
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateik pas mus dirbti – ir abi pusės gaus naudos! ;) 

  

  



Ieškome jaunimo darbuotojo(-s) – komandos nario(-ės) N. Vilnios atviroje jaunimo erdvėje. 

Vilniaus atviro jaunimo centro „MES“ skyrius Naujosios Vilnios atvira jaunimo erdvė – Vilniaus 

miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos dalis. Mūsų tikslas – kurti saugią, įdomią bei 

įvairiapusišką erdvę mažiau galimybių turinčiam jaunimui. Ieškomas iniciatyvus žmogus, norintis 

save išbandyti darbe su jaunimu. 

Mes siūlome:  

 Prasmingą ir auginantį darbą. Daug tiesioginio kontakto su mažiau galimybių turinčiais 

jaunais žmonėmis – erdvė tobulinti savo klausymosi, veiklos organizavimo, ribų išlaikymo 

įgūdžius (o jei baigei ar studijuoji psichologiją, socialinį darbą ar socialinę pedagogiką – 

tai puiki patirtis ir tavo specialybei!); 

 Lankstų darbo grafiką, suderinamą su studijomis ar kitu darbu: 0,25 etato, darbas po pietų, 

po 4 valandas per dieną, 2-3 dienas per savaitę; 

 Daug vietos kūrybai ir savo idėjų realizavimui;   

 Darbą jauname, iniciatyviame ir draugiškame kolektyve; 

 Profesinį tobulėjimą: sistemingi darbo aptarimai, supervizijos, mokymai Lietuvoje ir 

užsienyje. 

Tave kviestume: 

 Būti su jaunuoliais atviroje jaunimo erdvėje, priimti jaunuolius tokius, kokie jie yra, leisti 

jiems skleistis ir užsiimti jų norima veikla. Kartu – užtikrinti, kad būtų laikomasi saugaus 

bendrabūvio principų; 

 Pagal poreikį ir savo norus, derinantis su kitais komandos nariais, inicijuoti ir siūlyti 

galimybes jaunuoliams – užsiėmimus, susitikimus, išvykas ar kt. – kviesti jaunuolius 

įsijungti į prasmingą veiklą ir socialines grupes, plėsti akiratį; 

 Dalyvauti komandos susirinkimuose ir supervizijose; būti pasiruošus paremti kitus 

komandos narius, derinti nuomones, darbo grafikus ir galimybes; 

 Pagal sutarimą rašyti tekstus, pildyti atvejų žurnalus ar kitaip registruoti ir sisteminti darbą. 

Tau padėtų, jei:  

 Nepasimeti konfliktinėse situacijose, sugebi išlaikyti ribas (jaunuoliai dažnai jas tikrina ;)) 

 Moki dirbti komandoje, įsiklausyti ir nori dar labiau šiose srityse patobulėti; 

 Turi psichologo, socialinio darbuotojo arba socialinio pedagogo išsilavinimą arba 

studijuoji kurią nors iš šių specialybių; 

 Teko girdėti apie neformalųjį ugdymą, turi patirties rašant ir įgyvendinant projektus; 

 Supranti rusų kalbą; 

 Draugauji su sportu. 

Taip pat ieškome savanorių, kurie leistų laiką su jaunuoliais, pasiūlytų savo veiklų ir iniciatyvų, 

palydėtų jaunuolius į renginius ar užsiėmimus mieste. 

Kontaktai: 

Naujosios Vilnios atvira jaunimo erdvė  

Pergalės g. 13, Vilnius, N. Vilnia 

El.p. nv.jaunimo.erdve@gmail.com 

Tel. 8 615 71411 (Donatas Noreika, N. Vilnios atviros jaunimo erdvės koordinatorius) 
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