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ROKISKIO JAUNIMO CENTRO ATVIRoJo DARBo SU JAUNIMU TVARKoS
APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Roki5kio jaunimo centro (toliau - Centro) atvirojo darbo su jaunimu tvarkos apra5as
(toliau - Apra5as) nustato atvirojo darbo su jaunimu tikslus ir uZdavinius, principus, atvirojo darbo
su jaunimu organizavimo tvarkq, atvirojo darbo su jaunimu vertinimo rodiklius.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos apra5u, patvirtintu
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos irdarbo ministro 2019m. spalio 15 d. isakymuNr. A1-
614, Atvirqiq jaunimo centrq veiklos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialines apsaugos
ir darbo ministro 2012m, gruodZio 11 d. isakymuNr. Al-570 (Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 2 d. isakymo Nr. A1-3 redakcija), Atvirqiq jaunimo
centrq ir atvirqjq jaunimo erdviq veiklos kokybes uZtikrinimui rekomendacijomiso patvirtintomis
Jaunimo reikalq departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m.
geguZes 10 d. isakymu Nr. 2Y-77 (1.4), Atviryjq jaunimo centrq ir erdviq koncepcija, patvirtinta
Jaunimo reikalq departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m.
balandZio 7 d. isakymu Nr. 2V-38-(1.4), Roki5kio jaunimo centro nuostatais.

3. Apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. atvirasis darbas su jaunimu - darbas su jaunimu, paremtas jaunq Zmoniq savanori5ku

apsisprendimu ir uZtikdnantis aktyvq jq isitraukim4, neatsiZvelgiant i socialini status4. Tokio darbo
s4lygos nustatomos teises aktuose.

3.2 darbas su bendruomene - atvhqi darb4 su jaunimu vykdandios organizacijos
kryptinga veikla, kuria siekiama stiprinti gyvenamosios vietos bendruomenes (toliau
bendruomene) nariq tarpusavio bendradarbiavimo ry5ius, sprendZiant su jaunimu susijusias
problemas, ir kuri apima tarpZinybini ir tarpinstitucini bendradarbiavim4, jaunimo interesq
atstovavim4, bendrq projektq ir renginiq rengimq, jaunimo iniciatyvq palaikym4 ir kt.;

3.2. darbas su jaunimo grupdmis - kryptinga atvirqji darb4 su jaunimu vykdandios
organizacrlos veikla, kuri padeda stiprinti jaunimo tarpusavio ry5ius ir igyvendinti jaunimo ugdymo
tikslus;

3.3. darbuotojas, vykdantis atvir4ji darb4 su jaunimu, - su jaunimu atviruosiuose
jaunimo centruose ir (ar) atvirosiose jaunimo erdvese dirbantis asmuo, skatinantis asmenini ir
socialini jaunimo tobulejimq, stiprinantis jo prisitaikymo prie aplinkos gebejimus ir turintis Siam
darbui reikaling4 kompetencij a;

3.4. individualus darbas su jaunimu - trumpalaikes konsultacijos arba tgstine pagalba
jaunam Zmogui ivairiose gyvenimo situacijose, siekiant ji igalinti sprgsti savo asmenines ir
socialines problemas;

3.5. intervtzija - atvejq, susijusiq su darbu su jaunimu, aptarimas profesionalq grupeje,
i5laikant konfi dencialumo bei profesines etikos principus;

3.6. supervtzija - konsultacine pagalba su jaunimu dirbantiems specialistams, vadovams,
komandoms bei organizacijoms, norindioms tobuleti ir efektyviau dirbti darbo su jaunimu srityje
(pavyzdliui, susidarius SU sudetingoms situacijoms darbe);

3.7. tarpsektorinis bendradarbiavimas - bendra valstybes ir savivaldybiq institucijq,
visuomenes, nevyriausybiniq oryanizacijq, verslo ir Ziniasklaidos sektoriq veikla, kuria siekiama
padeti igyvendinti bendrus tikslus;

3.8. tarpZinybinis bendradarbiavimas - bendra valstybinio, verslo ir nevyriausybinio
sektoriq veikla, kuria siekiama padeti igyvendinti bendrus tikslus;



:2

3.9. Iankytojas - 14-29 metq amZiaus asmenys, lankantys atvirqj4 jaunimo centrq, arba
erdvg.

3.10. jaunimas - du ir daugiau asmeil.l nuo 14 iki29 metq.
3.11. kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybiniq organizacijq pletros

istatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindq istatyme ir Lietuvos Respublikos
savanori5kos veiklos istatyme.

II SKYRIUS
ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU TIKSLAS IR UZUN.VINIEI

4. Atvirojo darbo su jaunimu tikslas ugdyti asmenines ir socialines jaunimo
kompetencijas, siekiant padeti jam aktyviai isitraukti i bendruomeninius ir visuomeninius procesus,
lanksdiai ir konstruktyviai reaguoti i jaunimo gyvenimo pokydius.

5. Atvirojo darbo su jaunimu uZdaviniai:
5.1.ugdyti socialinius jauno Zmogaus igtidZius, suteikti erdvg jaunam Zmogui ugdytis ir

individualiai augti, skatinti ji prisiimti atsakomybg ivairiose situacijose ivairiomis priemonemis
(pavyzdliui, isitraukiant i veiklas, savanoriaujant ir pan.);

5.2.uiltil<rinti s4lygas jaunimui socializuotis, bendrauti, atsiZvelgiant ijaunimo poreikius ir
tai, kas jam svarbu (atsipalaidavimas, kalbejimasis svarbiais klausimais, buvimas bendraamZitl
grupeje);

5.3. sudaryti galimybes prasmingai praleisti laisvalaiki;
5.4. vykdyti pirming tabako, alkoholio, kitq psichotropiniq medZiagq vartojimo,

nusikalstamumo prevencij 4;
5.5. padeti jaunimui atrasti ir isivardyti savo privalumus ir gebejimus;
5.6. skatinti jaunimo savaranki5kum4, kflrybi5kum4, padeti jam igyvendinti savo idejas ir

tikslus;
5.7. individualiai konsultuoti ir informuoti i ivairias problemines situacijas patekusi jaunim4,

padeti jam sprgsti problemas;
5.8. itraukti i veiklas socialing atskirti patiriandius ir maZiau galimybiq turindius jaunus

Zmones.

III SKYRIUS
ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU PRINCIPAI

6. Be darbo su jaunimu principq, nustatytq Jaunimo politikos pagrindq istatyme, vykdant
atvirqj i darb1 su j aunimu, vadovauj amasi Siais principais :

6.1. atvirumo - atvirojo darbo su jaunimu sistema yra atvira socialines ir kultUrines
situacijos (aplinkos) pokydiams, ivairioms gyvenimo situacijoms, s4lygoms, jaunimo pasauleZitirai
ir orientuota i jaunimo poreikius;

6.2. pieinamumo - atvirqji darbq su jaunimu vykdandios organizacijos veiklos ir teikiami
pasiulymai jaunam Zrnogui nepriklauso nuo jo narystes atvfuqi darbq su jaunimu vykdandioje
organizacijoje, ndra dalyvavimo mokesdiq, reikalavimq gebeti ar moketi vykdyti darbo su jaunimu
veiklas ar kitq veiksniq, galindiq riboti jaunimo isitraukimo i veikl4 galimybes. Visos atvirojo darbo su
jaunimu metu veiklos vykdomos jaunimo laisvu laiku jam prieinamoje vietoje. Informacija apie atvirojo
darbo su jaunimu veiklas turi buti vieSinama jaunimui ir bendruomenei prieinamomis priemonemis ir
btidais;

6.3. abipuses pagarbos - darbuotojai, vykdantys atvfuqi darb4 su jaunimu, turi gerbti
jaunimo pasirinkt4 gyvenimo b[d4, kuris gali skirtis nuo jq asmeniniq vertybiq. Darbuotojai,
vykdantys atvirqii darb4 su jaunimu,laikosi konfidencialumo bei profesines etikos principq;
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6.4. poreikius atitinkandios pagalbos teikimo - darbuotojai, vykdantys atvirqji darb4 su
jaunimu, informuoja jaunq Zmogq apie galimybes gauti medicining, socialing, psichologing ar
kitokiq pagalbq, tadiau pagalbagali biiti teikiama tik asmeniui sutikus;

6.5. konfidencialumo - informacija, susijusi su pagalba, kuriq teikia darbuotojai, vykdantys
atvir4ji darb4 su jaunimu, ir asmenine informacija, kuria su darbuotoju, vykdandiu atvirqji darb4 su
jaunimu, pasidalija jaunimas, yra neviesinama, nekaupiama, neperduodamakitoms institucijoms bei
tretiesiems asmenims be jauno Zmogaus sutikimo;

6.6. savanori5kumo - visi atvirojo darbo su jaunimu vykdymo metu jaunimui teikiami
pasitilymai (iskaitant ir bendravim4 su darbuotoju, vykdandiu atvfuqi darbq su jaunimu) yra paremti
jaunimo savanori5kumu, t. y. laisvo apsisprendimo principu;

6.7. aktyvaus isitraukimo - jaunimas isitraukia i bendr4 jaunimo ir darbuotojq, vykdandiq
atvfuqi darbq su jaunimu, sprendimq priemim4, tuyraatvirojo darbo su jaunimu b[das ir rezultatas;

6.8. orientavimosi i jauno Zmogaus poreikius - vykdant atvfuqi darb4 su jaunimu,
orientuojamasi i jaunimo poreikius, jo gyvenimo situacij4 ir sqlygas, sprendZiami tie klausimai
kurie dominajawqZmogq ir yrajam svarbiis;

6.9. bendradarbiavimo - darbuotojas, vykdantis atvirqji darbq su jaunimu, skatina istaigq,
organizacijq, valstybes ir savivaldybiq institucijq bendradarbiavim4 ir isitraukia ijau egzistuojanti
tarpsektorini arba tarpZinybini bendradarbiavim4;

6.10. santykio kflrimo - vykdant atvi.l:qi darb4 su jaunimu, kuriami pasitikejimu gristi
darbuotojo, vykdandio atvirqji darbq su jaunimu, ir jauno Zmogaus santykiai. Darbuotojo,
vykdandio atvfuqi darb4 su jaunimu, uZduotis -uLmegzti santyki su jaunu Zmogumi, orientuojantis
ijo kasdienybg.

IV SKYRIUS
ATVIROJO DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Centre atvhqi darb4 su jaunimu dirba ne mailiau nei du jaunimo darbuotojai, turintys ne
Zemesni kaip auk5tqji neuniversitetini ar jam prilygstam4 i5silavinim4 socialiniq mokslq srityje ir
turi biiti igtjEs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo arba psichologo
i5silavinim4.

8. Atvir4ji darbq su jaunimu vykdo nemaLiav nei 2 darbuotojai, dirbantys ne maZiau kaip
po pusg etato.

9. Ne rediau kaip vien4 kart4 per savaitg organizuojami darbuotojq, vykdandiq atvirqji darbq
su jaunimu, susirinkimai.

12. Darbuotojams sudarytos galimybes nuolat mokytis, dalyvauti intervizijose, gauti
individualias ar komandines supervizijas.

13. Centre atvirajam darbui vykdyti yra skirta daugiau negu viena patalpa, kurioje gali b0ti
teikiamos socialines, pedagogines ir psichologines paslaugos 14-29 metq asmenims.

14. Darbo laikas nustatomas atsiZvelgiant i jaunimo poreikius. Dirbama darbo dienomis ir
Se5tadieniais. Projektai, i5vykos, mokymai ir kitos veiklos gali vykti Svendiq dienomis, mokiniq
atostogq metu, savaitgaliais.

V SKYRIUS
ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU FUNKCIJOS

15. Centras vykdo Sias funkcijas:
15.1. dirba tiek su jaunimo grupemis, tiek su individualiais asmenimis;
15.2. teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialiniq ir gyvenimo igEdZiq

ugdymo, sociokult[rines ir kitas su jauno Zmogaus ugdymu susijusias paslaugas;
15.3. organizuoja veiklas, skatinandias jaunimo motyvacijQ ir gebejimus, reikalingus

sekmingai integracijai i darbo rink4, atsiZvelgdamas i savivaldybes padeti;
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15.4. prireikus ir esant galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialines ir psichologines ar
kriziq iveikimo pagalbos paslaugas jauniems Zmonems;

15.5. pletoja ir palaiko nuolatinius rySius su savo veiklos teritorijoje veikiandiomis ir su
j aunimo reikalais susijusiomis institucijomis;

15.6. kart4 per metus isivertina centro tikslus, veiklos kokybg ir poveiki jauniems
Zmonems;

15.7. bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;
15.8. uZtilffina centre viesajai tvarkai keliamq reikalavimq laikym4si.
15.9. organizuoti veiklas, skatinandias jaunimo sveikatingum4 ir pozityvq poZiiiri i sveik4

gyvensen?;
15.10. vykdyti jaunuoliq neformaliojo Svietimo, socialinio ugdymo, integracijos,

prevencijos ir kitas programas;
15.11. vykdyti veikl4 uZ centro ribq, vietose, kur jaunimas praleidZia daugiau laiko;
15.12. bendrauti ir bendradarbiauti su jaunq Zmoniq artimos aplinkos atstovais (tevais,

broliais, seserimis ir pan.);
15.13. organizuoti ir vykdyti projekting veikl4, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas;
15.14. dirbti su savanoriais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanori5kos veiklos

istatymo nuostatomis;
15.15. bendradarbiauti su Atviraisiais jaunimo centrais, Atviromis jaunimo erdvemis

esandiais kituose regionuose.

VI SKYRIUS
ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU VYKDYMO VERTINIMAS

16. Atvirasis darbas su jaunimu turi bfiti vykdomas pagal metini veiklos planQ, kuris yra
Roki5kio jaunimo centro veiklos plano dalis.

17. Vertinant atvirqi darb4 su jaunimu, atsiZvelgiamai metiniame veiklos plane pateiktus
Siuos kokybinius ir kiekybinius rodiklius:

1 7. 1. kiekybiniai rodikliai:
17 .t.1. bendras lankytojq skaidius;
17 .1.2. unikaliq lankytojq skaidius;
17.1.3. maLiau galimybiq turindiq jaunq Zmoniq dalis nuo unikaliq lankytojq skaidiaus;
17 .1.4. individualiq konsultacijq skaidius;
17.1.5. unikaliq lankytojq skaidius pagal amZiaus grupes ir lyti;
17 ,1.6. susitikimq su jaunq Zmoniq tevais, riipintojais, globejais, kitais atstovais skaidius;
17 .1 .7 . j aunimo inicij uotq irlar suorganizuotq veiklq skaidius;
17.1.8. organizacijos vykdomq vie5inimo veiklq, skirtq lankytojams pritraukti, skaidius;
17.1.9. igyvendintq projektq, i kuriuos buvo itrauktas jaunimas, skaidius;
17 .1,10. numatomq gauti b/ar gautq le5q veikloms vykdyti suma ir Saltiniai;
17.1.11. padedant jaunimo darbuotojui idarbintq jaunq Zmoniq skaidius.
17 .2. kokybiniai rodikliai :

17.2.1. taikomq darbo su jaunimu metodq ivairove;
17.2.2. veiklos vykdomos atsiZvelgiant i jaunimo poreikius, jo padeti, jaunimo pasiulytas

igyvendinti veiklas, remiantis j aunimo padeties tyrimais;
17.2.3. jaunas Zmogus motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkandioje veikloje,

skatinamas tobuleti, ugdytis verslumo bei darbo rinkai reikalingus ig[dZius;
17.2.4. sudarytos sqlygos jaunam Zmogui isitraukti i visuomening veikl4, igyti socialinius

ig[dZius ugdandios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;
17.2.5. sudarytos s4lygos i veiklas isitraukti atskirti savo socialineje aplinkoje patiriandiam

ar mrtiau galimybiq turindiam jaunimui ir skatinti socialing jo integracij4;
17.2.6. teikiamq paslaugq, padesiandiq socialing atskirti patiriandiam jaunimui

reintegruotis/integruotis i darbo'rink4 ir (ar) Svietimo sistemq, visuomenini gyvenimq, ivairove.
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18. Rodikliq pasiekimas vertinamas remiantis Siais kiterijais:
18.1. i5samumo - rodikliai turi btti iSsamiis, ai5kiai apra5ytas jq skaidiavimo biidas;
18.2. konkretumo - rodikliai turi biiti kiekybiniai ir kokybiniai;
18.3. nuoseklumo - visi siekiami rodikliai turi atitikti veiklos plano veiklas bei i5keltus

metinius prioritetus.


