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• Reikjavikas yra suskirstytas į 5 dalis

• Vesturbair, Midborg ir Hlidar; Laisvalaikio centras Tjörnin www.tjornin.is

• Laugardalur, Haualeiti og Bustadir: Laisvalaikio centras Kringlumýri www.kringlumyri.is

• Breidholt: Laisvalaikio centras Miðberg www.midberg.is

• Gravarvogur: Laisvalaikio centras Gufunesbær www.gufunes.is

• Aurbair, Gravarholt og Ulvarausdalur: Laisvalaikio centras Ársel www.arsel.is

• Reikjaviko miesto Laisvalaikio centrai kuruoja popamokinės veiklos ir jaunimo centrų veiklą

Reikjaviko miesto mokyklų ir

popamokinės veiklos sritis

http://www.tjornin.is/
http://www.kringlumyri.is/
http://www.midberg.is/
http://www.gufunes.is/
http://www.arsel.is/


Popamokinė veikla

• Popamokinės veiklos užsiėmimai yra skirti 6 – 9 metų vaikams (1. – 4. klasė)

• Vaikai susiranda draugų, gerina savo socialinius įgūdžius, žaidimo metu mokosi 
islandų kalbos 

• Popamokinės veiklos centrai dirba ir tuomet, kai mokyklose yra organizacinės ar 
pokalbių su tėvais dienos, bet yra uždaryti per žiemos atostogas. 

• Popamokinės veiklos centrai siūlo užsiėmimus ir vasaros laikotarpiu. 

• Detalesnę informaciją galite rasti http://reykjavik.is/fristundaheimili

http://reykjavik.is/fristundaheimili


Jaunimo centrai

• Jaunimo centrai yra skirti 10 – 16 metų vaikams

• Jie veikia 1-2 kartus per savaitę dienos metu ir yra skirti 10 – 12 metų vaikams

• Jie veikia 2-3 vakarus per savaitę ir yra skirti 13 -16 metų vaikams, kai kurie iš jų 
veikia ir dienos metu 

• Didžiausias dėmesys yra skiriamas prevencijai, asmenybės stiprinimui bei turiningam 
laisvalaikiui 

• Veikia įvairūs būreliai, vyksta užsiėmimai grupėse, vykdomi laikini projektai, laisvai 
pasirenkama veikla

• Veikla vykdoma atsižvelgiant į paauglių demokratines kompetencijas

• Visą detalesnę informaciją rasite http://reykjavik.is/felagsmidstodvar
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Prevencijos svarba

Islandiškas modelis

• Nuo 2000 metų didelis dėmesys yra 
skiriamas paauglių rizikos veiksnių 
mažinimo ir alkoholio vartojimo 
prevencijos programoms

• Tėvų, mokyklos, laisvalaikio centrų 
specialistų bei kitų su vaikų ugdymu 
susijusių asmenų bendradarbiavimas

• Pastaraisiais metais rizikos veiksnius 
yra siekiama sumažinti sistemingai 
organizuojant mokymus, stiprinant 
paauglių pasitikėjimą savimi bei tėvų 
vieningumą

Svarbiausios prevencijos dalys

Laiko praleidimas su 
tėvais

Draugai

Organizuota 
laisvalaikio veikla

Rūpestis 
bei tėvų 

švelnumas



Vaikų buvimo lauke laiko 
apribojimas Islandijoje

• 12 metų bei jaunesniems vaikams po 20:00 val. viešose vietose 
vieniems būti negalima, nebent juos lydėtų 18 metų ar vyresnis 
asmuo.

• 13 – 16 metų vaikams po 22:00 val. viešose vietose vieniems būti 
negalima, nebent jie yra pakeliui namo iš oficialaus mokyklos, sporto 
ar jaunimo susiėjimo. 

• Nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. vaikų buvimo lauke laikas prailgėja 
dviem valandom. 



Laisvalaikio užimtumo kortelė

• Laisvalaikio centro tinklalapis – www.fristund.is

Reikjavike galioja laisvalaikio užimtumo kortelė (Frístundarkort)

• Pagrindinis laisvalaikio užimtumo paramos tikslas ir uždavinys yra suteikti visiems 
vaikams bei paaugliams galimybę dalyvauti konstruktyvioje laisvalaikio veikloje, 
nepriklausomai nuo finansinės ar socialinės padėties. 

• Skiriama 50.000 kr. parama kiekvienam 6 – 18 metų vaikui, kurių nuolatinė gyvenamoji 
vieta yra Reikjavike.

• Tai nėra tiesioginės išmokos tėvams, tačiau jie vaiko vardu gali panaudoti minėtą sumą 
būrelių bei treniruočių išlaidoms apmokėti. 

• Apmokėjimai laisvalaikio užimtumo kortele vyksta per Rafrænn Reykjavík arba per 
organizacijų registracijos sistemas

http://www.fristund.is/

