








5



6



7



8



KATEGORIJA 1: ERDVĖS
PUSLAPISSUB-KATEGORIJA: FIZINĖS IR VIRTUALIOS ERDVĖS

Rodiklis Įrodymai
Patalpos, kuriose vyksta organizacijos veikla, 
yra pritaikytos įvairią negalią turintiems 
jaunuoliams

Patalpų nuotraukos yra matomos jūsų 
internetinėje svetainėje ir/ar socialiniuose 
tinkluose

29

Patalpos ir virtualios erdvės, kuriose vyksta 
organizacijos veikla, yra prieinamos visiems 
jaunuoliams, norintiems joje dalyvauti; 
organizacija taip pat atsižvelgia į kaimiškose 
ar atokiose vietovėse gyvenančių jaunuolių 
poreikius (pvz., organizuojant veiklą, 
atsižvelgiama į viešojo transporto tvarkaraščius, 
dalyviams kompensuojamos kelionės išlaidos ir 
pan.)

Informacija, kaip pasiekti organizaciją viešuoju 
transportu ir kiek tai kainuotų, skelbiama jūsų 
internetinėje svetainėje ir/ar socialiniuose 
tinkluose; 
Organizacijoje galima naudotis kompiuteriu ir 
internetu, jei jaunuoliai neturi tokios galimybės 
namuose

30

Patalpos, kuriose vykdoma organizacijos veikla, 
yra vietovėje, kuri nekeltų pavojaus jauniems 
žmonėms iš mažumų ar atskirtį patiriančių 
grupių

Vietos/aplinkos aprašas yra patalpintas jūsų 
internetinėje svetainėje ir/ar socialiniuose 
tinkluose 31

Su veikla susiję ir atitinkamose patalpose 
esantys ženklai pateikiami tautinių mažumų, 
marginalizuotoms ir atskirtį patiriančioms 
jaunimo grupėms suprantama kalba

Patalpų nuotraukos yra matomos jūsų 
internetinėje svetainėje ir/ar socialiniuose 
tinkluose 32

Patalpų apipavidalinimas (dekoracijos, plakatai, 
šūkiai, suvenyrai ir kt.) skatina įvairovę

Lankstinukai ar skrajutės pabrėžia jūsų 
organizacijos veiklos atvirumą ir įtraukumą 33

SUB-KATEGORIJA: EMOCINĖ APLINKA
PUSLAPIS

Rodiklis Įrodymai
Organizacijoje įdiegtos patyčių prevencijos, 
įskaitant patyčias virtualioje erdvėje, priemonės, 
ir jaunuoliai yra apie tai informuoti

Patyčių prevencijos gairės yra aiškiai matomos 
organizacijos patalpose ir skelbiamos internete; 
Patyčių prevenciją užtikrinančio organizacijos 
organo susitikimų protokolai 

34

Organizacijoje nuolat stebima, skatinama ir 
stiprinama pagarbos ir smurto nenaudojimo 
kultūra, įskaitant pagarbos skatinimą virtualioje 
erdvėje

Organizacijos bendruomenės taisyklės, kurios 
yra matomos organizacijos erdvėje;
Grįžtamasis ryšys iš jaunimo apie tai, kaip 
saugiai jie jaučiasi organizacijoje, kaip 
puoselėjama pagarbos kultūra

35

Jauni žmonės gali drąsiai pranešti apie tai, kaip 
saugiai jie jaučiasi organizacijoje

Grįžtamasis ryšys iš jaunimo apie tai, kaip 
saugiai jie jaučiasi organizacijoje, kaip 
puoselėjama pagarbos kultūra

36
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KATEGORIJA 2: ĮTRAUKI METODOLOGIJA 
PUSLAPIS

Rodiklis Įrodymai
Dalyvavimu grindžiamas veiklos, renginių ir 
kt. planavimas, kuris taip pat suteikia balsą 
jaunimui iš mažumų ir marginalizuotų ir (arba) 
atskirtį patiriančių grupių

Planavimo susitikimų protokolai/ ataskaitos; 
Veiklų planai ir ataskaitos, nuotraukos, kita 
vaizdinė medžiaga; 
Veiklų vertinimas 

37

Siūlomų veiklų (gyvų ir virtualių) įvairovė, 
atsižvelgiant į skirtingų jaunimo grupių 
poreikius ir gebėjimus 

Planavimo susitikimų protokolai/ ataskaitos; 
Veiklų planai ir ataskaitos, nuotraukos, kita 
vaizdinė medžiaga; 
Nemokamos ir vartotojui patogios naudoti 
programinės įrangos sąrašas; 
Virtualių renginių lankomumas pagal dalyvių 
demografiją; 
Mokymai, instrukcijos, kaip naudotis įvairiomis 
virtualiomis platformomis; 
Jaunimo atsiliepimai apie veiklas

38

Veiklos pritaikymas ( jei reikia), atsižvelgiant į 
grupės jautrumą, gebėjimus, kultūrinę įvairovę 
ir kt.

Planavimo susitikimų protokolai/ ataskaitos; 
Veiklų planai ir ataskaitos, nuotraukos, kita 
vaizdinė medžiaga; 
Veiklų vertinimas 

39

Formuojant grupes veiklai, organizacija siekia 
užtikrinti ir subalansuoti įvairovę grupėje

Kvietimuose į veiklas ar renginius organizacija 
įtraukia antidiskriminacinę nuostatą, 
skatinančią prisijungti žmones iš mažumų ir 
marginalizuotų grupių

40

Planuojant ar įgyvendinant veiklas, 
atsižvelgiama į jaunuolių kalbinius poreikius

Visi organizacijos dokumentai yra prieinami 
skirtingomis, jaunuoliams suprantamomis 
kalbomis; 
Vertėjų sąrašas;
Kalbinių jaunuolių poreikių tenkinimo 
nuostatos įtrauktos į organizacijos strateginius 
dokumentus 

41

Planuojant veiklą, atsižvelgiama į jaunuoliams 
iš mažumų ir marginalizuotų grupių svarbias 
šventes ir įvykius

Viešai prieinamas kalendorius su organizacijos 
veiklomis ir šventėmis 42

Atsižvelgiama į išorinius veiksnius, kurie 
gali riboti jaunų žmonių iš kaimiškų ir atokių 
vietovių dalyvavimą (pvz., viešojo transporto 
tvarkaraščiai)

Veiklų planai

43
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KATEGORIJA 3: PASIEKIAMUMAS
PUSLAPIS

Rodiklis Įrodymai
Siekiant pritraukti jaunimą iš mažumų ir 
marginalizuotų grupių į organizacijos veiklas, 
atsižvelgiama į jų specifiką, renkantis 
komunikacijos formas, kalbą, informacijos 
sklaidos kanalus ir kt.

Plakatai, skrajutės, įrašai socialiniuose 
tinkluose, reklaminiai vaizdo įrašai, reklaminiai 
filmukai ir t. t. parengti, atsižvelgiant į 
konkrečius mažumų ir marginalizuotų grupių 
jaunimo poreikius;
Mažumų ir marginalizuotų / atskirtį patiriančių 
grupių jaunimo atsiliepimai arba vertinimo 
formos apie pasiekiamumą;

44

Įgyvendinamos aktyvios priemonės mažumų 
ir marginalizuotų ir (arba) atskirtį patiriančių 
grupių jaunimui pasiekti

Pasiekiamumo planavimo susitikimų 
dokumentai;
Grįžtamojo ryšio arba vertinimo formos, kurias 
pateikė jaunimas iš mažumų ir marginalizuotų 
(atskirtį patiriančių) grupių

45

Dedamos papildomos pastangos motyvuoti 
jaunuolius iš mažumų ir marginalizuotų ir 
(arba) atskirtį patiriančių grupių įsitraukti į 
organizacijos veiklą

Grįžtamojo ryšio arba vertinimo formos, kurias 
pateikė jaunimas iš mažumų ir marginalizuotų 
(atskirtį patiriančių) grupių 46

Partnerių organizacijos, dirbančios su 
mažumomis ir marginalizuotu ir (arba) atskirtį 
patiriančiu jaunimu, dalyvauja informavimo 
veikloje

Susitikimų su partneriais protokolai ar kiti 
dokumentai;
Partnerių naujienlaiškiai, socialinių tinklų įrašai 
ar kita, kur partneriai informuoja apie jūsų veiklą

47
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KATEGORIJA 4: KOMUNIKACIJA
PUSLAPISSUB-KATEGORIJA: VIDINĖ KOMUNIKACIJA

Rodiklis Įrodymai
Visi darbuotojai ir savanoriai yra supažindinti 
su organizacijos vykdomomis įtraukties 
priemonėmis 

Darbuotojų susitikimų protokolai, vidinių 
mokymų darbuotojams ir savanoriams 
ataskaitos

48

Organizacijoje yra bendras supratimas dėl 
įtraukties užtikrinimo svarbos

Darbuotojų susitikimų protokolai, vidinių 
mokymų darbuotojams ir savanoriams 
ataskaitos 

49

Organizacijos vidinėje komunikacijoje 
vartojama įtrauki kalba1

Vidinės komunikacijos priemonės; 
Įtraukios kalbos taisyklės 50

SUB-KATEGORIJA: IŠORINĖ KOMUNIKACIJA
PUSLAPIS 

Rodiklis Įrodymai
Organizacijoje naudojami įvairūs komunikacijos 
kanalai skirtingoms jaunimo grupėms pasiekti

Informacija apie organizaciją ir jos veiklas 
pateikiama įvairiose komunikacijos 
platformose;
Susitikimų protokolai; 
Komunikacijos strategija

51

Organizacijos žinutėse atsižvelgiama į įvairių 
grupių ir bendruomenių poreikius (aiškumą, 
kalbos ypatumus ir pan.)

Socialinių tinklų įrašų nuotraukos, skrajutės, 
lankstinukai, plakatai ir t.t.; 
Komunikacijos strategija

52

Komunikacijoje su bendruomene naudojama 
įtrauki kalba

Socialinių tinklų įrašų nuotraukos, skrajutės, 
lankstinukai, plakatai ir t.t.; 
Komunikacijos strategija;
Įtraukios kalbos taisyklės

53

Siunčiama žinute VISI jaunuoliai skatinami 
domėtis ir įsitraukti į organizacijos veiklą, 
ypač dėmesį skiriant jaunimui iš mažumų ir 
marginalizuotų ar atskirtį patiriančių grupių

Plakatai, veiklų programos ir kitos jaunimo 
pritraukimo priemonės su įtraukiomis žinutėmis 54

Jaunimas iš marginalizuotų ar atskirtį patiriančių 
grupių aktyviai dalyvauja rengiant ir skelbiant 
organizacijos žinutes

Konsultacijų dokumentacija: protokolai, 
atsiliepimai, t.t. 55

Žinučių kūrimo procesas ir jų turinys nestiprina 
stereotipų

Socialinių tinklų įrašų nuotraukos, skrajutės, 
lankstinukai, plakatai ir t.t.; 
Komunikacijos strategija

56



KATEGORIJA 5: STRATEGINĖS NUOSTATOS
PUSLAPISSUB-KATEGORIJA: PAMATINIAI ĮTRAUKTIES PRINCIPAI IR VERTYBĖS

Rodiklis Įrodymai
Pagrindinės žmogaus teisių, nediskriminavimo, 
įtraukties ir įvairovės vertybės yra įtrauktos į 
organizacijos pamatines nuostatas (pvz., misiją, 
organizacijos tikslus ir pan.)

Organizacijos misija ir tikslai, kurie yra lengvai 
prieinami organizacijos internetiniame 
puslapyje ar/ir matomi patalpose 57

Reguliariai stebima, ar organizacijos veikla 
atitinka pagrindines vertybes ir principus

Organizacijos konsultacinių, planavimo ir 
vertinimo susitikimų protokolai 59

SUB-KATEGORIJA: STRATEGINIAI DOKUMENTAI IR PROCEDŪROS
PUSLAPIS 

Rodiklis Įrodymai
Organizacija turi etikos kodeksą arba įtraukties 
politiką

Etikos kodeksas, kuris lengvai prieinamas 
internetiniame puslapyje ar/ ir matomas 
patalpose

61

Veiklos organizavimo, finansų valdymo 
ir kt. tvarkose atsižvelgiama į specifinius 
nepalankioje padėtyje esančių bendruomenių 
jaunimo poreikius (pvz., išankstiniai mokėjimai, 
papildomų dalyvavimo išlaidų skyrimas ir pan.) 

Vidinės tvarkos ir procedūros, kurios pabrėžia 
specifinius jaunų žmonių poreikius 

63

Organizacijos strateginio ir veiklos planavimo 
procesuose konsultuojamasi su mažumų 
ir marginalizuotų ir (arba) atskirtų grupių 
jaunuoliais, atsižvelgiama į jų poreikius

Bet kokie dokumentai (įskaitant nuotraukas 
ir vaizdo klipus) iš konsultacinių susitikimų 
su jaunimu iš mažumų ar marginalizuotų 
bendruomenių

65

Įvairovė atsispindi organizacijos darbuotojų ir/ar 
savanorių komandoje ( jei įmanoma).

Nediskriminavimo taisyklė darbo ir/ar 
savanoriškose veiklos skelbimuose kuria 
skatinamas mažumų ir atskirtų grupių 
įsitraukimas

67

KATEGORIJA 6: GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
PUSLAPIS

Rodiklis Įrodymai
Visiems darbuotojams reguliariai rengiami 
mokymai įtraukties klausimais

Mokymų programos, mokymų ataskaita/
protokolai, dalyvių sąrašai 69

Organizacijoje įdiegta kompetencijų vertinimo 
sistema 

Įsivertinimo įrankis (-iai), naudojimosi 
instrukcijos 71

Visiems darbuotojams taikoma refleksyvaus 
mokymosi praktika, kurioje gali būti sprendžiami 
įtraukties klausimai (pvz., supervizijos, 
refleksijos grupės, intervizija).

Susitikimų darbotvarkės ir protokolai 

72

Darbuotojai dalyvauja kitų organizacijų ir (arba) 
institucijų organizuojamose gebėjimų stiprinimo 
veiklose įtraukties klausimais

Kvietimai, dalyvavimo veiklose pažymėjimai, 
mokymų programos; 
Trumpos ataskaitos iš dalyvių- darbuotojų

73
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KATEGORIJA 7: PARTNERYSČIŲ IR TINKLŲ KŪRIMAS BEI PLĖTOJIMAS
PUSLAPIS

Rodiklis Įrodymai
Organizacijoje įdiegta tarpsektorinio 
bendradarbiavimo įtraukties klausimais 
strategija

Partnerių susitikimų dalyvių sąrašai; 
Tarpsektorinio bendradarbiavimo strategijos 
dokumentas; 
Partnerių sąrašas 

74

Su partnerių organizacijomis dalijamasi 
iššūkiais, praktikomis ir strategijomis, 
skatinančiomis įtraukųjį darbą su jaunimu 

Partnerių susitikimų protokolai; 
Įrašai socialiniuose tinkluose 75

Įtraukūs jaunimo projektai ir (arba) 
veikla organizuojami ir įgyvendinami 
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir 
(arba) suinteresuotosiomis šalimis (pvz., tėvais)

Projektų paraiškos, sutartys; 
Bendrai vykdomų projektų nuotraukos ir vaizdo 
medžiaga;
Partnerių susitikimų protokolai; 
Tinklo/ partnerystės išplėtotų iniciatyvų 
dokumentacija; 
Protokolai iš susitikimų su politikos 
formuotojais; 
Įrašai socialiniuose tinkluose

76

KATEGORIJA 8: PARAMA IR IŠTEKLIAI
PUSLAPIS

Rodiklis Įrodymai
Organizacija turi paramos struktūrą, 
palengvinančią įtraukties veiklas (pvz., vertėjus 
žodžiu, kultūrinius tarpininkus, terapeutus ir t.t.)

Bendradarbiaujančių asmenų ir/ar organizacijų 
sąrašas; 
Susitarimai ir sutartys; 
Veiklų sąrašas 

78

Kiekvienai organizacijoje vykdomai veiklai 
skiriami ištekliai, atsižvelgiant į mažumų ir 
marginalizuotų ir (arba) atskirtį patiriančių 
jaunimo grupių poreikius

Veiklų biudžetai 

80

Organizacija deda pastangas gauti finansinę 
paramą, kad erdvės ir veiklos būtų prieinami 
įvairių poreikių turintiems jaunuoliams

Paraiškų formos; 
Lėšų rinkimo akcijų dokumentacija; 
Biudžetai;
Lėšų rinkimo akcijų ar advokacijos susitikimų 
protokolai

81

Mokymosi ir (arba) tobulėjimo ištekliai yra 
prieinami ir jais dalijamasi su visais organizacijos 
darbuotojais, dirbančiais įtraukties srityje

Šaltinių/ leidinių sąrašas, kuris prieinamas 
internete ar organizacijos patalpose 83

14





16



TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar jūsų organizacijos patalpos pritaikytos įvairią negalią 
turintiems jaunuoliams? (pvz., ar yra liftas, ar į pastatą galima 
patekti be laiptų, ar ant pastato iškabų ar sienų iškabinta 
informacija yra prieinama žmonėms su regos negalia, ar 
yra tualetas, pritaikytas žmonėms su judėjimo negalia, 
ar turite galimybę naudotis pagalbinėmis priemonėmis, 
palengvinančiomis bendravimą su žmonėmis, turinčiais klausos 
negalią, ir pan.)

2. Ar suteikiate jaunimui prieigą prie interneto, kai veiklos 
vyksta virtualioje erdvėje? (pvz., ar savo patalpose suteikiate 
kompiuterius ir interneto ryšį tiems jaunuoliams, kurie jų neturi 
namuose; ar virtualių susitikimų metu užtikrinate subtitrus arba 
gestų kalbos vertėjo paslaugas ir pan.)

3. Ar remiate jaunus žmones, kurie į jūsų organizaciją atvyksta 
iš kaimo ir atokių vietovių? (pvz., ar teikiama finansinė parama 
bilietams įsigyti, ar suteikiate transportą, ar savo interneto 
svetainėje pateikiate jauniems žmonėms informaciją apie 
finansinės paramos galimybes ir pan.)

4. Ar jūsų pastatas yra vietovėje, kuri yra nekelia grėsmės 
mažumoms ar marginalizuotoms ir atskirtoms grupėms 
priklausantiems asmenims?

5. Ar informacija, kurią pateikiate jauniems žmonėms įvairiuose 
jūsų patalpose esančiuose ženkluose ir informaciniuose 
stenduose, pateikiama jauniems žmonėms lengvai suprantama 
kalba? (pvz., daugiakalbiai ženklai ir kt.)

6. Ar jūsų organizacijos patalpose yra įvairovę skatinančių ženklų, 
plakatų, paveikslėlių, šūkių, brošiūrų ar skrajučių?

7. Ar konsultuojatės su jaunimu dėl fizinio patalpų funkcionalumo 
ir jų poreikių tenkinimo?

17



TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar turite patyčių prevencijos strategiją?

2. Ar visi jūsų organizacijos darbuotojai ir savanoriai yra 
susipažinę su patyčių prevencijos strategija?

3. Ar jaunuoliai, su kuriais dirbate, yra susipažinę su jūsų patyčių 
prevencijos strategija?

4. Ar jūsų patyčių prevencijos strategija skelbiama jūsų interneto 
svetainėje?

5. Ar organizacijoje turite organą, kuris stebi patyčių prevencijos 
strategijos įgyvendinimą?

6. Ar šis organas rengia reguliarius susitikimus?

7. Ar jūsų organizacijos patalpose matomos taisyklės ir grupės 
susitarimai?

8. Ar jaunimas yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis?

9. Ar turite aiškias gaires, kaip elgtis, kai šių taisyklių nepaisoma?

10. Ar yra asmuo (asmenys), į kurį (-iuos) jaunimas gali kreiptis 
patarimo, kai nesijaučia saugus?

11. Ar renkate grįžtamąjį ryšį iš jaunų žmonių apie tai, ar jie jaučiasi 
saugūs jūsų organizacijoje?

12. Ar reaguojate į šį grįžtamąjį ryšį? Kaip?

18



TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar jauni žmonės aktyviai dalyvauja jiems aktualių veiklų ir 
renginių planavime? (pvz., turi įtakos sprendimams dėl veiklų 
formato, įgyvendinimo plano, vertinimo ir kt.)

2. Ar jaunuoliai iš mažumų ir marginalizuotų/atstumtų grupių 
aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl jūsų organizacijos 
veiklos ir renginių?

3. Ar jūsų organizacija siūlo atskiras veiklas specifinėms jaunimo 
grupėms?  

4. Ar vykdote jaunimo (ypač priklausančių mažumoms ar 
marginalizuotoms / atskirtoms grupėms) poreikių vertinimą 
dėl veiklų ir renginių, kuriuos jie norėtų organizuoti ar kuriuose 
dalyvauti? Ar atliekate jaunimo asmeninių ir profesinių 
kompetencijų poreikių vertinimą?

5. Ar planuodami veiklas ir renginius atsižvelgiate į šiuos 
poreikius?

6. Ar planuodami ir įgyvendindami veiklas atsižvelgiate į jaunų 
žmonių jautrumą ir gebėjimus? (pvz., ar veikla prieinama negalią 
turintiems jaunuoliams ir pan.)

7. Ar į kvietimus dalyviams įtraukiate nediskriminavimo nuostatą? 
(Nediskriminavimo nuostata - tai nuostata, kuria veiklose 
skatinamas įvairių jaunimo grupių dalyvavimas; tai gali būti 
teiginys, kad savo veikloje skatinate įvairovę ir nediskriminuojate 
jokiais pagrindais)

8. Ar planuodami ir vykdydami veiklas atsižvelgiate į jaunimo 
kalbinius poreikius? (pvz., ar turite vertėjų žodžiu, su kuriais 
dirbate, sąrašą; ar turite specialų biudžetą vertimui žodžiu ir raštu; 
ar publikuojate dokumentus įvairiomis kalbomis) 

9. Ar kartu su jaunimu švenčiate (arba suteikiate galimybę švęsti) 
įvairias šventes ar dienas, kurios yra svarbios dėl jų tapatybės, 
kultūrinės kilmės ar tautinės ir etninės tapatybės?

10. Ar planuojate veiklas ir renginius tokiomis dienomis ir tokiu 
laiku, kad jaunimas, ypač iš atokių ir kaimo vietovių, galėtų jose 
dalyvauti? (pvz., ar atsižvelgiate į viešojo transporto tvarkaraščius 
ir pan.)

11. Ar atsižvelgiate į jaunimo gebėjimus dalyvauti virtualiose ar 
mišriose veiklose?
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TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar jūsų organizacijos viešinimo medžiaga (lankstinukai, 
brošiūros, įrašai socialiniuose tinkluose ir t.t.) ir kvietimai dalyvauti 
veiklose yra parengti įvairiomis kalbomis, atspindinčiomis jūsų 
bendruomenės tautinę ir etninę įvairovę?

2. Ar savo viešinimo medžiagoje (lankstinukuose, brošiūrose, 
pranešimuose socialiniuose tinkluose ir t.t.) ir kvietimuose 
dalyvauti veikloje naudojate jaunimui patrauklią kalbą ir stilių?

3. Ar jūsų organizacijos viešinimo medžiaga (lankstinukai, 
brošiūros, pranešimai socialiniuose tinkluose ir t.t.) ir kvietimai 
dalyvauti veiklose yra parengti taip, kad būtų prieinami regos ir 
klausos negalią turintiems jaunuoliams?

4. Ar konsultuojatės su jaunais žmonėmis dėl jiems skirtos 
viešinimo medžiagos formos ir turinio?

5. Ar organizuojate informacinius susitikimus ir iniciatyvas, kad 
pasiektumėte tautinių mažumų ir marginalizuotus, atstumtus 
jaunuolius?

6. Ar kviečiate mažumų organizacijas dalyvauti jūsų renginiuose 
ir/ar projektuose?

7. Ar konsultuojatės dėl savo iniciatyvų (įskaitant informavimo 
veiklą) su kitomis organizacijomis, turinčiomis patirties dirbant su 
mažumomis ir marginalizuotais/ atstumtais jaunuoliais?

8. Ar sudarote galimybę jaunuolių tėvams/globėjams susitikti su 
jumis, jeigu jie to pageidauja norėdami nuspręsti dėl savo vaikų/
globotinių dalyvavimo jūsų veiklose galimybių? 
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TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar organizuojate nuolatinius susitikimus su darbuotojais ir 
savanoriais, kuriose informuojate juos apie organizacijos veiklas, 
įskaitant ir tas, kurios skirtos įtraukčiai skatinti?

2. Ar jūsų darbuotojai ir savanoriai nuolat gauna elektroninius 
laiškus ar naujienlaiškius, supažindinančius su organizacijos 
veiklomis, įskaitant ir tas, kurios skirtos įtraukčiai skatinti?

3. Ar skatinate savo darbuotojus ir savanorius įgyvendinti 
įtraukčiai skatinti skirtas veiklas?

4. Ar organizacijos vidinėje komunikacijoje naudojate įtraukią ir 
nediskriminuojančią kalbą? 
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TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar turite organizacijos komunikacijos strategiją?

2. Ar strategijoje aptariate komunikacijos su mažumomis ir 
marginalizuotomis/atstumtomis grupėmis klausimus?

3. Ar naudojate įvairius komunikacijos kanalus skirtingų auditorijų 
informavimui apie savo veiklas? (pvz., interneto svetainė, 
socialiniai tinklai, pranešimai spaudai, susitikimai ir pan.)

4. Ar savo komunikacinėje medžiagoje ir  socialinių tinklų 
žinutėse, atsižvelgiate į įvairių grupių ir bendruomenių poreikius 
(pvz., ar medžiaga pritaikyta žmonėms su negalia, ar atspindi 
mažumų ir marginalizuotų/atstumtų grupių realijas)?

5. Ar bendraudami su jaunimu už organizacijos ribų naudojate 
įtraukią ir nediskriminuojančią kalbą?

6. Ar savo komunikacijoje skiriate ypatingą dėmesį mažumų 
ir marginalizuotų grupių jaunuolių skatinimui dalyvauti jūsų 
veiklose?

7. Ar rengdami savo komunikacines žinutes atsižvelgiate, kad 
jos nestiprintų stereotipų ir išankstinių nuostatų pažeidžiamų 
jaunimo grupių atžvilgiu?
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TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar  į jūsų organizacijos strategiją įtraukti klausimai apie atskirtį 
patiriančio/marginalizuoto jaunimo poreikius?

2. Ar jūsų organizacijos strateginio planavimo procese dalyvauja 
jauni žmonės, ypač tie, kurie priklauso marginalizuotoms/atskirtį 
patiriančioms grupėms?

3. Ar į jūsų organizacijos misiją įtrauktos vertybinės nuostatos dėl 
žmogaus teisių, nediskriminavimo, įtraukties, ir (arba) įvairovės?

4. Ar į šias vertybines nuostatas atsižvelgiate planuodami ir 
įgyvendindami savo veiklas?

5. Ar savo organizacijoje turite elgesio kodeksą?

6. Ar šiame kodekse atsispindi žmogaus teisių, įtraukties, 
nediskriminavimo ir įvairovės vertybės?

7. Ar visi jūsų organizacijos darbuotojai, nariai ir/ar savanoriai yra 
susipažinę su šiuo kodeksu ir jo nuostatomis?

8. Ar savo veiklos organizavimo ir finansų valdymo tvarkose 
atsižvelgiate į marginalizuotų ir (arba) atskirtį patiriančių grupių 
jaunuolių poreikius? (pvz., išankstiniai mokėjimai, papildomos 
išlaidos specialiųjų poreikių turintiems jauniems žmonėms ir pan.) 

9. Ar dėl šių poreikių konsultuojatės su marginalizuotų ir (arba) 
atskirtį patiriančių grupių jaunimu?

10. Ar jūsų organizacijos komandoje atsispindi įvairovė?

11. Ar skatinate įvairioms socialinėms grupėms priklausančius 
žmones prisijungti prie jūsų komandos?
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TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar organizuojate mokymus savo darbuotojams įtraukties ir 
nediskriminavimo klausimais?

2. Ar organizacijoje turite įsidiegę darbuotojų kompetencijų 
vertinimo sistemą?

3. Ar suteikiate savo darbuotojams galimybių mokytis, kaip dirbti 
su mažumomis ir marginalizuotais/atstumtais jaunuoliais?

4. Ar jūsų darbuotojai turi galimybę gauti savo gebėjimų 
stiprinimui skirtą pagalbą?(pvz., supervizija, refleksijų grupės, 
intervizija)

5. Ar suteikiate savo darbuotojams galimybes ir paramą 
dalyvauti gebėjimų stiprinimo veiklose už organizacijos ribų (pvz., 
atostogas, finansinę paramą)?
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TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar jūs bendradarbiaujate su kitomis organizacijomis ir 
institucijomis, kurios sprendžia jaunimo įtraukties ir įvairovės 
klausimus?

2. Ar organizuojate nuolatinius susitikimus su šiomis 
organizacijomis?

3. Ar kartu su šiomis organizacijomis ir institucijomis 
diskutuojate, priimate sprendimus dėl savo strateginių krypčių ir 
vykdomos veiklos?

4. Ar esate įvairovės ir įtraukties srityje dirbančių organizacijų ir 
institucijų tinklo dalis?

5. Ar kartu su šiais partneriais ir tinklo nariais planuojate ir 
įgyvendinate projektus?
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TAIP IŠ DALIES NE NETAIKOMA

1. Ar jūsų organizacija teikia jauniems žmonėms iš mažumų, 
marginalizuotų ir atskirtį patiriančių grupių reikalingą pagalbą, 
pvz., teikia galimybę naudotis vertėjų, kultūros tarpininkų, 
terapeutų paslaugomis?

2. Ar jūsų organizacijos darbuotojai ir savanoriai taip pat turi 
galimybę naudotis šia pagalba?

3. Ar aktyviai ieškote išteklių, kad jūsų erdvės ir veiklos būtų 
prieinamos jauniems žmonėms iš mažumų ir marginalizuotų/
atstumtųjų grupių?

4. Ar savo darbuotojus ir savanorius aprūpinate metodine 
medžiaga įtraukties ir įvairovės klausimais?
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Netinkamas pavyzdys:
įsivaizduokite erdvę per du aukštus: rūsys yra visiškai pritaikytas negalią turintiems jaunuoliams, ten ir 

vyksta pagrindinės veiklos. Bet visi dalyviai miega antrame aukšte, į kurį negali patekti neįgaliojo vežimėliu 
besinaudojantis jaunuolis. Šis asmuo miegos, valgys ir bendraus apačioje, o likusieji galės naudotis visa erdve. 

Todėl šio dalyvio patirtis bus ribota, nes jis bus išstumtas iš dalies socialinio gyvenimo.

Tinkamas pavyzdys:
 Vaikų ir jaunimo asociacija CHANCE savo patalpose turi tualetą žmonėms su negalia. Jame yra plačios 

durys neįgaliųjų vežimėliams pravažiuoti ir visos priemonės (laikikliai, pažeminti praustuvai), kad neįgalieji 
vežimėliuose galėtų savarankiškai naudotis tualetu.
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Netinkamas pavyzdys:
„Erasmus+“ remiamose veiklose kartais mažinamas priimančią šalį atstovaujančių dalyvių apgyvendinimui 

skirtas biudžetas. Tai reiškia, kad nepadengiamos jų nakvynės ir maitinimo išlaidos. Tokia situacija skirtingai 
veikia dalyvį, gyvenantį už 5 minučių kelio nuo įstaigos, ir dalyvį, kuriam reikia sėsti į automobilį ar autobusą ir 
važiuoti daugiau kaip 30 minučių. Pastarieji turėtų turėti galimybę gauti nakvynę renginio vietoje ir finansinę 

paramą.

Tinkamas pavyzdys:
visada pravartu suteikti informacijos dalyviams apie veiklos erdves ir galimas alternatyvas. Pavyzdžiui, jei 

organizuojame ESK savanorių mokymus prieš išvykimą savanoriauti, savo svetainėje galime paaiškinti, kad jei 
kam nors kyla sunkumų pasiekti biurą, jie gali paprašyti surengti susitikimą virtualioje erdvėje.
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Netinkamas pavyzdys:
jaunimo darbuotojas nusprendžia vykdyti informuotumo apie LGTBIQ+ teises didinimo veiklą kaimynystėje, 

garsėjančioje smurtiniais incidentais prieš šią bendruomenę. Organizacija iš anksto neinformuoja dalyvių apie 
galimą riziką, „kad jie nesijaudintų“.

Tinkamas pavyzdys:
už veiklą atsakingas asmuo pirmojo susitikimo pradžioje supažindina dalyvius su vietomis mieste, kuriose gali 

būti pavojinga vaikščioti vieniems, ir paaiškina, kodėl taip yra.
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Tinkamas pavyzdys:
Vaikų ir jaunimo asociacija CHANCE parengė plakatus, kuriuose naudojamos piktogramos, lengvai įskaitomos 

intelekto sutrikimų turintiems žmonėms. Plakatuose paaiškinamos asociacijos teikiamos paslaugos, 
pateikiama visa su organizacija susijusi informacija. Rengiant plakatus, buvo konsultuojamasi su specialistais, 

dirbančiais su intelekto sutrikimų turinčiais jaunuoliais.
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Netinkamas pavyzdys:
Valgykloje kaba plakatai apie sveiką mitybą, tačiau juose nepagalvota apie vegetarišką ar veganišką mitybą. 

Taip pat nėra jokių nuorodų apie alergijas ar sveikatos sutrikimus, dėl kurių žmonėms gali reikėti kitokios 
mitybos.
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Tinkamas pavyzdys:
 Užsiėmimus vedanti komanda nusprendžia naudoti gero elgesio metodą kaip horizontalų elementą visose 

savo veiklose, ugdyti dalyvių empatiją ir skatinti pagarbą. Taip jie skatina patyčioms priešingą elgesį ir 
sinergijos stiprinimą grupėje.



Netinkamas pavyzdys:
 Užsiėmimo metu vyresnis, labiau patyręs mokymų vadovas pradeda šaipytis iš jaunesnio, mažiau patyrusio 

kolegos po pastarojo padarytos klaidos. Pirmasis pradeda juoktis visų akivaizdoje, sakydamas, kad kitam 
turėtų būti gėda dėl tokio kvailo žingsnio.

Tinkamas pavyzdys:
 Jaunuolis padaro klaidą, žmonės pradeda iš jo juoktis. Jaunimo darbuotojas atkreipia dėmesį į kai kurias savo 

klaidas ir taip paskatina žmogų jaustis geriau. Tokiu būdu jis subtiliai moko ir kitus, kad iš klaidų mokomasi.
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Netinkamas pavyzdys:
Dėl darbo krūvio veiklų vedėjų grupė nuolat išnyksta viso laisvo laiko metu. Jie jaučia, kad grupei atiduoda 

viską, ką gali, bet kartu negali susipažinti su žmonėmis ar būti šalia dalyvių, jei jiems to reikia.

Tinkamas pavyzdys:
 Užsiėmimo pradžioje vedėjas paklausia dalyvių, kokius įvardžius grupė norėtų vartoti, ir paaiškina, kad tai yra 

grupės susitarimo dalis. Atsakydamas į tai dalyvis sulaukia keleto pašaipių replikų, todėl pasijunta blogai. Kitas 
vedėjas mandagiai paklausia, ar gali trumpam išeiti iš veiklos erdvės, nes jam reikia atlikti kažką svarbaus. 

Jis paprašo šio dalyvio eiti kartu. Jam išėjus, pirmasis vedėjas kalbasi su grupe apie pagarbos svarbą, o kitas 
padeda dalyviui nusiraminti.
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Tinkamas pavyzdys:
Cazalla Intercultural paprastai planuoja savo projektus taip, kad galėtų skirti tam tikrą biudžetą jauniems 

žmonėms, kad jie patys galėtų kurti ir įgyvendinti savo iniciatyvas. Tokiu būdu jaunimas įgyja galią nuspręsti, 
ką ir kaip jie nori daryti, žingsnis po žingsnio planuoti savo veiksmus ir naudoti išteklius taip, kaip jie patys 

nusprendžia.



Tinkamas pavyzdys:
mokymosi ir veiklos metodas, kurį savo darbe taiko Pasaulio piliečių akademija, suteikia jauniems žmonėms 

laisvę patiems pasirinkti jiems aktualią problemą, kurią jie nori spręsti. Be to, jie turi galimybę nuodugniai 
jas nagrinėti, siūlyti savo sprendimus ir imtis veiksmų. Tokiu būdu jaunimas tampa viso mokymosi ir veiklos 

proceso bendrakūrėjais.
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Tinkamas pavyzdys:
Cazalla Intercultural išsiuntė dalyvį iš Ispanijos savanoriauti į vieną iš Šiaurės šalių pagal Europos savanorių 
tarnybos programą. Kadangi savanoris negalėjo sau leisti nusipirkti žieminės striukės ir šiltų batų, Cazalla 

Intercultural aprūpino jį reikalingais daiktais.

Tinkamas pavyzdys:
organizuodama jaunimo mainus, Pasaulio piliečių akademija (PPA) visada nuperka kelionės bilietus tiems 

jaunuoliams, kurie susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sau leisti jų įsigyti patys. Jaunuoliams tereikia 
kreiptis į PPA darbuotojus ir pranešti jiems apie savo poreikius.
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Tinkamas pavyzdys:
Organizacija kvietime į veiklą naudoja nediskriminavimo žinutę, kad visi žinotų, jog yra laukiami. Joje 

teigiama: „Kviečiame registruotis visus, kurie atitinka kvietime nurodytus kriterijus. Mes nediskriminuojame 
ir nediskriminuosime dėl rasės, religijos, lytinės tapatybės, amžiaus, tautybės, negalios, šeiminės padėties, 

seksualinės orientacijos ir bet kokių kitų pagrindų.“
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Netinkamas pavyzdys:
Nevyriausybinė organizacija bendravimui su jaunimu naudoja tik „Facebook“, tačiau po kurio laiko supranta, 

kad didžiąją dalį šio socialinio tinklo turinio naudoja 30 metų ir vyresni žmonės.

Tinkamas pavyzdys:
Organizuojate jaunimo mainus ir norite į juos įtraukti mažumų grupės jaunuolius. Šiuo atveju nusprendžiate 

susisiekti su vietos vidurine mokykla ir paprašote ten dirbančių žmonių, kad leistų jums atvykti į klasę ir 
pristatyti savo veiklą.
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Tinkamas pavyzdys:
Dirbote su jaunuoliu, kad galėtumėte jį išsiųsti savanoriauti. Dieną prieš pokalbį su priimančia organizacija  
jis paskambino jums ir pasakė, kad negali savanoriauti, todėl nedalyvaus pokalbyje. Jūs paklausėte, kodėl, 
nedarydami spaudimo, bet pasisiūlėte kartu dalyvauti pokalbyje, padėti, jeigu reiks pagalbos dėl užsienio 

kalbos ar kitų aspektų. Galiausiai jaunuolis dalyvavo pokalbyje jums dalyvaujant ir išvyko savanoriauti į užsienį.
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Tinkamas pavyzdys:
 vienas iš jūsų vietos savanorių sutinka nemokamai rengti kalbos kursus migrantams. Susisiekiate su migrantų 

grupe, su kuria retkarčiais bendradarbiaujate, ir klausiate, ar kas nors norėtų dalyvauti. Atsakingas asmuo 
sako, kad žmonių tikrai yra, bet jie mano, kad geriau pradėti kursus jų patalpose, nes jiems bus lengviau 

dalyvauti. Aptarkite tai su savanoriais, o į programos rengimą įtraukite ir migrantų bendruomenės atstovus, ir 
savanorius, taip užtikrindami, kad atliepsite visų suinteresuotų šalių poreikius ir galimybes.
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Tinkamas pavyzdys:
Organizacija turi virtualią dokumentų ir visų svarbiausių duomenų saugyklą, kuria gali naudotis visi jos nariai. Į specialius 

aplankus galite įkelti protokolus po kiekvieno susirinkimo, ataskaitas ar atsiliepimus po mokymų ir dokumentuotas 
strategijas. Visi komandos nariai gauna priminimus ir pranešimus apie bet kokius saugyklos pakeitimus, kad suspėtų atlikti 

visus atnaujinimus.

Tinkamas pavyzdys:
Pasaulio piliečių akademija yra 23 organizacijas vienijančios ES kampanijos „Our Food, Our Future“ dalis. Konsorciumo 

nariai kas mėnesį gauna vidinius naujienlaiškius, kuriuose pateikiama naujausia informacija apie kampanijos eigą, 
konsorciumo narių vykdomas ir veiklas, ir kita svarbi informacija, padedanti jiems tinkamai įgyvendinti veiklą savo šalyse. 

Tokia priemonė sukuria konsorciumo įtraukimo kultūrą.



Netinkamas pavyzdys:
„Susitikime turėjome aptarti svarbų klausimą, tačiau pusė komandos nieko nesakė. Taigi sprendimą priėmė 

mažuma. Dėl kažkokių priežasčių pabaigoje visi vis tiek buvo nepatenkinti. Kodėl jie nieko nepasakė?“

Tinkamas pavyzdys:
„Pastebėjau, kad per svarbų posėdį kai kurie nariai tylėjo, todėl paklausiau jų nuomonės ir išklausiau. Kadangi 
laiku įkėliau praėjusio posėdžio protokolą, per kurį svarstėme tą patį klausimą, visi žinojo, apie ką kalbame, ir 

galėjo visapusiškai įsitraukti į diskusiją.“
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Venkite sakyti:
Sveiki!/Sveikos!

Alternatyva:
Sveiki visi!

Kodėl?
Sakydami „sveiki visi“, į sveikinimą 
įtraukiate visus žmones.

Neįgalus žmogus Žmogus su negalia Nepriklausomai nuo kategorijos, tokie 
žodžiai kaip „žmonės“ ar „asmuo“ turi eiti 
pirma.

Senas žmogus/Jaunas žmogus Žmogus Amžiaus cenzas yra problema ir daugelyje 
situacijų asmens amžiaus minėti 
nebūtina.

Jis/Ji Jie Hipotetinėse situacijose vartokite lyčiai 
neutralius žodžius. Nereikia manyti, kad 
asmuo bus vyras ar moteris. Be to, kitų 
žmonių lyties nustatymas paprastai 
neturėtų būti jūsų reikalas.

Normalus žmogus Geriau nesakykite nieko Nėra tokios situacijos, kurioje šis posakis 
būtų tinkamas.

„Tie žmonės“, užsieniečiai Imigrantai Nesvarbu, kokiam laikotarpiui, jie vis tiek 
yra jūsų bendruomenės nariai; pradėkite 
nuo jų įtraukties per kalbą.

Skurdžius/vargšas Asmuo, esantis ekonomiškai 
nepalankioje padėtyje/asmuo, 
patiriantis skurdą 

Žodžiai, kurie ilgą laiką vartojami 
įžeidžiančiai, įgauna neigiamą reikšmę. 
Taip atsitiko ir su žodžiu „vargšas“ - jį 
vartoti yra nemandagu.

Linksmų Kalėdų! Linksmų švenčių! Negalvokite, kad visi yra krikščionys. 
Jei nežinote, geriau vartokite neutralius 
žodžius.
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Netinkamas pavyzdys:
Plakate yra paveikslėlis, informacija jame pateikiama vietos kalba, o tekste naudojamos tokios frazės kaip 

„berniukai ir mergaitės“, „jaunimas“ ir pan.

Tinkamas pavyzyds:
Kvietimas - tai reklaminis vaizdo įrašas arba pranešimas su papildomu tekstu ir atskira nuotrauka. „Facebook“ 

turi vertimo funkciją, todėl naudotojas matys įrašą ta kalba, kuri nustatyta jo programėlėje. Gali būti, kad ne visi 
jūsų bendruomenės nariai naudojasi socialiniais tinklais arba net neturi interneto ar kompiuterio. Pabandykite 
atspausdinti plakatą ir pakabinti jį tokioje vietoje, kur jį galėtų pamatyti daugiau žmonių. Tam galite panaudoti 

senus laikraščius ar plakatus, kuriuos galima perdirbti.
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Netinkamas pavyzdys:
Sukūrėme savo organizacijos personažą, kuris padėtų mums reklamuoti savo veiklą. Jį planuojame naudoti 

plakatuose, vaizdo įrašuose ir kitur. Personažas yra baltaodė mergaitė su suknele, šviesiais plaukais ir rožiniais 
bateliais.

Tinkamas pavyzdys:
Sukūrėme savo organizacijos personažą, kad galėtume reklamuoti savo veiklą ir renginius. Tai dramblys, nes 
jis simbolizuoja mūsų organizacijos vertybes. Jam nupiešėme lyčiai neutralius drabužius, ir jis kalbės visomis 

mūsų bendruomenėje vartojamomis kalbomis. 



Netinkamas pavyzdys:
Norėtume pritraukti daugiau LGBTQ+ bendruomenės narių į mūsų veiklą, nes jie retai dalyvauja mūsų 

renginiuose. Organizavome renginį apie LGBTQ+ teises ir tikėjomės, kad tai pakeis situaciją. Kvietime į renginį 
pateikėme tik informaciją apie tai, apie ką bus renginys.

Tinkamas pavyzdys:
Surengėme renginį, kuriuo išreiškėme paramą LGBTQ+ bendruomenei. Tai aiškiai nurodėme savo pranešime 
apie renginį ir pabrėžėme, kad prie jo gali prisijungti visi norintys. Užtikrinome saugumą ir draugišką aplinką 

dalyviams. Po renginio pasirūpinome, kad mūsų organizacijos erdvėse būtų išreikšta mūsų pozicija dėl 
LGBTQ+ bendruomenės, aplinkui turėjome keletą simbolių (tarkime, vaivorykštės, skrajutės, plakatai), kurie 

patvirtintų mūsų nuostatas.
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Tinkamas pavyzdys:
Negalėjome pritraukti vienos religinės mažumos jaunimo iš mūsų bendruomenės į savo veiklą. 

Suorganizavome fokus grupę jiems patogioje vietoje ir porą valandų praleidome žaisdami, keisdamiesi 
idėjomis apie būsimus renginius, kuriuos galėtume rengti kartu. Sužinojome apie jų gyvenimo būdą, ir dabar 

galėsime su jais bendrauti jiems priimtinu būdu. 
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Tinkamas pavyzdys:
Jaunimo grupė organizuoja vietinį renginį, skirtą paremti jų bendruomenėje gyvenančių jaunų migrantų 

įtrauktį. Savo komunikacinėje medžiagoje jie naudoja šūkį:
„Prisijunkite prie mūsų renginio ir susipažinkite su mūsų bendruomenės kultūrine įvairove!“

Netinkamas pavyzdys:
Jaunimo grupė organizuoja renginį vietos bendruomenėje, skirtą joje gyvenančių jaunų migrantų integracijai 

remti. Savo komunikacinėje medžiagoje jie naudoja šūkį:
„Prisijunkite prie mūsų renginio ir susipažinkite su mūsų bendruomenės migrantų jaunimu!“
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Tinkamas pavyzdys:
ERASMUS studentų tinklas (ESN)

Erasmus Studentų tinklo misija ir vizija buvo aptartos ir patvirtintos kasmetiniame visuotiniame susirinkime Salonikuose 
2019 metais.

VIZIJA Iki 2025 m. ESN taps pasauliniu Erasmus kartos tinklu, prisidedančiu prie tarptautinių studijų plėtros ir suteikiančiu 
galimybę tobulėti dviems milijonams jaunų žmonių, skatinančiu tarpkultūrinį dialogą ir kuriačiu teigiamus pokyčius 

visuomenėje.

MISIJA Visuomenės turtinimas, pasitelkiant tarptautinius studentus.

VERTYBĖS Visi Erasmus tinklo nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis: vienybė įvairovėje, įvairovė vienybėje (visi turime 
skirtingus įsitikinimus, tačiau kartu dirbame dėl to paties tikslo), studentai padeda studentams (nuoširdus savanoriškas 

darbas vardan kitų gerovės), kuriame draugystes pagarbiu būdu (geriausios draugystės tos, kuriose gerbiame vienas 
kitą), tarptautinė dimensija gyvenime (esame atviri, mobilūs, mėgstame tyrinėti ir atrasti, dirbti kartu, bendrauti ir griauti 
barjerus), meilė Europai kaip taikos ir kultūrinių mainų vietai (mes gyvename ir mėgaujamės Europos kultūrų įvairove), 

atvirumas ir tolerancija (suprantame ir priimame kitus, kokie jie yra, ir mokomės iš jų), bendradarbiavimas integruojant(is) 
(skleidžiame holistinį požiūrį į tarptautiškumą).2
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Ar projekto idėja/tema yra susijusi su žmogaus teisių puoselėjimu, kova su diskriminacija,
ar skatina socialinę įtrauktį? 

Pilnai 6 taškai

Didele dalimi 4 taškai

Iš dalies 2 taškai

Ne visai 0 taškų

Ar projekto idėja atliepia mažumų ar marginalizuotų/atskirtų visuomenės grupių poreikius, žvelgiant į projekto 
metododologiją, veiklas, dalyvių įtraukimo mechanizmus, kitas procedūras? 

Pilni 6 taškai

Didele dalimi 4 taškai

Iš dalies 2 taškai

Ne visai 0 taškų

Ar projekto idėja dera su jūsų organizacijos misija? 

Pilni 6 taškai

Didele dalimi 4 taškai

Iš dalies 2 taškai

Ne visai 0 taškų

Ar galite daryti įtaką projekto idėjai, kad pakeistumėte ją taip, kad ji labiau atitiktų jūsų organizacijos misiją? 

Taip, visiškai 6 taškai

Taip, bet tik šiek tiek 3 taškai

Ne 0 taškų

Tinkamas pavyzdys:
Praktinis įrankis padedantis užtikrinti vientisumą tarp naujų iniciatyvų ir organizacijos misijos bei vertybių 
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Tinkamas pavyzdys:
Vaikų apsaugos politika

Dėl teisinių įsipareigojimų arba paramos teikėjų reikalavimų (pvz., Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir 
pilietiškumo programos) daugelis Europos organizacijų yra pasirengę vaikų apsaugos politiką, kurioje 

nustatomos bendravimo su jaunesniais nei 18 metų jaunuoliais taisyklės, praktika ir procedūros. Daugelis 
organizacijų pasinaudojo šia galimybe ir į šias politikas įtraukė kovos su diskriminacija ir įtraukties taisykles. 

Pavyzdžiui, projekto “Be INclusive” partnerės SZANSA vaiko apsaugos politikoje teigiama: 
„Visi asociacijos SZANSA darbuotojai ir bendradarbiai [...] vienodai elgiasi su kiekvienu vaiku, nepriklausomai 

nuo jo kilmės, išvaizdos, įsitikinimų [...]“
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Tinkamas pavyzdys:
Antirasizmo tarpkultūrinės praktikos kodeksas

Airijos nacionalinė jaunimo taryba parengė „Antirasizmo tarpkultūrinės praktikos kodekso“ modelį, kuris 
gali būti konkrečios jaunimo organizacijos politikos įtraukties srityje pagrindas. Daugeliu aspektų modelis 

išlieka bendras, tačiau detales ir konkrečias nuostatas vis dėlto galėtų (ir turėtų) įvesti pačios organizacijos, 
atsižvelgdamos į savo kontekstą, praktiką ir galiojančias taisykles. 

Modelį galite rasti čia: https://www.youth.ie/articles/anti-racism-intercultural-code-of-practice/

Tinkamas pavyzdys:
Gairės mokyklose dirbantiems mokymų vadovams

BE INclusive projekto partneris Pro European Network (PEN) vykdė antirasistinę švietimo iniciatyvą STAR, 
kurios metu vedė šimtus užsiėmimų mokyklų mokiniams. Kadangi juos vedė daugiau nei 10 naujai apmokytų 

mokymų vadovų grupė, PEN parengė vadovą su mokymo medžiaga ir logistikos bei ataskaitų teikimo 
instrukcijomis. Dalis vadovo buvo pavadinta „Vertybės ir etikos taisyklės mokymų vadovams“, į kurią, be kitų 

taisyklių, buvo įtrauktos šios:
„Mokymų vadovai [...]

Stebi visų mokinių emocinę būseną ir vertina, ar procesas gali traumuoti mokinį;
Demonstruoja vienodą pagarbą visiems užsiėmime dalyvaujantiems mokiniams;

Jokiais būdais nereiškia rasistinių, ksenofobinių, homofobinių ir seksistinių pažiūrų, nepalieka be atsako, jeigu 
tokias pažiūras išreiškia kiti; 

Suvokia, kad jų žodžiai ir veiksmai daro įtaką kitiems mokymų vadovams ir visam Pro European Network 
tinklui.“ 
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Geroji praktika:
Dalyvių mokesčio klausimas

Daugelis Europos jaunimo organizacijų, kurios dirba „Erasmus+“ ir ankstesnėse mobilumo programose, 
pradėjo rinkti mokesčius iš dalyvaujančių jaunų žmonių, kai jie priimami arba siunčiami į mobilumo veiklą. 

Daugelis su tuo nesutiko, nes Europos programose teoriškai yra numatytas biudžetas visoms su mobilumu 
susijusioms išlaidoms padengti. Tuo pat metu jaunimo organizacijos turi finansinių poreikių, kurie dažnai 

nepadengiami (pavyzdžiui, pasirengimas, mentorystė ir parama, finansinė rizika), arba stengiasi surinkti lėšų 
vien tam, kad galėtų egzistuoti, vystytis ir augti. Kai kurie taip pat teigia, kad dalyvių finansinis įnašas didina 

jų motyvaciją ir atsakomybę dalyvauti mobilumo veikoje. Nors visi šie argumentai yra suprantami, jie vis tiek 
sudaro kliūčių sunkioje finansinėje padėtyje esantiems jaunuoliams, kurie negalėtų sau leisti (arba šiuo metu 

negali teikti prioritetų) dalyvauti tokiomis sąlygomis. 
Tačiau šią dilemą galima išspręsti taikant labiau diferencijuotą požiūrį. Pro European Network Bulgarijoje 

kartais renka dalyvio mokesčius, tačiau visada daro išimtį ir suteikia galimybę jauniems žmonėms mokesčio 
išvengti, jei jie šiuo metu negali sau leisti jo mokėti. Tai organizacija įtraukia kaip neprivalomą klausimą 

internetinėje dalyvių registracijos formoje, todėl žmonėms, kuriems gali būti gėda kalbėti apie savo finansinę 
padėtį asmeniškai, yra lengviau. Be to, procedūra nėra papildomai apsunkinta (pvz., finansinės padėties 
įrodymas) - reikalaujama tik asmens paaiškinimo. Organizacijos patirtis rodo, kad šia galimybe žmonės 
naudojasi itin retai. Taigi organizacija yra tikra, kad neatėmė iš sunkioje padėtyje atsidūrusio jaunuolio 

galimybės dalyvauti veikloje.   
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Kliūtis Bendrosios taisyklės Išimtis

Finansinis indėlis Jaunimo organizacija renka 
nario mokesčius

Pasiūlykite alternatyvą ir (arba) suteikite 
galimybę ją pakeisti savanorišku darbu

Finansinis indėlis Tikimasi, kad jaunuoliai patys 
apmokės kelionės ar kitas 
išlaidas

Nustatykite išimtį, pagal kurią 
organizacija, dalyviui esant sunkioje 
finansinėje padėtyje, gali apmokėti 
išlaidas už jį. Taip pat galite parengti 
paprastą sutartį su dalyviu, kad 
sumažintumėte finansinę riziką

Sudėtinga priėmimo ir (arba) 
prašymo pateikimo procedūra, 
sudėtinga kalba

Tikimasi, kad jaunuoliai patys 
susidoros su sudėtinga 
procedūra (pvz., inicijuota 
donoro ar organizacijos 
partnerės)

Įveskite dviejų etapų procesą, kai 
pirmasis etapas yra labai paprastas (žemo 
slenksčio), o antrajame etape asmuo 
gali gauti darbuotojų arba bendraamžių 
paramą

Skaitmeninė atskirtis Bendravimas, dokumentavimas, 
ataskaitų teikimas vyksta 
internetinėje aplinkoje 

Sutarkite išimtis žmonėms, turintiems 
ribotą prieigą prie interneto ir (arba) 
išmaniųjų įrenginių; jei reikia, sudarykite 
galimybę naudotis organizacijos 
įrenginiais ir darbuotojų ar kolegų pagalba

Užsienio kalba Užsienio kalba (pvz., anglų) 
yra būtina norint dalyvauti 
tarptautinėje veikloje

Supažindinkite su išimtimis ir 
(savanoriška) bendraamžių kalbine 
pagalba
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Tinkamas pavyzdys:
Jautrios informacijos rinkimas 

Duomenys apie etninę, socialinę ir kultūrinę kilmę, seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę, negalią ir sveikatos 
būklę yra neskelbtini duomenys ne tik dėl to, kad jauni žmonės to pageidauja, bet ir dėl ES narėse galiojančio 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, Reglamentas 2016/679). Be to, kiekvieno valstybės 
taisyklės gali dar labiau apriboti tokių duomenų rinkimą ir tvarkymą. Visais atvejais toks duomenų rinkimas 

dalyviams turėtų būti neprivalomas. Jie turi žinoti, kodėl jie renkami, kas, kaip ir kokiu tikslu turės prieigą prie 
jų ir juos tvarkys. Kadangi daugelis šių pagrindų (etninė kilmė, seksualinė orientacija, negalia) yra susiję su tam 
tikra stigma ir gėda, rekomenduojama, kad duomenys būtų renkami anonimiškai ir be galimybės priklausymą 

tokiai grupei susieti su konkrečiu asmeniu. 
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Praktinis pavyzdys:
„Esame lygias galimybes užtikrinantis darbdavys, ir visi kvalifikuoti kandidatai bus svarstomi dėl įdarbinimo 
neatsižvelgiant į rasę, odos spalvą, religiją, lytį, seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę ar išraišką, nėštumą, 

amžių, nacionalinę kilmę, negalią, genetinę informaciją, saugomą veterano statusą ar bet kokią kitą įstatymo 
saugomą savybę.“ (Pavyzdinė lygių galimybių politika, SHRM)3

„Laukiame paraiškų iš visų tautybių, religijų, lyčių, seksualinės tapatybės, įvairaus amžiaus žmonių ir neįgaliųjų.“ 
(Europos jaunimo parlamento darbo skelbimo dalis, 2021 m.) 

„Labai skatiname jaunųjų romų lyderių dalyvavimą.“ (Mokymo seminaro skelbimas, Pro European Network, 
2020 m.)
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Tinkamas pavyzdys:
Organizacija pasiūlo keletą vienos dienos mokymų ir įtraukia juos į organizacijos veiklos planą. Apie tai 

informuojami visi darbuotojai. Prieš mokymo veiklą visų darbuotojų paprašoma internete užpildyti poreikių 
vertinimo formą, kurioje pateikiami keli paprasti klausimai: kokia tema juos domina, ko jie nori išmokti, ko tikisi. 

Mokymosi poreikių ir dalyvių lūkesčių sąrašas pateikiamas už mokymo veiklą atsakingiems asmenims. 

Netinkamas pavyzdys:
Organizacija rengia vienerius mokymus nediskriminavimo tema, nes valdyba nusprendė organizacijoje 

įgyvendinti antidiskriminacines nuostatas. Pasibaigus mokymams, tikimasi, kad visi dalyviai laikysis nuostatų. 
Daugiau mokymų neorganizuojama. 

Įtrauktis nėra statiška tema; ji vystosi kartu su įvairiais naujai atsirandančiais iššūkiais. Manyti, kad visi žmonės 
supranta diskriminaciją ir žino, kaip laikytis antidiskriminacinių nuostatų, yra labai apgaulinga. Reikalingi tolesni 

mokymai arba mentorystė.
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Netinkamas pavyzdys:
 „Mūsų NVO yra viena iš vietinio tinklo, kurio tikslas - įtraukti marginalizuotus jaunuolius, - narių. Mes nedaug 
prisidedame prie savo partnerių veiklos, planuojamuose susitikimuose dalyvaujame tik epizodiškai, o savo 

idėjomis planuojant naujus veiksmus nelabai dalijamės, nes bijome, kad kiti nariai gali jomis pasinaudoti 
įgyvendindami savo projektus ir prisiimti nuopelnus vietoje mūsų...“

Tinkamas pavyzdys:
„Mūsų NVO yra tvirtai įsitikinusi, kad marginalizuotų jaunuolių įtraukimas yra mūsų bendruomenės prioritetas. 

Suprantame, kad bendra strategija ir įvairių veikėjų bendradarbiavimas galėtų turėti didesnį poveikį: bendrų 
sąlyčio taškų nustatymas ir tvirto tilto tarp politikos formuotojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų sukūrimas 

galėtų būti pagrindinis veiksnys, kuriant veiksmingesnę jaunimo įtraukties politiką.  Rekomenduojame kitiems 
organizacijas, dalyvaujančias susitikimuose, aktyviai dalijamės savo žiniomis su kitais nariais, skatiname 

dialogą, esame pasirengę eiti į kompromisą, kad nustatytume bendrą strategiją. Turime virtualią dokumentų 
ir svarbių duomenų saugyklą, prieinamą visiems nariams. Po kiekvieno susitikimo rengiame ir dalijamės 

protokolais bei ataskaitomis, skleidžiame ir skatiname tinklo ir jo veiklos matomumą.“
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Tinkamas pavyzdys:
„CASMI yra Italijos regioninis komitetas, kurį sudaro 16 nevyriausybinių organizacijų, siekiančių skatinti 

tarptautinį jaunimo mobilumą mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą. Įsteigtas 2017 m. TDM 2000 iniciatyva, 
jis bendradarbiauja su regiono valdžia, kitomis viešosiomis institucijomis (savivaldybėmis, dviem Sardinijos 

universitetais, pradinėmis ir vidurinėmis mokyklomis) ir verslo sektoriaus atstovais.
CASMI periodiškai rengia apskritojo stalo diskusijas ir susitikimus, kuriais siekiama skatinti trijų visuomenės 
sektorių bendradarbiavimą, stiprinant sąsajas tarp jaunimo poreikių, švietimo, mokymo, jaunimo politikos ir 

skatinant jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmimo procese. 
Įsipareigojimas kurti struktūrizuotus bendradarbiavimo mechanizmus, įtraukiant jaunimą ir politikos 

formuotojus, yra vienas iš elementų, būdingų tinklo atliekamam darbui vietos lygmeniu. Dėl CASMI vykdomos 
advokacinės veiklos Sardinija yra vienas iš nedaugelio Italijos regionų, kuris remia tarptautinį jaunimo 

mokymosi mobilumą pagal 2009 m. rugpjūčio 7 d. regioninį įstatymą Nr. 9: „Švietimo, kultūros, pramogų ir 
sporto nuostatos“. Jame numatyta, kad kasmet nustatoma lėšų suma, kuri skiriama jaunimo organizacijoms, 

turinčioms patirties tarptautinio mobilumo srityje, ir kurių paskirtis yra vykdyti tarptautinio jaunimo mobilumo 
projektus, skatinančius tarpkultūriškumą ir Europos pilietiškumą, skatinti jaunimo mainus ir kt.
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Tinkamas pavyzdys:
„Partnerių tinklas paraiškas rengs remiantis bendrai atliekama poreikių analize. Taip bus užtikrinta, kad bus imtasi veiksmų, 

skirtų spręsti aktualiausias problemas, susijusias su nepalankioje padėtyje esančių jaunuolių įtraukimu. Visi tinklo nariai 
turėtų būti įsipareigoję dalytis savo patirtimi ir žiniomis su kitais nariais, stengdamiesi kompensuoti trūkumus tarp 

partnerių ir siekdami tiek mažiau patyrusių narių, tiek viso tinklo augimo.“
Norint pasiekti šį tikslą, būtina sukurti erdvę tinklaveikai. Projekto BE INclusive partnerio TDM 2000 patirtis rodo, kad tai 

gali užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą su įvairiais vietos lygmens veikėjais. 
Kasmet Sardinijoje (Italija) vykstančiame didelio masto vietos renginyje „Connessioni” dalyvauja jaunimo NVO nariai, kitos 

asociacijos, valdžios institucijos, politikos formuotojai, verslo atstovai ir kiti suinteresuoti veikėjai. 

Renginiu siekiama: 
⬣ Palengvinti įvairių veikėjų (mokyklų, universitetų, jaunimo tarybų, sporto asociacijų, nevyriausybinių organizacijų, 
politikos formuotojų, valdžios institucijų ir verslo sektoriaus atstovų), skatinančių aktyvų jaunimo dalyvavimą  
bendradarbiavimą ir vietos tinklų kūrimą;   
⬣ Skatinti darbo su jaunimu pripažinimą; 
⬣ Skatinti įvairių veikėjų bendradarbiavimą siekiant nusistatyti strategines kryptis, parengti rekomendacijas, daryti 
įtaką vietos jaunimo politikai, siekiant galutinio tikslo - pagerinti labiausiai marginalizuotų jaunuolių įtraukimą į vietos 
bendruomenę.

Renginį sudaro įvairi veikla:
⬣ ERASMUS+ programos pristatymas, darbas su jaunimu, aktyvus dalyvavimas ir Europos vertybės;
⬣ Organizacijų mugė;
⬣ Seminarai apie įvairius aktyvaus dalyvavimo modelius (nuo solidarumo iki balsavimo ir skaitmeninio pilietinio 
dalyvavimo);
⬣ Apskritojo stalo diskusijos su su jaunimu dirbančiais asmenimis, nevyriausybinėmis organizacijomis, politikos 
formuotojais ir valstybės institucijų atstovais.

Jau įvykusių renginių metu vykdytų veiklų pavyzdžiai:
⬣ „Atviros erdvės“ diskusijos, kurias vedė ekspertai įvairiomis su jaunimo dalyvavimu susijusiomis temomis, siekiant 
parengti naujas jaunimo politikos kryptis ir rekomendacijas;
⬣ Tarptautinė NVO mugė, kurioje dalyvavo vietos, regioninės, nacionalinės ir tarptautinės organizacijos iš visos Europos ir 
kaimyninių šalių;
⬣ „Ted Talks“ - jaunimo dalyvavimo ambasadoriai pristatė naujus pavyzdžius ir modelius ir diskutavo apie juos su 
ekspertais;
⬣ Apskritojo stalo diskusijos, kuriose patirtimi dalijosi politikos formuotojai iš skirtingų sričių;
⬣ Tiesioginės dialogą skatinančios apklausos naudojant internetines platformas („Mentimeter“, „Kahoot“);
⬣ „Rekomendacijų stalas‘ su jaunimu, jaunimo organizacijomis ir politikos formuotojais, skirtas jaunimo politikos vystymui 
aptarti;
⬣ Neformali dalis su gyvai pateikiamomis anketomis, skirtomis rinkti duomenis ir statistiką galutinei renginio ataskaitai;
⬣ Simuliacija apie Europos Parlamento sprendimų priėmimo procesą;
⬣ Interaktyvūs pokalbiai ir žaidimai su jaunais žmonėmis, skirti jaunimo dalyvavimo temai;
⬣ Uždarymo sesija, skirta pasidalinti renginio rezultatais.
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Tinkamas pavyzdys

Įtraukties koordinatoriaus atliekamos užduotys:
⬣ Inicijuoja ir prižiūri politikos ir praktikos vertinimo procesus įtraukties kontekste;
⬣ Inicijuoja ir prižiūri projektų ir programų aptarimą įtraukties kontekste;
⬣ Perduoda gerąją patirtį bei teikia rekomendacijas dėl informavimo, komunikacijos ir darbo, susijusio su 
mažumų ir marginalizuotų/atstumtųjų grupių pasiekimu;
⬣ Kaupia mokymosi išteklius ir praktinę patirtį, atnaujina biblioteką darbuotojams ir organizacijos nariams, 
teikia rekomendacijas dėl literatūros ir medžiagos;
⬣ Inicijuoja ir (arba) prižiūri darbuotojų, narių ir savanorių mokymus nediskriminavimo ir įtraukties klausimais;
⬣ Priima, tiria ir sprendžia atvejus dėl diskriminuojančio elgesio, neapykantos kalbos ir kitų pažeidimų;
⬣ Sudaro ir atnaujina kontaktų su vidaus ir išorės ekspertais, kurie remia įtraukties praktiką organizacijoje, 
sąrašą;
⬣ Teikia informaciją apie biudžeto poreikius, susijusius su įtraukties politikos ir praktikos įgyvendinimu, ir 
koordinuoja pastangas, kad būtų užtikrintas finansavimas organizacijos veiklos prieinamumo gerinimui;
⬣ Mezga ryšius ir kuria partnerystes su mažumų ir marginalizuotų bendruomenių organizacijomis.
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Tinkamas pavyzdys: Biudžetas mokymams

Originalus biudžetas Įtraukus

Informacijos sklaida: 0 € Informacijos sklaida: internetiniai kanalai 
su spausdinimo išlaidomis jaunuoliams, 
nesinaudojantiems socialiniais tinklais: 20 €

- Kvietimas į mokymus su vertimu į arabų kalbą, 
siekiant tikslingai informuoti migrantų bendruomenes: 
25 €

Dalyvių pavėžėjimas į mokymų vietą: 0 € (tai pačių 
dalyvių įnašas)

Dalyvių pavėžėjimas į mokymų vietą (pačių dalyvių 
įnašas, išskyrus atvejus, kai dalyviai neturi finansinių 
galimybių): 50 €

20 dalyvių ir 2 mokymų vadovų apgyvendinimas 2 
naktims: 1320 €

20 dalyvių, 2 mokymų vadovų ir 2 asistentų (vertėjų 
žodžiu) apgyvendinimas 2 naktims: 1440 €

Konferencijų salės nuoma 3 dienoms: 300 € Konferencijų salės, į kurią galima patekti liftu, nuoma 
3 dienoms: 300 €

Atlygis 2 mokymų vadovams už 3 dienas: 1200 € 2 mokymų vadovų ir asistentų (vertėjų žodžiu)  atlygis: 
1800  €

BENDRA SUMA: 2820 € BENDRA SUMA: 3635 €
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Tinkamas pavyzdys:
Konsultacinis susitikimas

2012 m. Europos Tarybos Jaunimo reikalų departamentas surengė konsultacinį susitikimą „Jaunimo su 
negalia įtraukimas į Europos Tarybos jaunimo veiklą“. Jame dalyvavo 24 dalyviai, iš kurių pusė turėjo kokią 

nors negalią. Be kitų tikslų, susitikimo metu buvo siekiama įvertinti Europos jaunimo centro Budapešte 
prieinamumą. Nors apskritai ši vieta yra prieinama, joje buvo pastebėta tam tikrų trūkumų, pavyzdžiui, aukšti 

balkono ir rūsio slenksčiai, dėl kurių sunku patekti į tam tikras zonas ir kambarius; telefonai pakabinti per 
aukštai ir jų neįmanoma pasiekti; skubios pagalbos informacija nepateikiama Brailio raštu ir t.t. 

Pilną ataskaitą galite rasti čia: https://rm.coe.int/168070236c 
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Tinkamas pavyzdys:
Riverside Jaunimo Centras

Londone įsikūrusi organizacija „Youth First“ surengė lėšų rinkimo kampaniją, skirtą vietos Riverside jaunimo 
centrui atstatyti ir modernizuoti. Surinktos lėšos padėtų „pradėti įgyvendinti svajonių planą „Riverside 

Restoration Dream Plan“ - projektą, kuris įkūnija daugelio vietos žmonių norus padaryti centrą prieinamesnį 
ir saugesnį, o vietos jaunimui suteikti daug naujų galimybių“. Jų surinktų lėšų suma viršijo 270 000 svarų 

sterlingų.4
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