Eil.
Nr.
1.

Vardas,
Pavardė
Gerda
Kvaselienė

2.

Virginija
Jaruševičiūtė

3.

Justina

Asmenys, konsultuojantys Utenos rajono savivaldybės jaunimą įvairiais klausimais
Pareigos
Konsultavimo sritis
Utenos rajono
JRK savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir
savivaldybės jaunimo reikalų įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, yra
koordinatorė (JRK)
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, rengia įsakymų
projektus ir teikia detalią informaciją apie skelbiamas
naujienas.
Panevėžio
klientų Teikia pagalbą jaunimui integruotis į darbo rinką,
aptarnavimo
departamento ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje;
Utenos Jaunimo užimtumo užtikrina darbo rinkos paslaugų teikimą jauniems
skyriaus vedėja
asmenims ir juos siekiantiems įdarbinti darbdaviams;
didina jaunimo užimtumą ir socialinę integraciją,
organizuoja mokymus, seminarus, renginius jaunimui
profesinio informavimo ir orientavimo, karjeros
planavimo, darbo rinkos pažinimo klausimais.

Kontaktai

Utenos rajono savivaldybės
administracija, Utenio a.7, 726
kab., Utena
Tel. mob. 8 (614 )10 886
El. p. gerda.kvaseliene@utena.lt

Užimtumo tarnyba prie LR
SADM, Kauno g. 20, Utena
Tel. 8 (389) 63983
Tel. mob. 8 (658) 26154
El. p. virginija.jaruseviciute@uzt.lt

Utenos regioninio karjeros RKC tinklo misija: Padėti pasitikėti savimi einant Užimtumo

tarnyba

prie

LR

AraminaitėPelakauskė

4.

Raimonda
Gaulytė

Vita
Narbutienė

5.

Gintautas

centro karjeros konsultantė,
Panevėžio
klientų
aptarnavimo
departamento
Utenos Jaunimo užimtumo
skyriaus
vyriausioji
specialistė

Utenos vaikų ir jaunimo
centro jaunimo
užimtumo specialistė

karjeros
keliu.
Centro
teikiamos
paslaugos:
Individualios bei grupinės informavimo, konsultavimo,
veiklinimo paslaugos.
Karjeros konsultantė teikia pagalbą jaunimui integruotis
į darbo rinką, ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti
darbo rinkoje. Didina jaunimo užimtumą ir socialinę
integraciją, organizuoja mokymus, seminarus, renginius
jaunimui profesinio informavimo ir orientavimo,
karjeros planavimo, darbo rinkos pažinimo klausimais.

Užmezga kontaktą ir palaiko tvarų bei lygiavertį
santykį su jaunais žmonėmis, nustato ir įvertina
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
Maltos ordino Atvira jaunimo puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas asmenines,
erdvė, Vyžuonose specialistė 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 metų

SADM, Kauno g. 20, Utena
Tel. mob. 8 (658) 88457
El. p.
justina.araminaitepelekauske@uzt.lt

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

El. p.
vitanarbutiene11@gmail.com
Utenos maltiečių Atvira jaunimo
erdvė Vyžuonose. Šilo g. 6,
Vyžuonų mstl.

Tel. 8 (605) 01596,

Matulis,
Renata
Šilinskaitė

6.

Edita Šileikytė

amžiaus jaunuoliams teikia vaiko minimalios priežiūros
paslaugas: pagalbos pažįstant save, socialinių ir
gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, 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 jaunimo informacijos Pagrindinis JIC tikslas yra padėti jauniems žmonėms
centro darbuotoja
(14-29m.) susiorientuoti visose jų gyvenimo aspektuose
ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. JIC
darbuotojas teikia tokias konsultacijas: Išsilavinimas,
jaunų žmonių teisės, internetinis (informacinis)
raštingumas,
laisvalaikis,
bei
įsitraukimas
į
visuomeninę veiklą, socialinės problemos, psichologinė
pagalba, sveikata/reprodukcinė sveikata, priklausomybę
sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija, užimtumas
(įsidarbinimo galimybės), jaunų šeimų poreikiai,
mobilumas.
iniciatyvos projekto
„JUDAM“ JGI
koordinatoriai Utenos
apskrityje

El.p. gintautas.matulis@jrd.lt
Tel. 8 (670)2 8371
El. p. renata.silinskaite@jrd.lt

Utenos jaunimo informacijos
centras,Maironio g. 12, Utena
El. p. utena@eurodesk.lt
Tel: 8(623)05199

