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POZICIJA 

 DĖL ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS UTENOJE DARBUOTOJŲ IŠLAIKYMO 

 

UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos posėdis, 2016 m. vasario 15 d. Nr.xx 

 

Utena 

  

 

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau - UVJOS 

„Apskritasis stalas“) – vienintelė jaunimo organizacijų sąjunga Utenos rajone, vienijanti 19 jaunimo 

organizacijų, siekia atkreipti didesnį visuomenės ir Utenos rajono savivaldybės dėmesį į Atviros 

jaunimo erdvės Utenoje teikiamą naudą ir dabartinę situaciją. 

2014 m. spalio 3 d. Utenos jaunimo mokykla pradėjo projektą „Mes atviri vaikams ir 

jaunimui“, kurio metu Utenos mieste buvo įsteigta Atvira jaunimo erdvė – vienintelė įstaiga Utenos 

rajone, vykdanti atvirą darbą su jaunimu - veiklą, skatinančią jaunus žmones dalyvauti konkrečioje 

veikloje ir ugdančią jų socialinius įgūdžius
1
. Nuo projekto pražios Atviros jaunimo erdvės vykdoma 

veikla pasiekė puikių rezultatų: 2015 m. erdvėje apsilankė 137 jaunuoliai, kurie dalyvavo įvairiose 

veiklose, iš jų 86 erdvėje lankėsi daugiau nei kartą. Šiuo metu erdvę kasdien vidutiniškai aplanko apie 

25 jaunuolius, penktadieniais – 30 ir daugiau, be to vykdant rajono jaunimo politikos kokybės 

vertinimo apklausą
2
 buvo išsiaiškinta, kad šiuo metu Atviros jaunimo erdvės vykdomos veiklos yra 

žinomiausios ir lankomiausios lyginant su kitais jaunimo informavimo taškais Utenoje (64 % 

apklaustųjų teigė, kad žino ar yra dalyvavę erdvės vykdomose veiklose). Atvira jaunimo erdvė šiuo 

metu yra viena saugiausių aplinkų šių jaunuolių buvimui, kurioje jie gali ne tik leisti laiką bet ir gauti 

reikiamos socialinės pagalbos bei informacijos apie tikslingą laisvalaikio praleidimą, mainus, keliones, 

projektus, grupinius užsiėmimus ir t. t. Svarbu ir tai, kad per tam tikrą laiką palaipsniui užmegztas 

abipusiu pasitikėjimu grįstas ryšys tarp nemotyvuotų jaunuolių ir jaunimo darbuotojų paskatino 

teigiamus jaunuolių elgesio pokyčius – jie ne tik noriai dalyvauja įvairiose veiklose erdvėje ir už jos 

ribų, tačiau ir patys prisideda prie veiklų įgyvendinimo bei imasi savo iniciatyvų: išvykų, žygių ar 

orientacinių varžybų organizavimo, valstybinių švenčių minėjimo ir t.t.  

2016 m. balandžio 30 d., baigiantis projektui „Mes atviri vaikams ir jaunimui“, iškils 

problema dėl erdvės darbuotojų finansinio išlaikymo, tad nėra garantijos, kad ši darbo vieta išliks. 

                                                 
1
 Šaltinis: Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, 2010, www.jrd.lt/uploads/dokumentai/KONCEPCIJA.doc. 

2
 Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo apklausa, 2015. 
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Jeigu susiklostytų situacija, jei nebedirbtų nei vienas dabartinis jaunimo darbuotojas, atviras darbas su 

jaunimu nutrūktų, nes ne infrastruktūra, o žmogiškasis faktorius čia užima didžiausią reikšmę. 

Atsižvelgdami į tai, kad Vakarų Europoje atviras darbas su jaunimu yra ilgametes tradicijas turinti 

darbo su jaunimu praktika, teikianti akivaizdžius rezultatus, norime pastebėti, kad šiai darbo su 

jaunimu formai vis labiau įsitvirtinant Lietuvoje, Utenos rajono savivaldybė būtų viena iš nedaugelio 

savivaldybių, nevykdančių atviro darbo su jaunimu (Šiuo metu yra 11 savivaldybių, kuriose neveikia 

joks Atviras jaunimo centras ar erdvė
3
). 

Remiantis „Atviro jaunimo centrų praktiniu gidu“
4
 bei veiklos kokybės užtikrinimo 

rekomendacijomis
5
, erdvėje turėtų dirbti ne mažiau kaip du jaunimo darbuotojai, nes vienam 

darbuotojui būtų labai sunku užtikrinti darbo kokybę, kadangi jam tektų labai daug skirtingų vaidmenų 

ir atsakomybių. Be to, Atviros jaunimo erdvės darbo metu visada privalo būti jaunimo darbuotojas, tad 

siekiant užtikrinti jaunuoliams patogų ir pakankamą erdvės darbo grafiką dviejų darbuotojų komanda 

yra pats geriausias pasirinkimas. Gide taip pat teigiama, kad idealu, jei Atviros jaunimo erdvės 

komandoje yra abiejų lyčių atstovai, nes tokiu atveju jauni žmonės gali laisvai kalbėti apie tam tikrai 

lyčiai gerai suprantamus ir patiriamus dalykus. Šiuo metu Utenos Atviroje jaunimo erdvė susiklosčiusi 

ideali situacija, kurią svarbu išsaugoti ir pasibaigus projektui. 

 Norime atkreipti dėmesį ir į tai, kad šis darbas yra paremtas kontakto užmezgimu bei tvaraus 

ir lygiaverčio santykio su jaunais žmonėmis palaikymu
6
, tad pakeitus dabartinius darbuotojus pasiektas 

progresas taptų ne toks reikšmingas. Naujam darbuotojui tektų viską pradėti iš naujo, o vis dėl to 

apklausus nuolatinius erdvės lankytojus, didžioji jų dalis teigė, kad dabartiniams darbuotojams išėjus, 

jie erdvėje nebesilankytų.  

Anot Jaunimo reikalų departamento
7
, yra prasminga toliau kryptingai finansuoti atvirąjį darbą 

su jaunimu, nes ši darbo forma atliepia politinį užsakymą – dirbti su pažeidžiamomis grupėmis ir iš 

švietimo sistemos iškritusiais asmenimis. Alternatyvų šiai darbo su jaunimu formai jaunimo politikos 

lauke ir švietimo lauke nėra, todėl ji ateityje taps vis aktualesnė. Galima numanyti, jog bus susiduriama 

su iššūkiais, su kuriais šiuo metu jau yra dirbama kitose Europos šalyse. Pavyzdžiui: didelis iškritusių 

iš švietimo sistemos asmenų skaičius, iššūkiai integruojant imigrantų jaunimą, paauglių nėštumas, 

paauglių nusikaltimai, prekyba narkotikais ir jų vartojimas ir kt. 

 

 

 

                                                 
3
 Šaltinis: Jaunimo reikalų departamento Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių žemėlapis, 2015, 

http://www.jrd.lt/atviri-jaunimo-centrai. 
4
 R. Škriaudaitė, S. Pilitauskaitė, Z. Pikiotienė „Atvirų jaunimo centrų praktinis gidas“, 2011. 

5
 Jaunimo reikalų departamento rekomendacijos atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui, 2014, 

http://www.jrd.lt/uploads/2014%20AJC%20ir%20AJE/REKOMENDACIJOS_AJC_%20KOKYBEI.pdf. 
6
 Šaltinis: Jaunimo darbuotojų veiklos aprašas, 2013, www.jrd.lt/uploads/AJC%20darbuotoju%20veiklos%20aprasas.pdf. 

7
 Šaltinis: Darbo su jaunimu įgyvendinimo Lietuvoje situacijos analizė, 2015, 

http://www.jrd.lt/uploads/Leidiniai/DARBO%20SU%20JAUNIMU%20%C4%AEGYVENDINIMO%20LIETUVOJE%20

SITUACIJOS%20ANALIZ%C4%96%202015.pdf. 
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UVJOS „Apskirtasis stalas“ šia pozicija ragina užtikrinti Atviros jaunimo erdvės Utenoje 

žmogiškųjų išteklių finansinį išlaikymą. 

 

 

Prezidentė Miglė Jankauskaitė 

 

 

 

 

  


