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UDC – švietimo, kultūros paslaugos, orientuotos į tame regione gyvenančius ir atvykstančių arba 

galinčių atvykti žmonių poreikius, vaikams ir suaugusiems teikianti institucija. 

DC veikla nukreipta į visas gyventojų grupes bei sluoksnius ir apima darbą su: ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais, suaugusiais, socialinių problemų turinčiais 

asmenimis, neįgaliaisiais, pagyvenusiais asmenimis, siekiant sudominti aplinkinius gyventojus savo 

teikiamomis paslaugomis. 

Švietimo prieinamumas – tai mokymo (si) sąlygų pritaikymas, atsižvelgiant į besimokančiojo 

poreikius ir galimybes; švietimo prieinamumo kriterijai: mokymo įstaigų struktūra, mokymo turinio 

aktualumas, geografinis prieinamumas, fizinis prieinamumas, besimokančiojo motyvacija. 

Atlikus tyrimą, galima daryti išvadą, jog švietimo prieinamumo kriterijai gana tiksliai atliepia 

pagrindines UDC švietėjiškos veiklos kryptis ir UDC Kintuose atlieka itin svarbų vaidmenį. 

Naudojasi bibliotekos (skaityklos, kompiuterių erdvės) paslaugomis daugiau nei 60 procentų 

respondentų. Daugelis leidžia laiką po pamokų DC, lankosi mokykliniuose renginiuose (koncertuose, 

susirinkimuose, paskaitose, susitikimuose ir pan.). 

Beveik pusė respondentų lankosi koncertuose, susitikimuose, paskaitose bei susirinkimuose. 

Reguliariai lanko užsiėmimus sporto salėje, savanoriauja, padeda organizuoti renginius. 

Nemaža pasiūla renginių, klubų. Siūlomos veiklos, užsiėmimai patinka žmonėms. 

Daugelis nori nemokamų užsiėmimų, keletas norėtų ir mokamų. Patinka leisti savo laisvalaikį, 

patogus užsiėmimų laikas, įdomios veiklos. Labiausiai patinka sportinė, meninė, technologinė ir 

bendravimo, bendradarbiavimo veikla. 

Pramogoms daugiausiai per mėnesį skiria nuo 4-9 eurų. Miestelyje gyvenančių žmonių lankosi iki 30 

procentų, o visi kiti iš aplinkinių kaimų. Mokinius veža autobusai, o pagyvenusiems žmonėms 

sunkiau atvykti vakare iš aplinkinių kaimų. Tad, kai kuriems tenka ir atsisakyti šių paslaugų. 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Daugiafunkcio centro tolimesnės veiklos planavimui ir planų įgyvendinimui rekomenduojama: 

Kartą per metus apklausti tikslines grupes apie jų įgyvendintus poreikius ir lūkesčius. Ne rečiau kaip 

kartą per metus kartu su tikslinių grupių vadovais ar lyderiais aptarti seniūnijos bendruomenės 

poreikius ir galimus pasiūlymus. Vadovautis požiūriu, kad problemos sprendžia jų į(si)vardijimas ir 

(pasi)siūlymai, o ne pasyvusis ignoravimas ir kritika. Skirti daugiau dėmesio bendroms savanorių – 

veiklų vadovų paieškoms, o lyderiais gali būti kiekvienas bendruomenės narys. 


