
ATVIROJO JAUNIMO CENTRO JAUNIMO DARBUOTOJO ATLIEKAMOS 

FUNKCIJOS IR KELIAMI REIKALAVIMAI 

  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Jaunimo darbuotojas, siekdamas kokybiško jaunimo poreikių tenkinimo, jaunų žmonių 

sąmoningumo, savarankiškumo, atsakingumo už savo ir visuomenės gerovę, spręsdamas iškilusias 

problemas, atlieka šias funkcijas: 

1.1. užtikrina nustatytų uždavinių ir funkcijų planavimą ir tinkamą vykdymą;  

1.2. nustato ir įvertina jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų realizavimo sąlygas; 

1.3. teikia jauniems žmonėms individualią pagalbą sudėtingose situacijose; 

1.4. vykdo pirminę prevenciją – atpažįsta rizikingą jauno žmogaus elgesį, poelgius ir imasi 

veiksmų, siekdamas išvengti nepageidaujamų pasekmių; 

1.5. padeda jauniems žmonėms puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas asmenines, socialines 

ir kitas kompetencijas ir įgyti naujų; 

1.6. skatina jaunų žmonių savarankiškumą, motyvaciją, iniciatyvumą, verslumą, 

pasitikėjimą savimi, savigarbą, asmeninę atsakomybę ir kt.; 

1.7. informuoja jaunus žmones jiems aktualiais klausimais; 

1.8. esant reikalui siunčia jaunus žmones į konkrečias institucijas, teikiančias specializuotas 

paslaugas; 

1.9. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybės ir savivaldybės 

įstaigomis ir institucijomis, verslo organizacijomis ir kitais jaunimo politikos įgyvendintojais; 

1.10. atstovauja jaunimo interesus kitose institucijose, teikia informaciją visuomenei apie 

savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius bei kitais klausimais; 

1.11. teikia siūlymus Viešosios bibliotekos administracijai, kitoms įstaigoms ir 

organizacijoms jaunimui aktualiais klausimais; 

1.12. inicijuoja, rengia ir įgyvendina su jaunimu susijusius projektus;  

1.13. bendradarbiauja ir derina savo veiklą su kitais Viešosios bibliotekos skyriais bei 

konsultuoja Viešosios bibliotekos filialų darbuotojus savo veiklos kompetencijos ribose; 

1.14. teikia jaunimui kopijavimo, skenavimo, spausdinimo, dokumentų įrašymo ir kitas 

paslaugas pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintas mokamų paslaugų kainas, veda 

mokamų paslaugų apskaitą; 

1.15. dalyvauja Viešosios bibliotekos projektinėje veikloje, prisideda prie kitų Viešosios 

bibliotekos organizuojamų renginių; 

1.16. dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose;  

1.17. vykdo einamąją ir išankstinę finansų kontrolę, priimant sprendimus dėl projektų 

įgyvendinimo; 

1.18. vykdo Viešosios bibliotekos administracijos nurodymus bei atskirus pavedimus. 

1.19. Už savo veiklą atsiskaito Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojui. 

 

 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Jaunimo darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. Pirmenybė teikiama specialistams, turintiems 

pedagoginį, psichologinį arba socialinių mokslų sričių išsilavinimą; 

2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jaunimo politikos įgyvendinimą; 

2.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gerai mokėti valstybinę lietuvių 

kalbą; 



2.4. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendrauti su institucijų atstovais, 

jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis; 

2.5. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, savarankiškai atlikti užduotis, planuoti 

savo veiklą, už ją atsakyti ir atsiskaityti; 

2.6. žinoti profesinės etikos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos 

reikalavimus. 

 


