Jaunimo problemų sprendimo Prienų rajono savivaldybėje
2013–2018 metų plano trumpas pristatymas
Jaunimo problemų sprendimo Prienų rajono savivaldybėje 2013–2018 metams
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 Prienų rajono savivaldybėje 2013–2018 metams
planas skirtas Prienų rajono savivaldybės valdţios, verslo ir visuomenės atstovams,
formuojantiems jaunimo politiką Prienų 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,
Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 m. strateginio plėtros plano ir kitų aktualių teisės aktų
nuostatas. Rengiant planą buvo remtasi Prienų rajono savivaldybės jaunimo problematikos
tyrimu, Jaunimo politikos įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje kokybės vertinimo
ataskaita, Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pateikta informacija,
Prienų 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, Prienų rajono
savivaldybės administracijos ir kitų institucijų statistiniais duomenimis. Situacijos analizei
atlikti pasitelkta PEST analizės technika, pateikiant politinių-teisinių, ekonominių, socialiniųkultūrinių bei technologinių veiksnių apţvalgą.
Plane išskirtos šios pagrindinės jaunimo problemos:
 Nepakankamas darbas su jaunimu ir neformalus ugdymas;
 Jaunimo nedarbas, jaunimo verslumo skatinimo priemonių nebuvimas;
 Nepakankama infrastruktūra jaunimo laisvalaikiui bei nesaugi aplinka.





Šioms problemoms spręsti siūlomos prioritetinės veiklos kryptys:
Uţtikrinti neformalaus švietimo bei kitų įstaigų paslaugų įvairovę ir prieinamumą;
Skatinti jaunų ţmonių verslumą bei gerinti profesinį orientavimą bei pasirengimą darbinei
karjerai;
Vystyti jaunimo ir jaunų šeimų laisvalaikio poreikius atitinkančią infrastruktūrą,
savanorystę, didinti viešąjį saugumą;
Uţtikrinti kokybišką jaunimo politikos plėtrą.

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

