DARBO SU JAUNIMU FORUMAS: ATEIK, IŠGIRSK, DALINKIS!
Plenarinė diskusija
Kas daro jaunimui didesnę įtaka: jaunimo darbuotojai ar influenceriai?
Moderuoja: Mantas Zakarka
Dalyvauja: Deimantė Venckutė, Donatas Nagumanovas, Eitvydas Bingelis, Rasa Janina Jusionytė

10.00-11.20

VERSLUMAS/
PROFESINIS
ORIENTAVIMAS

SAVANORYSTĖ

ŽINIOS IR FAKTAI

„Žaidimas.
Per amžius.“

„Ateities specialistų
rengimas: startas –
mokyklose“

„Savanorystė.
Juodosios ir baltosios
pusės.“

„Kaip laikais? Kaip iš
tikrųjų laikais?“

Artūras Malinauskas,
supervizorius, provokatyvus
terapeutas, konsultacinės
įmonės „Kitokie projektai“
partneris, Lietuvos
neformaliojo ugdymo
asociacijos narys

Akvilė
Naginionytė,
VšĮ „Investuok Lietuvoje“
regionų plėtros projektų
vadovė

Neringa Kurapkaitienė,
Paulius Skruibis,
Mykolo Romerio universiteto
Vilniaus universiteto
Edukologijos ir socialinio
Psichologijos instituto
darbo instituto lektorė
suicidologijos centro vadovas

„Įgūdžių laboratorija“

“Socialinis verslas:
jaunimui ar jaunimo
darbuotojams?”

„Jaunimo savanoriška
tarnyba:
nuo teorijos iki
realybės”

Jurgita Ribinskaitė-Glatzer,
„Geri norai LT“ steigėja ir
vadovė, tarptautinės
organizacijos "Reach for
change“ vadovė Baltijos
šalims

Sandra Gaučiūtė,
Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos projektų ir
programų vadovė

„Nuoseklaus jauno
žmogaus palydėjimo
karjeroje ir
kasdieniniuose
iššūkiuose
algoritmas“

„Savanorystė
ekstremaliomis
sąlygomis: ar visi
gali?“

JAUNIMO ĮGALINIMAS

11.20-12.05

12.10-12.55

Agnė Prokopaitė,
VšĮ „Neformalaus ugdymo
namai“ projekto koordinatorė

JAUNIMAS
REGIONUOSE

IŠMANUSIS DARBAS
SU JAUNIMU

„Mobilaus darbo su
„Vilnius –
jaunimu paslaugų
besimokantis miestas“
pilotavimo Elektrėnų
savivaldybėje poveikio
tyrimo pristatymas“

Justina GarbauskaitėJakimovska,
Vilniaus universiteto lektorė

„Active Citizens
Lietuvoje: tautinių
mažumų
bendruomenių
įgalinimas ir
įtraukimas“

UGDYMAS
„Būti (ki)TOKIU”

Brigita Baškevičiūtė
ir
Nerijus Kriaučiūnas,
besimokančio Vilniaus
komanda

Karilė Levickaitė,
NVO „Psichikos sveikatos
perspektyvos“ vadovė

„Smart, smarter, the
smartEST? Some
perspectives on youth
field innovation from
Estonia“*

„Lytiškumo ugdymas
be dramos“

*Sesija anglų kalba
Marius Ulozas,
Politikos tyrimų ir analizės
instituto vadovas

Ully Enn,
Smart Youth work Action
Manager/Education and
Youth Authority

Lina Januškevičiūtė,
VšĮ „Įvairovės ir edukacijos
namai“ lytiškumo ugdymo
mokymų lektorė

13.00-14.00

„Minkštas darbas:
jaunų žmonių
palydėjimas į darbo
rinką“

14.00-14.45

Margarita Maliarenko,
VšĮ „Vilnius Social Club“
gatvės darbuotoja

Gintarė Joteikaitė,
jaunimo darbuotoja, projekto
„New Dimension in Career
Guidance“ koordinatorė

Moderuoja: Milda
Lukoševičiūtė

Giedrė Kazragytė,
jaunimo darbuotoja, projekto
„VIRSMAS" koordinatorė

Eitvydas Bingelis,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos viceministras

Dalyvauja:

„Jaunimo
„Evidence based and „Išmanusis darbas su
„Smurtas jaunimo
delinkvencija: tarp innovative Youth work
jaunimu: ar tikrai
santykiuose – rožinis
žiniasklaidos kuriamo
in Youth centers“
esame išmanūs?“
dramblys suaugusiųjų
ažiotažo ir
pasaulyje“
profesionalaus
*Sesija anglų kalba
veikimo”

Gintautas Sakalauskas,
Vilniaus universiteto Teisės
fakulteto docentas

Heidi Paabort,
Estijos jaunimo centrų
asociacijos vykdomoji
direktorė

Darius Stonys,
Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos valdybos
narys

Rugilė Butkevičiūtė,
Moterų informacijos centro
programų vadovė

Neringa Kurapkaitienė,
Mykolo Romerio universiteto
Edukologijos ir socialinio
darbo instituto lektorė

14.50-15.35

15.35-15.50

„VA Carito
Alternatyvaus
mokymosi centro
patirtis dirbant su
sudėtingais
jaunuoliais“

„Kas pavogė mano
svajonę?”

Rimvydė Sugintaitė,
socialinė darbuotoja
ir
Olegas Jarkovas,
socialinio darbuotojo
padėjėjas

Jolanta Griškonienė,
karjeros centro „Karjeras”
Alytuje konsultantė

Justina Babušytė,
VšĮ „Socialinis veiksmas“
vadovė
Justina Vyšniauskaitė,
Lietuvos Jorės draugovės
vyresnioji skautė

„Raktas į sėkmingą
tarpžinybinį
bendradarbiavimą –
JUC patirtis“

Aušra Nedzinskienė,
Druskininkų Jaunimo
užimtumo centro direktorė

„Ateities paieškos
„Pabėgėlių integracijos
dirbtuvės „Darbo su
iššūkiai: nuo karo
jaunimu pripažinimo lauko Afganistane iki
ateitis“
universiteto Lietuvoje”

Laimonas Ragauskas,
Lietuvos neformaliojo
ugdymo asociacijos
pirmininkas, mokymų
vadovas ir pripažinimo
sistemų kūrimo konsultantas

Augustė Dudutytė,
Socialinės integracijos
koordinatorė Užsieniečių
integracijos programoje VA
Carite

JAUNIMO ĮGALINIMAS

VERSLUMAS/
PROFESINIS
ORIENTAVIMAS

„Diskusija apie
„Keep it real“
verslumo ir karjeros
lagaminas
ugdymo patirtis
konsultuojant jaunimo
Lietuvoje“
grupes

Žilvinas Mažeikis,
„Socialinio suflerio“
programos vadovas

15.50-16.35

SAVANORYSTĖ

Daiva Pranskevičienė,
VšĮ Jaunimo laisvalaikio
centras direktorė

Moderuoja: Guoda
Lomanaitė
Dalyvauja:

Dalyvauja:

Naglis Jonuška,
Kauno Veršvų gimnazijos
mokytojas

IŠMANUSIS DARBAS
SU JAUNIMU

„Ko reikia jaunimo „AJE „Namas": iššūkiai „Išmaniųjų darbo su
„Apie kitus? Ir apie
situacijos stebėsenai?“
dirbant su
jaunimu metodų
save!
delinkventinio elgesio naudojimas darbe su
Tarpkultūrinio
jaunuoliais“
jaunimu: kiek ir
mokymosi savitumas
kokios ribos?“
tarptautinės
savanorystės metu“

Moderuoja: Andželika
Rusteikienė

Povilas Petručionis,
moksleivis, baigęs
„Accelerator“ programą

Jonas Laniauskas,
Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos direktorius

Sandra Kairė,
Vilniaus universiteto
edukologijos mokslų daktarė,
dėstytoja, JTBA mokymų
vadovų tinklo narė

UGDYMAS
„Lytiškumo ugdymo
praktinis gidas
jaunimo
darbuotojams“

Nika Norvila,
„Kurk Lietuvai“ projekto
vadovė, Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
programų vadovė

Brigita Baškevičiūtė,
„Madrus“ asociacijos
pirmininkė, jaunimo
darbuotoja

Dalia Kavolynienė,
Alytaus miesto savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorė

Paulius Godvadas,
VšĮ „Kitokie projektai“
partneris

Žanas Gongapševas, verslo
mentorius

„Tarpžinybinio
bendradarbiavimo
įtaka ir įgalinimas –
sėkmingieji
pavyzdžiai“

JAUNIMAS
REGIONUOSE

ŽINIOS IR FAKTAI

SESIJOS PABAIGA

Donatas Kubilius,
Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos
Kūrybinių dirbtuvių skyriaus
vadovas

SESIJOS PABAIGA

Juozas Kazlauskas,
Druskininkų savivaldybės
jaunimo reikalų
koordinatorius

SESIJOS PABAIGA

Laura Grendienė,

16.40-17.25 Jaunimo reikalų koordinatorė,
Nacionalinės jaunimo reikalų
koordinatorių asociacijos
prezidentė

Gerosios praktikos ir (ar) jos rezultatų pristatymas – konkrečios įgytos praktinės patirties ir (ar) jos įgyvendinimo rezultato pristatymas. Pristatymas trunka iki 45 min.

Situacijos analizės ir ateities perspektyvų pristatymas – Pranešimas trunka iki 60 min.

Ekspertų diskusija – gyva ekspertų, praktikų, tyrėjų, specialistų diskusija numatyta tema. Diskusija vyksta iki 90 min.
Metodinių priemonių ir (ar) įrankių pristatymas – konkretaus įrankio ir (ar) priemonės, kurį galima naudoti dirbant su jaunimu, pristatymas. Pristatymas trunka iki 45
min.

Galimybės – dalijimasis galimybėmis ir idėjomis, naujų idėjų generavimas. Pristatymas trunka iki 45 min.

