
  
 

Kvietimas tapti jaunimo informaciniu tašku 
 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) vykdydama  Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos užsakymą dėl  jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos įgyvendinimo, 
kviečia prisijungti prie  jaunimo informavimo taškų tinklo, kuriuose būtų užtikrintas kokybiškas jaunimo 
informavimas. Kviečiame regionuose veikiančias organizacijas ir įstaigas tapti jaunimo informavimo 
taškais Lietuvoje ir suteikti jauniems žmonėms aktualią informaciją jiems rūpimomis temomis.  
 
Informaciniai taškai – tai pirmas žingsnis jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos įgyvendinime  
Lietuvoje. Informaciniame taške jauni žmonės turėtų rasti jiems suprantama kalba pateikiamos 
informacijos, leidinių, netoliese esantis atsakingas darbuotojas turėtų gebėti suteikti bazinę informaciją 
arba nukreipti į kitą, specializuotą, informacijos teikėją.  
 
Kas gali tapti jaunimo informavimo taškais?  

 Organizacijos tipas:  
o Atviri jaunimo centrai, jaunimo erdvės, 
o Jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų 

tarybos;  
o Specializuoti informacijos centrai (jaunimo darbo, sveikatos, verslo, turizmo ir kt.);  

o Kitos motyvuotos ir regione aktyviai veikiančios įstaigos ir organizacijos (pavyzdžiui, 
bibliotekos, ugdymo įstaigos ir pan.);   

 Organizacijos, turinčios darbuotoją, besidomintį ir patyrusį jaunimo informavimo ir darbu su 
jaunimu srityse; 

 Organizacijos turi turėti atviras, jaunimo lankomas, nuolatinį darbo laiką turinčias patalpas. 
 
Pagrindinės informavimo taškų funkcijos:  

 Palaikyti atvirą ir prieinamą erdvę, kurioje galima rasti įvairių informacinių leidinių; 
 Bendradarbiauti su regione veikiančiomis organizacijomis, teikiančiomis paslaugas jauniems 

žmonėms. 
 
Asmuo, atsakingas už informacinio taško priežiūrą savo organizacijoje, bus pakviestas į penkių dienų 
įvadinius mokymus ir įgis jaunimo informavimo taškų darbuotojams skirtus, Europos jaunimo informavimo 
ir konsultavimo agentūros pripažintus, pažymėjimus.  
 
Atrinktos organizacijos ir įstaigos bus pakviestos pasirašyti ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis.  

Informavimo taškų darbuotojai turės galimybę: 
 Kelti kompetenciją ir lavinti įgūdžius jaunimo informacijos darbuotojams skirtuose įvadiniuose 

mokymo kursuose; 

 Gauti jaunimo informavimo darbuotojo pažymėjimą; 
 Gauti metodinę ir dalomąją medžiagą. 

 
Informaciniai taškai taip pat turės galimybę prisijungti prie Europos informacinių paslaugų tinklo jaunimui 

Eurodesk veiklos, gauti unikalią prieigą prie informacijos jaunimo mobilumo ir ES teikiamų galimybių 
jauniems žmonėms bei tapti Eurodesk Lietuva atstovais savo regione. Informaciniams taškams, tapusiais 
ir Eurodesk Lietuva regioniniais atstovais, bus užtikrinamas palaikymas ir aprūpinimas metodine bei 
dalomąja medžiaga, galimybė dalyvauti nacionaliniuose tinklo susitikimuose, tarptautiniuose mokymo 
kursuose, renginiuose, įgyvendinti viešinimo veiklas savo regione. Daugiau apie Eurodesk Lietuva tinklą 
skaitykite čia: http://www.zinauviska.lt/lt/kas-mes/eurodesk-tinklas 
 

 

http://www.zinauviska.lt/lt/kas-mes/eurodesk-tinklas


  
 
 
 
Jei susidomėjote ir norite tapti informaciniais taškais, kviečiame užpildyti paraišką, pridėti darbuotojo 
gyvenimo aprašymą ir iki 2014 m. rugsėjo 10 d. atsiųsti dokumentus el. pašto adresu 
eurodesk@eurodesk.lt 
 
Kilus daugiau klausimų, kreipkitės:  
Agnė Graikšaitė 
agne@eurodesk.lt  
Tel. (8 5) 279 1014 

 


