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DRUSKININK Ų SAVIVALDYB ĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL DRUSKININK Ų SAVIVALDYB ĖS 2012 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO 

PROGRAMOS TVIRTINIMO 
 

2012 m. vasario 28 d. Nr. T1-50 
Druskininkai 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio           

40 punktu, Biudžeto sandaros įstatymu 23 straipsniu, Druskininkų savivaldybės taryba                 
n u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti Druskininkų savivaldybės 2012 metų jaunimo užimtumo programą 
(pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 
 
 
Savivaldybės meras             Ričardas Malinauskas 
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PATIRTINTA 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-50 

 
DRUSKININK Ų SAVIVALDYB ĖS 2012 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA 

 
I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

Druskininkų savivaldybės 2012 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. 

Programa yra tęstinė ir vykdoma nuo 2003 metų, kasmet vis papildoma, tačiau 
pagrindiniai tikslai išlieka tie patys. Programa siekiama - integruoti jauną žmogų (12-29 metų) 
daugialypėje Druskininkų savivaldybės visuomenėje.  

 
II.  PROGRAMOS VYKDYTOJAS 

Programos vykdytojas – viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras. 
Jaunimo užimtumo centro paskirtis - telkti viešuosius interesus, įtraukiant jaunimą į socialiai 
reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją. 
 

III.  PROGRAMOS APRAŠYMAS 
VšI Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos programos pagrindinė tikslinė 

grupė yra savivaldybės jaunimas nuo 12 iki 29 m. Programa skatins vaikus bei jaunimą planuoti, 
mokintis, dalyvauti ir atsiskaityti už savo projektinę veiklą bei organizuojamus renginius.  
Programa taip pat sudarytų sąlygas atsirasti naujoms jaunimo iniciatyvoms, skirtingoms jaunimo 
grupėms, pagal jaunimo poreikį, užimtų nemotyvuotą jauną žmogų, 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. 

Planuojant 2012 metų programą, trumpai apžvelgiamas Druskininkų jaunimo 
dalyvavimas 2011 m. 
 
          Veikla  
 
Metai 

JUC pagrindinėje veikloje Jaunimo renginiuose, 
susitikimuose 

Projektuose  

2011 90 ~ 1052 40 
 

Programos tikslai: 
• Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms prasmingos veiklos ir turiningo 

laisvalaikio užimtumui;  
• Užtikrinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą dirbant su jaunimu; 
Programos uždaviniai: 
1. Bendradarbiaujant su skirtingomis įstaigomis bei kuriant naują jaunimo 

centrą plėtoti ir formuoti naujų  erdvių pasiūlą turiningo laisvalaikio praleidimui įvairias 
pažiūras, subkultūras ir socialinius sluoksnius atstovaujančiam jaunimui bei sudaryti sąlygas 
jaunų žmonių savirealizacijos galimybėm.  

2. Sudaryti galimybes jaunimui efektyviai bendrauti, įgalinti juos spręsti savo 
problemas ir konfliktus, mažinti žalingų įpročių paplitimą centro lankytojų tarpe; 

3. Rinkti, kaupti ir platinti patraukliais ir jaunimui prieinamais būdais aktualią ir 
įdomią informaciją, konsultuoti jaunimą jam rūpimais klausimais.  

4. Stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybę ir 
tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant didinti turiningo laisvalaikio pasiūlą Druskininkų 
savivaldybėje; 
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5. Nuolat stebėti jaunimo situaciją, aktualios informacijos apie jaunimą ir 
jaunimui skirtas programas ir priemones rinkimą, kaupimą ir analizę.  

6. Plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su Lietuvoje ir  užsienio šalyse esančiais 
jaunimo centrais, siekiant užtikrinti veiklos kokybę ir geresnį Druskininkų savivaldybės jaunimo 
laisvalaikio užimtumą ir savirealizaciją. 

Įgyvendinant programos iškeltus uždavinius bus siekiama vykdyti numatytas 
veiklas 

UŽDAVINYS VEIKLA 
1. Bendradarbiaujant su skirtingomis įstaigomis 
bei kuriant naują jaunimo centrą plėtoti bei formuoti 
naujų  erdvių pasiūlą turiningo laisvalaikio 
praleidimui įvairias pažiūras, subkultūras ir 
socialinius sluoksnius atstovaujančiam jaunimui.  

1.1. Plėtoti, pritaikyti, formuoti pagal jaunimo pomėgius ir 
darbo specifiką erdves jaunimui; 
1.2. Bendradarbiaujant su Druskininkų savivaldybės 
švietimo įstaigomis, pristatyti Druskininkų JUC veikla; 
 

2. Sudaryti galimybes jaunimui efektyviai 
bendrauti, įgalinti juos spręsti savo problemas ir 
konfliktus, mažinti žalingų įpročių paplitimą centro 
lankytojų tarpe; 

2.1. Skirtingų jaunimo klubų, veiklų kūrimas, pagal 
poreikius ir pomėgius; 
2.2. Skirtingų renginių organizavimas, atsižvelgiant į 
jaunimo poreikius; 
2.3. Įtraukti jaunimą į prevencinių priemonių programų 
kūrimą, skirtingas darbo grupes, kuriose aptariami žalingi 
įpročiai; 
2.4. Kartu su jaunimu sukurti taisykles, kurių kiekvienas 
centro lankytojas turi laikytis.  
2.5. Burti jaunimo savanorius; 
2.6. Ieškoti galimybės ir būdų jaunimo įdarbinimo 
klausimais. 

3. Rinkti, kaupti ir platinti patraukliais ir 
jaunimui prieinamais būdais aktualią ir įdomią 
informaciją, konsultuoti jaunimą jam rūpimais 
klausimais.  

3.1. Skelbi informaciją Druskininkų jaunimui užimtumo 
centro bei socialiniuose tinklapiuose; 
3.2.  Viešinti jaunimo renginius bei kitą aktualią jaunimui 
informaciją spaudoje; 
3.3. Pagal esamus jaunimo poreikius teikti individualias 
konsultacijas, jeigu centro darbuotojas yra kompetentingas 
tais klausimais. Kitais atvejais vykdyti tarpžinybinį 
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, padedant 
spręsti jaunam žmogui iškylančias problemas.  

4. Stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų veiklos kokybę ir tarpusavio 
bendradarbiavimą, siekiant didinti turiningo 
laisvalaikio pasiūlą Druskininkų savivaldybėje; 

4.1. Organizuoti skirtingus mokymus jaunimui; 
4.2. Organizuoti jaunimo vasaros stovyklas; 
4.3. Ieškoti papildomo finansavimo jaunimo skirtingo 
laisvalaikio organizavimui; 
4.4. Ieškoti papildomo finansavimo naujų veiklų 
atsiradimui. 

5. Nuolat stebėti jaunimo situaciją, aktualios 
informacijos apie jaunimą ir jaunimui skirtas 
programas ir priemones rinkimą, kaupimą ir analizę. 

5.1. Inicijuoti jaunimo situacijos tyrimus; 
5.2. Informuoti jaunimą apie skirtingas programas ir 
priemones skirtas jauniems žmonėms; 
5.3. Analizuoti informaciją ir išvadas bei pasiūlymus 
teikti Druskininkų savivaldybei. 

6. Plėtoti ryšius ir bendradarbiavimą su Lietuvoje 
ir  užsienio šalyse esančiais jaunimo centrais, 
siekiant užtikrinti veiklos kokybę ir geresnį 
Druskininkų savivaldybės jaunimo laisvalaikio 
užimtumą ir savirealizaciją. 

a. Bendradarbiauti vykdyti bendrus projektus su 
Lietuvoje esančias atvirais jaunimo centrais; 
b. Bendradarbiauti ir vykdyti bendrus projektus su 
užsienyje esančiais jaunimo centrais; 
c. Ieškoti naujų partnerių bendro veiklos vykdymui 
Lietuvoje ir užsienyje; 
d. Sudaryti galimybes jaunimui ir centro darbuotojams 
dalyvauti mokymuose, stažuotėse, seminaruose, 
konferencijose. 
6.5. Kartu su Druskininkų ir Augustavo savivaldybėmis, 
Augustavo Kultūros centru įgyvendinti projektą „Pasienio 
kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp 
Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“. 

Įgyvendinant projektą „Pasienio kultūros infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp 
Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“ bei rekonstravus  Druskininkų jaunimo užimtumo centro 
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pastatą, teikti Druskininkų savivaldybės tarybai atnaujintą jaunimo užimtumo centro veiklos 
programą.  

IV.  NUMATOMAS PROGRAMOS REZULTATAS 
Įgyvendinus VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro 2012 metų programą 

numatomi programos rezultatai: 
1.  Druskininkų savivaldybės jaunimui bus sudarytos galimybės saviraiškai ir 

iniciatyvai, turiningam laisvalaikio praleidimui, naujų erdvių suradimui ir pritaikymui. 
2. Druskininkų jaunimo užimtumo centro veikla bus pristatyta Druskininkų 

savivaldybės švietimo įstaigose; 
3. Jaunimo užimtumo organizavimas, pagal jaunimo pomėgius. 
4. Skirtingų jaunimo veiklų organizavimas, atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 
5. Jaunimo įtraukimas į skirtingas darbo grupes, kuriose sprendžiamos jaunimo 

problemos, veiklos.  
6. Jaunimo konsultavimas jam rūpimais klausimais.  
7. Tarpžinybinis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,  padedant spręsti 

jaunam žmogui iškylančias problemas. 
8. Jaunimo užimtumo centro esančiuose skirtinguose klubuose dalyvaus 150 

Druskininkų savivaldybės jaunuolių.  
9. Jaunimo organizuotuose renginiuose, šventėse, akcijose bei projektinėje 

veikloje dalyvaus 600 jaunuolių; 
10. Apmokyti ir esantys 3 savanoriai centre. 
11.  Mokymuose, seminaruose naujų žinių ir įgūdžių įgys 50 jaunuolių, jaunimo 

lyderių, savanorių.  
12. 30 jaunuolių dalyvaus stovykloje; 
13. 20 jaunuolių vyks į kitas ES šalis dalyvauti jaunimo mainuose;  
14. Pateiktas ir pradėtas įgyvendinti daugiašalis jaunimo mainų organizavimui 

projektas Druskininkų savivaldybėje; 
15. Įvykdytos 2012 metams numatytos projekte „Pasienio kultūros 

infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustavo plėtojimas“ veiklos.   
 

V. PROGRAMOS IŠLAID Ų 2012 METŲ SĄMATA 
 

Išlaidų pavadinimas Gautas finansavimas 2011 m. 
157,0 Lt. 

2012 m. 

Savivaldybės  
lėšos 

Gautas 
finansavimas iš 
JTBA 

Iš kitų fondų, 
programų 

Savivaldybės 
lėšos 

IŠLAIDOS IŠ VISO, 
IŠ JŲ: 

188,2 55,2 10,4 123 

1. Darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas 104,1   101,6 

1.1. Darbo užmokestis 79,5   79,5 
1.2. Socialinio draudimo įmokos 24,6   22,1 
2. Prekių ir paslaugų naudojimas 84,1 55,2 10,4 21,4 
2.1. Įvairios paslaugos (ryšio paslaugos, 

komandiruotės, spaudiniai, 
kvalifikacijos kėlimas) 

6,0   7,5 

2.2. Mažavertės paskirties prekės 
(kanceliarinės, ūkinės prekės) 

2,5   2,6 

2.3. Ilgalaikės paskirties prekės (turtas) 0,0   0,0 
2.4. Įstaigos veiklai  10,0   10,0 
2.5. Projekto „Jaunimo veiklos skatinimas 

Druskininkų savivaldybėje“ 20 proc. 
finansavimas (apyvartinės lėšos) 

0 
 
 

 1,3 

_________________________________________ 


