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Tikslinė grupė 

14 -29 m. jaunimas 



Jaunas žmogus 

Pagrindiniai sunkumai:  

• biologiniai 

• socialiniai 

• psichologiniai 

 

Mūsų tikslas padaryti viską, kas galima, 

kad jaunas žmogus išspręstų šiuos 

sunkumus! 



Paaugliai 

 

Dėmesys sutelktas tik į save: 

• Koks aš? 

• Koks atrodau kitiems? 

• Koks būsiu? 

 



Prevencinių priemonių 

veiksmingumas 

Žinių suteikimas 
+ 

Socialinių įgūdžių ugdymas  
   Savęs pažinimas ir savigarba, 

    gebėjimas bendrauti,  
gebėjimas priimti sprendimus,  
gebėjimas spręsti konfliktus,  
gebėjimas valdyti jausmus,  

gebėjimas įveikti stresą,  
gebėjimas atsisakyti, 

kritinis ir kūrybinis mąstymas 

+ 
Asmeninių nuostatų bei vertybių formavimas 

 
 



Kas svarbiausia bendraujant su 

jaunu žmogumi (ką dažniausiai 

pamirštame)? 

• Taisyklės 

• Pasitikėjimas 100% 

• Maištas– natūralu! 

• Jūs - bosas! 



Diskusijos-susitikimai 
 

• Tarp mūsų mergaičių 

 

• Ką ir kaip (ne)kalbėti mokyklose apie 
priklausomybes ? 

 

• Ačiū, kad rūkote! 

 

• Negerk, oželiu pavirsi! 

 

• Maisto ABC 

 

• Miesto kultūra tavo kultūra  

 

• Kriminalinis elgesys 

 





Proto mūšiai 

• Apsvaigusios 

smegenys 

 

• Mano profesija 

 

• Ką žinai apie sportą ir 

mitybą? 

 

• Gyvenu sveikai 

 



Sporto renginiai 
 

• Žygiai; 

• Mėgėjų salės futbolo 
turnyras „Draugystės 
erdvė“;  

• Sporto dienos;  

• Stalo teniso turnyrai; 

• Rankų lenkimo treniruotės; 

• Salės futbolo treniruotės; 

• Krepšinio treniruotės; 

• Įvairių kovos menų 
treniruotės. 

• Parkūro, trikingo 
treniruotės 

 







Veiklos 
(pagal jaunimo poreikius) 

 
• Hip hopo pamokos; 

• Breiko pamokos; 

• Pramoginių šokių 
pamokos; 

• Stalo žaidimų vakarai; 

• Kino filmų peržiūros; 

• Muzikiniai užsiėmimai 
(gitaros, būgnų 
pamokos);  

• Fakyrų treniruotės; 

• Erdvės lauke; 

• Kūrybinės dirbtuvės. 

• Lyderių kavageriai 

 







Renginiai  
(organizatoriai- jaunimas) 

• Atvirų jaunimo erdvių 
gimtadienis 

 

• Koncertai 

 

• “Baisuoklynas” 

 

• “Valentadienis” 

 

• Gatvės šokių JAM’as 

 

• Padėkos diena 

 







DARBAS SU JAUNIMU GATVĖJE 

 
Tikslinė darbo gatvėje grupė – 

gatvės jaunimas (14-29 m.) – 

jaunimo grupė: 

 

• stokojanti motyvacijos mokytis 

ir jėgų kūrybiškai tvarkyti savąją 

kasdienybę,  

 

•turinti socialinių problemų arba 

priklausanti socialinės rizikos 

grupėms. 

 

 



Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo projektas  

“ATRASK SAVE” 

Projekto trukmė: 2015 – 2018 m. 

 

   Projektą vykdo Lietuvos darbo birža prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

 

Skirtas jaunimui nuo 15 iki 29 metų amžiaus, kuris: 

• nedirba; 

• nesimoko/neatlieka praktikos; 

• neregistruotas Teritorinėje darbo biržoje (TDB).  



Darbuotojai  



Atrasti save –  
pagrindinis jauno žmogaus uždavinys 



 
 
 
 

Klaipėdos jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės 
I.Simonaitytės g. 24, Klaipėda 

t.: 8 46 224738 
 

www.erdwe.lt 


