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PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2011 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-28
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Druskininkų savivaldybės 2011 metų jaunimo užimtumo programa yra rengiama
remiantis Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013 metų strateginiame plane numatytais
tikslais – užtikrinti aukštos kokybės švietimo prieinamumą, ugdyti bendrąją kultūrą.
Programą įgyvendina viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras.
Programa yra tęstinė ir vykdoma nuo 2003 metų. Programa siekiama:
1. Sudaryti sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai
asmenybei;
2. Padėti jaunimui integruoti į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį miesto
(šalies) gyvenimą;
3. Rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo žalingų
įpročių ir nusikalstamumo prevencija, užimtumu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis.
II. PROGRAMOS APRAŠYMAS
VšI Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos programos pagrindinė tikslinė
grupė yra savivaldybės jaunimas nuo 14 iki 29 m, kurių yra per 5000. Programa skatins vaikus
bei jaunimą planuoti, mokintis, dalyvauti ir atsiskaityti už savo projektinę veiklą bei
organizuojamus renginius. Programa taip pat sudarytų sąlygas atsirasti naujoms iniciatyvoms,
vykdomus projektus ir vykdomą veiklą orientuotų kryptingai, siekiant išvien spręsti aktualiausias
jaunimo problemas Druskininkuose. VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos
programa, priklausomai nuo jaunimo iniciatyvos ir poreikių, įtakotų jaunimo veiklą, jaunimo
laisvalaikio užimtumą.
Įgyvendinant 2010 metų programą, trumpai apžvelgiamas Druskininkų jaunimo
dalyvavimas skirtingose veikloje 2008-2009 m.
Projektuose
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Programos tikslas – sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybę bei jį
integruoti į visuomenės gyvenimą.
Programos uždaviniai:
1. Propaguoti jaunimo neformalų ugdymąsi, pagrįstą savanoriško dalyvavimo ir
savanoriškumo principais;
2. Skatinti jaunimo kūrybinę – projektinę saviraišką, veiklą ir kurti jaunimo
tradicijas;
3. Organizuoti jaunimui, jaunimo vadovams, lyderiams naujų programų
pristatymus, seminarus, mokymus, susitikimus–diskusijas padedančius įgyti žinių, įgūdžių ir
gebėjimų.
4. Užmegzti naujus kontaktus su respublikiniais bei užsienio jaunimo centrais
bei dalyvauti mokymuose, konferencijose, kuriose nagrinėjamos jaunimui aktualios problemos,
kelti darbuotojų kvalifikaciją.
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Įgyvendinant programos iškeltus uždavinius bus siekiama:
1. Informuoti Druskininkų miesto jaunimą apie VšĮ Druskininkų jaunimo
užimtumo veiklą bei teikiamas galimybes. Skatinti jaunimą dalyvauti Druskininkų miesto
bendruomenės organizuojamose veiklose bei informuoti bendruomenę apie vykdomas veiklas:
1.1. Susitikimai su Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigomis, kurių metu
pristatoma Druskininkų JUC veikla;
1.2. Reklamuoti ir viešinti Druskininkų JUC veiklą TV bei spaudos pagalba;
1.3. Skelbti, atnaujinti informaciją Druskininkų JUC svetainėje www.juc.lt
2.
Organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą,
formuoti pramogų kultūrą bei jaunimo tradicijas.
2.1. Filmo peržiūros ir diskusijos (1 kartą per mėnesį);
2.2. Jaunimo parodų organizavimas;
2.3. Motinos dienai skirtas vakaras;
2.4. Gatvės krepšinio turnyras;
2.5. Orientacinės – pramoginės varžybos „Karštos pėdos“;
2.6. Jaunimo dienai paminėti skirtas renginys;
2.7. Dainuojamosios poezijos vakaras;
2.8. Tarptautinei draugo dienai skirta akcija;
2.9. Akcija skirta pasaulinei kovos su AIDS dienai paminėti;
2.10. Kalėdinis vakaras „Kaukių balius“.
2.11. Įvairių akcijų, iniciatyvų organizavimas;
2.12. Susitikimai su skirtingų profesijų atstovais (1 kartą per mėnesį);
2.13. Maisto gamybos ruošimas su virėju ( 2 kartus per metus);
2.14. Skirtingų amatų mokymas (1 kartą per ketvirtį).
3. Sudaryti sąlygas Druskininkų savivaldybės jaunimui dalyvauti mokymuose,
seminaruose, susitikimuose–diskusijose.
3.1. Susitikimai, diskusijos jaunimui aktualiomis temomis (1 kartą į pusmetį);
3.2. Mokymai visoms iniciatyvinėms jaunimo grupėms.
4. Sudaryti sąlygas jaunimo regioniniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui.
Suteikti jaunimui galimybę susipažinti su šalyje veikiančiais jaunimo centrais.
4.1. Dalyvauti stovykloje;
4.2. Suorganizuoti tarptautinius mainus.
4.3. Dalyvauti mokymuose, stažuotėse, seminaruose, konferencijose.
III. PROGRAMOS VYKDYTOJAS
Programos vykdytojas – viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras.
Jaunimo užimtumo centro paskirtis - Druskininkų jaunimo iniciatyvų skatinimas ir
realizavimas, įtraukiant juos į socialiai reikšmingą veiklą ir didinant jaunimo integraciją į
visuomenę.
IV. NUMATOMAS PROGRAMOS REZULTATAS
Įgyvendinus VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2011 metų programą
numatomi programos rezultatai:
1. Druskininkų savivaldybės jaunimui bus sudarytos galimybės saviraiškai ir
iniciatyvai, turiningam laisvalaikio praleidimui;
2. Jaunimo užimtumo organizavimas, prasmingas laisvalaikis orientuojantis į
mažiau aktyvų Druskininkų jaunimą.
3. Jaunimo organizuotuose renginiuose, šventėse, akcijose bei projektinėje
veikloje dalyvaus 600 jaunuolių.
4. Mokymuose, seminaruose naujų žinių ir įgūdžių įgys 50 jaunuolių, jaunimo
lyderių, savanorių.
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5. Diskusijose, susitikimuose dalyvaus 300 jaunimo.
6. 30 jaunuolių dalyvaus tarptautinėje stovykloje.
7. Įgyvendinti jaunimo mainai Druskininkuose.
V. PROGRAMOS IŠLAIDŲ 2010 METŲ SĄMATA
Išlaidų pavadinimas

IŠLAIDOS IŠ VISO,
IŠ JŲ:
1. Darbo
užmokestis
ir
socialinis draudimas
1.1. Darbo užmokestis
1.2. Socialinio draudimo įmokos
2. Prekių
ir
paslaugų
naudojimas
2.1. Įvairios paslaugos (ryšio
paslaugos,
komandiruotės,
spaudiniai ir kt.)
2.2. Mažavertės paskirties prekės
(kanceliarinės, ūkinės prekės)
2.3. Ilgalaikės paskirties prekės
(turtas)
2.4. Įstaigos veiklai (konkursai,
renginiai, mokymai, įvairūs
projektai, viešinimas ir kt.)
2.5. Projekto „ART-EXPLOREADVENTURE“ 15 proc.
finansavimas
(apyvartinės
lėšos)

Gautas finansavimas 2010 m.
157,0 Lt.
Savivaldybės lėšos Gautas finansavimas
Iš kitų fondų,
iš JRD
programų
157,0

4,5

18,65

2011 m.
Savivaldybės
lėšos
122, 6

77,2

104,1

58,9
18,3

79,5
24,6

79,8

4,5

18,65

18,5

3,4

6,00

1,5

2,5

0,0

0,0

0,0

10,0

72,7

0,0

_____________________

11

