
	  	   	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  KONFERENCIJA	  	  2016	  m.	  balandžio	  15	  d.	  

   JAUNIMO	  GARANTIJOS	  LIETUVOJE	  -‐	  NAUJAS	  POŽIŪRIS	  IR	  KOMUNIKACIJOS	  GALIMYBĖS	  

Vieta:	  Lietuvos	  Respublikos	  Seimas,	  Konstitucijos	  salė	  (Rūmai	  III),	  Gedimino	  pr.	  53,	  Vilnius	  

 09.30	  –	  10.00	   Registracija	  (pasitikimo	  kava,	  arbata)	  
10.00	  –	  10.10	   Sveikinimo	  žodis	  

Lietuvos	  Respublikos	  Seimo	  narė	  Kristina	  Miškinienė	  
LR	  socialinės	  apsaugos	  ir	  darbo	  ministrė	  Algimanta	  Pabedinskienė	  	  
Lietuvos	  pramonininkų	  konfederacijos	  viceprezidentas	  Arūnas	  Laurinaitis	  	  

10.10	  –10.20	   Įvadas/projekto	  „Naujas	  komunikavimo	  ir	  bendradarbiavimo	  modelis	  	  
informavimui	  apie	  Jaunimo	  garantijų	  iniciatyvą“	  pristatymas	  

• Projekto	  vadovė/rengėja,	  VšĮ	  „Projektų	  valdymo	  ir	  mokymų	  centro“	  
vykdančioji	  direktorė	  Ramunė	  Mereckienė	  

• Projekto	  rengėjas,	  VšĮ	  „Projektų	  valdymo	  ir	  mokymų	  centro“	  direktorius	  
Vaidotas	  Petronis	  

10.20	  –	  10.50	   Ką	  NEET	  jaunimui	  turėtų	  garantuoti	  Jaunimo	  garantijos?	  
Viešosios	  politikos	  ir	  vadybos	  instituto	  tyrimų	  direktorė	  Dovilė	  Jonavičienė	  

10.50	  –	  11.00	   Jaunimo	  garantijos	  Lietuvoje:	  rezultatai	  ir	  planai	  	  
Jaunimo	  garantijų	  iniciatyvos	  koordinatorius	  Lietuvoje	  Valdas	  Maksvytis	  

11.00	  -‐	  11.10	   Paslaugos	  neaktyviems	  NEET	  regionuose:	  patirtis	  ir	  perspektyvos	  	  
Jaunimo	  reikalų	  departamento	  projekto	  „Atrask	  save“	  vadovė	  Gintarė	  Sabaliauskaitė	  

11.10	  -‐11.40	   Jaunimo	  darbo	  centrai:	  kokiomis	  komunikavimo	  priemonėmis	  pasiekiame	  
jaunimą?	  Lietuvos	  darbo	  biržos	  l.	  e.	  p.	  direktoriaus	  pavaduotoja	  Inga	  Liubertė	  

11.40	  –	  12.00	   Darbdavių	  požiūris:	  socialiai	  pažeidžiamo	  jaunimo	  iššūkiai	  darbo	  rinkoje.	  Kas	  
sumažintų	  jaunimo	  nedarbą	  ?	  Lietuvos	  pramoninkų	  konfederacijos	  projektų	  
departamento	  direktorius	  Sigitas	  Besagirskas	  

12.00	  –	  13.00	   Pietūs	  
13.00	  -‐	  13.10	   Jaunimo	  savanorystė	  –	  tiltas	  į	  galimybes	  	  

Lietuvos	  policijos	  rėmėjų	  asociacijos	  prezidentas	  Sigitas	  Mecelica	  
13.10	  –	  13.20	   Praktinis	  darbas	  su	  nedirbančiais	  ir	  niekur	  nesimokančiais	  jaunuoliais	  

• Projekto	  „Atrask	  save“	  Vilniaus	  rajono	  veiklų	  koordinatorius	  Ernest	  Stelmach	  
• Projekto	  „Atrask	  save“	  Vilniaus	  miesto	  veiklų	  koordinatorė	  Eglė	  Rimeikytė	  

13.20–	  13.50	   Jaunimo	  garantijos	  Lietuvoje-‐naujas	  požiūris	  ir	  komunikacijos	  galimybės	  
• Nepriklausoma	  marketingo	  ekspertė	  Julija	  Kačanova	  	  
• Nepriklausomas	  marketingo	  ekspertas	  Aivaras	  Vencevičius	  

13.50-‐	  14.00	   Vieningos	  Jaunimo	  garantijų	  viešinimo	  informacinės	  platformos	  sukūrimas	  	  
Lietuvos	  pramonininkų	  konfederacijos	  Ekonominės	  ir	  socialinės	  verslo	  aplinkos	  
skyriaus	  vadovas	  Juozapas	  M.	  Preikša	  

14.00	  –	  14.30	   Kavos	  pertrauka	  
14.30	  –	  15.00	   Diskusija,	  siūlymai,	  išvados	  


