
 

 

 
Jaunimo reikalų prie LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos departamentas išreiškia palaikymą Ukrainai 
 

Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

aktyviai komunikuoja dėl pagalbos teikimo su savanoriais bei ruošiasi suteikti projektų 

įgyvendintojams individualias rekomendacijas dėl projektų įgyvendinimo. 

Susidūrus su intensyviu informacijos srautu apie karą, vaikai bei paaugliai gali 

jausti didelį nerimą, pasimetimą, todėl kviečiame nepamiršti ir su jais apie tai 

pasikalbėti. Paskelbtos paramos centro rekomendacijos kaip su vaikais, paaugliais ir 

jaunais žmonėmis kalbėtis apie karą Ukrainoje.  Prireikus emocinės pagalbos jaunimui, 

raginama kreiptis į Jaunimo liniją - https://www.jaunimolinija.lt/. Jaunimui 

rekomenduojama būti budriais dėl suaktyvėjusios dezinformacijos ir Rusijos 

skleidžiamos propagandos. Paskelbta informacija Ukrainos piliečiams ir jų šeimoms, 

finansinės paramos galimybės bei kitos pagalbos, o informaciją apie pagalbą į Lietuvą 

atvykstantiems karo pabėgėliams, nukentėjusiems ir sužeistiesiems informaciją galima 

rasti  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje.  

Ši ir kita naujausia informacija apie jaunimo politiką Lietuvoje pateikiama 

Youth Wiki internetinėje platformoje Youth Wiki. Youth Wiki pateikia informaciją apie 

jaunimo politiką Lietuvoje ir Europoje: oficialių nacionalinių programų ir priemonių, 

institucijų, vykdomos politikos ir iniciatyvų aprašymus, informaciją apie Lietuvos ir 

kitų Europos šalių teisės aktus, programas, vykdomas reformas ar pakeitimus, gerųjų 

praktikų pavyzdžius, jų vertinimus, stebėsenos sistemas ir tyrimus jaunimo politikos 

srityje. Informacija apie bendras tendencijas įvairiomis temomis yra reguliariai 

atnaujinama. 

http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/728-kaip-su-vaikais-ir-paaugliais-kalbetis-apie-kara-ukrainoje
https://www.jaunimolinija.lt/
https://zinauviska.lt/ukraina/?fbclid=IwAR2Xnp4X4f9FdKgH5w53wAIHMV8bj38qyDibIvoxe8vIZ8osd1q2AAt5jE0
https://zinauviska.lt/ukraina/?fbclid=IwAR2Xnp4X4f9FdKgH5w53wAIHMV8bj38qyDibIvoxe8vIZ8osd1q2AAt5jE0
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-ukrainai
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki


Youth Wiki yra internetinė platforma skirta politikos formuotojams ir 

vykdytojams, tyrėjams, mokslininkams, jaunimo organizacijoms ir jaunimui, bei 

visiems besidomintiems jaunimo politika Europoje. Youth Wiki tikslas – plėtoti 

įrodymais grįstą politiką ir bendradarbiavimą jaunimo srityje, pateikiant naujausią 

informaciją apie Europos šalių jaunimo politiką Europos bendradarbiavimo jaunimo 

reikalų  srityje (2019–2027) įgyvendinant ES jaunimo strategiją.Youth Wiki informacija 

leidžia analizuoti politikos reformų tendencijas ir politikos krypčių tendencijas  

šalyse.Pagrindiniai informacijos šaltiniai yra oficialūs nacionalinių institucijų jaunimo 

reikalų dokumentai, taip pat tyrimai, apklausos, analizės ir nacionaliniai duomenys bei 

statistika. 

 

Jei turite klausimų ar pastebėjimų, maloniai prašome kreiptis (laiške nurodant dėl Youth 

Wiki) į Lietuvos socialinių mokslų centrą (Nacionalinį korespondentą), A. Goštauto g. 

9, LT-01108 Vilnius, Tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faks.:(8 5) 275 

4896, El.p.: institutas@lstc.lt 
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