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REZOLIUCIJA 

 DĖL JAUNIMO INFORMAVIMO DARBUOTOJO  

 

UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos posėdis, 2014 m. rugsėjo 25 d.  

 

Utena 

  

 

 Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (UVJOS 

„Apskritasis stalas“) – vienintelė jaunimo organizacijų sąjunga Utenos rajone, vienijanti 20 jaunimo 

organizacijų, siekia atkreipti visuomenės ir Utenos rajono savivaldybės dėmesį, kad jaunimui trūksta 

informacijos apie įvairias galimybes mokytis, studijuoti, savanoriauti, dirbti savo gimtajame mieste, 

Lietuvoje, Europoje.  

 

            UVJOS „Apskritasis stalas“ yra sunerimusi dėl neaktyvaus Utenos jaunimo dalyvavimo 

popamokinėse, savanoriškose, visuomeninėse veiklose. Pastebime, kad galimybių veikti tiek 

Utenoje, tiek Lietuvoje ir visoje Europos sąjungoje daugėja, o jaunimo, norinčio dalyvauti siūlomose 

veiklose, mažėja. Manome, kad viena iš priežasčių yra informacijos neaktualumas, nepakankamas 

pasiekiamumas bei abejotinas patikimumas. Nors Utenoje 2 metus veikiantis Eurodesk padalinys  

sulaukia vis didesnio dėmesio bei lankytojų skaičiaus, jų suteikiama informacija - ribota, o ją 

suteikiantys asmenys nėra kvalifikuoti. Taip pat Eurodesk padalinyje veikiantys savanoriai, kuriems 

tai yra popamokinė veikla, dėl šios priežasties negali skirti pakankamai laiko ir dėmesio jaunimo 

konsultavimui. Nemažiau svarbus faktas yra tas, kad teikiantys informaciją savanoriai neretai yra 

jaunesni už tuos, kurie atėjo konsultuotis, o tai sukelia įtarimą, kad informacija yra nepatikima, o tai 

atstumia lankytojus. 

 

UVJOS „Apskritasis stalas“, atsižvelgusi į Utenos jaunimo informavimą aktualiomis 

temomis, kaip: mainų programos, darbo praktikos, mokymai, seminarai ir t.t. stoką, siūlo apsvarstyti 

jaunimo informavimo darbuotojo poreikį Utenos miesto jaunimui. Vasario 1 d. Utenoje registruota 

1406 bedarbių, jaunesnių kaip 25 metų amžiaus ir jie sudarė, 8,2 proc. regiono 16-24 metų amžiaus 

gyventojų. Kas devintas darbo biržos klientas – jaunesnis nei 25 metų amžiaus. Nuo metų pradžios 

jaunimo nedarbo procentas nepakito.
1
 Tuo tarpu fiksuotas jaunimo nedarbas 2014 m. sausį Trakų r. 

                                                 
1
 http://www.ldb.lt/TDB/Utena/DarboRinka/Documents/2014_Situacija/2014_01/2013%20-

1%20m%C4%97n.pdf 
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sav. (3,2 proc.), Elektrėnų sav. (3,6 proc.), Kaišiadoryse (3,9 proc.), Širvintose (4,0 proc.), Prienų r. 

sav. ir Neringos sav. (po 4,2 proc.), Kauno r. sav. (4,3 proc.), Vilniaus m. sav. ir Rietavo sav. bei 

Raseiniuose (po 4,5 proc.),  Klaipėdos r. sav. (4,6 proc.).
2
 Šios statistikos parodo, kad jaunimo 

nedarbo lygis Utenoje yra didelis.  

 

Tikėdamiesi šią situaciją pagerinti, siūlome iškelti klausimą dėl Utenos jaunimo informavimo 

darbuotojo etato įsteigimo. Remiantis Vilniaus miesto patirtimi žinome, kad jaunimo informavimo 

darbuotojas sumažintų neaktyvių jaunuolių skaičių bei paskatintų juos dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime, taip gerinant situaciją Utenos rajone. Taip bus ugdomas jaunuolių pilietiškumas, 

atsakingumas, savarankiškumas. 

 

Šia rezoliucija skatiname:    

 

• Įsteigti darbo vietą jaunimo informavimo darbuotojui. Renkant jaunimo informavimo 

darbuotoją atsižvelgti į jo darbo su jaunimu patirtį bei inovatyvumą, motyvaciją bei žinias 

visose išvardintose srityse: mokymosi įstaigos (bendrojo lavinimo mokyklos bei aukštojo 

mokslo mokyklos, praktikos galimybės, darbo galimybės, kt.) 

• Į jaunimo informavimo darbuotojo darbo aprašo rengimą įtraukti jaunimo atstovus, 

kad būtų užtikrinta tikslinga ir kryptinga jaunimo informavimo tinklo plėtra, pateisinanti 

jaunimo lūkesčius. 

 

 

                                                                                                                                                                   
 
2
 http://www.jrd.lt/uploads/Jaunimo%20situacija_2014-01-01.pdf 

 


