
JAUNIMO POREIKIŲ AJC VEIKLOMS TYRIMAS (2021) 

 

2021 gegužės-birželio mėnesiais buvo atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti Vilkaviškio atviro 

jaunimo centro lankytojų poreikius. Tyrimui buvo pasirinktas internetinės apklausos būdas su 12 

klausimų. Tyrime dalyvavo 126 jaunuoliai iš Vilkaviškio rajono. Tyrimą atliko Vilkaviškio vaikų ir 

jaunimo centro skyriaus Atviro jaunimo centro specialistai darbui su jaunimu. 

 

Bendroji informacija apie respondentus 

 

 

1 diagrama. Respondentų lytis 

 

Diagramoje matyti, jog respondenčių merginų/moterų buvo daugiau negu vaikinų/vyrų (pavyko 

apklausti 77 merginas ir 49 vaikinus). 

 

 

2 diagrama. Respondentų amžius 



Daugiausia buvo apklausta 14 – 19 metų amžiaus respondentų (79). Vyresnių nei 18 m. amžiaus 

respondentų skaičius itin mažas, nes dauguma Vilkaviškio miesto jaunimo baigę mokyklą išvažiuoja 

studijuoti į kitą miestą (Kauną, Klaipėdą, Vilnių, kt.) ir retai sugrįžta į gimtąjį miestą, atitolsta nuo 

čia siūlomų veiklų.  

 

3 diagrama. Respondentų gyvenamoji vieta 

 

Kaip matyti diagramoje, VAJC lanko dvigubai daugiau Vilkaviškio mieste nei rajone gyvenančių 

jaunuolių. Rajone gyvenantys jaunuoliai naudojasi mieste suteikta galimybe laiką leisti laisvai 

prieinamoje jaunimui skirtoje erdvėje, tačiau mažesnis kaime gyvenančių centro lankytojų skaičius 

rodo, jog galimai yra patogaus susisiekimo trūkumas. 

 

 

4 diagrama. Respondentų pagrindinė veikla 

 



Didžioji apklausos respondentų dalis yra moksleiviai (116 atsakiusiųjų), po 3 yra studijuojančių bei 

dirbančių ir 4 yra mokslą bei darbą derinančių jaunuolių. Natūralu, kad didžioji dauguma respondentų 

yra moksleiviai, nes ir į VAJC ateinančių jaunuolių didžioji dalis yra mokyklas lankantys jauni 

žmonės.  

 

Jaunuolių teiravomės, kokie jų dažniausi laisvalaikio praleidimo būdai. Respondentai dažniausiai 

rinkosi mokymąsi (115 ats.) ir bendravimą su draugais (105 ats.), kasdieninius žaidimus kompiuteriu 

(56 ats.), būrelių lankymą (89 ats.), sporto klubo lankymą (77 kartą ar daugiau per savaitę, 23 bent 

kartą per mėnesį), savanoriavimą (43 ats.). Savo hobį turi ir mėgstama veikla patogiu metu užsiima 

113 jaunuolių, bent kartą per savaitę su draugais važinėjasi automobiliu 59 jaunuoliai, motoroleriu 

25 jaunuoliai. Jaunuoliai esant galimybei taip pat žvejoja, lankosi parduotuvėse, bei kavinėse. 

 

 

5 diagrama. Respondentų nuomonė apie galimybes dalyvauti VAJC veiklose 

 

Diagramoje matyti, jog beveik pusei respondentų (59 ats.) galimybių dalyvauti AJC veiklose 

pakanka, didelei daliai (44 ats.) pakanka iš dalies. 17-ai jaunuolių galimybių nepakanka. Galimai 

jaunuoliai norėtų dalyvauti veiklose, tačiau gyvena ne mieste, o rajone ir ne visada turi galimybę 

reikalingu metu atvykti į arba išvykti iš miesto. 

 

Mes klausėme jaunuolių, „Kokios laisvalaikio praleidimo formos yra populiarios jūsų draugų 

tarpe?“, šiame klausime respondentai turėjo įrašyti savo variantą. Sužinojome, kad susitikę draugai 

dažniausiai eina pasivaikščioti, bendrauja ir kalbasi, sportuoja sporto klube arba lauke (krepšinis, 

tinklinis), klausosi muzikos, piešia, žaidžia kompiuterinius žaidimus. 



 

6 diagrama. Respondentų lankymasis VAJC 

 

13,5 % respondentų (17 ats.) atsakė, jog lankosi daugiau nei kartą per savaitę, 15,1 % (19 ats.) ateina 

kartą per savaitę, 19 % (24 ats.) apsilanko kartą per mėnesį, 28,6 % (36 ats.) dalyvauja įvairuose 

renginiuose. 23 respondentai atsakė, kad VAJC nesilanko, tačiau suprantama, jog centro skelbiama 

informacija juos pasiekia, kadangi jie užpildė anketą net ir karantino metu. Tikėtina, kad tam tikru 

metu stebintys VAJC veiklą jaunuoliai patys prisijungs veiklose, apsilankys centre. 

 

 

7 diagrama. Respondentų lankymosi VAJC tikslai 

 

Džiugu, kad jaunuoliai į VAJC ateina dėl įvairių priežasčių, bet pagrindinė akivaizdžiai išryškėjusi 

7-oje diagramoje yra tiesiog buvimas su draugais. Veiklos, kurios jaunuolius traukia labiausiai yra 

stalo žaidimai, kino filmų žiūrėjimas, muzikos kabinetas su instrumentais, maisto gamyba, pulo 

žaidimas, savanorystė, stalo tenisas. Mačiau populiarios veiklos yra klasės valandėlės, 



fotografavimas, VMSIC susirinkimai, galimybė dainuoti, galimybė atrasti ką nors naujo bei 

bendravimas su vyresniais jaunuoliais. 

 

 

8 diagrama. VAJC veiklų atitikimas poreikiams 

 

Diagramoje matyti, jog didžiosios daugumos lankytojų poreikius veiklos, vykdomos VAJC atitinka 

visiškai (45 ats.) arba iš dalies (50 ats.). 29 respondentai atsakymo neturi, nes nesilanko/-ė VAJC 

veiklose ne karantino metu ir džiugu, jog tik vienas atsakė, kad veiklos visiškai neatitinka jo poreikių. 

 

 

9 diagrama. Jaunimo savirealizacija 

 

Jaunuolių klausėme, kokia veikla užsiimdami jie jaučiasi save realizuojantys, kur jie galėjo pateikti 

savo atsakymų variantus. Žvelginat į atsakymus matyti, kad bendravimas su  draugais yra pats 

svarbiausias (88 ats.), mažiau svarbi yra kūrybinė veikla (55 ats.), sportas (38 ats.), bendravimas su 



šeima (37 ats,) bei savanorystė (34 ats.). Ne visi jaunuoliai mėgstamą veiklą yra atradę (9 ats.), 

tačiau jie dar jauni ir galimybių atrasti save dar daug. 

 

 

10 diagrama. VAJC veiklų pasiūlymai įdomiam laisvalaikiui 

 

Galiausiai jaunimo teiravomės, ką reikia pasiūlyti, kad laisvą laiką praleisti VAJC būtų turiningiau ir 

įdomiau. Daugiausiai respondentų pasirinko pramoginius renginius (80 ats.), populiarūs atsakymai 

buvo kelionės (68 ats.), Stovyklos (61 ats.), žygiai (57 ats.), socialinių akcijų bei sporto užsiėmimų 

(po 31 ats.), mokymą bei seminarų (26 ats.). Mažiau dėmesio susilaukė plaukimas baidarėmis bei 

šokiai). 

 

 

  



IŠVADOS 

1. AJC dažniausiai lankosi 14-18 metų jaunuoliai, kurių didžioji dalis gyvena Vilkaviškio 

mieste.  

2. Svarbiausias dalykas jaunimui laisvalaikiu – draugai. 

3. AJC, jaunuolių pageidavimu, turėtų būti organizuojama daugiau diskotekų, išvykų, stovyklų, 

žygių, stovyklų. 

4. AJC jaunuoliams yra patrauklus. 

 

 

 

 

 


