Jaunimo problemų sprendimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2013–2018 metų
plano trumpas pristatymas
Jaunimo problemų sprendimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2013–2018 metų planas
parengtas įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, finansuojamą pagal
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 Pakruojo rajono savivaldybėje 2013–2018 metų planas
skirtas Pakruojo rajono savivaldybės valdţios, verslo ir visuomenės atstovams,
formuojantiems jaunimo politiką Pakruojo rajone / mieste. Planu siekiama sukurti darnią
aplinką ir prielaidas tobulinti 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,
Pakruojo rajono savivaldybės plėtros iki 2013 m. strateginio plano ir kitų aktualių teisės aktų
nuostatas. Rengiant planą, buvo remtasi Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo problematikos
tyrimu, Jaunimo politikos įgyvendinimo Pakruojo rajono savivaldybėje kokybės vertinimo
ataskaita, Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pateikta informacija,
Pakruojo 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,
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ir kitų 21 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:
 sunkumai įsidarbinti, maţas darbo vietų skaičius bei maţi atlyginimai;
 prasta laisvalaikiui skirta infrastruktūra bei vietų jaunimui susiburti ir leisti laisvalaikį
trūkumas;
 renginių, kultūrinės veiklos, sportinių uţsiėmimų trūkumas bei mokamos ugdymo ir
laisvalaikio paslaugos;
 patyčios bei nesaugumas gatvėse.






Šioms problemoms spręsti siūlomos prioritetinės veiklos kryptys:
sąlygų išnaudoti mokyklos infrastruktūrą aktyviam jaunuolių laisvalaikio praleidimui
sudarymas (aktų, sporto salės ir pan.);
sąlygų mokiniams sportuoti po pamokų (mokyklos salėje ar stadione) sudarymas, sporto
uţsiėmimų, būrelių organizavimo skatinimas;
sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas;
profesinio orientavimo, ypatingą dėmesį skiriant moksleiviams, stiprinimas.
jaunimo politikos stebėsenos ir vertinimo sistemos diegimas.

Prioritetinėms kryptims, tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti pasiūlytas priemonių
planas, kuriame pagrindiniais vykdytojais ir partneriais yra pasiūlytos Pakruojo rajono
savivaldybės struktūros ir institucijos, savivaldybėje veikiančios institucijos, nevyriausybinės
organizacijos, verslo įmonės bei jaunimo organizacijos, struktūros ir neformalios grupės,
kurios tiesiogiai ar ne tiesiogiai prisideda prie savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir
įgyvendinimo bei plane iškeltų problemų sprendimo.

Jaunimo problemų sprendimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano
Priemonių plano įgyvendinimo gairės
Priemonė
Įgyvendinimo gairės
1. Tikslas – skatinti jaunimo turiningą laisvalaikį ir išnaudoti esamas viešąsias erdves
beiplėsti jaunimo laisvalaikio poreikius atitinkančią infrastruktūrą
1.1. Uždavinys – išnaudoti Pakruojo rajone esamas aktyviam laisvalaikiui pritaikytas erdves
iratnaujinti jų materialinę bazę.
1.1.1. Kartu su Pakruojo jaunimoreikalų Atlikti analizę, kuri įvertins esamą
taryba atlikti analizę irnustatyti
jaunimolaisvalaikiui tinkamų erdvių būklę, sudaryti
prioritetines renovuojamaserdves.
erdviųţemėlapį. Surengti diskusijas su
tikslinėmisgrupėmis ir nustatyti jų poreikius. Pagal
analizėsduomenis parengti rekomendacijas
Savivaldybėsadministracijai.
1.1.2. Renovuoti jaunimo
Inicijuoti skirtingų skyrių
aktyviamlaisvalaikiui tinkamas erdves. bendradarbiavimą,sutelkiant skyrių darbuotojus
priimti sprendimus,kuriais būtų uţtikrintas erdvių
renovavimas. Įsprendimų rengimą įtraukti jaunimo
organizacijas,vietos bendruomenes. Įvertinti
galimybes renovuotierdves ne tik savivaldybės
lėšomis, bet ir pasitelkiantvietos verslo įmones ar
skiriant tikslinę paramąnevyriausybinėms
organizacijoms, kurios galisuburti savanorius
darbams atlikti.
1.2. Uždavinys – įkurti saugias ir atviras erdves jaunimui ir uţtikrinti jų prieinamumą
rajonogyventojams
1.2.1. Surengti atviro darbo sujaunimu
Inicijuoti konferenciją apie atvirą darbą su
klausimus nagrinėjančią iratviras
jaunimubei atvirus jaunimo centrus. Į konferencijos
erdves, centrus pristatančiąkonferenciją rengimąįtraukti jaunimo organizacijas. Kviesti
savivaldybės politikams,administracijos pranešėjus iškitų savivaldybėse veikiančių jaunimo
darbuotojams, kitiemssuinteresuotiems centrų,Jaunimo reikalų departamento.
asmenims.
1.2.2. Įkurti jaunimui atviras
Inicijuoti atvirų erdvių jaunimui kūrimą.
erdvesmokyklose bei kitose
Atliktijaunimo poreikių ir jiems patrauklių erdvių
viešoseįstaigose
analizę.Nustatyti kuriose vietose tikslinga sudaryti
sąlygasatviram darbui su jaunimu ir kur jaunimui
būtųpatrauklu lankytis.
1.3. Uždavinys – nenaudojamas savivaldybės patalpas panaudoti jaunimo,
jaunimoorganizacijų bei kitų nevyriausybinių organizacijų veiklai ir reikmėms.
1.3.1. Pagal poreikį
Surengti diskusijas su tiksline grupe,
jaunimoorganizacijų veikloms perduoti nustatytiorganizacijų poreikius turėti patalpas.
bentpo 1 savivaldybės patalpas
Įvertinti,kurios šiuo metu nenaudojamos patalpos
gali būtiperduotos NVO panaudos būdu. Inicijuoti
reikalingųsprendimų priėmimą.
2. Tikslas – skatinti jaunimo saviraišką ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.
2.1. Uždavinys – padidinti neformalaus ugdymo prieinamumą ir pasiūlos įvairovę bei
ugdymo
2.1.1. Steigti neformalaus
Įvertinti esamą neformalaus ugdymo įstaigų
ugdymoteikėjų padalinius
tinklą,nustatyti kuriose nutolusiose vietose yra
nutolusiosePakruojo rajono
didţiausiasporeikis. Įvertinti mobilaus darbo su
savivaldybės vietose.
jaunimugalimybes. Parengti siūlymus
savivaldybėsadministracijai.

2.1.2. Sudarytos galimybės
jaunimuisportuoti visose Pakruojo
rajonobendrojo lavinimo mokyklose.

Vertinant situaciją ir ruošiant sprendimą, atsiţvelgti
įmokyklų ar kitų tinkamų įstaigų
geografinįišsidėstymą. Analizuoti, kurie viešieji
pastatai būtųlengviausiai ir patogiausiai prieinami
jaunimui.Siūlant sprendimą įvertinti tai, kad
pastatai ir juoseesanti laisvalaikio praleidimui bazė,
turi būtiprienami kuo didesniam skaičiui jaunimo.
2.2. Uždavinys – plėtoti savanorišką veiklą rajono ir nacionalinėse iniciatyvose
beidalyvavimą jaunimo organizacijose.
2.2.1. Rengti savanorių pagerbimo
Inicijuoti savanorių pagerbimo renginį, jo
irapdovanojimo renginius.
metuapdovanoti ar kitaip pagerbti
savivaldybėjeveikiančius savanorius ir savanoriškas
organizacijas.Taip skatinti savanorystės plėtrą ir
geresnįţinomumą.
2.3. Uždavinys – sudaryti sąlygas jaunimo NVO kūrimuisi ir informacijos apie jų
veiklassklaidai.
2.3.1. Kartą per metus surengtijaunimo Inicijuoti NVO mugių organizavimą. Į
NVO ir jų veiklas pristatančiąmugę.
pasiruošimoprocesą įtraukti Jaunimo reikalų tarybą
ir jaunimoorganizacijas. Kartu su jais nustatyti
datą, programą,renginio procesą. Sudaryti sąlygas
prisistatyti irkitoms NVO.
3. Tikslas – uţtikrinti jaunimo interesų atstovavimą ir informavimą.
3.1. Uždavinys – sukurti jaunimo informavimo sistemą.
3.2.1. Parengti savivaldybės ir kitų su
Įgyvendinant šią priemonę būtina įvertinti kaip
jaunimu dirbančių organizacijų
šiuometu skirtingos institucijos informuoja
vykdomo informavimo analizę.
jaunimą.Analizuojant esamą jaunimo informavimą
svarbusurinkti informaciją kokios institucijos,
kokiaistikslais informuoja jaunimą. Taip pat
kokiusinformavimo kanalus pasirenka, koks yra
kiekvienokanalo efektyvumas, kiek asmenų šiais
kanalaisgauna informaciją. Analizei atlikti
rekomenduojamaparengti klausimyną bei rengti
diskusijas. Parengtaanalizė bus duomenų šaltinis
kuriant būsimą jaunimoinformavimo sistemą bei
rengiant jos specifikaciją
3.2.2. Sukurti jaunimo informavimo
Parengti projektą ir jį įgyvendinti.
sistemą.

