
 
 

DARBO SU JAUNIMU FORMŲ SKIRTUMAI 
 

 Atviras darbas su jaunimu  Mobilus darbas su jaunimu  Darbas su jaunimu gatvėje 

Specifika Paslaugos teikiamos saugioje, jaunuoliams 
žinomoje toje pačioje aplinkoje. 
Kiekvienas centras ar erdvė turi savo 
pavadinimą ir iškabą. 

Paslaugos teikiamos ten, kur nėra 
atvirųjų jaunimo centrų, erdvių ar 
kitų, su jaunimu dirbančių 
organizacijų (pvz., kaimiškose 
vietovėse ir pan.). 

Paslaugos teikiamos už atvirojo 
jaunimo centro ar atvirosios 
jaunimo erdvės ribų, tiesiog miesto 
aplinkoje - jaunuolių susibūrimo 
vietose. 

Teikiamos 
paslaugos 

Socialinės, pedagoginės, psichologinės, 
ugdymo, emocinio palaikymo, užimtumo 
ir prevencijos paslaugos. 

Pagal poreikį teikiamos tos pačios 
paslaugos, kaip ir atvirajame 
jaunimo centre, derinant įvairias 
individualaus ir grupinio darbo 
formas (pokalbiai, diskusijos, 
seminarai, simuliacijos, kūrybiniai 
užsiėmimai ir kita). 

Teikia asmeninę, socialinę bei 
ugdomąją pagalbą arba nukreipia, 
palydi į jau egzistuojančias 
institucijas, organizacijas. 

Vieta, kur 
teikiamos 
paslaugos 

Atvirasis jaunimo centras, atviroji jaunimo 
erdvė.  

Veiklos gali būti vykdomos 
bendruomenės namuose, 
seniūnijose, kultūros centre, 
bibliotekoje ir pan. Mokyklos 
patalpos – galimos, tačiau 
nerekomenduotinos. 

Didmiesčiuose, jaunuolių 
susibūrimo vietose: žaidimų 
aikštelėse, gatvėse, kiemuose, 
stadionuose, bromuose, parkuose, 
prekybos centruose ir pan.  

Patalpos Turi nuolatines patalpas.  
Atvirajame jaunimo centre - dvi ir daugiau 
patalpų veiklų vykdymui. Atvirojoje 
jaunimo erdvėje - viena arba daugiau 
patalpų veiklų vykdymui. 

Turi laikinai suteiktas patalpas. 
Viena arba daugiau patalpų veiklų 
vykdymui. Siekiama, jog laikino 
naudojimo patalpose būtų sudarytos 
sąlygos asmeninių daiktų laikymui. 

Veiklos vykdomos gatvėje, miesto 
teritorijoje. Užmezgus kontaktą 
gatvėje jaunuoliai gali būti 
konsultuojami individualiai 
organizacijų turimose patalpose, 
todėl tokias patalpas turėti yra 
rekomenduojama. 

Paslaugų 
teikimo 
grafikas 
 

Nuolatos, reguliariai, kiekvieną dieną. Reguliariai pagal jaunuoliams iš 
anksto žinomą grafiką, vieną-kelis 
kartus per savaitę. 

Paslaugos tiekiamos reguliariai, 
pagal iš anksto nustatytą grafiką. 
Vietos, kuriose vykdomas darbas 
gatvėje, gali keistis priklausomai 
nuo metų laiko, jaunuolių 
susibūrimo vietos. 

Darbuotojai Atvirajame jaunimo centre - bent du 
jaunimo darbuotojai. Atvirojoje jaunimo 
erdvėje - bent vienas darbuotojas. 

Mobilų darbą su jaunimu vykdo 
atvirojo jaunimo centro, erdvės 
jaunimo darbuotojai komandomis. 
Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą 
ryšį tarp jaunimo darbuotojo ir 
lankytojo, formuojama nuolatinė 
komanda. 

Darbą su jaunimu gatvėje vykdo 
organizacijos, turinčios darbo patirtį 
su jaunimu. Tokį darbą darbuotojai 
vykdo komandomis. Pageidautina, 
kad gatvės darbuotojai turėtų 
socialinių mokslų srities išsilavinimą 
bei darbo su sunkumus patiriančiais 
jaunuoliais patirtį. 

Darbo laikas Paprastai kiekvieną darbo dieną bei 
šeštadienį, ypatingai atostogų metu bei po 
pamokų. Vasaros ir žiemos sezonais darbo 
laikas gali būti skirtingas. Dažniausias 
pasiteisinęs darbo laikas - nuo 14 iki 20 
val. 

Pagal poreikį. Paprastai darbo 
dienomis nuo 15 iki 20 val. 

Pagal poreikį. Paprastai darbo 
dienomis nuo 16 iki 20 val., 
nemažiau 3 kartus per savaitę. 

Atviras darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės 

padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo 

darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. 

Mobilus darbas su jaunimu – tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veikloje, kuri 

vykdoma pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, kurioje nėra Atvirųjų jaunimo centrų ar erdvių. 

Darbas su jaunimu gatvėje – tai kryptingas darbas, kurio metu gatvės darbuotojai mezga santykius su atskirais jaunais žmonėmis ar jaunuolių 

grupėmis jų susibūrimo vietose (žaidimų aikštelėse, gatvėse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose, kavinėse ir pan.). Gatvės darbuotojai 

jauniems žmonėms įvairiomis formomis teikia asmeninę, socialinę bei ugdomąją pagalbą arba nukreipia, palydi į jau egzistuojančias institucijas, 

organizacijas. 


