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POZICIJA  DĖL JAUNIMO CENTRO KONCEPCIJOS 

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

stalas“) yra organizacijų sąjunga, kuri vienija 19 Utenos jaunimo organizacijų, o tai sudaro apie 2000 jaunų  

žmonių. Išanalizavę jaunų žmonių poreikius Utenos mieste, UVJOS „Apskritasis stalas“ išreiškia jaunimo 

nuomonę ir pateikia poziciją dėl jaunimo centro koncepcijos. 

2010 m. organizacija pateikė pasiūlymus dėl Utenos kino teatro „Taurapilis“ pastato panaudojimo jaunimo 

reikmėms. 2012 m gegužės 10 d. Jaunimo reikalų tarybos posėdyje Nr. (35.29.)-JR-2 nuspręsta surengti 

diskusija kartu su jaunimo organizacijomis bei pavieniu jaunimu dėl būsimo jaunimo centro koncepcijos.  Š. 

m. spalio 9 d. UVJOS „Apskritasis stalas“ suorganizavo diskusiją, kurioje dalyvavo Utenos kolegijos 

studentų atstovybės, mokyklų savivaldų, organizacijų atstovai, jaunos šeimos bei pavieniai jauni žmonės. 

Diskusijos dalyviai išreiškė savo nuomonę, kokios veiklos turėtų vykti jaunimo centre ir kaip jis turėtų 

veikti. 

Utenoje trūksta jaunimo centro – nėra vietos jaunimo renginiams, koncertams, diskotekoms, dažna jaunimo 

grupė neturi, kur vykdyti veiklų, projektų. Jaunimo centras išspręstų daugelį jaunimo problemų. 

Apibendrinant diskusijų bei apklausų dalyvių nuomonę, jaunimo centras privalo būti vieta, kurioje jaunas 

žmogus galėtų gauti visas priemones neformaliai mokytis ir tobulėti. 

 

Jaunimo centre turi būti jaunimo informavimo ir konsultavimo centras, kuriame būtų teikiama 

informacija apie jaunimo galimybes, mobilumą, mokymąsi bei finansavimą. Informavimo bei konsultavimo 

centras privalo laikytis Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo chartijos, kuri priimta 2004 m. 

Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYCA) Asamblėjoje ir yra pagrindinis 

dokumentas, kuriuo vadovaujasi jau 41 Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančios 

jaunimo organizacijoms. Centro veiklą galėtų koordinuoti Eurodesk Lietuva Utenos skyrius ir veikla būtų 

vykdoma savanoriškais pagrindais.  

 

Tam, kad jaunimas ir jaunimo organizacijos galėtų efektyviai vykdyti veiklas, turi būti jaunimo 

organizacijų biurai, kuriais naudotis galėtų jaunimo organizacijos ir neformalios grupės, jaunieji 

verslininkai. Centre privalo būti konferencijų salė vykdyti mokymams, konferencijoms, seminarams. Taip 

pat jaunimo centras ir jo darbuotojai privalo padėti jaunimo organizacijoms ir pavieniam jaunimui vykdyti 

veiklas ir projektus, jei reikia, administruoti juos. 
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Lietuvoje sparčiai populiarėjant jaunimo verslumui pirmumo teisę naudotis verslo galimybėmis privalo 

turėti jaunas žmogus. Vykdant verslo projektus įmanoma atidaryti kavinę, kino teatrą. Be to, centras, 

gaudamas dalį pelno, gautų finansavimą veikloms vykdyti. 

 

Jaunimo tarpe aktyvių (jaunimo organizacijoms, grupėms, savivaldoms priklausančių ir jose veikiančių) 

žmonių yra tik penktadalis, todėl pasyvus jaunimas taip pat yra svarbus. Siekiant ne tik aktyvaus, bet ir 

pasyvaus jaunimo užimtumo jaunimo centras turi būti atviras. Svarbu, kad atvirame jaunimo centre dirbtų 

nuolatinis darbuotojas, kuris užtikrintų veiklų buvimą ir kokybę.
1
 Be to, jaunimo centrai, atitinkantys atviro 

jaunimo centro reikalavimus, turi galimybę dalyvauti Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) vykdomame konkurse atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklų 

finansavimui.  

 

Erdvės jaunimui turėtų būti taikomos prie jų poreikių, todėl svarbu atsižvelgti, jog darbo laikas neturėtų būti 

kaip įprastų įstaigų (nuo 9 val. iki 17 val). Dauguma Utenos jaunimo – moksleiviai, todėl jaunimo centras 

turėtų dirbti nuo pietų iki vakaro.  

 

Centras turėtų būti įsteigtas kaip visiškai savarankiška ir atskira įstaiga. Siūlome steigti viešąją įstaigą, kurios 

dalininkais būtų Utenos rajono savivaldybė bei Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“. Tokia struktūra užtikrintų aktyvų jaunimo dalyvavimą, kryptingą jaunimo centro veiklą.  

 

Svarbu pastebėti tai, kad dažnai su jaunimu dirbantys asmenys mažai arba išvis nenusimano apie darbą su 

jaunimu, neformalaus ugdymo principus ar nesupranta jaunimo poreikių. Tam, kad būtų išvengta tokio darbo 

pasekmių, prie jaunimo centro valdymo privalo prisidėti ir pats jaunimas – jaunimo organizacijos, 

nuolatos dirbdamos su jaunimu geriausiai nusimano apie jo poreikius, problemas bei tendencijas.  

 

Jaunimo centras turi būti ne tik vieta moksleiviams bei moksleiviškoms organizacijoms, bet ir studentams. 

Šiuo metu Utenos kolegijoje yra socialinio darbo bei socialinės pedagogikos studijų programos, kurios yra 

tinkamos darbui su jaunimu ir neformaliam ugdymui. Utenos kolegijos studentai privalo turėti galimybę 

savanoriško darbo pagrindais atlikti praktiką dirbant su jaunimu. Yra galimybė, jog po praktikos studentai 

toliau tęs savanorystę Jaunimo centre ir padės vykdyti projektus bei veiklas. 

 

UVJOS „Apskritasis stalas“, išklausęs Utenos jaunimo nuomonę pateikia šiuos pasiūlymus dėl būsimo 

Jaunimo centro koncepcijos ir teigia, jog jie yra būtini aktyviam darbui su jaunimu Utenos rajone. 

 

UVJOS „Apskritasis stalas“ prezidentas                                                 Konradas Kazlauskas 

                                                           

1
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija patvirtinti Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

http://www.jrd.lt/uploads/dokumentai/KONCEPCIJA.doc 


