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Utenos rajono
savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorė
(JRK)

JRK savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir
įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, yra
tarpininkė tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei
jaunimo. JRK koordinuoja ir inicijuoja politikos
įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius
vykdo
jaunimo
situacijos
tyrimus,
teikia
suinteresuotiems
asmenims
ir
institucijoms
informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą
savivaldybėje, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir
kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir
neformaliomis jaunimo grupėmis. JRK kaupia ir
skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes,
konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei
jaunimo organizacijas, koordinuoja Savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos darbą bei inicijuoja jaunimo
organizacijų bei jaunimo grupių projektus.
Koordinuodamas savivaldybės teritorijoje vykstančius
viešuosius renginius ir susirinkimus, nagrinėja
renginių organizatorių prašymus, rengia įsakymų
projektus bei renginiams leidimus ir teikia detalią
informaciją apie skelbiamas naujienas.
Teikiama pagalba jaunimui integruotis į darbo rinką,
ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo
rinkoje; užtikrina darbo rinkos paslaugų teikimą
jauniems asmenims ir juos siekiantiems įdarbinti
darbdaviams; didina jaunimo užimtumą ir socialinę
integraciją, organizuoja mokymus, seminarus,
renginius jaunimui
profesinio informavimo ir

Utenos rajono savivaldybės
administracija, Utenio a. 4, 226 kab.,
Utena
Tel. 8 389 43 525; mob. 8 614 10 886
El. p. juste.rudokiene@utena.lt

Užimtumo tarnyba, Lauko g. 19A,
Utena
Tel. 8 389 64 005
El. p.virginija.jaruseviciute@ldb.lt
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orientavimo temomis.
Utenos vaikų ir jaunimo Užmezga kontaktą ir palaiko tvarų bei lygiavertį
centro jaunimo
santykį su jaunais žmonėmis, nustato ir įvertina
užimtumo specialistė
jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų
realizavimo sąlygas, teikia jauniems žmonėms
individualią pagalbą sudėtingose situacijose; vykdo
pirminę prevenciją – atpažįsta rizikingą jauno
žmogaus elgesį, poelgius ir imasi veiksmų, siekdama
išvengti nepageidaujamų pasekmių; padeda jauniems
žmonėms puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas
asmenines, socialines ir kitas kompetencijas ir įgyti
naujų; skatina jaunų žmonių savarankiškumą,
motyvaciją, iniciatyvumą, verslumą, pasitikėjimą
savimi, savigarbą, asmeninę atsakomybę; informuoja
jaunus žmones jiems aktualiais klausimais, ypač
siekdami įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje
nedalyvaujančius jaunus žmones; prireikus siunčia
jaunus žmones į konkrečias institucijas, teikiančias
specializuotas
paslaugas;
atstovauja
jaunimo
interesams įvairiose institucijose, teikia informaciją
visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir
institucijoms, inicijuoja ir organizuoja su jaunimu
susijusių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;
organizuoja renginius, mokymus, susitikimus pagal
jaunimo poreikius.
Jaunimo garantijų
Neregistruotiems teritorinėje darbo biržoje 15-29
iniciatyvos projekto
metų amžiaus jaunuoliams teikia vaiko minimalios
„JUDAM“ JGI
priežiūros paslaugas: pagalbos pažįstant save,
koordinatorės Utenos
socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo,
apskrityje
informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus
galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą,
tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar Užimtumo
tarnyba, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo
paslaugas.

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo
centras, Lauko g. 19A, Utena
Tel. 8 389 61690
El. p. ajeutena@gmail.com

Atvira kūrybinė erdvė POKŠT, Aušros
g. 11a, 28194 Utena
Tel. 8 605 01 596
El. p. irma.baltaduoniene@jrd.lt
Tel. 8 67 02 8371
El. p. renata.silinskaite@jrd.lt
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Utenos jaunimo
informacijos centro
darbuotoja

Utenos jaunimo informacijos centro darbuotoja teikia Utenos jaunimo informacijos centras,
konsultacijas jaunimui nuo 14 iki 29 metų. Čia Maironio g. 12, Utena
jaunimas gali drąsiai kreiptis ir gauti patikimus El. p. utena@eurodesk.lt
atsakymus į jiems svarbius klausimus. Vedami
mokymai, paskaitos, diskusijos, organizuojamos
edukacinės veiklos.
______________________

