
                  

 

Projektas: 

,,V I S I   S A V I   K A U N E“ 
 

Tikslas - didinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, galimybes gauti jiems prieinamas, ugdančias ir 

patrauklias darbo su jaunimu gatvėje paslaugas, atitinkančias jaunimo interesus. 

 

Projektas finansuojamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. 5-JDG00758/2021, 2021 m. vasario 5 d.). 

Projekto aprašymas: 

Kauno mieste darbo su jaunimu gatvėje paslaugos startavo 2020 m. rugsėjo mėn., inicijuotos Kauno miesto 

savivaldybės. Šių paslaugų vykdytoju laimėjus darbo su jaunimu gatvėje paslaugų pirkimo konkursą tapo 

VšĮ Kauno miesto poliklinikos (KMP) Jaunimo centras, turintis 21 metų darbo patirtį su jaunimu. Projektas 

,,Visi savi Kaune" orientuotas į darbo su jaunimu gatvėje paslaugų vystymą, siekiant didinti Kauno miesto 

jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, galimybes gauti jiems prieinamas, ugdančias ir patrauklias paslaugas, 

kurios kuo geriau atitiktų jaunų žmonių poreikius ir interesus, motyvuotų pozityviai elgsenai, pilnavertiškai 

saviraiškai. Užmegzdami santykius su jaunimu, jaunimo darbuotojai didina jų motyvaciją keistis, stiprina 

jų bendravimo gebėjimus, padeda jaunimui atkurti ryšius su socialine aplinka, organizuoja užimtumo 

veiklas. Šių paslaugų dėka didinamas jaunų žmonių sąmoningumas nusikalstamo elgesio, tabako, 

alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais. 

Tikslinė projekto grupė - 14 – 29 metų Kauno miesto jaunimas, leidžiantis laiką gatvėje.  

Projektas vykdomas Aleksoto, Dainavos ir Petrašiūnų seniūnijose, pasižyminčiose didelėmis 

teritorijomis, gausiu gyventojų skaičiumi, tačiau menka paslaugų jaunimui pasiūla. 

Projekto veiklos:  

- pozityvaus jaunimo užimtumo ir laisvalaikio priemonių/ veiklų organizavimas seniūnijų 

teritorijose, pasitelkiant kiekvienoje jų esančius tik konkrečiai seniūnijai būdingus išskirtinius ir 

jaunimui galimai patrauklius jų resursus (laipiojimo sporto užsiėmimai vieninteliame Kauno mieste 

laipiojimo centre arba šalia jo įsikūrusiame parke Dainavos seniūnijoje; individualios motorlaivių 

pamokos Kauno mariose Petrašiūnų seniūnijoje, pažintis su aviacija (edukacija, apimanti 

technologijų, sporto, istorijos, kt. kryptis, praktiniai bandymai) Aleksoto seniūnijoje; vaikščiojimo 

balansine juosta užsiėmimai, kurie vyks visų seniūnijų teritorijose jaunimo būriavimosi vietose); 

- individuali psichologinė ir/ ar socialinė KMP Jaunimo centro specialistų pagalba (vienkartinės arba 

tęstinės, kontaktinės arba nuotolinės konsultacijos) jaunimui, identifikavus tokio pobūdžio pagalbos 

poreikį;  

- mokymai ir kompetencijų ugdymas, savirefleksijos dirbantiems su jaunimu gatvėje KMP Jaunimo 

centro darbuotojams;  

- vykdomos veiklos viešinimas pasitelkiant dalomają ir kt. medžiagą jaunimui ir jo aplinkai, pvz. 

tėvams (informacines korteles ir lipdukus su QR (greito atsako) kodais), t.p. informavimą 

socialiniame tinkle Facebook, dienraštyje ,,Kauno diena“, projekto vykdytojo ir 

bendradarbiaujančių organizacijų viešinimo bei komunikacijos su visuomene kanalais. 

 

Projekto trukmė: 2021 02 05-2021 12 31. 

 

Kontaktinė informacija: www.jaunimocentras.eu  

 

tel. 837 455588,  mob. 8665 51263 

 

  Visi savi Kaune 

http://www.jaunimocentras.eu/

