DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO
PROGRAMOS TVIRTINIMO
2014 m. sausio 30 d. Nr. T1-17
Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Druskininkų
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Druskininkų savivaldybės 2014 metų jaunimo užimtumo programą
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30 d. Nr. T1-17
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO
PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Druskininkų savivaldybės jaunimo užimtumo 2014 metų programa (toliau – Programa)
skirta Druskininkų savivaldybės jaunimui. Šia Programa siekiama spręsti jaunimo problemas, kurti
darnią aplinką ir plėtoti tęstinę jaunimo politiką, užtikrinant esamų priemonių tobulinimą, naujų
priemonių atsiradimą, bei jų efektyvų veikimą, sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus
asmenybei, integruojantis į visuomenės gyvenimą.
Druskininkų savivaldybės jaunimas – laiminga, saugi, tolerantiška, pasiturinti ir atvira
naujovėms Druskininkų visuomenės dalis.
Programa parengta remiantis Druskininkų savivaldybės 2013-2015 metų strateginiame
veiklos plane numatytu tikslu – įgyvendinti jaunimo politiką Druskininkų savivaldybėje. Programa
siekiama didinti tarpžinybinį bendradarbiavimą ir koordinavimą skirtingose srityse: pilietiškumo
ugdymo, švietimo, studijų, mokslo, neformalaus ugdymo, darbo ir užimtumo, apsirūpinimu būstu,
laisvalaikio, poilsio, kultūros ir kūrybos, socialinės ir sveikatos apsaugos, sveikatingumo, kūno
kultūros ir sporto, narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo prevencijos.
Programoje pateikiama Savivaldybės jaunimo užimtumo situacijos analizė parengta
vertinant išorinę ir vidinę aplinką, prioritetinės veiklos kryptys, pagrindinis tikslas ir uždaviniai,
vertinimo kriterijai.
Programa yra tęstinė ir vykdoma nuo 2003 metų, kasmet vis papildoma, tačiau
pagrindiniai tikslai išlieka tie patys. Programa siekiama - integruoti jauną žmogų (14-29 metų)
daugialypėje Druskininkų savivaldybės visuomenėje.
II. PROGRAMOS VYKDYTOJAS
Programos vykdytojas – viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras. Jaunimo
užimtumo centro paskirtis - telkti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo
integraciją.
III. PROGRAMOS APRAŠYMAS
Druskininkų jaunimo užimtumo programos pagrindinė tikslinė grupė - jaunimas nuo 14 iki
29 m., kurių - apie 5000 Druskininkų savivaldybėje.
2012 m. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
užsakymu atliktas „Druskininkų savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas“ leido identifikuoti
jaunimo situaciją savivaldybėje. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria Druskininkų
savivaldybės jaunimas profesinio orientavimo trūkumas, patalpų naudojimosi galimybės po
pamokų, turiningo laisvalaikio trūkumas. Pasak respondentų turiningą laisvalaikį ribojantys
faktoriai: didelis mokslo krūvis bei laisvalaikio formų skurdus pasirinkimas.
Rengiant 2014 metų jaunimo užimtumo programą, atsižvelgiama į tyrimo metu iškeltas
esmines problemas bei siekiama jas išspręsti. Įgyvendinant projektą „Pasienio kultūros
infrastruktūros ir bendradarbiavimo tarp Druskininkų ir Augustovo plėtojimas“ 2013 m.
rekonstruotas Druskininkų jaunimo užimtumo centras, kuriame sudarytos sąlygos jaunimui saugiai
leisti laisvalaikį, organizuoti skirtingus renginius, planuoti, mokintis, dalyvauti ir atsiskaityti už
savo projektinę veiklą. Programa sudarys sąlygas atsirasti naujoms jaunimo iniciatyvoms,

skirtingoms neformalioms jaunimo grupėms, pagal jaunimo poreikį, užims nemotyvuotus jaunus
žmones. Bus vykdomi projektai ir vykdomos veiklos kryptingai orientuotos, siekiant spręsti
aktualiausias jaunimo problemas Druskininkuose. Druskininkų jaunimo užimtumo centro bazė
sukurta saugiai praleisti laisvalaikį, esančios erdvės naudojamos universaliai, siekiant patenkinti
įvairių jaunimo grupių poreikius.
IV. PRIORITETINIŲ VEIKLOS KRYPČIŲ NUSTATYMAS
Programos prioritetinės veiklos kryptys:
Sudaryti sąlygas kiekvienam jaunuoliui atvykti į jaunimo užimtumo centrą ir saugiai jame
būti;
Plėtojant jaunimo savirealizacijos poreikius, skatinti jaunimo sveiko gyvenimo įpročius,
savanorystę, aktyvią kultūrinę bei sportinę veiklą;
V. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Programos tikslas – dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai
reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę.
Programos uždaviniai:
Viešinti Druskininkų jaunimo užimtumo centrą ir rinkti, kaupti bei dalintis jaunimui
aktualia informacija.
Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms savirealizacijai
Stiprinti jauno žmogaus asmenybę, kaip individo ir kaip bendruomenės nario.
Kurti tarpžinybinius ir tarpsektorinius tinklus tarp Lietuvoje ir užsienyje esančių
jaunimo centrų, įvairių sričių specialistų, ir kitų įstaigų.
Sudaryti sąlygas skirtingoms įstaigoms ir kolektyvams naudotis centro baze pagal iš
anksto suderintus laikus.
Tikslas / Uždavinys /
Priemonė

Vertinimo kriterijus

Terminas

1.1.1. Bendradarbiaujant 1.1.1.1 Įvyks ne mažiau kaip 6 pristatymai
su
skirtingomis
įstaigomis,
įmonėmis
pristatyti
Druskininkų
JUC veiklą ir galimybes.
1.1.1.2. Pristatymuose sudalyvaus ne
mažiau kaip 300 Druskininkų savivaldybės
jaunimo atstovų.
1.1.2.
Atnaujinti 1.1.1.1. Bus atnaujintas Druskininkų JUC
Druskininkų
JUC puslapis
internetinį
puslapį
ir
jame bei socialiniuose
tinklapiuose
skelbti jaunimo aktualią
informaciją
1.1.1.2. Paskelbtą informaciją peržiūrės ne
mažiau 3000 lankytojų

2014 m.

1.1.1.3. Socialiniam tinklapyje per metus
informaciją peržiūrės ne mažiau
10 000
vartotojų

2014 m.

2014 m.

2014 m. IV ketv.

2014 m.

1.1.3. Kurti ir dalintis 1.1.3.1.
Kiekvienai atskirai vykdomai 2014 m.
Druskininkų
jaunimo veiklai bus leidžiamas plakatas
užimtumo centro ir kitų
įstaigų vizualizacijomis
1.1.3.2. Bus pagamintos skrajutės, kurioje 2014 m. III ketv.
aptariamos jaunimui aktualios problemos,
2000 vnt.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.3.3. Bus renkama ir platinama skirtinga
literatūra

2014 m.

1.1.3.4. Bus kuriami ir platinami klipai

2014 m.

Viešinti
JUC 1.1.4.1. Bus dalyvauta ne mažiau 4 mieste
veiklą mieste
organizuojamuose renginiuose

2014 m.

1.1.4.2. Bus pristatyta ne mažiau 4 kartus
JUC veikla

2014 m.

Viešinimo 1.1.5.1. Bus pagaminta 2500 vnt. atšvaitų
2014 m. III ketv.
priemonių
leidimas
1.2.1. Organizuoti
1.2.1.1. Įvyks ne mažiau kaip 6 susitikimai
2014 m.
susitikimus savo
profesiją išmanančiais,
asmenimis, verslininkais
ir kitais asmenimis
1.2.1.2. Susitikimuose sudalyvaus ne mažiau 2014 m.
kaip 250 Druskininkų savivaldybės jaunimo
atstovų.
1.1.6.
Atsižvelgiant
į 1.1.6.1. Susiformuos 7 jaunimo klubai
2014 m.
jaunimo
poreikius
formuoti jaunimo klubus
prasmingos veiklos ir
turiningo
laisvalaikio
praleidimui
1.1.6.2. Klubų veiklose dalyvaus ne mažiau 2014 m.
kaip 50 Savivaldybės jaunimo
1.1.7.
Iniciatyvų 1.1.7.1. Suorganizuos ne mažiau 10 2014 m.
organizavimas
iniciatyvų
atsižvelgiant į jaunimo
poreikius
1.1.7.2. Iniciatyvose sudalyvaus ne mažiau 2014 m.
100 Savivaldybės jaunimo
1.1.8. Jaunimo diskotekų 1.1.8.1. Bus suorganizuota ne mažiau kaip 2014 m.
organizavimas
10 diskotekų
1.1.8.2. Diskotekose apsilankys ne mažiau 2014 m.
kaip 100 jaunimo per 1 kartą
1.1.9.
Spektaklių 1.1.9.1. Bus Suorganizuota ne mažiau 2 2014 m. II, IV ketv.
peržiūra
jaunimo spektaklių peržiūrų su diskusijomis

1.1.9.2. Spektakliuose apsilankys ne mažiau
50 kaip jaunimo per 1 kartą
1.1.10.
Koncertų 1.1.10.1. Bus suorganizuota ne mažiau 5
organizavimas
jaunimo koncertų
1.1.10.2. Koncertuose apsilankys ne mažiau
100 jaunimo per 1 kartą
1.1.11. Rengti sporto 1.1.11.1. Bus suorganizuoti 2 sporto
varžybas,
žaidynes, renginiai
šventes.
1.1.11.2. Sudalyvaus ne mažiau 50
Savivaldybės jaunimo
1.3.1. Organizuoti
1.3.1.1. Bus suorganizuoti ne mažiau kaip 5
jaunimui mokymus pagal mokymai Savivaldybės jaunimui
iškilusius poreikius
skirtingomis temomis
1.3.1.2. Mokymuose sudalyvaus ne mažiau
kaip 100 Savivaldybės jaunimo
1.3.2. Organizuoti
1.3.2.1. Bus suorganizuotos ne mažiau kaip
paskaitas-diskusijas
2 diskusijos - paskaitos
prevencinėmis temomis
1.3.2.2. Diskusijoje – paskaitoje sudalyvaus
ne mažiau 40 Savivaldybės jaunimo
1.3.3. Organizuoti
1.3.3.1. Bus suorganizuota vasaros stovykla
jaunimo vasaros stovyklą
14-18 metų
1.3.3.2.Stovykloje sudalyvaus ne mažiau
kaip 30 Savivaldybės jaunimo
1.3.4. Organizuoti vaikų
1.3.4.1. Bus suorganizuota vasaros stovykla
vasaros stovyklą 10-13
metų
1.3.4.2. Stovykloje sudalyvaus ne mažiau
kaip 20 Savivaldybės vaikų
1.3.5. Organizuoti
1.3.5.1. Bus suorganizuotas jaunimo žygis
jaunimo ištvermės žygį
vasaros atostogų metu
1.3.5.2. Žygyje sudalyvaus ne mažiau kaip
14 Savivaldybės jaunimo
1.3.6.
Pagal esamus 1.3.6.1. Bus konsultuota ne mažiau 10
jaunimo poreikius teikti Savivaldybės jaunimo
individualias
konsultacijas.

2014 m.
2014 m.
2014 m.
2014 m. II, III ketv.

2014 m.
2014 m.

2014 m.
2014 m. I ir IV ketv.

2014 m.
2014 m. III ketv.

2014 m.
2014 m. III ketv.

2014 m.
2014 m. III ketv.

2014 m.
2014 m.

1.3.7. Pagal esamas
jaunimo problemas teikti
individualias
konsultacijas. Jeigu
centro darbuotojas yra
kompetentingas tais
klausimais. Kitais
atvejais vykdyti
tarpžinybinį
bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais,
padedant spręsti jaunam
žmogui iškylančias
problemas.
1.3.8. užtikrinti saugų
centro panaudojimą ir
vystymą

1.4.1. Organizuoti
susitikimus su
Druskininkų
savivaldybės esančiomis
įstaigomis, kurie rūpinasi
jaunimu.

1.3.7.1. Bus konsultuota ne mažiau 5
Savivaldybės jaunimo

2014 m.

1.3.8.1. Saugus jaunimo erdvių pritaikymas.

2014 m.

1.3.8.1. saugus centro patalpų panaudojimas,
vystymas
1.4.1.1. Bus suorganizuotos ne mažiau 2
diskusijų

2014 m.

1.4.1.2. Diskusijose sudalyvaus ne mažiau
kaip 10 suinteresuotų Savivaldybės jaunimo
1.4.2. Sudaryti galimybes 1.4.2.1. 5 darbuotojai dalyvaus mokymuose
centro
darbuotojams (seminaruose, konferencijose)
dalyvauti
mokymuose,
seminaruose,
konferencijose.
1.4.3. Dalyvauti
1.4.3.1. Įvyks ne mažiau kaip 4 skirtingi
tarptautiniuose
tarptautiniai projektai
projektuose ir sudaryti
sąlygas jaunimo
savirealizacijai
1.4.3.2. Projektuose sudalyvaus ne mažiau
20 Savivaldybės jaunimo
1.4.4.
Dalyvauti 1.4.4.1. Įvyks ne mažiau kaip 4 skirtingi
vietiniuose projektuose ir vietiniai projektai
sudaryti sąlygas jaunimo
savirealizacijai
1.4.4.2. Projektuose sudalyvaus ne mažiau
60 Savivaldybės jaunimo
1.4.5. Bendradarbiaujant 1.4.5.1. Ne mažiau kaip 2 kartus vyks ir 5
vykdyti
bendrus kartus priims jaunimo centrų atstovus
projektus su Lietuvoje patirties pasidalijimui
esančias
jaunimo
centrais;

2014 m. I ir IV ketv.

2014 m.
2014 m.

2014 m.

2014 m.
2014 m.

2014 m.
2014 m.

1.4.5.2. Susitikimuose sudalyvaus ne mažiau
kaip 100 atstovų
1.4.6.
Organizuoti 1.4.6.1. Bus suorganizuotos 2 diskusijos
susitikimus su mokyklų
socialiniais pedagogais ir
psichologais
siekiant
išdiskutuoti poreikius
1.4.7.
Populiarinat 1.4.7.1.
Bus
pasirašytos
renginio
jaunimo
užimtumo organizavimo sutartys su 3 skirtingomis
centrą organizuoti kitas organizacijomis,
kurios
naudosis
veiklas centre
choreografijos sale
1.4.7.2. Choreografijos salėje per mėn.
apsilankys ne mažiau kaip 100 žmonių
1.4.7.3.
Bus
pasirašytos
renginio
organizavimo sutartys su 10 skirtingų
organizacijų, kurios naudosis JUC didžiąja
sale
1.4.7.4. Didžiojoje JUC salėje apsilankys ne
mažiau kaip 100 žiūrovų per 1 renginį
1.4.8.
Užtikrinti 1.4.8.1. Esamos erdvės naudojimas
nemokamą
naudojimąsi Druskininkų jaunimui, sporto kolektyvams
lauko erdve.
bei sporto klubams
1.4.9.
Pagal jaunimo 1.4.9.1. Bus įrengtas rampų aikštynas
poreikius plėsti lauko
erdvės infrastruktūra.

2014 m.
2014 m. I, IV ketv.

2014 m.

2014 m.
2014 m.

2014 m.
2014 m.

2014 m. IV ketv.

VI. PROGRAMOS LĖŠOS
Programos įgyvendinamos lėšos – Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšos, viešosios
įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo uždirbtos lėšos, ES ir kitų fondų lėšos, kitos teisėtai gautos
lėšos. 2014 metų Programos išlaidų sąmata pridedama priede.
VII. BAIGAMOSIOS NUOSTATOS
Įgyvendinta 2014 metų Programa – suteiks jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir
įgyvendinti turimas idėjas; kryptingai organizuotas jaunimo užimtumas, išplėsta turiningo
laisvalaikio pasiūla padės jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį
savivaldybės ir šalies gyvenimą.

___________________________

Priedas
2014 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMOS SĄMATA
Išlaidų pavadi nimas
Bendras poreikis, iš viso

Programos administravi mas ir vykdymas
Programos uždavinių įgyvendinimas

262,97
848,3

Viešinti Druskininkų jaunimo užimtumo
centrą ir rinkti, kaupti bei dalintis jaunimui
aktualia informacija.
Sudaryti
sąlygas
jauniems
žmonėms
savirealizacijai
Stiprinti jaunimo žmogaus asmenybę, kaip
individo ir kaip bendruomenės nario.
Kurti tarpžinybinius
ir
tarpsektorinius
tinklus tarp Lietuvoje ir užsienyje esančių
jaunimo centrų, įvairių sričių specialistų, ir
kitų įstaigų.
Sudaryti sąlygas skirtingoms įstaigoms ir
kolektyvams naudotis centro baze pagal iš
anksto suderintus laikus
Iš viso programai įgyvendinti

2014 m. lėšos (tūkst. Lt)
Iš jų:
Savivaldybės lėšos

JUC uždirbtos lėšos

ES fondų projektinės lėšos

249,6
13,4

13,37
21,5

0,0
813,4
10,7

10,7

20,1
303,43

10,0

10,1
290,03

13,4

61,67
61,67

440,9
452,4
1111,27

11,5
263,0

________________________________________

34,87

813,4

