DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO
PROGRAMA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Druskininkų savivaldybės jaunimo užimtumo 2015 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 plėtros 2014-2020 m. strateginiu
veiklos planu. 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

Programos pagrindinė tikslinė grupė - jaunimas nuo 14 iki 29 m. Statistikos departamento
duomenimis 2014 metų pradžioje Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyveno 4228 jauni žmonės
nuo 14 iki 29 metų. Skirtingose papildomo neformalaus ugdymo veiklose dalyvauja 1328 jaunuoliai.
Remiantis statistine informacija nustatyta, kad apie 70 proc. jaunuolių neranda savirealizacijai erdvės
ir niekur nedalyvauja. To pasėkoje pastebimos jaunimo agresyvaus elgesio apraiškos: turto
niokojimas, smulkios vagystės, alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimas. Nedalyvavimo
pasekmė atsispindi 2012 m. atliktame Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Druskininkų savivaldybės jaunimo problematikos tyrime. 51 proc. jaunuolių
pasižymi vidutine ir bloga psichine savijauta. Tokią būseną įtakoja socialinės gerovės
kompleksiškumo nebuvimas: geros darbo ir aplinkos naudojimosi sąlygas, finansinis stabilumas,
galimybė turiningai leisti laisvalaikį. 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 2015 metų jaunimo užimtumo programą, atsižvelgiama į tyrimo metu iškeltas
esmines problemas bei siekiama jas išspręsti. Programa sudarys sąlygas atsirasti naujoms jaunimo
iniciatyvoms, skirtingoms neformalioms jaunimo grupėms, pagal jaunimo poreikį, užims
nemotyvuotus jaunus žmones. Planuojami projektai ir vykdomos veiklos kryptingai orientuotos,

siekiant spręsti aktualiausias jaunimo problemas Druskininkuose. Druskininkų jaunimo užimtumo
centro (toliau tekste Druskininkų JUC) bazė sukurta saugiai praleisti laisvalaikį, esančios erdvės
naudojamos universaliai, siekiant patenkinti įvairių jaunimo grupių poreikius.
IV.

PRIORITETINIŲ VEIKLOS KRYPČIŲ NUSTATYMAS

Programos prioritetinės veiklos kryptys:
Spręsti jaunimo užimtumą, sudarant sąlygas kiekvienam jaunuoliui atvykti į jaunimo
užimtumo centrą ir saugiai jame būti;
Plėtoti kuo platesnių jaunimo sluoksnių poreikius atitinkančias ugdymo, informavimo ir
konsultavimo paslaugas;
Užtikrinti vykdomos jaunimo veiklos tęstinumą, skatinti jaunimo sveikos gyvensenos
įpročius, savanorystę, kultūrines, menines ir sportines iniciatyvas;
Vykdyti jaunimo poreikius įgyvendinančių priemonių stebėseną ir remiantis jos rezultatais
formuoti jaunimo užimtumo programą bei vertinti jos rezultatus.

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:
1. Viešinti Druskininkų jaunimo užimtumo centrą ir rinkti, kaupti bei dalintis jaunimui
aktualia informacija.
2. Sudaryti sąlygas jaunų žmonių savirealizacijai
3. Stiprinti jauno žmogaus asmenybę, kaip individo ir kaip bendruomenės nario.
4. Kurti tarpžinybinius ir tarpsektorinius tinklus tarp Lietuvoje ir užsienyje esančių jaunimo
centrų, dalyvauti skirtingų fondų konkursuose.
5. Sudaryti sąlygas skirtingoms įstaigoms ir kolektyvams naudotis centro baze pagal iš
anksto suderintus laikus.

Tikslas - dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir
didinti jaunimo integraciją į visuomenę.
1 uždavinys - viešinti Druskininkų jaunimo užimtumo centrą ir rinkti, kaupti bei dalintis jaunimui
aktualią informaciją.
Priemonė

Įgyvendinimo
laikotarpis

Vertinimo kriterijus

1.1. Bendradarbiaujant su 1.1.1. Įvyks ne mažiau kaip 6 pristatymai
skirtingomis
įstaigomis,
įmonėmis
pristatyti
Druskininkų JUC veiklą ir
galimybes.
1.1.2. Pristatymuose sudalyvaus ne mažiau
kaip 30 proc. Druskininkų savivaldybės
jaunimo atstovų.
1.2. Atnaujinti Druskininkų 1.2.1. Atnaujintas Druskininkų JUC puslapis
JUC internetinį puslapį

2015 m.

1.3. Skelbti jaunimui aktualią 1.3.1. Paskelbtą informaciją JUC tinklapyje
informaciją bei ją platinti bei socialiniame tinklapyje peržiūrės 10 proc.
Druskininkų
JUC daugiau lankytojų nei 2014 m.
internetiniam puslapyje bei
socialiniuose tinklapiuose.
1.3.2. Kiekvienai atskirai veiklai sukurtas
plakatas.
1.3.3. Sukurti ne mažiau kaip 5 video klipai
apie vykdomas veiklas.
1.3.5. Druskininkų JUC veikla bus pristatyta
dalyvaujant miesto renginiuose ne mažiau
kaip 4 kartus.
1.3.7. Įsteigtas informavimo ir konsultavimo
info taškas Druskininkų JUC.

2015 m.

1.3.8. Surengti ne mažiau
informaciniai renginiai.

kaip

2015 m. IV ketv.

2015 m.
2015 m.
2015 m.

2015 m. I ketv.

2 2015 m. II ketv., IV
ketv.

1.3.9. Info taško paslaugomis pasinaudos ne 2015 m.
mažiau kaip 100 Druskininkų JUC lankytojų.
1.4. Skirtingomis
1.4.1. Sukurtas video klipas apie Druskininkų 2015 m. II ketv.
priemonėmis
viešinti JUC.
Druskininkų JUC veiklą.
1.4.2.
Veiklų
viešinimas
vietinėje
žiniasklaidoje ne mažiau kaip 1 kartą per
mėnesį.
1.4.3.
Skirtingos
Druskininkų
JUC 2015 m.
atributikos gamyba, bet ne mažiau kaip 1000
vnt.
2 uždavinys - sudaryti sąlygas jaunų žmonių savirealizacijai.

2.1. Organizuoti susitikimus 2.1.1 Suorganizuoti ne mažiau kaip 4
su
skirtingų
profesijų skirtingi susitikimai.
atstovais, verslininkais ir
kitais asmenimis.
2.1.2. Susitikimuose sudalyvaus ne mažiau
kaip 50 Druskininkų savivaldybės jaunuolių.

2015 m.

2.2. Atsižvelgiant į jaunimo 2.2.1. Suformuoti ne mažiau kaip 4 jaunimo
poreikius formuoti jaunimo klubai.
klubus prasmingos veiklos ir
turiningo
laisvalaikio
praleidimui.
2.2.2. Klubų veiklose dalyvaus ne mažiau
kaip 50 Savivaldybės jaunuolių.

2015 m.

2.3. Atsižvelgiant į skirtingų 2.3.1. Suorganizuota ne mažiau kaip 10
amžių
grupių
poreikius diskotekų (10-13 metų vaikams) ir (14-16
organizuoti diskotekas.
metų jaunimui).
2.3.2. Diskotekose apsilankys ne mažiau kaip
50 žmonių per 1 kartą.
2.3.3. Ne mažiau kaip 2 Druskininkų
jaunuoliai ves diskotekas.
2.4. Skirtingų renginių
2.4.1. Suorganizuota ne mažiau kaip 20
organizavimas.
skirtingų renginių.
2.4.2. Renginyje apsilankys ne mažiau kaip
20 žmonių.
2.5.
Jaunimo
erdvės 2.5.1. Jaunuolių apsilankymas jaunimo
pritaikymas
jaunimo erdvėje, bet ne mažiau kaip 30 per mėn.
poreikiams.
2.5.2. Kino naktų organizavimas, bet ne
mažiau kaip 2 kartus per metus.

2015 m.

2.5.3. Žaidimų vakarų organizavimas, bet ne
mažiau kaip 1 kartą per ketvirtį.

2015 m.

2015 m.

2015 m.

2015 m. I ir III ketv.

2.5.4. Jaunimo iniciatyvų organizavimas, bet 2015 m.
ne mažiau kaip 1 kartą per ketvirtį.
2.5.5. Jaunimo erdvių perkėlimas į miestą, 2015 m. III ketv.
bet ne mažiau kaip 5 kartus per metus.
2.5.6. Pagal esamas jaunimo problemas 2015 m.
konsultuoti jaunimą, bet ne mažiau kaip 30
jaunuolių per metus.
3 uždavinys - stiprinti jauno žmogaus asmenybę, kaip individo ir kaip bendruomenės nario.
3.1. Bendradarbiaujant su 3.1.1. Suorganizuotos ne mažiau kaip 2 2015 m.
miesto
institucijomis skirtingos
paskaitos
–
diskusijos
organizuoti
paskaitas- prevencinėmis temomis.
diskusijas
prevencinėmis
temomis.
3.1.2. Paskaitose – diskusijose dalyvaus ne
mažiau kaip 25 jaunuoliai.

3.2. Organizuoti
neformalaus ugdymo bei
socialinių įgūdžių mokymus
jaunimui.

3.3. Organizuoti jaunimo
vasaros stovyklą vaikams
nuo 10 iki 13 metų.

3.4. Organizuoti jaunimo
ištvermės žygį vasaros
atostogų metu.
3.5. Organizuoti savęs
pažinimo stovyklą jaunimui
14-16 metų.

3.6. Bendradarbiaujant su
Druskininkų krašto apsaugos
kuopa organizuoti sukarintą
žygį.

3.7. Bendradarbiaujant su
įvairių sričių specialistais,
aptarti esamą jaunimo
situaciją, problemas bei
numatyti veiklas.

3.2.1. Parengtos ne mažiau kaip 7 skirtingos 2015 m.
programos.

3.2.2. Skirtingos programos pristatytos
Druskininkų savivaldybės įstaigoms.
3.2.3. Mokymuose sudalyvaus ne mažiau
kaip 7 skirtingos grupės.
3.3.1. suorganizuota dieninė sav. trukmės
jaunimo vasaros stovykla ne mažiau 2
kartus.
3.3.2. Vienos stovyklos metu bus ne mažiau
kaip 20 vaikų.
3.4.1. Suorganizuotas 3 dienų žygis.
3.4.2. Žygyje dalyvaus ne mažiau kaip 14
Druskininkų jaunuolių ir 2 vadovai.
3.5.1. Suorganizuota 3 dienų savęs pažinimo
stovykla vasaros atostogų metu.

2015 m. I ketv.
2015 m.
2015 m. III ketv.

2015 m. III ketv.
2015 m. III ketv.

2015 m. III ketv.

3.5.2. Stovykloje dalyvaus ne mažiau kaip 15
jaunuolių ir 2 vadovai.
3.6.1. Suorganizuotas sukarintas žygis, kurio
metu jaunimas išbandys įvairias karines
užduotis ir rungtis.

2015 m. II ketv.

3.6.2. Žygyje dalyvaus ne mažiau kaip 30
jaunuolių, 14-16 metų.
3.7.1. Dalyvauti ir inicijuoti susitikimus su
skirtingų sričių atstovais, kurių metu yra
aptariama jaunimo situacija, problemos.

2015 m.

3.7.2. Prisistatyti vaiko gerovės komisijoms 2015 m.
esančioms mokyklose.
3.7.3. Į Druskininkų JUC vykdomą veiklą 2015 m.
įtraukti ne mažiau kaip 2 jaunuolius, kuriems
teikiama specialistų pagalba.
3.8.1. Ne mažiau kaip 5 darbuotojai dalyvaus 2015 m.
mokymuose (seminaruose, konferencijose).

3.8. Sudaryti galimybes
centro darbuotojams
dalyvauti mokymuose,
seminaruose, konferencijose.
4 uždavinys - kurti tarpžinybinius ir tarpsektorinius tinklus tarp Lietuvoje ir užsienyje esančių jaunimo
centrų, dalyvauti skirtingų fondų konkursuose.
4.1. Patirties pasidalijimas su 4.1.1. Suorganizuotos išvykos ne mažiau 2015 m.
Lietuvoje esančiais jaunimo
kaip į 2 skirtingus Lietuvos jaunimo centrus.
centrais.

4.2. Dalyvauti tarptautiniuose
ir Lietuvos fondų
skelbiamuose konkursuose.

4.4. Tapti siunčiančia,
koordinuojančia ir priimančia
Europos savanorių tarnybos
(EST) organizacija.

4.1.2. Ne mažiau kaip 15 jaunuolių pasidalins
patirtimi su kitais jaunimo centrais esančiais
Lietuvoje.
4.1.3. Priimti ne mažiau kaip 2 skirtingų
jaunimo centrų atstovus Druskininkų JUC.
4.1.4. Ne mažiau kaip 15 jaunuolių
susipažins su Druskininkų JUC veikla.
4.2.1. Pateikti ne mažiau kaip 3 tarptautinius
projektus.
4.2.2. Pasirašytos su užsienio partneriais ne
mažiau kaip 3 bendradarbiavimo veiklos.
4.2.3. Pateikti ne mažiau kaip 8 projektus
skirtingiems Lietuvos fondams.
4.2.4. Į projektų veiklas įtraukti ne mažiau
kaip 100 Druskininkų sav. jaunuolių.
4.4.1. Pateikta paraišką Erasmus + programai
dėl
jaunimo
mobilumo
projektų
įgyvendinimo galimybių Druskininkų JUC.

2015 m.

2015 m

2015 m.
2015 m.

2015 m.

4.4.2. Surengti ne mažiau kaip 4 2015 m.
informaciniai
seminarai
Druskininkų
skirtingose įstaigose, kur pristatytos EST
galimybės.
4.4.3. Pateikta paraiška EST projektui 2015 m. IV ketv.
įgyvendinti.
5 uždavinys - sudaryti sąlygas skirtingoms įstaigoms ir kolektyvams naudotis centro baze pagal iš
anksto suderintus laikus.
5.1. Populiarinant jaunimo
5.1.1. Pasirašytos renginio organizavimo 2015 m.
užimtumo centrą organizuoti sutartys su ne mažiau kaip 2 skirtingomis
skirtingas veiklas
organizacijomis,
kurios
naudosis
choreografijos salėje.
choreografijos sale.
5.1.2. Suteikta choreografijos salė ne mažiau 2015 m.
kaip 2 skirtingoms nemokamoms veikloms
organizuoti.
5.1.3. Choreografijos salėje per mėn.
apsilankys ne mažiau kaip 100 žmonių.
5.2.
Populiarinant
5.2.1. Pasirašytos renginio organizavimo 2015 m.
jaunimo užimtumo centrą sutartys su 6 skirtingomis organizacijomis,
organizuoti įvairias veiklas kurios naudosis JUC renginių sale.
renginių salėje .
5.2.2. Renginių salėje
apsilankys ne
mažiau kaip 100 žiūrovų per 1 renginį.
5.3. Užtikrinti nemokamą 5.3.1. Esamos
erdvės
naudojimas 2015 m.
naudojimąsi lauko erdve bei Druskininkų jaunimui, sporto kolektyvams
plėsti infrastruktūrą.
bei sporto klubams.
5.3.2. Teikti paraiškas rampų aikštelės 2015 m.
įrengimui.

5.3.3. Sudaryti sąlygas
Druskininkų 2015 m.
savivaldybės
organizacijoms
nemokai
naudotis centro infrastruktūra, kurių metu
teikiamos nemokamos paslaugos, renginiai ar
kitos veiklos miesto bendruomenei.
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. 2015 metų Programos išlaidų sąmata pridedama priede.
VII. BAIGAMOSIOS NUOSTATOS
Įgyvendinta 2015 metų Programa – suteiks jauniems žmonėms galimybę saugiai leisti
laisvalaikį, realizuoti save ir įgyvendinti skirtingas idėjas; kryptingai organizuotas jaunimo
užimtumas, išplėsta turiningo laisvalaikio pasiūla padės jaunimui integruotis į politinį, ekonominį,
socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą.

___________________________

Priedas
2015 METŲ JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMOS SĄMATA
Išlaidų pavadinimas

2015 m. lėšos Eur
Bendras poreikis, iš viso
(tūkst.LT / EUR)

Programos administravimas ir vykdymas
Programos uždavinių įgyvendinimas

76164
301294

Viešinti Druskininkų jaunimo užimtumo
centrą ir rinkti, kaupti bei dalintis jaunimui
aktualia informacija.
Sudaryti
sąlygas
jaunų
žmonių
savirealizacijai
Stiprinti jaunimo žmogaus asmenybę, kaip
individo ir kaip bendruomenės nario.
Kurti tarpžinybinius ir tarpsektorinius
tinklus tarp Lietuvoje ir užsienyje esančių
jaunimo centrų, dalyvauti skirtingų fondų
konkursuose
Sudaryti sąlygas skirtingoms įstaigoms ir
kolektyvams naudotis centro baze pagal iš
anksto suderintus laikus
Iš viso programai įgyvendinti

Iš jų:
Savivaldybės lėšos

JUC uždirbtos lėšos

ES fondų projektinės lėšos

76164
26047

0,0
7623

0,0
267624

8152

8152

725

725

190362

190362

67201

67201

1909

26047

6898

1909

377458

102211

7623

267624

________________________________________

