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BIRZr `VIETIMO PAGALBOS TARNYBOS PADALINIO 
ATVIRO JAUNIMO CENTRO) 

NUOSTATAI 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Atviras jaunimo centras (toliau Centras )yra Bir~s avietimo pagalbos tarnybos kodas 
300072593 (toliau - Tarnyba) padalinys, vykdantis atvir� darb� su jaunimu, teikiantis socialines, 
pedagogines, psichologines paslaugas 14-29 mets 
u~imtum0, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiakos poreikiams tenkinti, socializuotis. 

asmenims, sudarantis s�lygas jaunimo 

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biud~etinis /staigs istatymu, Lietuvos 
Respublikos jaunimo politikos pagrinds /statymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisis apsaugos 
pagrindy statymu, Vaiko teisis apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos avietimo istatymu, 
Lietuvos jaunimo politikos pagrindy /statymu, Neformaliojo avietimo koncepcija ir kitais 
statymais, pojstatyminiais aktais ir aiais nuostatais.

3. Centras savo veikloje vadovaujasi aiais atviro darbo su jaunimu principais: 

3.1. atvirumo - Centras yra atviras socialiniams-kultkriniams pokyiams, skirtingoms 
gyvenimo situacijoms, s�lygoms, pasaul�~ikroms ir jauns ~monis pom�giams; 

3.2. prieinamumo - Centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiülymai jaunam ~mogui 

nepriklauso nuo naryst�s, nèra dalyvavimo mokesis ar kits veiksnis, galinis riboti jauns 
~monis jsitraukimo galimybes. Tarnybos direktorius tvirtina /staigos darbuotojs darbo laik� 
atsi~velgdamas / Centro veiklos pobkdi. Visos veiklos vykdomos jauns ~monis laisvu laiku jiems 

tinkamoje vietoje; 
3.3. savanoriakumo visos atviro darbo veiklos ar /sitraukimo / jas pasiklymai yra paremti 

jauns |monis savanoriaku laisvu apsisprendimu; 
3.4. aktyvaus dalyvavimo jauni ~mon�s /sitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant 

sprendimus del konkreis atviro darbo su jaunimu vykdymo salygu nustatymo, 
3.5. orientavimosi / jauns ~monis socialinius poreikius atviras darbas su jaunimu 

orientuojamas i jauns ~monis poreikius, js gyvenimo situacij� ir s�lygas, sprend~iami tie klausimai, 

kurie domina jaun� ~mogs ir yra jam svarbks 

4. Centro buvein� - Vilniaus g, 47, 41143 Bir~ai. 

5. Centro veikl� koordinuoja Tarnybos direktorius arba jo jsakymu deleguotas 

metodininkas. 

II SKYRIUS 

CENTRO TIKSLAI, U}DAVINIAI IR VEIKLOS POBjDIS 

6. Vizija: Atviras jaunimo centras atvira ir saugi erdv�, atitinkanti jaunimo poreikius, 

pritaikyta atviram darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai. 

7. Misija: atviras daugiafunkcis jaunimo saviraiakos, u~imtumo, konsultavimo,

informavimo centras, atitinkantis jaunimo poreikius, padedantis spr�sti jaunimo problemas, stiprinti

jaunimo motyvacij� jsitraukti / miesto ekonomini, socialin/, pilietin/ gyvenim�, telkiantis dalyvauti 

sprend~iant jaunimo saviraiakos ir laisvalaikio u~imtumo problemas. 



8. Centro tikslai: 

8.1. ugdyti s�moning�, pilietiak�, patriotiak�, brand~i�, kultkringa ir kkrybinga asmenybe. sugebani� atsakingai ir kkrybiakai spr�sti savo problemas ir aktyviai dalyvautí Visuomen�s gyvenime, taip pat plétoti jauno ~mogaus socialines kompetencijas; 8.2. vykdyti jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisétvarkos pa~eidims prevencij�, 
8.3. padéti jaunimui integruotis i kultkrini, socialini, ekonomin/, pilietin/Savivaldybès ir aalies gyvenim�. 
9. Centro u~daviniai: 

9.1. sukurti s�lygas, kad savarankiakai apsisprend�s jaunimas dalyvauts konkreiose veiklose, ypa siekiant /traukti avietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujanius jaunus ~mones; 
9.2. u~tikrinti, kad veikla atitikts jauno ~mogaus poreikius ir prisid�ts prie visapusiakos asmenyb�s tobulinimo, socialinis ir gyvenimo igkd~is ugdymo, 9.3. sukurti s�lygas, kad jaunas ~mogus büts motyvuojamas dalyvauti jo poreikiusatitinkanioje veikloje, skatinamas tobul�ti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus 

igkd~ius. 

III SKYRIUS 
CENTRO FUNKCIJOS IR KITA VEIKLA 

10. Cerntras vykdo aias funkcijas 
10.1. dirba tiek su jaunimo grupémis, tiek su individualiais asmenimis; 
10.2. teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinis ir gyvenimo /güd~is 

ugdymo, sociokultkrines ir kitas su jauno ~mogaus ugdymu susijusias paslaugas; 
10.3. organizuoja veiklas, skatinanias jaunimo motyvacij� ir geb�jimus, reikalingus

sékmingai integracijai / darbo rink�, atsi~velgdamas /i savivaldyb�s pad�ti; 
10.4. esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialin�s-psichologin�s ar 

krizis /veikimo pagalbos paslaugas jauniems ~monéms; 
10.5. pl�toja ir palaiko nuolatinius ry`ius su savo veiklos teritorijoje veikianiomis ir su 

mokyklomis, policija, parapija, jaunimo jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis 
organizacijomis, bendruomene, vaiko teisesigyvendinaniomis ir pagalb� vaikams, aeimai 
teikianiomis institucijomis vaiko teisis apsaugos skyriais, socialin�s paramos skyriais, 

seniknijomis, 
10.6. pletoja ir palaiko ryaius su savo veiklos teritorijoje esaniomis teritorin�mis darbo 

bir~omis ar jaunimo darbo centrais; 
10.7. kart� per metus jsivertina Centro tikslus, veiklos kokyb� ir poveik/ jauniems 

~monéms 
10.8. bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu; 
10.9. u~tikrina Centre vieaai tvarkai keliams reikalavims laikym�si. 
11. Centras gali vykdyti kit� veikl�: 
11.1. organizuoti veiklas, skatinanias jaunimo sveikatingum� ir pozityvs po~iür/ / sveik� 

gyvensen�, 
11.2. pramogs ir poilsio organizavim�, vaizdo films gamyba�, leidyb�, reklam� ir kt.; 

vykdyti veikl� u~ Centro ribs, vietose, kur jaunimas praleid~ia daugiau laiko; 
bendrauti ir bendradarbiauti su Centrais, esaniais kituose regionuose, u~sienio 

11.3. 
11.4. 

aalyse; 
organizuoti ir vykdyti projektin� veikl�, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas; 
dirbti su savanoriais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriakos veiklos 

11.5. 
11.6. 

istatymo (Zin., 2011, Nr. 86-4142) nuostatomis; 
11.7. pagal kompetencij� vykdyti vaiko minimalios prie~ikros priemones, numatytas 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutin�s prie~ikros istatymo (Zin., 2007, Nr. 80-3214; 
2010, Nr. 157-7969) 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktuose. 



IV SKYRIUS 
CENTRO TEISÉS IR ATSAKOMYBE 

12 Centras, vykdydamas jam pavestas funkeijas, turi `ias teises: pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus; gauti reikiam� informacij� is Savivaldybes, kity valstybes, savivaldybiy instituciju. 

12.1. 

12.2. 
mokykly: 

12.3. bendradarbiauti su aalies ir u~sienio nevyriausybiémis organizacijomis, jstaigomis ir organizacijomis. 

12.4. Tarnybos direktoriaus leidimu stoti j asociacijas ir dalyvauti jy veikloje: 12.5. teises akty nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu savivaldybes turtu ir léaomis: 

12.6. 0rganizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius; 12.7. konsultuotis su kity institucijs ir jstaigs atstovais, specialistais, atskiriems klausimams spresti sudaryti laikinas darbo grupes; 12.8 gauti param� Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatymo nustatyta tvarka: inicijuoti ir vykdyti projektus ir programas; 12.10. siysti darbuotojus sta~uotis, tobulinti kvalifikacij� Salies ir u~sienio institucijose: 12.11. naudotis kitomis teisés akts suteiktomis teisémis. 

12.9 

V SKYRIUS 
CENTRO VALDYMAS 

13. Centro darbuotojai pavaldüs Tarnybos direktoriui.

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJr PRIËMIMAS . DARB� 
IR Jr DARBO APMOKÉJIMO TVARKA 

14. Centro darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kits teis�s akts nustatyta tvarka priima j darb� ir ia jo atleid~ia Tarnybos direktorius. 
15. Centro darbuotojams u~ darb� mokama Lietuvos Respublikos jstatyms ir kits teisès 

akty nustatyta tvarka. 

VII SKYRIUS 
CENTRO TURTAS IR FINANSAVIMAS 

16. Centro léas aaltiniai yra aie 
16.1. Savivaldyb�s biud~eto ir valstyb�s biud~eto asignavimai; 
16.2.kitos teis�tai gautos léaos. 
17. Centrui skirtos léaos gaunamos ir naudojamos pagal asignavims valdytojo patvirtintas 

programy s�matas, laikantis Lietuvos Respublikos teisès akty nustatytos tvarkos. 

VIII SKYRIUS 
NUOSTATr KEITIMO TVARKA 

18. Centro nuostatai keiiami, papildomi Tarnybos direktoriaus, Centro darbuotojs 

iniciatyva. 
19. Centro nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius. 


