
 
 

 
 

Tapkite Eurodesk Lietuva regioniniais atstovais! 
 

 

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 36 Europos šalyse ir 
teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. 
Eurodesk pagrindas yra informacija apie mobilumo galimybes (savanorystė, 
studijos, stažuotės, darbas, praktikos ir t.t.).  

 

Buvimas Eurodesk Lietuva regioniniu atstovu suteikia organizacijai / įstaigai 
informaciją apie mobilumo galimybes, kurios yra naudingos organizacijos nariams 
ar įstaigos lankytojams. Eurodesk Lietuva regioniniai atstovai ne tik gauna 
nacionalinę ir tarptautinę informaciją, bet ir galimybę kelti darbuotojų ir savanorių 
kompetencijas, ugdyti asmeninius gebėjimus jaunimo informavimo srityje bei 
naudotis Eurodesk tinklo sukurtais įrankiais darbui su jaunimu.  

 

Kas gali tapti Eurodesk Lietuva atstovais? 
 

• jaunimo ar su jaunimu dirbančios jaunimo organizacijos; 
• specializuoti informacijos centrai (jaunimo darbo, sveikatos, verslo, turizmo 

ir kt.); 
• regioninės jaunimo organizacijų tarybos; 
• kitos motyvuotos ir regione aktyviai veikiančios įstaigos ir organizacijos 

(pavyzdžiui, bibliotekos, ugdymo įstaigos ir pan.). 
 

Svarbu, kad organizacijos / įstaigos: 
 

• turėtų darbuotoją (-us), besidomintį (-čius) ir norintį (-čius) įgyti patirties 
jaunimo informavimo ir darbo su jaunimu srityse arba turėtų savanorį (-ius), 
besidomintį (-čius) jaunimo informavimu, tarptautinėmis galimybėmis ir jų 
sklaida savo regione / mieste; 

• užtikrintų jaunų žmonių pasiekiamumą; 
• būtų pasiryžusios į savo veiklų planavimą, organizavimą ir įgyvendinimą 

įtraukti informacijos apie mobilumą sklaidą; 
• turėtų aukštą motyvaciją ir aktyviai veiktų regione. 

 

Prioritetas bus teikiamas regionams, kuriuose dar nėra Eurodesk Lietuva atstovybių 
ar jaunimo informavimo taškų. 
 



 

Pagrindinės Eurodesk Lietuva atstovų funkcijos: 
 

• Jaunų žmonių informavimas 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 tinklo rengiamuose mokymuose ir 
informaciniuose seminaruose; 

• bendradarbiavimas su kitais Eurodesk Lietuva tinklo regioniniais partneriais, 
savanoriais bei „Žinau viską“ jaunaisiais žurnalistais. 

 

Eurodesk Lietuva atstovų gaunami privalumai: 
 

• Prieiga prie naujausios europinės informacijos apie mobilumą (tarptautiniai 
renginiai, projektai, mokymai, savanorystė, studijos, stažuotės, darbas, 
praktikos ir t.t.); 

• galimybė vystyti bendradarbiavimą su kitais Eurodesk Lietuva regioniniais 
atstovais bei partneriais iš kitų 36 Europos valstybių; 

• organizacijos / įstaigos matomumas „Žinau viską“ bei „Eurodesk.eu“ portalų 
atstovų žemėlapiuose; 

• galimybė naudotis visomis G Suite platformos paslaugomis (įskaitant 
duomenų bazes bei forumus); 

• prieiga prie vidinių Eurodesk tinklo įrankių bei metodikų darbui su jaunimu; 
• nuolatinis kompetencijų jaunimo informavimo srityje kėlimas. 

 
 

Atrinkti atstovai bus pakviesti pasirašyti terminuotą bendradarbiavimo sutartį, kuri 
galios iki 2021 m. vasario 1 d. 
 

Susidomėjusius kviečiame užpildyti paraišką tapti Eurodesk Lietuva atstovybe iki 
2020 m. gegužės 10 d.: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBnRlBX-uiudPh8eiA-
bD8iODnA5q4_X-h_lAfHxakbn0cgg/viewform 
 

 

Kilus klausimams, kreipkitės: 

Neringa Sendriūtė 

Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė 

Tel. +37063842730 

El. paštas: neringa@eurodesk.lt 
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