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2017 m. VEIKLOS ATASKAITA
2018-08-27
Klaipėda
I. Aprašas

Asmenybės ugdymo kultūros centras – tai neformalaus švietimo įstaiga, ypatingą dėmesį
skirianti žmogaus kaip asmenybės ugdymui. Centras teikia įvairiapusiškas kultūrines, sportines,
neformalaus švietimo paslaugas Klaipėdos miestiečiams, motyvuojant visuomenę tapti ne tik
stebėtoju, bet ir aktyviu sociokultūrinio gyvenimo dalyviu. Įstaiga organizuoja viešus ir privačius
kultūrinius ir socialinius renginius, tarptautinius seminarus, neformalaus švietimo edukacines
stovyklas, siūlo įvairius edukacinius ir pramoginius neformalaus švietimo užsiėmimus, stovyklas.
II. Darbuotojai ir savanoriai
2017 m. viešojoje įstaigoje ,,Asmenybės ugdymo kultūros centras’’ dirbo 11 darbuotojų,
savanoriavo – 15.
III. Paslaugos
Būreliai
2017 m.

Edukaciniai užsiėmimai

Kovos menų klubas
BUDOKAN;
Kaligrafijos dirbtuvės;
Teatro dirbtuvėlės „Aš čia”.

Tarptautiniai Aikido
seminarai;
Mugė “Pažink save”;
,,Pojūčių
eksperimentas’’.

Stovyklos
Stovykla
„Pažink save”.

Kita
Japoniško
gimtadienio
šventės.

IV. Lankytojų/ renginių dalyvių skaičius
Klubas
BUDOKAN
2017 m.

Kaligrafijos
dirtuvės

390

Teatro dirbtuvės
„Aš čia“

10

15

Stovykla
„Pažink save“
250

Kiti vieši ir
privatūs
renginiai
4000

V. Renginiai ir projektai
PAGRINDINIAI 2017 M. SUORGANIZUOTI RENGINIAI
2017 m. sausis - spalis

Stovykla „Pažink save“

„
Pažink save“ - tai stovykla skirta
mokyklinio amžiaus jaunuoliams,
norintiems išmėginti save ir
tobulėti,
išbandant
daug

2017 m. kovas

2017 m. kovas

įvairiausių
veiklų:
Aikido,
kaligrafiją, žongliravimą, teatro
raišką, kalvystės meną, muzikos
kūrimą,
modernųjį
šokį,
dainavimą ir kitas veiklas, kurios
puikiai dera su ilgai išliekančiais
įspūdžiais ir naudinga patirtimi,
orientuota į asmenybės ugdymą,
savęs pažinimą ir savo vertybių
suvokimą.
Šioje
stovykloje
siekiame ir puikiai praleisti laiką,
ir atsakyti į savo vidinius
klausimus, suteikiame progą
susipažinti su įvairių profesijų
atstovais, kurie papasakoja savo
sėkmės
istorijas,
dalinasi
patirtimi. 2017 metais buvo
suorganizuotos 6 ,,Pažink save”
stovyklos: žiemos, pavasario,
vasaros ir rudens atostogų metu.
Stovykla
vykdoma
Klaipėdos
mieste, todėl asmeninį tobulėjimą
lydi
šio
nuostabaus
krašto
pažinimas. Vasaros metu stovykloje
organizuotos išvykos į žymias
Klaipėdos
vietas, orientacinės
žaidynės bei kelionės į Neringos
regioną, kur jaunuoliai ne tik gali
mėgautis gamta, saule ir jūra, bet ir
turtingu kultūriniu paveldu.
Socialinių renginių ir Mobiliųjų Kovo mėnesį buvo organizuojami ir
teatro pamokų ciklas “Gerbkime rengiami trys vieši socialiniai
renginiai „Gerbkime vieni kitus“ ir
vieni kitus”
šešios Mobiliosios teatro pamokos,
kurios buvo skirtos savaitei „Be
patyčių“. Jų metu kartu su
moksleiviais
kalbėta
apie
pasitikėjimą savimi, pagarbą sau ir
kitam, kur galima kreiptis pagalbos
norint išvengti patyčių bei kaip
taikiai
spręsti
konfliktus.
Renginiuose dalyvavo apie 500
moksleivių iš skirtingų Klaipėdos
mokyklų kartu su atlydėjusiais
socialiniais pedagogais
Teatro dienos dirbtuvėlės
Teatro dienos dirbtuvės vaikams ir
jaunimui
Akropolyje,
vaikų
kambaryje ,,Pasakų šalis”, kurių
metu vaikai supažindinami su
teatru, muzika ir jų komunikacija.
Kuriami siužetai, vaidmenys,
trumpi etiudai. Renginys pritraukė
daugiau nei 50 vaikų ir
suaugusiųjų.

2017 m. liepa, rugpjūtis

2017 m. rugpjūtis

2017 m. rugsėjis

2017 m. rugsėjis

2017 m. spalis-gruodis

,,Pažink save”, MUGĖ – tai
renginys visai šeimai, skirtas
susipažinti
su
įvairiomis
meninėmis,
sportinėmis,
mokslinėmis,
profesinėmis
ir
saviraiškos
veiklomis,
organizuojamomis
vaikams
ir
jaunimui stovykloje „Pažink save“.
Veiklas jungia bendras tikslas:
asmenybės ugdymas ir savęs
pažinimas, todėl renginyje šalia
įvairių
stovyklos
dalyvių
pasirodymų, rengiamos dirbtuvės,
kurias pristato veiklų vadovai ir
stovykloje
dalyvaujantys
ar
dalyvavę
jaunuoliai.
Mugė
pritraukė
daugiau
nei
200
miestiečių ir miesto svečių.
„Japonų kultūros diena“
Nemokamas socialinis ir kultūrinį
renginys „Japonų kultūros diena“.
Renginyje dalyvavo Japonijos
ambasada iš Vilniaus, ,,Japonų
sodai” iš Plungės rajono, ,,Kendo”
klubas iš Kretingos, karate kovos
menų atstovai iš Vilniaus bei kiti
menininkai ir japoniškos kultūros
propaguotojai. ,,Japonų kultūros
dienoje” dalyvavo apie 700 žmonių,
suaugusiųjų ir vaikų.
Aktyvus dalyvavimas Klaipėdos
savivaldybės
organizuojamame
renginyje Judrioji mugė. Mugėje
pristatėme
ir
supažindinome
klaipėdiečius su Aikido kovos
menu, rengėme vaikams viešą
treniruotę. Mugėje dalyvavo visų
Klaipėdoje
esančių
mokyklų
mokiniai ir mokytojai bei kiti
Klaipėdiečiai, viso apie 3000
žmonių.
Kūrybiškumo paskaitos Klaipėdos Paskaitų tikslas - supažindinti
miesto
ir
Klaipėdos
rajono vaikus su kūrybiškumo nauda ir
mokyklose.
kiekvieno
asmeninėmis
galimybėmis. Teatro ir muzikos
disciplinų pagalba siekiame sukurti
saugią aplinką, kurioje vaikai
atsipalaiduotų,
susikoncentruotų,
pasiektų
paskaitoje užsibrėžto
asmeninio tikslo ir kiekvienas
atrastų savyje plačias kūrybiškumo
galimybes.
,,Pojūčių
eksperimentas"„Pojūčių eksperimentas“
vaizduotės
spektaklis,
performansas, kuriame garsais,
kvapais, skoniais, prisilietimais

MUGĖ ,,Pažink save”

siekiama
sužadinti
pojūčius.
Dalyviai su užrištomis akimis
tyrinėja pojūčius, bando suvokti
aplinką kitaip nei įprastai tai daro,
praplečia vaizduotę ir pasaulio
suvokimą. Šiame spektaklyje scena
neturi
konkrečios
vietos, ji
persikelia į kiekvieno dalyvio
sąmonę. Visi dalyviai yra svarbūs,
nes jie patys yra pagrindiniai
personažai.
„Pojūčių
eksperimentas“
spalio-gruodžio
mėnesiais įvyko daugiau nei 15
mokyklų ir pasiekė daugiau nei 300
moksleivių. Lapkričio mėnesį BIG
prekybos centro viešame renginyje
,,Šeimos
diena”.
,,Pojūčių
eksperimentas” pristatytas miesto
bendruomenei. Į šį eksperimentą
buvo įtraukti vaikai ir suaugusieji
bei
žmonės
turintys
regos
problemų: t.y. silpnaregiai arba
dalinai apakę.

VI. Finansinė ataskaita
Finansinė ataskaita 2017 metams (pateikiami iki vienetų suapvalinti skaičiai):
Pajamos
Europos sąjungos
struktūrinis fondas
Savivaldybės projektai

Suma, eur

Sąnaudos
11 039 Patalpų nuoma ir
komunaliniai
8 407 Darbo užmokestis ir
socialinio draudimo
įmokos

Suma, eur
4 544
1 590

Mokesčiai už
atestacinius Aikido
egzaminus

289 Renginių organizavimas

8 216

2 proc. parama

125 Veiklos vykdymo sąlygų
gerinimas

12 846

Parama

Neformalus ugdymas,
savanorystės skatinimas

Fiziniai asmenys*

4 217 Kvalifikacijos kėlimas

Juridiniai asmenys**

1 993 Viso

Viso

26 070 Likutis metų pabaigai

780
401
26 377
-307

* Suaugusiems – 35 EUR mėnesinis įnašas
Moksleiviams, studentams – 30 (20) EUR mėnesinis įnašas
Dalis VšĮ “Asmenybės ugdymo kultūros centro” narių dalyvauja užsiėmimuose nemokamai, prisideda prie organizcijos veiklos
gerinimo, yra iš socialiai remtinų šeimų, teikia pagalba organizaciniais klausimais arba pasižymi išskirtiniais talentu ir
pasiekimais sportinėje arba meninėje veikloje, teikia finansinę paramą.
*
* Všį Nacionalinė moksleivių akademija,
asociacija Ateities Specialistų Klubas,
Jungtinė Takemusu Aikido federacija,
Šv. Ignaco Lojolos kolegija,
Klaipėdos Turizmo mokykla,
UAB Solutera

