Kvietimas tapti Eurodesk Lietuva regioniniu atstovu
Eurodesk Lietuva, administruojama Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT), įvairias šalies
organizacijas bei įstaigas kviečia tapti Eurodesk atstovybe savo mieste, kur būtų užtikrinamas
kokybiškas jaunimo informavimas mobilumo temomis.
Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 34 Europos šalyse ir teikiantis išskirtinę
europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Eurodesk pagrindas yra informacija
apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos bei mobilumas (studijos,
stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui
aktualiomis temoms.
Kviečiame regionuose veikiančias organizacijas ir įstaigas tapti Eurodesk Lietuva regioniniais atstovais
savo mieste ir teikti jauniems žmonėms aktualią informaciją jiems rūpimomis temomis. Šiuo metu
Lietuvoje veikia 32 regioniniai atstovai, kurie dalyvauja nacionaliniuose tinklo susitikimuose,
tarptautiniuose mokymo kursuose ir renginiuose, įgyvendina bendrus projektus, skirtus skatinti jaunų
žmonių pilietiškumą, sąmoningumą, motyvaciją įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir pristatyti esamas
galimybes jauniems žmonėms.
Lietuvoje tinklo atstovai teikia visas Eurodesk paslaugas bei bendradarbiauja su Eurodesk partneriais
kitose šalyse. Eurodesk Lietuva regioniniai atstovai ne tik gauna nacionalinės ir europinės informacijos,
bet ir galimybę kelti jaunimo inforamvimo darbuotojais tapsiančių organizacijos atstovų
kompetencijas, ugdyti asmeninius gebėjimus įvairiose srityse.
Kas gali tapti Eurodesk Lietuva atstovais?
● Organizacijos, kurios yra:
o atviri jaunimo centrai, jaunimo erdvės;
o jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, regioninės jaunimo organizacijų
tarybos;
o specializuoti informacijos centrai (jaunimo darbo, sveikatos, verslo, turizmo ir kt.);
o kitos motyvuotos ir regione aktyviai veikiančios įstaigos ir organizacijos (pavyzdžiui,
bibliotekos, ugdymo įstaigos ir pan.).
● organizacijos, turinčios darbuotoją, besidomintį ir norintį įgyti patirties jaunimo informavimo ir
darbo su jaunimu srityse;
● organizacijos, kurios savo veikloje taiko bendraamžis-bendraamžiui principą arba yra
pasiryžusios į veiklų planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą įtraukti jaunus žmones,
savanorius;
● organizacijos, turinčios atviras, jaunimo lankomas, nuolatinį darbo laiką turinčias patalpas;

● organizacijos, pasižyminčios, aukšta motyvacija ir aktyvia veikla
regione;
● prioritetas teikiamas regionams, kuriuose dar nėra Eurodesk Lietuva atstovybių ar jaunimo
informavimo taškų.

Pagrindinės Eurodesk Lietuva atstovųfunkcijos
● Jaunų žmonių konsultavimas regione apie galimybes ir mobilumą Lietuvoje ir Europoje,
remiantis Eurodesk tinklo metodika;
● Informacinių renginių, susitikimų, pristatymų organizavimas savo regione (pavyzdžiui,
informacinių sesijų apie savanorystę vedimas, Eurodesk pristatymai renginių metu ir pan.);
● Dalyvavimas Eurodesk Lietuva nacionalinio partnerio rengiamuose mokymuose ir
informaciniuose seminaruose;
● Atviros ir prieinamos erdvės palaikymas, kurioje galima rasti įvairių informacinių resursų;
● Bendradarbiavimas su regione veikiančiomis organizacijomis, teikiančiomis paslaugas jauniems
žmonėms.
Pagrindinės artimiausios Eurodesk Lietuva atstovų veiklos
1. Įvadinis seminaras
Atrinkti atstovai kviečiami dalyvauti įvadiniame seminare, kurio metu bus supažindinti su Eurodesk
programa, darbo principais, metodais, informaciniais resursais ir Eurodesk tinklo naudojamomis
metodikomis darbui su jaunais žmonėmis. Įvadinis seminaras planuojamas rugpjūčio pab. – rugsėjo
pradž.
2. Mokymo kursai bendraamžis-bendraamžiui
Kiekvienas jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojas turi žinoti, ieškoti įvairių būdų ir formų,
kaip pasiekti jaunus žmones ir suteikti jiems aktualiausią informaciją. Įvairių tyrimų, mokymo kursų
metu buvo pastebėta, kad organizacijos, dirbančios šioje srityje ne vienerius metus, savo veikloje taiko
bendraamžis-bendraamžiui (angl. peer-to-peer) metodą. Taip patys jauni žmonės įtraukiami į veiklų
planavimą, organizavimą, įgyvendinimą ir vertinimą. Atrinkti atstovai, savo veikloje taikantys šį
metodą,kartu su savo savanoriais turės galimybę 2017 m. rugsėjo 15–17 d. prisijungti prie mokymo
kursų, skirtų gilintis į bendraamžis-bendraamžiui darbo principus.

3. Tarptautinė Eurodesk tinklo kampanija „Time to Move“
Atrinkti nauji partneriai turi galimybę prisijungti prie Eurodesk veiklų. 2017 m. spalio mėn. vyks
kampanija „Time to Move“, kurios metu visoje Europoje Eurodesk tinklas skirtinguose miestuose
inicijuoja renginius mobilumo temomis.
4. Veiklos pristatymas regione ir didelio matomumo renginiuose
Informaciją apie Eurodesk regioninio atstovo teikiamas paslaugas bei galimybes jauniems žmonėms
Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, svarbu skleisti kuo plačiau. Dėl šios priežasties skatinami
įvairaus formato informaciniai pristatymai regionuose bei bendradarbiavimas su nacionalinio partnerio
komanda.
Atrinkti atstovai bus pakviesti pasirašyti ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis.
Atstovai, pasirašę ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis, turės galimybę:
● tapti Eurodesk tinklo dalimi, gauti prisijungimą prie Eurodesk intraneto (vidinio tinklo) ir duomenų
bazių bei gauti naujausią europinę informaciją apie tarptautinius renginius, projektus, finansavimo
programas, mokymo ir veiklos išteklius, ieškoti partnerių ir atsakymų į jaunų žmonių užklausas;
● gauti metodinę ir dalomąją medžiagą, Eurodesk atstovo atributiką;
● bendradarbiauti su kitais partneriais: organizacijomis, informacijos tinklais kituose Lietuvos
regionuose;
● gauti nuolatinį Eurodesk Lietuva palaikymą (konsultacijas, iškilusių problemų sprendimus);
2018 m. prisijungti prie Jaunimo informavimo taškų, veikiančių visoje Lietuvoje, plėsti temų spektrą,
kelti kompetenciją ir lavinti įgūdžius jaunimo informavimo darbuotojams skirtuose Europos jaunimo
informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) specializuotuose mokymo kursuose (mokymai,
nuotoliniai seminarai, tarptautiniai renginiai). Sėkmingai praėję mokymo kursus dalyviai įgyja
ERYICA pažymėjimą, patvirtinantį teisę teikti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas ir
pripažįstamą visoje Europoje.
Užpildyta paraiška bei galimai atsakingo darbuotojo už Eurodesk veiklą CV laukiami iki 2017
m. rugpjūčio 18 d. el. paštu eurodesk@eurodesk.lt.

