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BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Jaunimo kelias“ yra ne pelno siekianti, iš steigėjų lėšų įsteigta viešoji
įstaiga. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, įstaigos
savininko sprendimais bei įstatais.

VšĮ „Jaunimo kelias“ įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2012 m. rugsėjo 10
dieną, įmonės registracijos kodas: 302857062. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su
kalendoriniais. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį,
finansinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.

Įstaigos registracijos adresas yra J. Savickio g. 4., Vilnius, LT-01108, įstaigos būstinė yra
adresu J. Basanavičiaus g. 18, Vilnius, LT-03224. Įstaiga yra ribotos civilinės
atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant meno,
švietimo, kultūros, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Pagrindini įstaigos veiklos tikslai:

Jaunimo užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas;

Jaunimo saviraiškos, bendravimo ir kultūrinių poreikių tenkinimas;

Etninės kultūros, amatų ir meno puoselėjimas bei skleidimas, jaunimo iniciatyvų ir
kūrybinių ieškojimų skatinimas;

Prasmingo jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio organizavimas;

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas, siekiant skatinti jaunimo konkurencingumą
darbo rinkoje bei didinant galimybes užimtumo srityje;

Sveikos gyvensenos propagavimas, asmenų fizinės sveikatos stiprinimas, poreikio
fiziniam aktyvumui diegimas;

Lietuvos tradicijų bei amatų puoselėjimas ir atkūrimas;

Visuomenės švietimas ir skatinimas domėtis menu, istorija bei kultūra;

Visuomenės švietimas organizuojant įvairius renginius, varžybas, išvykas, seminarus,
paskaitas, diskusijas, stovyklas, šventes, edukacines programas ir kt.

Įstaigos direktorius ir savininkas – Deividas Zaicevas.

Įstaigos darbuotojų skaičius 2021 metų pradžioje: 3.

Įstaigos darbuotojų skaičius 2021 metų pabaigoje: 8.

VšĮ “Jaunimo kelias” neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų
panašių struktūrinių vienetų.
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ĮSTAIGOS VEIKLA 2021 m.

Nuo sausio mėn. 1 d. įstaiga tęsė akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros centro
„Vaikų uostas“ veiklą. Vykdant vaikų dienos centro veiklas įstaigos darbuotojai ugdė
vaikų socialinius, sociokultūrinius bei gyvenimo įgūdžius, saugojo jų teises, teikė
informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams.

Birželio 26- liepos 2 dienomis buvo įgyvendinta prevencinė vaikų vasaros stovykla
,,Patyriminis nuotykis’’. Jos tikslais buvo puoselėti sveiką gyvenseną, neformalaus
ugdymo pagalbą dirbti žalingų įpročių temomis bei įveikti gyvenimo gamtoje iššūkį.

Nuo rugsėjo 1 d. mūsų įstaiga pradėjo teikti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, kurių
tikslas tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti
aktyviais visuomenės nariais. Šiuo metu yra vykdami du būreliai – Vaikų ir jaunimo
choras "Omega" (120101639*)  ir Vaikų ir jaunimo teatro studija (120400451*).

* NŠPR kodas – neformaliojo švietimo programų registro suteiktas kodas.

Nuo birželio 1 d. mūsų įstaiga atidarė kavinę „CoffeTeka“ adresu J. Basanavičiaus g. 18,
Vilnius. Kavinės tikslas įkurti patrauklią erdvę neformaliam jaunimo bendravimui bei
įstaigos veiklų finansinis palaikymas, nes uždirbtas pelnas yra naudojamas įstaigos veiklų
plėtrai bei nenumatytoms išlaidoms. Taip pat buvo atidaryta elektroninė parduotuvė
Primusliber.lt, kur galima įsigyti knygų internetu. Uždirbtas pelnas naudojamas įstaigoms
tikslams pasiekti.

Nuo rugsėjo 1 d. pradėta komerciniu pagrindu teikti Lietuvos nacionaliniam radijo ir
televizijos (LRT) visuomeniniam transliuotojui laida „Krikščionio žodis“, kur yra
pasakojama apie ortodoksų gyvenimą Lietuvoje. 26 min. laida būdavo transliuojama
kartą per savaitę.

2021 metų pabaigoje VšĮ „Jaunimo kelias“ jungė 10 aktyvių savanorių.

Ateinančiais 2022 metais įstaiga planuoja tęsti minėtus projektus, bei vystyti juos.

VšĮ “Jaunimo kelias”
direktorius Deividas Zaicevas
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