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Atmintinė naujokui. Veiklos organizavimas 

 

Jeigu nori lankyti  

Jaunuolių dienos centrą,  

reikia sveikatos  

patikrinimo pažymos. 

 

Sveikatą patikrins Tavo  

šeimos gydytojas.  

 

Gydytojas pasakys, ar Tu  

gali lankyti  

Jaunuolių dienos centrą. 

 

Reikia pateikti prašymą 

Panevėžio miesto savivaldybės  

Socialinių reikalų skyriuje  

dirbančiam darbuotojui. 

 

Prašymą turi parašyti  

Tavo mama, tėtis 

arba globėjas. 

 

Jaunuolių dienos centre  

būsi priimtas į labiausiai  

Tau tinkamą grupę. 

 

Jaunuolių dienos centro 

darbo laikas  

nuo 7:00 val. iki 17:30 val. 

 

Veiklos lankytojams vyksta  

pagal JDC dienotvarkę. 

 

Veiklų yra visokių,  

Kiekvienam pagal poreikį. 
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Į Jaunuolių dienos centrą  

gali atvažiuoti 

Jaunuolių dienos centro autobusu. 

 

Į namus gali parvažiuoti  

Jaunuolių dienos centro autobusu. 

  

Reikalingi dokumentai 

 

Į aplanką bus segami  

šie Tavo dokumentai: 

 

tėvų ar globėjų prašymas, 

 

Tavo neįgaliojo pažymėjimo 

kopija, 

 

Tavo paso  

arba  

asmens kortelės kopija, 

 

Tavo sveikatos  

patikrinimo pažyma, 

 

Tavo slaugos (priežiūros)  

poreikio nustatymo  

pažymos kopija, 

 

Tavo darbingumo lygio 

nustatymo  

pažymos kopija. 
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Išvardintus dokumentus atnešk  

į Jaunuolių dienos centrą. 

 

Jaunuolių dienos centras  

pasirašys su Tavimi  

arba su Tavo  

tėvais ar globėjais sutartį. 

 

Tu, tavo tėvai ar globėjai,  

perskaitysite sutartį  

ir patvirtinsite parašais. 

  

Darbuotojai 

 

Jaunuolių dienos centre 

dirba: 

 

socialiniai darbuotojai,  

socialinio darbuotojo padėjėjai, 

 

individualios priežiūros 

darbuotojai. 

 

Visi darbuotojai turi  

tinkamą išsilavinimą. 

  

Mokestis už JDC paslaugas 

 

Lankytojas, už jam  

suteiktas paslaugas, 

moka mokestį. 

 

Apie mokestį Tau paaiškins  

Jaunuolių dienos centro 

direktorius. 
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Mokestis neskaičiuojamas tada, 

kai: 

 

Tu sirgai  

ir parašei prašymą  

dėl mokesčio neskaičiavimo, 
 

 

atostogavai  

ir parašei prašymą  

dėl mokesčio neskaičiavimo, 

 

Jaunuolių dienos centras nedirbo. 

  

JDC veiklos 

 

Jaunuolių dienos centre yra  

šios veiklos: 
 

keramika, 

 

technologijos, 

 

vilnos vėlimas, 

 

namų ruoša, 

 

individuali mankšta, 
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informacinės technologijos, 

 

integracija, 

 

relaksacija, 

 

muzika, 

 

sportas, 

 

tenisas, 

 

baseinas, 

 

dailė, 
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teatras, 

 

sportiniai šokiai, 

 

fotografija, 

 

Be tabu studija, 

 

Darbo studija 

  

JDC reikia turėti: 

 

šlepetes, 

 

sportinę aprangą, 

 

sportinius batelius, 
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priemones baseinui  

(jeigu lankai). 

  

JDC dienotvarkė 

 

JDC autobuso vairuotojas pradeda 

darbą  

6:45 val. 

 

JDC dirba 

 

nuo 7:00 val.  

 

iki 17:30 val. 

 

Pirmas reisas 

atvyksta į JDC 

 

8:00 val. 

 

Antras reisas  

atvyksta į JDC 

  

9:30 val.  
 

 

Mankšta 

 

arba 

  

sportiniai šokiai  

8:15 val. 

 

Dienos aptarimas „Labarytis“ 

9:00 val. 
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Pusryčiai 

 

9:15 val. 

 

Pirma veikla 

 

10:00 val. 

 

Antra veikla 

 

Integracija 

 

11:00 val. 

 

Trečia veikla 

 

12:00 val. 

 

Ketvirta veikla 

 

13:00 val. 

 

Laisvalaikis 

 

13:50 val. 

 

Pokalbių klubas 

 

14:45 val. 

 

Pokalbių klubas 

 

14:45 val. 
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Penkta veikla 

 

15:00 val. 

 

Laisvalaikis 

 

16:00 val. 

 

Dienos aptarimas su  

savo grupe 

 

16:15 val. 

 

Vykimas į namus. 

 

Pirmas reisas. 

 

16:15 val.  

 

Vykimas į namus. 

 

Antras reisas.  

 

17:30 val. 

 

Vieną dieną prieš šventę 

JDC dirba iki 16:30. 

 

Kiekvieną penktadienį 

JDC dirba iki 16:30. 

  

Kaip mus rasti? 

 

JDC adresas: 

 

Kranto g. 18, 

 

Panevėžys 

 

LT-35173 
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Telefonas: 

 

8 (45) 58 25 98 

 

Internete: 

 

www.pjdc.lt 

 

„Facebook“  

Jaunuolių dienos centras 

 

Direktorė 

 

Lina Trebienė 

 

http://www.pjdc.lt/

