PATVIRTINTA
Tautinių mažumų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-48
TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪROS IR INTEGRACIJOS CENTRŲ VEIKLOS
REKOMENDACIJOS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos rekomendacijos (toliau –
Rekomendacijos) nustato Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centrų veiklos principus, tikslus,
uždavinius ir funkcijas, veiklos organizavimo ypatumus.
2. Rekomendacijose vartojamos sąvokos:
2.1. Tautinių mažumų kultūros ir integracijos centras (toliau – Centras) – viešas juridinis
asmuo ar jo padalinys (išskyrus ugdymo įstaigas bei labdaros ir paramos fondus), teikiantis tautinėms
mažumoms priklausantiems asmenims kultūros puoselėjimo ir socialinės integracijos paslaugas ir
vykdantis veiklas, pagal šias Rekomendacijas;
2.2. kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros
įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme.
3. Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinė grupė yra asmenys,
priklausantys įvairioms tautinėms mažumoms.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS PRINCIPAI, TIKSLAI,
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
4. Vykdant centro veiklą, vadovaujamasi šiais principais:
4.1. atvirumo – centro veikla vykdoma atsižvelgiant į socialinius ir kultūrinius asmenų,
priklausančių tautinėms mažumoms, poreikius;
4.2. prieinamumo – visiems asmenims, priklausantiems tautinėms mažumoms,
suteikiama galimybė įsitraukti į centro veiklas;
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4.3. kultūros puoselėjimo – gerbiamas visų tautinėms mažumoms priklausančių asmenų
tautinis, kultūrinis, kalbinis ir religinis savitumas, sudaromos tinkamos sąlygos tam savitumui
reikštis, jį saugoti ir plėtoti;
4.4. pakantumo – kuriamas pakantumo ir tarpusavio supratimo klimatas skatinant
dialogą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų tautinių grupių, siekiant, kad įvairovė taptų kiekvienos
visuomenės turtinimo šaltiniu ir veiksniu;
4.5. bendradarbiavimo – centro paslaugų teikimas remiasi aktyvia komunikacija ir
tarpusavio pagalba tarp įvairių organizacijų ir valstybės institucijų;
4.6. teisingumo – užtikrinama veiksminga tautinių mažumų ir tautinėms mažumoms
priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsauga, laikantis įstatymų normų.
5. Centro veiklos tikslai:
5.1. teikti paslaugas, kurios sudarytų sąlygas plėtoti ir puoselėti tautinių mažumų
kultūrą, kalbą, religiją, tradicijas ir visapusiškai integruotis į visuomeninį gyvenimą;
5.2. skatinti dialogą tarp skirtingų tautinių grupių.
6. Centras, siekdamas Rekomendacijų 5 punkte nurodytų tikslų, įgyvendina šiuos
uždavinius:
6.1. užtikrina, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų asmenų,
priklausančių tautinėms mažumoms poreikius ir prisidėtų prie tautinio tapatumo išlaikymo;
6.2. skatina tautinių mažumų integraciją ir dalyvavimą viešajame gyvenime suteikiant
galimybes mokytis valstybinės kalbos, dalyvauti kituose edukaciniuose, kultūriniuose, socialinių
įgūdžių stiprinimo užsiėmimuose;
6.3. užtikrina tautinių santykių darną ugdant pasitikėjimą ir tarpusavio supratimą tarp
asmenų, priklausančių įvairioms tautinėms grupėms.
7. Centras, įgyvendindamas 6 punkte nurodytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo priemones, skirtas tautinių mažumų tapatybės išsaugojimui ir kultūros
puoselėjimui;
7.2. vykdo priemones, skirtas tautinių mažumų socialinei integracijai užtikrinti;
7.3. organizuoja neformalų vaikų ir suaugusiųjų švietimą;
7.4. vykdo priemones, skatinančias tarpkultūrinį dialogą;
7.5. teikia metodinę pagalbą, informaciją, tautinių mažumų nevyriausybinėmis
organizacijomis;
7.6. įgyvendina antidiskriminacines ir žmogaus teisių apsaugos priemones;
7.7. organizuoja renginius, pristatančius tautinių mažumų kultūrą ir tradicijas.
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7.8. kaupia, sistemina ir visuomenės informavimo priemonėse skleidžia statistinę,
istorinę, demografinę medžiagą apie Lietuvos tautines mažumas;
7.9. organizuoja ir vykdo projektinę veiklą;
7.10. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Centro veiklos tikslams
neprieštaraujančias veiklas.

III SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
8 . Pagrindinių centro veiklos organizavimo dokumentų paketą sudaro:
8.1. steigimo dokumentai (steigimo sutartis, įstatai (nuostatai), juridinio asmens
registravimo pažymėjimas ir pan.);
8.2. Centro vidaus tvarkos taisyklės, nustatančios Centro darbuotojų elgesio centre
reikalavimus, buvimo centre normas, teises ir pareigas ir kt.;
8.3. Centro darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo sutartys, darbų saugos instrukcijos
ir kiti dokumentai, kuriuos privaloma turėti pagal darbo santykius, darbų saugą ir darbuotojų sveikatą
reguliuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
8.4. dokumentai dėl patalpų, kuriose teikiamos paslaugos ir (ar) vykdomos veiklos,
atitikimo priešgaisrinės saugos, darbo saugos bei higienos reikalavimams;
8.5. laisva forma pildomas centrą lankančių asmenų registracijos žurnalas;
8.6. bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais (jei tokių yra);
8.7. Centro teikiamų paslaugų sąrašas ir metiniai veiklos planai;
8.8. Centro teikiamų paslaugų sąrašas ir mokėjimo už teikiamas paslaugas tvarka (jeigu
Centras teikia mokamas paslaugas);
8.9. kiti dokumentai, nustatantys Centro vidaus tvarkos reikalavimus.
9. Centrams rekomenduojama turėti abiejų lyčių darbuotojų komandą.
10. Centro darbuotojai, teikiantys paslaugas ir vykdantys veiklas, turi turėti joms atlikti
būtiną išsilavinimą ir profesinę kompetenciją. Centro darbuotojams turi būti sudaryta galimybė
tobulinti kvalifikaciją.
11. Rekomenduojama, kad Centras į organizacijos veiklą įtrauktų savanorius. Darbas
su savanoriais organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu.
12. Rekomenduojama nustatyti prie tautinėms mažumoms priklausančių asmenų
poreikių pritaikytą centro darbo laiką ir organizuoti centro veiklą taip, kad centras veiklą vykdytų ne
trumpiau kaip 5 dienas per savaitę ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną.
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14. Atsižvelgiant į teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas, turi būti pritaikytos centro
patalpos. Centras turėtų užtikrinti daugiau nei vieną patalpą, kurioje gali būti teikiamos paslaugos.
Centro patalpose taip pat gali būti įrengtos patalpos aktyviam poilsiui, laisvalaikio praleidimui,
savišvietai, koncertų organizavimui, tautinių mažumų organizacijų veiklai palaikyti.
15. Rekomenduojama, kad centro paslaugų teikimo tvarka būtų patvirtinta centro
vadovo, paskelbta viešai.
16. Centro veikla gali būti finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų, kitų
finansavimo šaltinių.
_________________________

