JAUNIMO POLITIKOS FORMAVIMAS IR
ĮGYVENDINIMAS ALYTAUS RAJONO
SAVIVALDYBĖJE

Siekiama sudaryti palankias
sąlygas formuotis jauno
žmogaus asmenybei bei
integravimuisi į
visuomenės gyvenimą.

Siekiama visuomenės ir
atskirų jos grupių
supratimo bei tolerancijos
jauniems žmonėms.

Sprendžiamos
jaunimo problemos



Savivaldybės institucijos formuoja ir įgyvendina savivaldybės jaunimo politiką.
Joms atlikti šią funkciją padeda savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.



Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti sudaroma savivaldybės jaunimo reikalų
taryba. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus tvirtina savivaldybės
taryba.
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2009 m. balandžio 28 dienos
sprendimu Nr. K-150 buvo sudaryta Alytaus rajono jaunimo reikalų taryba (JRT)
ir patvirtinti jos nuostatai.
Alytaus rajono JRT - visuomeniniais pagrindais prie savivaldybės tarybos, jos
kadencijos laikotarpiui, veikęs kolegialus patariamąjį balsą turėjęs organas, kurio
tikslas – užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant jiems svarbius klausimus.
ARJRT lygiateisės partnerystės pagrindu sudarė 8 nariai iš savivaldybės
administracijos darbuotojų, tarybos narių, įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų.















Jaunimo reikalų taryba – institucija, kuri sudaro galimybes jaunimui lygiateisiais pagrindais
spręsti jiems aktualius klausimus kartu su savivaldybės administracijos darbuotojais,
politikais ir jaunimo (organizacijų) atstovais.
Jauni žmonės turi galimybę mokytis formuluoti interesus ir jiems atstovauti, derinti poreikius
ir galimybes su savo bendruomenės interesais, perprasti demokratines sprendimų priėmimo ir
įgyvendinimo procedūras. Savo ruožtu politikai ir administracijos atstovai gali geriau
įsigilinti į jaunimo situaciją, suprasti problemas, drauge su jaunimo atstovais ieškoti geriausių
sprendimų.
JRT, tai siekiamybė, kuri labiausiai priklauso nuo jaunimo iniciatyvumo ir aktyvaus
dalyvavimo jaunimo politikos, tarybos veikloje. Jaunimas koncentruojasi į aktualių klausimų
nagrinėjimą, yra arčiau kitų jaunų žmonių ir geriau išmano, ko jiems reikia.
JRT, bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padeda įgyvendinti
savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, koordinuoja jaunimo politikos
įgyvendinimą, užtikrina jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant jaunimo politikos klausimus,
stiprina bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu
dirbančių organizacijų.











rinkti ir analizuoti informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą
savivaldybėje;
teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros
krypčių;
inicijuoti savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių
tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su
jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų
finansavimo dydžio ir tvarkos;
organizuoti posėdžius, kurių metu būtų sprendžiami rajono jaunimui
aktualūs klausimai: renginių organizavimas, diskusijos su valdžios
atstovais, prevenciniai klausimai, jaunimo aktyvinimo ir informavimo
klausimai.









gauti iš savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų informaciją,
reikalingą numatytoms funkcijoms atlikti;
kviestis į JRT posėdžius savivaldybės tarybos narius, administracijos
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, prašyti pateikti išvadas, informaciją,
susijusią su jaunimo politika;
dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose,
kuriuose sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai.
ir kt.





Nors Alytaus rajono savivaldybėje su jaunimu dirbančių organizacijų,
bendruomenių, draugijų, neformalių jaunimo grupių, sporto klubų yra
nemažai, tačiau nuolat ir aktyviai veikiančių nedaug. Priežastys įvairios:
geografinė padėtis (žiedinė savivaldybė, nutolusi nuo centro ~40 km),
nenoras grįžti į savo kaimą, pasyvumas ir iniciatyvų stoka, lyderių kaita.
2012 m. rugsėjo mėn. Miroslavo seniūnijos jaunimas įsteigė asociaciją
,,Slabados jaunimas”, kuri skatina kaimo jaunimo aktyvumą bei jo
integraciją į bendruomenių gyvenimą, sukuria įvairiapusę jaunimo
saviraišką užtikrinančias sąlygas.
Nemažai rajone yra sportinės pakraipos visuomeninių organizacijų, kur
jaunimas gali rinktis ir burtis pagal savo pomėgius ir veiklą. Rajone
plėtojamos tokios sporto šakos, kaip krepšinis, futbolas, dziudo, irklavimas,
tinklinis, svarmenų kilnojimas.
















2004 m. rugpjūčio mėn., įgyvendinant projektą „Kuriame Alytaus rajono jaunimo
organizacijų sąjungą”, buvo įkurta Alytaus rajono jaunimo organizacijų sąjunga,
vienijanti 10 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų:
VO Butrimonių bendruomenė „Šviesa“,
Daugų technologijos ir verslo mokyklos sporto ir kultūros klubas „Daugis“,
VšĮ Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras,
Vaisodžių kaimo bendruomenės VO „Vaisodžiai“ padalinys Vaisodžių jaunimo
bendruomenė „Vaisodžiukai“,
Lietuvai pagražinti draugijos Alytaus rajono Simno skyrius,
Užubalių kaimo bendruomenės VO „Užubalių gojus“,
Ąžuolinių kaimo bendruomenė,
VO „Želmuo”,
Punios kaimo VO „Punios ainiai”,
VO Dviračių sporto klubas „Dzvelo”.

Savivaldybės programinė parama

„Tikslinės” programos
jaunimui (Jaunimas kaimui,
mokinių užimtumo ir kt.)
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finansavimo programos
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prevencijos programos
(Visuomenės sveikatos rėmimo
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Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA) kartu su Alytaus
rajono
savivaldybe
organizavo
ES
programos
„Veiklus
jaunimas“ mokymus, kurių metu vietos jaunimo organizacijų, neformalių
jaunimo grupių atstovai susipažino:
susipažino su ES programos „Veiklus jaunimas“ priemonėmis, prioritetais
ir projektų finansavimo galimybėmis;
turėjo galimybę konsultuotis dėl seniai galvose besisukančių idėjų
įgyvendinimo;
sužinojo, kaip susirasti partnerius tarptautiniams projektams;
dalyvavo ir dirbo teminėse darbo grupėse ir kt.
Daugiau informacijos apie ES programą „Veiklus jaunimas“ rasite
čia: www.veiklusjaunimas.lt www.facebook.com/veiklusjaunimas







Alytaus rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos muzikos ir teatro
akademija 2012 m. rugsėjo mėn. pasirašė bendradarbiavimo sutartį
įgyvendinant projektą ,,Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jaunųjų
muzikos, teatro ir kino profesionalų kūrybinių novacijų sklaida Lietuvos
regionuose“ Alytaus rajone.
Pagrindinis projekto tikslas – novatoriškomis LMTA jaunųjų menininkų
iniciatyvomis aktyvinti profesionalaus meno sklaidą bei šiuolaikinio meno
prieinamumą regionuose, edukacinėmis programomis (meno dirbtuvėmis)
skatinti vietinės bendruomenės (ypač jaunimo) kūrybiškumą, užimtumą,
domėjimąsi šiuolaikinio meno procesais.
Jaunimui buvo pristatytas LMTA studentų muzikos inovacijų koncertas su
edukacinėmis audiovizualinėmis kompozicijomis (nuo muzikos
kompiuteriniams žaidimams iki trumpo metražo filmo įgarsinimo), o
praktinių užsiėmimų metu visi besidomintys šiuolaikine muzika turėjo
galimybę patys pabandyti vietoje kurti kompiuterinę muziką.












2011 m. rugsėjo - 2012 m. vasario mėnesiais buvo atliktas Alytaus rajono jaunimo
politikos įgyvendinimo kokybės vertinimas, kurio metu vertinimas vyko 9 srityse:.
jaunimo politikos formavimas bei įgyvendinimas,
jaunimo dalyvavimas,
parama jaunimui,
jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo mokymai ir konsultavimas,
tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena,
jaunimo informavimas,
tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas),
jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant jaunimo politiką,
tartptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas.







Įgyvendinant JRD prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra”, 2012 m. gruodį buvo
parengtas Alytaus rajono jaunimo problemų sprendimo plano projektas
šešeriems metams ir priemonių planas pirmiesiems trejiems metams.
2013 m. planuojamas šio plano tvirtinimas Alytaus rajono savivaldybės
taryboje. Planas skirtas Alytaus rajono savivaldybės ir savivaldybės
teritorijoje veikiančioms įstaigoms ir institucijoms, formuojančioms
jaunimo politiką.
Planu siekiama spręsti jaunimo problemas bei kurti darniąaplinką ir
užtikrinti tęstinę jaunimo politiką, sudarant palankias sąlygas formuotis
jauno žmogaus asmenybei.









Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą pateikti 8
projektai Alytaus rajono vietos veiklos grupei pagal priemonę „Jaunimo
motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas”.
Šios priemonės tikslas – skatinti kaimo jaunimo aktyvumą bei jo
integraciją į bendruomenių gyvenimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo
saviraišką užtikrinančias sąlygas.
Remiamos jaunimo laisvalaikio, kultūrinės, pažintinės iniciatyvos,
sukuriant naujas tradicines ir netradicines užimtumo galimybes.
Įgyvendinus projektus bus sukurtos jaunimui patrauklios laisvalaikio ir
sporto erdvės, suremontuotos patalpos, sukurta materialinė bazė (biuro ir
laisvalaikio baldai, kompiuterinė technika, garso ir apšvietimo technika,
treniruokliai), aktyvinama sportinė ir kultūrinė veikla, įsteigtas jaunimo DJ
klubas, įvairūs sporto būreliai, organizuojami mokymai, seminarai.












Alytaus rajono jaunimo organizacijų sąjungos neveiksnumas,
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų pasyvumas,
JRK kaita,
jaunimo migracija,
jaunimo iniciatyvos stoka,
jaunimo lyderių kaita,
mažas suinteresuotumas,
“tegul daro JRK”,
...












organizuoti jaunimo forumą,
sudaryti ir patvirtinti SJRT,
parengti JRT veiklos planą,
stiprinti ir aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas,
atvirų jaunimo erdvių kūrimas,
kelti jaunimo lyderių ir JRT narių kompetencijas jaunimo politikos srityje
organizuojant mokymus, seminarus,
organizuoti susitikimus su kaimo bendruomenių atstovais, jaunimu,
bendradarbiaujant su kitų savivaldybių JRT ir jaunimo organizacijomis,
stiprinti regioninę jaunimo politiką ir bendradarbiavimą.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Auginkime pilietiškumą kartu!
www.arsa.lt
www.ciageragyventi.lt
j.osinskiene@arsa.lt

