Jaunimo problemų sprendimo Klaipėdos rajono savivaldybėje 2013–2018 metų
plano trumpas pristatymas
Jaunimo problemų sprendimo Klaipėdos rajono savivaldybėje 2013–2018 metams
planas parengtas įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“,
finansuojamąpagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projektą įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto tikslas – stiprinti valstybinį ir
nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu bei kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo
tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.
Jaunimo problemų sprendimo Klaipėdos rajono savivaldybėje 2013–2018 metams
planas skirtas Klaipėdos rajono savivaldybės valdţios, verslo ir visuomenės atstovams,
formuojantiems jaunimo politiką Klaipėdos rajono savivaldybėje. Planu siekiama sukurti
darnią aplinką ir prielaidas vystyti tęstinę jaunimo politiką, uţtikrinant esamų priemonių
plėtojimą, kylančių problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą ir šių priemonių
efektyvų veikimą, uţtikrinant tarpţinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą bei sudarant
palankias sąlygas formuotis jauno ţmogaus asmenybei integruojantis į visuomenės gyvenimą.
Dokumentas parengtas atsiţvelgiant į ES jaunimo politikos strategijos, Europos
jaunimo pakto, Lisabonos strategijos, Europos Komisijos Jaunimo politikos baltosios knygos,
Jaunimo politikos pagrindų įstatymo, Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos,
Klaipėdos rajono savivaldybės 2012–2014 m. strateginio veiklos plano, ir kitų aktualių teisės
aktų nuostatas. Rengiant planą, buvo remtasi Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo
problematikos tyrimu, Jaunimo politikos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje
kokybės vertinimo ataskaita, Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pateikta informacija, Klaipėdos rajono savivaldybėje suorganizuotų diskusijų su jaunimo
organizacijų bei su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės ir jai pavaldţių institucijų ir
kitų atstovų nuomone. Taip pat, naudotasi Lietuvos statistikos departamento, Juridinių
asmenų registro, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir kitų institucijų statistiniais
duomenimis. Situacijos analizei atlikti pasitelkta PEST analizės technika, pateikiant politinių–
teisinių, ekonominių, socialinių–kultūrinių bei technologinių veiksnių apţvalgą.
Plane išskirtos šios pagrindinės jaunimo problemos:
 Nepakankamas darbas su jaunimu ir neformalus ugdymas;
 Jaunimo nedarbas, jaunimo profesinį uţimtumą neskatinančios sąlygos;
 Netinkama infrastruktūra jaunimo laisvalaikiui.
Šioms problemoms spręsti siūlomos prioritetinės veiklos kryptys:
 Plėsti jaunimo bei jaunų šeimų laisvalaikiui patrauklią infrastruktūrą;
 Uţtikrinti neformalaus ugdymo bei laisvalaikio praleidimo paslaugų įvairovę, atitinkančią
jaunimo poreikius;
 Skatinti jaunimo aktyvumą, pilietiškumą, savarankiškumą ir motyvaciją;
 Tobulinti profesinio orientavimo sistemą, įtvirtinti jaunimo bei jaunų šeimų darbo ir
lengvatų galimybes.
Prioritetinėms kryptims, tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti pasiūlytas priemonių
planas, kuriame pagrindiniais vykdytojais ir partneriais yra pasiūlyti Klaipėdos rajono
savivaldybės struktūros ir institucijos, savivaldybėje veikiančios institucijos, nevyriausybinės
organizacijos, verslo įmonės bei jaunimo organizacijos, struktūros ir neformalios grupės,
kurie tiesiogiai ar ne tiesiogiai prisideda prie savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir
įgyvendinimo bei plane iškeltų problemų sprendimo.

Jaunimo problemų sprendimo Klaipėdos r. savivaldybėje 2013–2018 metų plano
Priemonių plano įgyvendinimo gairės
Priemonė
Įgyvendinimo gairės
1.Tikslas – užtikrinti jaunimo ir jaunų šeimų poreikius atitinkančią infrastruktūros plėtrą.
1. Uždavinys – kurti/gerinti Klaipėdos rajone jaunimui ir jaunoms šeimoms palankią aplinką,
infrastruktūrą.
1.1. Renovuoti ir pritaikyti jaunimo
Inicijuoti Klaipėdos r. savivaldybės ţinioje esančių
poreikiams esamas nenaudojamas ir
nenaudojamų ir apleistų patalpų ir erdvių renovaciją ir
apleistas Klaipėdos r. savivaldybės
pritaikymą jaunimo poreikiams. Atlikti analizę,
ţinioje esančias patalpas ir erdves.
nustatyti, kurias iš jų tikslinga pritaikyti jaunimo
poreikiams ir inicijuoti jų renovaciją bei pritaikymą
jaunimo poreikiams. Įtraukti į šią veiklą jaunimą tiek
jaunimo poreikiams išsiaiškinti, tiek panaudoti jų
gebėjimus.
1.2. Įsteigti atvirą jaunimo centrą,
suteikiant daugiau galimybių socialinę
atskirtį patiriančiam jaunimui.

Inicijuoti atviro jaunimo centro kūrimą. Atlikti jaunimo
poreikių ir jiems patrauklių erdvių analizę. Nustatyti
kuriose vietose tikslinga sudaryti sąlygas atviram
darbui su jaunimu ir kur jaunimui būtų patrauklu
lankytis.
1.3. Įrengti jaunimo ir jaunų šeimų
Inicijuoti jaunimo ir jaunų šeimų laisvalaikio zonos
poreikius atitinkančią laisvalaikio
kūrimą Klaipėdos r. savivaldybėje. Atlikti jaunimo ir
zoną.
jaunų šeimų poreikių ir jiems patrauklių erdvių analizę.
Nustatyti, kuriose vietose tikslinga sudaryti sąlygas
jaunimui ir jaunoms šeimoms ir kur jiems būtų
patrauklu lankytis, sudarant galimybes jaunimo
prasmingam laisvalaikio praleidimui bei jaunoms
šeimoms daugiau laiko praleisti su savo vaikais.
2. Uždavinys– sudaryti sąlygas jaunimui ir jaunoms šeimoms sportuoti tam pritaikytose ugdymo
įstaigų sporto bazėse.
2.1. Plėsti, atnaujinti ir sudaryti sąlygas Atlikti jaunimo poreikių bei juos atitinkančių ugdymo
naudoti jaunimo prasmingo
įstaigų sporto bazių analizę. Nustatyti, kurias iš jų
laisvalaikio reikmėms (įskaitant
tikslinga pritaikyti ir leisti naudoti jaunimo prasmingo
savaitgalius ir švenčių dienas) bendrojo laisvalaikio reikmėms.
lavinimo mokyklų ir kitų ugdymo
įstaigų sporto bazes, pritraukiant
jaunimo darbuotojus
2.2. Išsiaiškinti poreikį ir organizuoti
Išsiaiškinus poreikį, organizuoti jaunoms šeimoms
jaunoms šeimoms aktualius renginius, aktualius renginius, seminarus, mokymus.
seminarus , mokymus.
2. Tikslas – plėtoti jaunimo poreikius atitinkančio neformalaus ugdymo bei laisvalaikio
praleidimo paslaugų įvairovę.
1. Uždavinys– vystyti jaunimo poreikius atitinkančių neformalaus ugdymo ir laisvalaikio
praleidimo paslaugų įvairovę.
1.1. Atlikti jaunimo uţimtumo poreikių Inicijuoti jaunimo uţimtumo poreikių bei būrelių
bei būrelių paklausos tyrimą
paklausos tyrimą. Atlikti analizę, nustatyti, kuriuos iš jų
tikslinga plėtoti, atsiţvelgiant į išsakytus jaunimo
poreikius.
1.2. Atsiţvelgus į tyrimo rezultatus
Inicijuoti neformaliojo ugdymo įstaigų teikiamų
plėsti neformaliojo ugdymo įstaigų
paslaugų spektro plėtrą. Atlikus jaunimo uţimtumo
teikiamų paslaugų spektrą.
poreikių analizę, nustatyti, kokių neformaliojo ugdymo

paslaugų stokojama ir įgyvendinti jų plėtrą.
2. Uždavinys – gerinti darbą su jaunimu, pritraukiant tinkamos profesinės kompetencijos
specialistus.
2.1. Įdarbinti jaunimo darbuotojus
Inicijuoti jaunimo darbuotojų įdarbinimą. Atlikti
atvirame jaunimo centre ir atvirose
poreikio analizę ir nuspręsti, kur būtų tikslinga įdarbinti
erdvėse
šiuos kvalifikuotus specialistus.
2.2. Tobulinti neformaliojo ugdymo
Inicijuoti darbo su jaunimu kvalifikacijos kėlimo
bei kitų įstaigų darbuotojų profesinę
mokymus neformaliojo ugdymo ir kitų įstaigų
darbo su jaunimu kompetenciją.
darbuotojams arba stengtis deleguoti savivaldybės
neformalaus ugdymo įstaigų ir kitų įstaigų darbuotojus į
kitų institucijų rengiamus mokymus. Savivaldybei
rengiant kvalifikacijos kėlimo mokymus, atsiţvelgti į
Jaunimo reikalų departamento patirtį ir įgyvendintas
iniciatyvas rengiant jaunimo darbuotojus.
3. Uždavinys – skatinti vaikų ir jaunimo uţimtumą, sveiką gyvenseną bei socializaciją.
3.1. Organizuoti jaunimo veiklos
Inicijuoti ir organizuoti jaunimo veiklos rėmimo,
rėmimo, jaunimo kūrybiškumo
jaunimo kūrybiškumo skatinimo, kultūros veiklos,
skatinimo, kultūros veiklos, etninės
etninės kultūros, visuomenės sveikatos, socialinių
kultūros, visuomenės sveikatos,
paslaugų plėtros, sporto rėmimo projektų konkursus,
socialinių paslaugų plėtros, sporto
siekiant paskatinti didesnį jaunimo įsitraukimą.
rėmimo projektų konkursus.
3.2. Įdiegti jaunimo informavimo apie Parengti jaunimo informavimo apie neformaliojo
neformaliojo ugdymo galimybes
ugdymo galimybes sistemą projektą ir jį įgyvendinti.
sistemą
3. Tikslas – skatinti jaunimo pilietiškumą, savarankiškumą, motyvaciją bei jaunimo
dalyvavimą jaunimo organizacijų veikloje, sprendžiant jam aktualius klausimus.
1. Uždavinys - išsiaiškinti jaunimo situaciją, įvertinant atskirų jaunimo grupių poreikius tikslu
padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje veikloje.
1.1. Atlikti jaunimo situacijos tyrimą,
Inicijuoti jaunimo situacijos tyrimą, įvertinant atskirų
įvertinant atskirų jaunimo grupių
jaunimo grupių poreikius. Atlikti analizę ir priimti
poreikius.
aktualius sprendimus, įgyvendinant atskirų jaunimo
grupių poreikius, siekiant paskatinti jų įsitraukimą ir
dalyvavimą jaunimui skirtoje veikloje.
1.2. Nuolat rengti susitikimus su
Inicijuoti susitikimus su Klaipėdos r. veikiančiomis
Klaipėdos r. veikiančiomis jaunimo
jaunimo organizacijomis. Išsiaiškinti joms rūpimus
organizacijomis.
klausimus bei skatinti jaunimą aktyviau įsitraukti į
jaunimo klausimų sprendimą.
1.3. Parengti jaunimo problemų
Inicijuoti ataskaitos bei priemonių plano projekto
sprendimo Klaipėdos rajono
parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai.
savivaldybėje 2013–2015 metų
priemonių plano ataskaitą ir 2016–
2018 metų priemonių plano projektą.
2. Uždavinys– formuoti teigiamą visuomenės poţiūrį bei didinti savivaldybės padalinių
suinteresuotumą jaunimo klausimų sprendimu
2.1. Parengti Klaipėdos rajono
Inicijuoti Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo
savivaldybės jaunimo politikos plėtros politikos plėtros 2014-2016 metų programos
2014-2016 metų programą.
parengimą.
2.2. Atnaujinti Klaipėdos rajono
Atnaujinta Klaipėdos r. savivaldybės internetinė
savivaldybės internetinę svetainę, kad
svetainė, kad ji būtų informatyvi ir patraukli jauniems
ji būtų informatyvi ir patraukli
ţmonėms.
jauniems ţmonėms
2.3. Kaupti ir atnaujinti visų Klaipėdos Sukurti visų Klaipėdos r. jaunimo organizacijų kontaktų

r. jaunimo organizacijų kontaktus, ir
atnaujinimo ir aktualios informacijos siuntimo sistemą.
siųsti joms aktualią informaciją
2.4. Viešinti savivaldybės jaunimo
Siekti, kad kiekvienais metais savivaldybės puslapyje
reikalų tarybos, jaunimo ir su jaunimu būtų publikuojama savivaldybės jaunimo reikalų
dirbančių organizacijų veiklą.
tarybos metų veiklos planas ir ataskaita.
3. Uždavinys– skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas, kūrybiškumą, dalyvavimą visuomeninėje ir
savanoriškoje veikloje bei įsitraukimą į jaunimui aktualių klausimų sprendimą.
3.1. Skatinti jaunimą rengti
Inicijuoti susitikimus su jaunimo organizacijomis,
pilietiškumo forumus, kitus
aptarti galimus veiksmus bei reikiamą pagalbą dėl
neformalius renginius visuomenei,
jaunimo veiklos skatinimo rengiant pilietiškumo
susijusius su tautinio, pilietinio
forumus, kitus neformalius renginius visuomenei,
identiteto formavimu
susijusius su tautinio, pilietinio identiteto formavimu.
3.2. Organizuoti kasmetinius viešus
Kasmet inicijuoti viešo meno festivalio organizavimą.
menų festivalius, pristatančius naujas
Siekti, kad jame prisistatytų, kuo daugiau jaunimo,
jaunimo meno bei muzikos idėjas.
dalyvaujančio Klaipėdos rajono savivaldybės
meniniame bei muzikiniame gyvenime.
4. Tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui integruotis į darbo rinką.
1. Uždavinys – gerinti paramos sistemą jaunimo savarankiško gyvenimo pradţiai.
1.1 Leisti jaunimo ir su jaunimu
Sudaryti sąlygas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
dirbančioms organizacijoms panaudos organizacijoms panaudos teise naudotis savivaldybei
teise naudotis savivaldybei
priklausančiomis patalpomis.
priklausančiomis patalpomis.
1.2. Dalinai kompensuoti jaunimo
Inicijuoti jaunimo organizacijų įregistravimo,
organizacijų įregistravimo,
registracijos duomenų keitimo mokesčių dalinio
registracijos duomenų keitimo
kompensavimo mechanizmo parengimą ir jo
mokesčius.
įgyvendinimą.
1.3. Savivaldybės lėšomis kofinansuoti Inicijuoti jaunimo organizacijų projektų, finansuojamų
jaunimo organizacijų projektus,
ES ar kitomis tarptautinėmis lėšomis kofinansavimą.
finansuojamus ES ar kitomis
tarptautinėmis lėšomis.
2. Uždavinys– uţtikrinti savalaikį ir kokybišką jaunimo profesinį orientavimą, informavimą ir
pagalbos teikimą.
2.1. Sudaryti galimybe pasinaudoti
Inicijuoti informacinių lentynų, stendų įrengimą
informacija bibliotekose, siekiant
bibliotekose, siekiant teikti pagalbą jaunimui darbo
teikti pagalbą jaunimui darbo
paieškoje.
paieškoje.
2.2. Organizuoti jaunimui mokymus,
Inicijuoti jaunimui mokymus, diskusijas, susitikimus su
diskusijas, susitikimus su profesinių
profesinių aukštumų pasiekusiais buvusiais mokiniais,
aukštumų pasiekusiais buvusiais
verslininkais, įţymiais ţmonėmis verslumo, lyderystės,
mokiniais, verslininkais, įţymiais
profesinio informavimo, gerosios patirties perdavimo ir
ţmonėmis verslumo, lyderystės,
kt. jaunimui aktualiomis temomis skirtingose rajono
profesinio informavimo, gerosios
vietose.
patirties perdavimo ir kt. jaunimui
aktualiomis temomis skirtingose rajono
vietose.
2.3. Organizuoti mokymus jaunimui,
Inicijuoti mokymus jaunimui, jaunimo neformalioms
jaunimo neformalioms grupėms bei
grupėms bei jaunimo organizacijoms apie finansavimo
jaunimo organizacijoms apie
paiešką, projektų rašymą, jaunimo veiklą ir darbą su
finansavimo paiešką, projektų rašymą, jaunimu.
jaunimo veiklą ir darbą su jaunimu.
2.4. Vykdyti moksleivių susipaţinimą
Inicijuoti moksleivių susipaţinimą su darbo rinka ir
su darbo rinka ir profesinį
profesinį informavimą, įvertinant darbo rinkos

informavimą, įvertinant darbo rinkos
poreikius.

poreikius.

