● Muilo gamyba;
● Jaunimo mainai į užsienį;
● Susitikimai su įvairiais 

specialistais;
● Individualios konsultacijos.
● Kita

Veiklos



Iš viso per pirmą ketvirtį įvyko 38 nuotoliniai susitikimai su jaunimu.

Dažnai naudojamos nuorodos užsiėmimų metu:

https://skribbl.io/

https://jackbox.tv/

https://playrento.com/

https://www.crazygames.com/game/uno-online

https://kahoot.it/

VIETOVĖ SUSITIKIMŲ 

SKAIČIUS

DALYVIŲ SKAIČIUS

Vabalninkas 13 12

Papilys 12 17

Nemunėlio Radviliškis 13 22

Iš viso per pirmą ketvirtį įvyko 38 nuotoliniai susitikimai su jaunimu.
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Nuolat vyko bendri (Pasvalio ir Biržų rajonų jaunimui) 

užsiėmimai/pokalbiai/diskusijos su pašnekovais kuriuos pasiūlė jaunuoliai. 

Kalbintų pašnekovų ir veiklų sąrašas:

1. Apie užimtumo tarnybos teikiamą pagalbą jaunuoliams, informaciją 

suteikė ir į klausimus atsakė Užimtumo tarnybos konsultantė Jovita 

Mėkelienė, apie savanorystės galimybės pasakojo Europos Solidarumo 

korpuso projektų koordinatorė Elena Daukšaitė.

2. Esporto komentatorius Dainius Daukša.

3. Keliautojas Aurimas Valujavičius.

4. Argentinietis kunigas 15 metų gyvenantis Pumpėnų miestelyje Domingo.

5. Policijos atstovė Jurgita Packevičienė.

6. Mitybos specialistė, kognityvinė psichologė Ingrida Augutė.

7. Motyvuoti atletai įkūrėjas Artur Swan.

8. Organiuotas protmūšis.

9. Kovo 11 tosios progos susitikimas internetu su prof. Vytautu Landsbergiu 

drauge su organizacija „Jaunimas gali“.



Mobiliojo darbo su jaunimu komandos išvykų, 

skirtų mobiliojo darbo su jaunimu vykdymui, 

skaičius.

35 išvykos 

Unikalių jaunų žmonių, su kuriais palaikomas 

reguliarus kontaktas vykdant mobilųjį darbą su 

jaunimu, skaičius.

6

Bendras jaunų žmonių, su kuriais palaikomas 

reguliarus kontaktas vykdant mobilųjį darbą su 

jaunimu, skaičius.

56

Veiklų, skatinančių jauną žmogų įsitraukti į 

visuomeninę veiklą, skaičius.

3

Jaunų žmonių, su kuriais vykdomos veiklos, 

nukreiptos į individualų darbą, skaičius. 

8

Jaunimo grupių, su kuriomis vykdomos veiklos, 

skaičius.

35

Kartu su bendruomene(-ėmis) vykdomų veiklų 

skaičius.
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3 Mobiliojo darbo su jaunimu komandos išvykų, skirtų 

mobiliojo darbo su jaunimu vykdymui, skaičius.

36

Unikalių jaunų žmonių, su kuriais palaikomas reguliarus 

kontaktas vykdant mobilųjį darbą su jaunimu, skaičius.

35

Bendras jaunų žmonių, su kuriais palaikomas 

reguliarus kontaktas vykdant mobilųjį darbą su jaunimu, 

skaičius.

35

Veiklų, skatinančių jauną žmogų įsitraukti į visuomeninę 

veiklą, skaičius.

4

Jaunų žmonių, su kuriais vykdomos veiklos, nukreiptos 

į individualų darbą, skaičius. 

8

Jaunimo grupių, su kuriomis vykdomos veiklos, skaičius. 3

Kartu su bendruomene(-ėmis) vykdomų veiklų skaičius. 1



4 Mobiliojo darbo su jaunimu komandos išvykų, skirtų 

mobiliojo darbo su jaunimu vykdymui, skaičius.

36

Unikalių jaunų žmonių, su kuriais palaikomas reguliarus 

kontaktas vykdant mobilųjį darbą su jaunimu, skaičius.

35

Bendras jaunų žmonių, su kuriais palaikomas reguliarus 

kontaktas vykdant mobilųjį darbą su jaunimu, skaičius.

35

Veiklų, skatinančių jauną žmogų įsitraukti į visuomeninę 

veiklą, skaičius.

4

Jaunų žmonių, su kuriais vykdomos veiklos, nukreiptos 

į individualų darbą, skaičius. 

8

Jaunimo grupių, su kuriomis vykdomos veiklos, skaičius. 3

Kartu su bendruomene(-ėmis) vykdomų veiklų skaičius. 1

















5,23%
Biržų savivaldybės 
Biudžeto lėšos
1 600,0 Eur

52,29%
Jaunimo reikalų 
departamento 
projekto lėšos
16 000,0 Eur

42,48%
VšĮ Socialinė 

iniciatyva lėšos
13 000,00 Eur



30 600 Eur

Bendras vienos 
mobilios komandos 

biudžetas



Viktorija Gaspariūnaitė

VšĮ Socialinė iniciatyva

Tel. 8 652 50 718

El. p. viktorija@sini.lt

FB: @socialineiniciatyva 

www.sini.lt

mailto:viktorija@sini.lt
http://www.sini.lt/

