ATVIRAS JAUNIMO CENTRAS – KAS TAI?
ATVIRAS JAUNIMO CENTRAS – tai įstaiga ar jos
padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis
socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas, kurio
savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina
savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, vietos ar
religinės bendruomenės. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių
darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų;
ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių
turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių
priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo
veiklos pasiūlymus.

Projekto
ATVIRO JAUNIMO CENTRO PLĖTRA RAMYGALOJE

ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ – patalpa, skirta ir pritaikyta
atviram darbui su jaunimu, galinti būti įstaigoje (kultūros,
švietimo, sporto ar socialinėje), nekeičiant įstaigos
juridinio statuso, ir pritaikoma atviram darbui su
jaunimu, panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę
bazę.
Tiek centruose, tiek erdvėse pagrindinis veikėjas yra
Jaunimo darbuotojas – suaugęs asmuo, veikiantis už
formaliojo švietimo ir ugdymo sistemos, šeimos ir
darbinės veiklos ribų, siekiantis asmeninio ir socialinio
jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su
atskirais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis ar
bendruomenėmis bei turintis šiam darbui reikalingų
profesinių kompetencijų. Profesinė jaunimo darbuotojo
laikysena susideda iš asmeninių nuostatų ir požiūrio,
santykio kūrimo bei palaikymo, metodinės ir pritaikymo
bei struktūrinės kompetencijų. Jaunimo darbuotojas už
atliekamą profesionalų darbą turi teisę gauti užmokestį.
Siektina, kad jaunimo darbuotojas turėtų pedagoginį,
psichologinį arba socialinių mokslų sričių išsilavinimą
arba būtų kitaip įgijęs socialinio darbo su jaunimu
kompetencijų.
Plačiau www.jrd.lt

Pristatymas
Šiuo metu Panevėžio rajone nėra įstaigos,
teikiančios kompleksines socialines, pedagogines ir
psichologines paslaugas socialinės rizikos grupės
jaunimui, nėra vietos jaunimo poreikius
atitinkančių veiklų organizavimui pritaikytų
patalpų.

Panevėžio rajono savivaldybės
administracija
Juridinio asmens kodas 188774594
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75,
el. p. savivaldybe@panrs.lt

Šiuo projektu, pasinaudojant EEE ir Norvegijos
finansinio mechanizmo programos parama,
siekiama:
→ pagerinti Panevėžio rajono socialinės
rizikos grupės jaunimo gerovę,
→ mažinti socialinę atskirtį Panevėžio rajone,
skatinant tikslingą jaunimo užimtumą,
paremtą neformalaus ugdymo principais.
Tikslinė projekto grupė – Panevėžio rajono
jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus, jaunimo ir su
jaunimu dirbančios NVO.

Projektą numatoma įgyvendinti 3 etapais:
1 etapas.

3 etapas.

Modernizuojama ir pritaikoma atvirojo jaunimo
centro veiklai dalis Ramygalos kultūros centro
patalpų:
- parengtas patalpų rekonstrukcijos techninis
projektas ir atlikta vidaus patalpų
rekonstrukcija (planuojama rekonstruoti iki
360,54 kv./m patalpų);
- įrengtos veiklų erdvės (planuojama įrengti iki
7 atskirų patalpų):
• poilsio erdvė,
• virtuvėlė,
• choreografijos salė,
• akustinė erdvė,
• erdvė
kūrybiniams,
darbiniams
užsiėmimams,
• sporto erdvė,
• dušo kabina.

Parengiamos ir įgyvendinamos atviro jaunimo
centro veiklos programos, atitinkančios jaunimo
poreikius bei užtikrinančios kvalifikuotų specialistų
paslaugas:
- parengta ir įgyvendinta socialiai atsakingos
asmenybės ugdymo programa „Aš esu
kūrėjas“, į kurios įgyvendinimą įtraukta iki 30
jaunimo atstovų;
- atvirame
jaunimo
centre
įdarbinti
kvalifikuoti darbuotojai, atsakingi už atviro
jaunimo centro veiklos koordinavimą;
- parengta ir įgyvendinta smulkaus ir vidutinio
verslo organizatoriaus mokymų programa, į
kurios veiklas įtraukta iki 90 jaunimo
atstovų.

2 etapas.
Įkuriamas atviras jaunimo centras su jaunimo
veiklų vykdymui reikiama įranga ir priemonėmis:
- įregistruotas atviras jaunimo centras,
Ramygalos kultūros centro padalinys;
- įsigyta kompiuterinė, programinė įranga,
foto, video, garso aparatūra, baldai, virtuvės
įranga, treniruokliai, muzikos instrumentai,
siuvimo mašinos, kita veiklų erdvėms
reikalinga įranga.

Įsteigtas atviro jaunimo centras ir jaunimo
veikloms pritaikytos patalpos išpildys vietos
jaunimo poreikius – šiomis patalpomis galės
naudotis jaunimo ir su jaunimu dirbančios
nevyriausybinės organizacijos. Tikimasi, kad pirmo
atviro jaunimo centro įkūrimas paskatins ir
suaktyvins jaunimo veiklas, prisidės steigiant atvirų
jaunimo erdvių tinklą rajone.

Pasibaigus projektui:
→ Bus įgyvendinama atviro jaunimo centro
programa, organizuojamos veiklos bei
teikiamos įvairios paslaugos jaunimui.
→ Atvirame jaunimo centre dirbs ne mažiau
kaip du darbuotojai, į centro veiklas bus
siekiama įtraukti savanorius, skirtingas
jaunimo ir su jaunimu dirbančias
nevyriausybines organizacijas bei kitas
institucijas.
→ Atviro jaunimo centro veikla bus atvira
visiems norintiems, tenkins vietos
jaunimo, ypač socialinės rizikos grupės
jaunimo, poreikius.
→ Darbuotojai, panaudodami savo turimas
kompetencijas
ir
patirtį,
užtikrins
kokybišką ir efektyvų jaunimo darbą
organizuojant ir įgyvendinant numatytą
atviro jaunimo centro veiklos programą.
→ Numatoma, kad šalia šio atviro jaunimo
centro veiklų bus pradėta vykdyti mobilaus
jaunimo centro veikla, koordinuosianti jau
esančių rajone jaunimo erdvių veiklą bei
skatinsianti naujų atvirų jaunimo erdvių
steigimąsi.

