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2022-ieji – jaunimo metai Lietuvoje. Įdomu, kaip 
jauniems žmonėms šiandien sekasi gyventi Lie-
tuvoje, ką jiems Lietuva pasiūlo ir ko nepasiūlo, ką 
mes apie jaunus žmones žinome ir ko apie juos 
nenutuokiame? Jaunimo amžiaus tarpsnis santy-
kinai trumpas, bet jis labai reikšmingas asmens 
tapatumo ir socialumo raidai. Ir nors esame linkę 
jaunimą matyti kaip vientisą, iš tikrųjų ši grupė yra 
labai įvairi. Šią įvairovę atspindi mokslinių tyrimų 
problemų ir tiriamųjų grupių įvairovė.

Pristatome ir kviečiame į šeštąją, jauni-
mo tyrėjų konferenciją, kurioje tęsiame 
mokslininkų, jaunimo politiką formuo-
jančių bei su jaunimu dirbančių prakti-
kų dialogą, siekiant plėtoti tarpdalykinį 
mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temo-
mis ir įgyvendinti tyrimais grįstos jauni-
mo politikos formavimo tikslus.

DALYVIŲ REGISTRACIJA 
konferencijos dalyvius iki  
lapkričio 7 d. kviečiame registruotis  
internetu paspaudus čia:  
https://forms.office.com/r/viDQ7Z59pf

https://forms.office.com/r/viDQ7Z59pf


PRELIMINARI PROGRAMA
09.00–09.30 Registracija, pasitikimo kava
09.30–11.00 Plenarinė sesija 

Vytauto Didžiojo universiteto Mažoji salė (Daukanto g. 28, Kaunas)

Moderuoja: dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, 
Vilniaus universitetas
Sveikinimai: LR Socialinės apsaugos  
ir darbo ministrė Monika Navickienė

Kas dedasi jaunimo galvose? 
Pranešėjas: prof. habil. dr. Osvaldas Rukšėnas,  
Vilniaus universitetas

Lietuvos jaunimas Laimės ekonomikos kontekste
Pranešėja: dr. Viktorija Starkauskienė,  
Vytauto Didžiojo universitetas

11.00–11.30 Pertrauka

11.30-13.30 Plenarinė sesija
Vytauto Didžiojo universiteto Mažoji salė (Daukanto g. 28, Kaunas)

Moderuoja: dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė, 
Vilniaus universitetas

Apie rizominę grupių dinamiką 
Pranešėjas: prof. dr. Gintautas Mažeikis,  
Vytauto Didžiojo universitetas

Kaip jaunimui nepaslysti informacinių manipuliacijų 
pinklėse ir išmokti gyventi su dezinformacija: 
vienos medijų raštingumo „pamokos“ refleksija
Pranešėjos: prof. dr. Kristina Juraitė ir prof. dr. Auksė 
Balčytienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Pandemijos pasekmės jaunimui: Lietuvos 15-18 metų 
paauglių psichologinė savijauta ir ateities lūkesčiai
Pranešėjos: dr. Rima Breidokienė, prof. dr. Roma Jusienė  
ir doc. dr. Brigita Miežienė Vilniaus universitetas



13.30–14.30 Pietūs su kava
14.30–16.30 Paralelinės sesijos

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas  
(Donelaičio g. 52, Kaunas)

Aktyvus: moderuoja Andrius Stasiukynas, Aušra Šukvietienė
Jaunimas Lietuvos savivaldoje tarp lūkesčių iki realybės, 
Audris Narbutas, doktorantas,  
Kauno technologijos universitetas

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų įgalinimas  
vietos savivaldos lygmeniu lietuvoje, 
prof. dr. Andrius Stasiukynas, dokt. Justinas Staliūnas,  
dr. Aušra Šukvietienė, Mykolo Romerio universitetas

Jaunimo neformalusis ugdymas:  
matomas – nematomas mokymasis,
Justina Garbauskaitė-Jakimovska, Vilniaus universitetas, 

Bėgimas iš mokyklos ne gelbsti gamtą, bet ją žaloja,
dr. Mykolas Simas Poškus, Mykolo Romerio universitetas

Jaunimo savanorystės įtampos įgyvendinant  
jaunimo savanoriškos tarnybos programą, 
dr. Neringa Kurapkaitienė, Mykolo Romerio universitetas

Pažeidžiamas: moderuoja Eglė Došienė
Nematoma neuroįvairovės karta: tėvų auginančių 
autistiškus vaikus savidiagnostikos patirtys  
ir neurotapatybės konstravimas, 
dr. Daiva Bartušienė, Vytauto Didžiojo universitetas  

Patyčių patyrimo paauglystėje ryšys su traumine 
patirtimi ir stresu, 
Agnė Saročkaitė, klinikinės psichologijos magistrantė,  
Vilniaus universitetas

Savanoriškos veiklos - priemonė didinanti neet jaunuolių 
motyvaciją įsitraukti į visuomeninio gyvenimo veiklas, 
Ina Ribinskaitė, VšĮ ,,Edukacijos keliu“

Įtraukimas į atvejo vadybos procesą  
ankstyvojoje paauglystėje,
Rūta Sungailienė, Doc. Dr. Jolanta Pivorienė,  
Mykolo Romerio universitetas



“Rainbow challenge” – saugumo lietuvos mokyklose link, 
Rasa Katinaitė, Artūras Rudomanskis,  
Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Vaiko dalyvavimas sprendimų priėmime globos proceso 
metu: „arba tu patogus, arba tavęs niekas neims“ 
Viktorija Sergejevaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

Ieškantis: moderuoja Vytenis Deimantas
Paskutinieji metai mokykloje kaip lemtingas gyvenimo 
etapas: slenkstis į „tikrą gyvenimą“, suaugusiojo kelią  
ir amžiaus ketvirčio krizę, 
Milda Pivoriūtė, Vilniaus universitetas

Covid-19 pandemijos poveikis jaunimui baltijos šalyse, 
prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Lietuvos socialinių 
mokslų centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  
dr. Liutauras Labanauskas, Lietuvos socialinių mokslų centras

Jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos  
į darbo rinką iššūkiai Lietuvoje, 
prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė,  
dr. Arūnas Pocius, doc. dr. Rūta Brazienė,  
Lietuvos socialinių mokslų centras

Vertybių (re)produkcijos trajektorijos pirmojoje 
posovietinėje kartoje,  
Laura Daukšaitė, Vilniaus Universitetas

Europoje gyvenančių LGBTQ+ asmenų internalizuotas 
heteroseksizmas: sisteminė literatūros apžvalga, 
Rasa Katinaitė, dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė,  
Vytauto Didžiojo universitetas

Pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių nuo Covid-19 
jaunuolių neigiamų emocijų patyrimo pokyčiai aktyvaus  
skiepijimo periodu, dr. Rimantas Vosylis, dr. Saulė Raižienė, 
Mykolo Romerio universitetas



Nepatogus: moderuoja Rasa Indriliūnaitė
Valstybės reakcija į nepilnamečių delinkventinį  
elgesį Lietuvoje: uždrausti, nubausti ar padėti? 
doc. dr. Gintautas Sakalauskas, Vilniaus universitetas 

Žiniakslaidos reakcija į nepilnamečių delinkvenciją: 
„Jurbarko atvejo“ skandalizavimas, 
doc. dr. Jolita Buzaitytė Kašalynienė, Vilniaus universitetas

Lietuvos gyventojų nuostatos ir reakcijos teisės 
pažeidimus padariusių jaunų žmonių atžvilgiu:  
tarp baudimo ir pagalbos, 
dokt. Vaidas Kalpokas, Vilniaus universitetas

Pseudopripažinimas vietoje pripažinimo:  
Lietuvos profesionalių sistemų elgesys nepilnamečių 
delinkventų atžvilgiu, 
doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė, Vilniaus universitetas

Organizatoriai
Vytauto Didžiojo universitetas,  
Vilniaus universitetas,  
Mykolo Romerio universitetas,  
Lietuvos socialinių mokslų centras,  
Jaunimo tyrėjų tinklas,  
Jaunimo reikalų agentūra,  
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba



Konferencijos sekretoriatas:
Darius Grigaliūnas, Jaunimo reikalų agentūra  
(organizaciniai klausimai)
Laura Puciataitė, Jaunimo reikalų agentūra  
(pranešimų santraukos)
Adomas Židonis, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba  
(komunikacija)

Komandos vardu, konferencijos mokslinio organizacinio  
komiteto pirmininkė Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė,  
jolita.kasalyniene@fsf.vu.lt

Konferencijos mokslinis  
organizacinis komitetas:
doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vilniaus universitetas (pirmininkė)
Doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė, Vilniaus universitetas
Prof. dr. Andrius Stasiukynas, Mykolo Romerio universitetas
Doc. dr. Justinas Sadauskas, Mykolo Romerio universitetas
Dr. Aušra Šukvietienė, Mykolo Romerio universitetas 
Dr. Neringa Kurapkaitienė, Mykolo Romerio universitetas 
Dr. Rasa Indriliūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas 
Dr. Rūta Brazienė, Lietuvos socialinių mokslų centras 
Prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Lietuvos socialinių mokslų centras
Dr. Rūta Brazienė, Lietuvos socialinių mokslų centras  
Dr. Vytenis Juozas Deimantas, Lietuvos socialinių mokslų centras  
Prof. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Lietuvos socialinių mokslų centras 
Dokt. Dovilė Lisauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Justina Garbauskaitė-Jakimovska, Vilniaus universitetas
Eglė Došienė, Jaunimo reikalų agentūra
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