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JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE 2013–2018 METŲ PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jaunimo problemų sprendimo Švenčionių rajono savivaldybėje planas (toliau –
Planas) skirtas Švenčionių rajono savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje veikiančioms
įstaigoms ir institucijoms formuojančioms jaunimo politiką Švenčionių rajono savivaldybėje.
Planu siekiama spręsti jaunimo problemas bei kurti darnią aplinką ir užtikrinti tęstinę jaunimo
politiką sudarant palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei.
2. Planas parengtas remiantis Europos Sąjungos jaunimo politikos strategijos
(KOM(2009) 200), Europos jaunimo pakto (COM(2005) 2006), Europos Komisijos Jaunimo
politikos baltosios knygos (COM(2001) 681), Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programa (Žin., 2005, Nr. 139-5019), Jaunimo politikos pagrindų įstatymo (Žin., 2003, Nr. 1195406), Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programos (Žin., 2010, Nr. 1427299), 2012 m. vasario 28 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T-18 „Dėl
Švenčionių rajono savivaldybės 2012–2014 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2010 m.
gruodžio 23 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nutarimu Nr. T-172 „Dėl Švenčionių
rajono savivaldybės 2011–2018 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 2009 m. spalio 1 d.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-124 „Dėl Švenčionių rajono
savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos”, kitais teisės aktais.
3. Strateginiame Švenčionių rajono savivaldybės plane suformuluotoje vizijoje dalis
elementų orientuota į jaunus žmones: Švenčionys – tai patrauklus gyvenimui ir poilsiui rajonas,
kuriame išvystyta rajono infrastruktūra, pagerinta ugdymo paslaugų kokybė ir modernizuota
ugdymo(-si) aplinka, parengti investiciniai projektai, didinantys rajono ekonominį potencialą,
plėtojamos turizmo paslaugos, propaguojamos bendruomenės vertybės, kultūra, savivaldybėje
dirbantis kompetentingas ir motyvuotas personalas, plečiamos socialinės paslaugos, pastatytas
sporto ir sveikatingumo kompleksas, pagerinta žemės ūkio naudmenų būklė.
4. Savivaldybės jaunimo politika siekiama sudaryti sąlygas formuotis intelektualiai,
pilietinei, demokratinei asmenybei, padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir
kultūrinį rajono bei šalies gyvenimą.
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5. Plane analizuojant Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo politikos situaciją,
išorinės ir vidinės aplinkos veiksnius (II skyrius), nustatomos prioritetinės veiklos kryptys (III
skyrius) pagrindiniai tikslai ir uždaviniai (IV skyrius), pateikiamas Plano įgyvendinimo
priežiūros modelis (V skyrius). Prieduose pateiktas priemonių planas, pagrindinių identifikuotų
problemų medžiai bei trumpas plano pristatymas.
6. Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos
pagrindų įstatyme (Žin., 2003, Nr. 119–5406).

II. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

7. Skyriuje analizuojama ir vertinama Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo situacija
bei problemos.
8. Analizei atlikti naudojami 2011 m. atliktų Jaunimo politikos įgyvendinimo
Švenčionių rajono savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaitos bei Švenčionių rajono
savivaldybės jaunimo problematikos tyrimo duomenys, taip pat 2012 m. II ketvirtį vykusių
jaunimo organizacijų bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų bei kitų tikslinių grupių
diskusijų rezultatai (diskusijos buvo organizuojamos įgyvendinant projektą „Jaunimo politikos
integravimo plėtra“).
9. Analizė atliekama naudojant PEST analizės techniką, pateikiama politinių–teisinių,
ekonominių, socialinių–kultūrinių bei technologinių veiksnių analizė. Vaizduojamuoju būdu
pateikiami svarbiausių problemų, su kuriomis susiduria jaunimas, problemų medžiai.

Politiniai–teisiniai veiksniai

10. Švenčionių rajono savivaldybėje gyvena apie 0.9 % Lietuvos gyventojų (2011 m.
surašymo duomenimis savivaldybėje gyvena 27,9 tūkst. gyventojų). Savivaldybės mastu jauni
žmonės (14–29 m.) sudaro 20 % visų gyventojų1.
11. Švenčionių rajono savivaldybė užima 2.6 % Lietuvos ploto bei 17 % Vilniaus
apskrities ploto.
12. Rajone yra 14 seniūnijų: 11 kaimo seniūnijų ir 3 miesto seniūnijos. Diskusijų metu
pažymėta, jog seniūnijų lygmeniu į jaunimo interesus atsižvelgiama ir/ar jie atstovaujami itin
retai.
13. Lietuvoje yra sukurta teisinė bazė ir institucinė sistema jaunimo politikai formuoti
ir įgyvendinti. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme (toliau – JPPĮ)
1

Lietuvos statistikos departamentas http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp
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nustatyti jaunimo politikos įgyvendinimo principai, sritys, jaunimo politikos įgyvendinimas:
organizavimas ir valdymas. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas jauniems žmonėms aktyviai
dalyvauti atviroje ir demokratinėje visuomenėje, įgyvendinamos programos, kuriomis
skatinamas jaunimo nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas ir įsitraukimas formuojant
jaunimo politiką, stiprinami jų ryšiai su valstybės ir savivaldybių institucijomis, kaimo bei
miesto bendruomenėmis, teikiama ES struktūrinių fondų ir kitų ES programų parama jaunimo
politikos plėtrai.
14. Savivaldybės veikla planuojama ir vykdoma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2312). Savivaldybėje veikla vykdama vadovaujantis strateginiu
veiklos planu ir strateginiu plėtros planu.
15. Strateginiame plane numatyta skirti dėmesį savivaldybės ekonominiam potencialui
vystyti, susisiekimo ir kitos infrastruktūros plėtrai, turizmo paslaugų plėtrai, švietimo ir ugdymo
paslaugų kokybės plėtrai bei socialinės atskirties mažinimui.
16. Pagal JPPĮ nuostatas, savivaldybės institucijos formuoja ir įgyvendina savivaldybės
jaunimo politiką. Šią funkciją padeda atlikti savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius ir
savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Plačiau situacija apžvelgiama skiltyje „Jaunimo politikos
situacija“.
17. Remiantis Tyrimo duomenimis, 85 % apklaustųjų pasižymi žemu (57 %) ir
vidutiniu (28 %) politiniu–pilietiniu aktyvumu. Apie 15 % pasižymi aukštu politiniu–pilietiniu
aktyvumu. Taip pat tik apie 4 % apklaustųjų politiką vertina pozityviai (pagal požiūrio į politiką
negatyvumo rodiklį).
18. Apibendrinimas. Švenčionių savivaldybė Lietuvos mastu priskirtina prie mažų
savivaldybių. Savivaldybėje patvirtinti strateginio planavimo dokumentai, tačiau jaunimo sričiai
juose skiriama mažai dėmesio. Svarbu pastebėti, jog gyventojai, ypač jauni žmonės, yra
politiškai ir pilietiškai gana pasyvūs ir vertina politikos sritį gana negatyviai.

Ekonominiai veiksniai

19. Vilniaus apskrityje Švenčionių rajono savivaldybės registruotų bedarbių ir darbingo
amžiaus gyventojų santykio reikšmė – 12.4 %. Didžiausią rodiklį turi Vilniaus rajono
savivaldybė 16.2 %, mažiausią – Elektrėnų savivaldybė 8.7 %.
20. 2011 m. Švenčionių apskrityje bruto darbo užmokestis didėjo sparčiausiai (3.3 %
augimas) Švenčionių rajono savivaldybėje vidutinis bruto atlyginimas siekė 1 792 litus bei buvo
mažesnis nei šalies vidurkis (2 138 litus).
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21. Lietuvoje jaunimo amžiaus grupė (iki 25 m.) Lietuvoje sudaro 13.5 % visų
registruotų bedarbių. Vilniaus apskrityje jaunimo (iki 25 m.) nedarbas siekia 29.4 %, Švenčionių
rajono savivaldybėje jaunimas iki 25 m. sudaro 17 % visų savivaldybės registruotų bedarbių.
Diskusijų metu teigiama, jog rasti darbą pačioje savivaldybėje jaunimui yra sudėtinga.
22. Remiantis Tyrimo duomenimis, tėvų paramą, kaip pajamų šaltinį, nurodė net 59 %
jaunuolių, 44 % pagrindiniu pajamų šaltiniu nurodo uždarbį, 12 % studijoms skiriamą stipendiją.
23. Anot Tyrimo respondentų, vienas iš svarbių faktorių užtikrinančių geras gyvenimo
sąlygas ir savarankiškumą yra gyvenamasis būstas. Didžioji dauguma jaunuolių (58 %) gyvena
jų tėvams priklausančiame buste, 17 % nurodė, jog gyvenamąjį busta nuomojasi. Bendros
nuosavybės ar nuosavame buste gyvena taip pat 17 % respondentu.
24. Jaunimui ypatingai trūksta sezoninio darbo. Jaunimas norintis dirbti vasarą sunkiai
randa darbą, vietos verslo įmonės nėra suinteresuotos priimti jaunimą (ypač nepilnamečius)
legaliam sezoniniam darbui. Taip pat sunkmečio laikotarpiu buvo sumažintas finansavimas arba
visai panaikintos trumpalaikio įdarbinimo programos, kuriose galėjo dalyvauti ir jauni žmonės.
25. Kaip vieną iš svarbiausių nemotyvuojančių ekonominių veiksnių jaunimas įvardija
minimalios algos ir pašalpos skirtumą. Taip pat jaunimas pabrėžia priemonių verslumui skatinti,
taip pat informacijos ir sąlygų pradėti nuosavą verslą trūkumą.
26. Jaunimas yra kritiškas susiklosčiusiai įsidarbinimo praktikai, jų netenkina, jog jauni
žmonės dažniausiai samdomi nelegaliai, taip pat, jog yra galimybių apeiti formalius
reikalavimus ir iškreipti sistemą (ypač socialinės rūpybos srityje).
27. Savivaldybėje yra įkurtas „Švenčionių rajono verslo plėtros fondas“, teikiantis
paramą smulkaus ir vidutinio verslo vystymui, ypač verslininkams, kuriantiems darbo vietas
savivaldybėje. Šio fondo paramos programoms 2012 m. skirta 35 tūkst. litų, viso pateiktose
paraiškose paramos buvo prašoma virš 100 tūkst. litų.
28. Tik 6 % apklaustųjų (Tyrimo duomenimis) turi savo verslą, dalyvauja šeimos versle
arba yra verslo partneriai bei tik 4 % planuoja turėti savo verslą. Absoliuti dauguma jaunuolių
nėra susipažinę su verslumo skatinimo politika ar reikalavimais pradėti verslą Lietuvoje.
29. Švenčionių rajono savivaldybė patiria tiek vidinės, tiek tarptautinės migracijos
padarinius – jaunimas išvažiuoja studijuoti ar dirbti į didžiuosius Lietuvos miestus bei vis
dažniau renkasi išvykti iš šalies. Iš Vilniaus apskrities 2011 m. išvyko 21 815 žmonių, iš
Švenčionių rajono savivaldybės išvyko 857 žmonės. Švenčionių rajono savivaldybė viena iš
mažiausiai gyventojų netekusių savivaldybių Vilniaus apskrities mastu (kartu su Širvintų
savivaldybe – 575 žmonės).
30. Apibendrinimas. Vilniaus apskrities mastu Švenčionių rajono savivaldybėje yra
didelis nedarbo rodiklis, taip pat vidutinis atlyginimas savivaldybėje yra mažesnis nei šalies
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vidurkis. Apibendrinant Tyrimo ir Ataskaitos duomenis, galima teigti, jog jauniems žmonėms
nepakanka žinių ir galimybių užtikrinti savarankiško gyvenimo pradžią, ypač būsto
prieinamumo ir pragyvenimo šaltinio užtikrinimo. Jaunimo tarpe vyrauja nepastovus ir dažnai
nelegalus darbas, trūksta žinių apie galimybes pradėti savo verslą.

Socialiniai–kultūriniai veiksniai

31. Švenčionių rajono savivaldybė etniškai gana įvairi: 48 % lietuvių, 29 % lenkų, 16
% rusų, 5 % baltarusių, bei 2 % kitų tautybių gyventojų.
32. Diskusijų dalyviai pastebi, jog tarp kitų amžiaus grupių vyrauja negatyvus požiūris
į jaunus žmones; dažnai teigiama, jog jauni žmonės pasyvūs bei neturi pakankamai gebėjimų
konstruktyviai dalyvauti sprendimų priėmime.
33. Diskusijų metu pažymėta, jog dažnai trūksta kompetencijų dirbti su jaunimu, jauno
žmogaus amžiaus srities psichologijos išmanymo, įgūdžių pasirinkti metodus ir būdus, kaip
prieiti prie jauno žmogaus. Dažnai institucijų, dirbančių ir su jaunimo amžiau grupe, darbuotojai
savo pareigas atlieka formaliai (ypač institucijų dirbančių kultūros, švietimo ar socialinių
paslaugų srityse).
34. Tyrimo ir Diskusijų metu pažymėta, jog jaunimui trūksta įdomesnių užimtumo
formų (pavyzdžiui socialinio verslumo, sporto ar aktyvaus laisvalaikio leidimo srityje), daugiau
dėmesio galėtų būti skiriama pilietiniam ir patriotiniam ugdymui.
35. Aktuali socialinės įtraukties problema, ypač dirbant su mažiau galimybių turinčiu,
pažeidžiamu, socialiai atskirtu dėl gyvenamosios vietos ar ekonominės padėties, pasyviu
jaunimu. Lietuvoje 2010 m. Lietuvoje buvo 10 904 socialinės rizikos šeimos, kuriose 23 335
vaikai, o 2011 m. buvo 10 608 socialinės rizikos šeimos, kuriose gyveno 22 073 vaikai. 2010 m.
savivaldybėje buvo 160 socialinės rizikos šeimų, jose augo 325 vaikas, 2011 m. savivaldybėje
buvo 145 socialinės rizikos šeimos bei jose augo 311 vaikų. Tad tiek šalies, tiek savivaldybės
mastu matomas mažėjimas.
36. Jaunimo tarpe paplitę žalingi įpročiai (alkoholio, narkotikų vartojimas, rūkymas),
taip pat Diskusijų metu pažymėta, jog jaunimo tarpe trūksta bendruomeniškumo, aktuali fizinio
bei psichologinio smurto problema.
37. Tyrimo duomenimis apie 46 % apklaustųjų lytinį gyvenimą pradeda būdami 17–18
m. Taip pat apie 33 % apklaustųjų nurodė, jog nesinaudoja arba retai naudojasi kontraceptinėmis
priemonėmis. Nors respondentai teigia, jog informacijos šia tema netrūksta, tačiau
rekomenduoja įgyvendinti tikslingesnes veiklas (pavyzdžiui konsultacijas, seminarus) lytiniam
švietimui užtikrinti.
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38. Vilniaus apskrityje 2011 m. užregistruotos 27 729 nusikalstamos veikos, iš kurių
615 įvykdė nepilnamečiai; Švenčionių rajono savivaldybėje užregistruota 465 nusikalstamų
veikų, iš kurių nepilnamečiai įvykdė 23.
39. Jaunimui trūksta laisvalaikio praleidimo vietų ir formų. Tai ypač pažymėtina apie
atokesnes, nuo Švenčionių miesto nutolusias, seniūnijas, kuriose neišplėtota laisvalaikio
praleidimo formų pasiūla. Diskusijų metu pažymėta, jog užimtumo paslaugų prieinamumas
apsunkimas dėl neišplėtotos susisiekimo sistemos.
40. Taip pat Tyrimo ir Diskusijų metu respondentai akcentavo, jog dažnai švietimo
įstaigų patalpos (sporto, aktų salės, klasės) neprieinamos ne pamokų metu. Tad neugdomas ryšys
ir bendruomeniškumas švietimo institucijose.
41. Apibendrinimas. Svarbu pabrėžti, jog vienas iš savivaldybės iššūkių yra užtikrinti
institucijų ir specialistų atvirumą ir prieinamumą jauniems žmonėms. Netolygiai išplėtotas
socialinių ir kultūrinių paslaugų tinklas sudaro prielaidas socialinei jaunų žmonių atskirčiai.
Įvairesnių laisvalaikio praleidimo formų trūkumas sudaro sąlygas žalingų įpročių ir
nusikalstamos veikos plėtrai.

Technologiniai veiksniai

42. 2011 m. Lietuvoje 55.8 % namų ūkių turėjo kompiuterį ir prieigą prie interneto.
Vilniaus apskrityje kompiuterį ir prieigą prie interneto turėjo 65 % namų ūkių. Jaunimas
Lietuvoje ypač aktyviai naudojasi naujosiomis technologijomis. Net 86.7 % 16–24 m. jaunų
žmonių per pastaruosius 3 mėnesius naudojosi internetu kasdien. Jauni žmonės internetu
naudojamasi tiek mokykloje, tiek namuose, tiek darbinėje aplinkoje, tad kompiuterinis
raštingumas jaunimo tarpe pripažįstamas svarbiu gebėjimu. Taip pat prieiti prie interneto
sudaromos sąlygos viešųjų paslaugų teikėjų patalpose, kaip bibliotekos, kultūros centrai ir kiti
turi įrengę kompiuterių stoteles.
43. Diskusijų metu išryškėja, jog mobilieji telefonai, kompiuteriai ir kitos naujos
technologijos užima svarbią jauno žmogaus kasdienybės dalį.
44. Technologijų

prieinamumas

leidžia jauniems

žmonėms ugdyti

ankstyvus

kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir pasiekti ne tik teigiamą, bet ir neigiamą informaciją. Patys
jauni žmonės neigiamai vertina faktą, jog jų bendraamžiai daug laiko praleidžia prie
kompiuterio, internete, neigiamai vertina kompiuterinių žaidimų daromą įtaką, nori, jog būtų
praleidžiama daugiau laiko bendraujant realiai.
45. Pažymėtina komunikacijos ir informacijos gavimo ar dalinimosi funkcija. Didžioji
dalis jaunimo naudojasi socialiniais tinklais ar kitomis, bendrauti, dalintis informacija
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padedančiomis platformomis. Formalaus švietimo sistemoje naujų technologijų teikiamos
galimybės nėra išnaudojamos iki galo.
46. Lietuvos statistikos departamento 2009 m. duomenimis, net 99 % 16–24 m. žmonių
Švenčionių rajono savivaldybėje naudojasi mobiliaisiais telefonais.
47. Didžioji dauguma institucijų (kultūros, policijos, sporto bei kt.) tik dabar pradeda
naudoti naujas technologijas ugdymo (pavyzdžiui elektroniniai dienynai) ar veiklos su jaunimu
procese. Susiduriama su vyresnio amžiaus specialistų žinių ir kompetencijos trūkumu, dėl to gali
atsirasti kartų konfliktai, sunkiai suprantama šiuolaikinio jaunimo bendravimo kultūra, pomėgiai
ir interesai.
48. Jaunuoliai neigiamai vertina mažą technologijų ir naujausios informacijos
naudojimą mokymo procesuose – tad būtina aktualizuoti naujos informacijos, kurią jauni
žmonės pasiekia greičiau, įtraukimą į mokymo procesus.
49. Apibendrinimas.

Jaunimas

viena

iš

labiausiai

naujas

technologijas

ir

komunikacijos priemones naudojančių amžiaus grupių. Iš Diskusijų ir Tyrimo metu gautų
duomenų pastebima, jog jaunų žmonių aplinka – švietimo ir kitos su jaunimu dirbančios įstaigos,
sunkiai perpranta jaunų žmonių bendravimo ir aktyvaus dalyvavimo kultūrą.

Jaunimo situacija

50. Remiantis Jaunimo reikalų departamento užsakytu ir 2012 m. kovo mėnesį atliktu
Jaunimo problematikos tyrimu Švenčionių rajono savivaldybėje jaunimas daugiausiai problemų
įvardija integracijos į darbo rinką, užimtumo ir turiningo laisvalaikio, aktyvaus dalyvavimo ir
saugios aplinkos užtikrinimo srityse.
51. Integracija į darbo rinką:
51.1. vertinant pagrindines su darbu susijusias problemas jaunimas išskiria:
51.1.1.

sunkumus įsidarbinti neturint patirties/pažinčių, tik pabaigus studijas (T1);

51.1.2.

sunkumus derinant darbą ir studijas (T1);

51.1.3.

praktikos ar sezoninio darbo vietų trūkumą (T1);

51.1.4.

profesinio orientavimo sistemos stygių (T1);

51.1.5.

nedirbantys dažniau nurodo nerandantys darbo už tenkinantį darbo

užmokestį, o darbo ieškosi pirmiausia per pažįstamus, draugus (T1, T2).
51.1.6.

bendraamžių migraciją į kitus miestus bei užsienį (T1, T4);

51.1.7.

sąlygų plėtoti savo verslą nebuvimą (T1, T3, T4).

51.2. Absoliuti dauguma dirbančių savivaldybės jaunuolių yra samdomi darbuotojai,
dirbantys visą darbo dieną. Pusė respondentų nurodė dirbantys pagal specialybę. Savo verslą turi
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tik apie 6 % apklaustųjų (T1). Net 58 % apklaustųjų mano, jog Lietuvoje nesudarytos sąlygos
pradėti savo verslą, ypač jauniems žmonėms (T1, T4).
52. Užimtumas ir turiningas laisvalaikis:
52.1. vertindami laisvalaikio situaciją esminėmis problemomis Švenčionių rajono
savivaldybės jauni žmonės įvardija:
52.1.1.

informacijos apie esamas veiklas stoką (T1, T2);

52.1.2.

jaunoms šeimoms pritaikytų paslaugų ir pramogų (T4);

52.1.3.

vietų jaunimui susiburti prieinamumą (T2, T3);

52.1.4.

jaunimo pasyvumą dalyvaujant įvairiose iniciatyvose (T2, T3);

52.1.5.

laisvalaikio praleidimo vietų stygių, atvirų erdvių veikloms trūkumą (T2);

52.1.6.

mokamas ugdymo ir laisvalaikio paslaugas (T2).

52.1.7.

bendruomeniškumo trūkumą (T3);

52.2. Švenčionių rajono savivaldybės jaunimas laisvalaikį dažniausiai leidžia žiūrėdami
televiziją, susitikdami su draugais, eidami pasivaikščioti ar į parduotuves. Tyrimas parodė, jog
21 % apklaustųjų lankosi saviraiškos būreliuose, tačiau tik 13 % apklaustųjų dalyvauja jaunimo
organizacijų veikloje.
53. Aktyvus dalyvavimas ir pilietiškumas:
53.1. rajono jaunimas apie dalyvavimo sritį turi tokias pastabas:
53.1.1.

bendras jaunų žmonių pasyvumas (T2,T3,T4);

53.1.2.

informacija nepasiekia tikslinių grupių (T2);

53.1.3.

politikų pasyvumas;

53.1.4.

neaiškūs jaunų žmonių poreikiai (T3, T4);

53.1.5.

mažai išnaudojamas potencialas tarp institucinio bendradarbiavimo

(pavyzdžiui mokyklos ir jaunimo centrų) (T2, T4);
53.1.6.

mažai dalyvavimo nevyriausybinėse organizacijose galimybių (T3, T4);

53.1.7.

inovatyvių užimtumo formų trūkumas (T3);

53.2. Švenčionių rajono savivaldybėje aktyviai veikia keliolika įvairių jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų. Savivaldybės teritorijoje veikia, ideologinę kryptį turinčios
jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės, kultūros centrai, sporto klubai,
bendruomenės, socialinės organizacijos ir pan.
53.3. Didžioji dalis jaunimo (85 % apklaustųjų) nėra dalyvavusi ir nedalyvauja
nevyriausybinių organizacijų ar neformalių grupių veikloje. Į aktyvią veiklą ar prie iniciatyvų
dažniausiai įsitraukiama, jei jose dalyvauja artimi draugai. Taip pat siekiama įgauti naujų
įgūdžių ir žinių, kurias galima būtų panaudoti ateityje.
54. Nesaugi aplinka jauniems žmonėms:
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54.1. rajono jaunimas šioje srityje turi tokias pastabas:
54.1.1.

alkoholio ir kitų svaigiųjų ar narkotinių medžiagų vartojimas jaunų

žmonių tarpe (T3);
54.1.2.

infrastruktūros masiniam sportavimui trūkumą (T2);

54.1.3.

nedidelį sveikatingumo programų prieinamumą jauniems žmonėms (T3);

54.2. Duomenys rodo, jog alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų prieinamumas yra gana
didelė Švenčionių rajono savivaldybės problema.

Jaunimo politikos situacija

55. Švenčionių rajono savivaldybėje jaunimo politika gana plačiai reglamentuota,
sudarytos prielaidos tolimesniam jaunimo politikos vystymui.
56. Savivaldybėje 2009 m. patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo
politikos koncepcija, numatanti pagrindinius jaunimo politikos tikslus, veiklos principus,
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų ir savivaldybės santykis, numatoma jaunimo
politikos plėtros vizija savivaldybėje.
57. Nuo 2011 m. savivaldybėje suformuota Jaunimo reikalų taryba (JRT), kuri sudaryta
pariteto principu iš 6 savivaldybės deleguotų ir 6 jaunimo atstovų. JRT turi savo nuostatus,
veiklos reglamentą bei veiklos planą. Taip pat JRT teikia metinę veiklos ataskaitą savivaldybės
tarybai.
58. Švenčionių

rajono

savivaldybėje

2009

m.

patvirtinta

jaunimo

reikalų

koordinatoriaus (JRK) pareigybė, tačiau nėra įsteigtas atskiras etatas. JRK pareigas atlieka 2
žmonės – Švenčionių rajono mero patarėja bei jaunimo reikalų koordinatorė, dirbanti Švenčionių
miesto kultūros centre. Atskiri JRK pareigas atliekančių žmonių veiklos planai nėra sudaromi,
taip pat neteikiamos veiklos ataskaitos.
59. Savivaldybėje nėra įsteigta regioninė jaunimo organizacijų taryba, kuri turėtų
deleguoti jaunimo atstovus į JRT. 2012 metų gruodį planuojama įsteigti regioninę jaunimo
organizacijų tarybą – Švenčionių rajono jaunimo organizacijų tarybą Apskritasis stalas.
60. Remiantis Ataskaitos duomenimis, jaunimas, jaunimo ir su jaunimu dirbančios
organizacijos į jaunimo politikos formavimą įsitraukia per JRT veiklą, taip pat gali dalyvauti
savivaldybės tarybos, komitetų ar komisijų posėdžiuose.
61. Švenčionių rajono savivaldybės biudžete nuo 2012 m. numatytas jaunimo politikos
įgyvendinimui skiriamas biudžetas. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloms ir
projektams numatyta 20 tūkst. litų.
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62. Iki 2012 m. savivaldybė savo lėšomis organizuodavo renginius, skirtų jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijoms, taip pat renginius kvalifikacijai tobulinti, skirdavo lėšas
organizacijų steigimo išlaidoms padengti. Taip pat kitomis priemonėmis prisidėdavo prie
jaunimo iniciatyvų įgyvendinimo.
63. Savivaldybės strateginiuose planavimo ar plėtros dokumentuose jaunimo politikai
atskiri tikslai ir uždaviniai nėra suformuluoti. Jaunimo tikslinę amžiaus grupę liečiantys tikslai į
strateginiame plane numatyti atskirose programose ir priemonėse, kurios detalizuojamos
aktyvios darbo rinkos, kultūros, socialinės paramos, švietimo ir sporto, bei sveikos visuomenės
programose. Minėtose programose numatytas priemones pavedama vykdyti tiems savivaldybės
skyriams ir institucijoms, kuriu funkcijos susijusios su socialinėmis paslaugomis, kultūra, sportu,
švietimu.
64. Remiantis Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo Ataskaita, galima
teigti, jog jaunimo politika Švenčionių rajono savivaldybėje yra pakankamai reglamentuota,
tačiau iki galo nėra efektyviai įgyvendinama.

Problemų medžiai

65. Tyrimais bei diskusijomis identifikuotų problemų apibendrinimas pateikiamas 2–6
prieduose.

III. PRIORITETINIŲ VEIKLOS KRYPČIŲ NUSTATYMAS

66. Šiame skyriuje pateikiamos prioritetinėms kryptys, kurioms svarbu skirti daugiau
dėmesio sprendžiant Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo problemas.
67. Prioritetinės veiklos kryptys:
68. Sklandi integracija į darbo rinką.
68.1. Profesinis orientavimas visuose lygmenyse, parama renkantis profesiją,
artimesnis bendradarbiavimas tarp švietimo, verslo ir kitų įstaigų.
68.2. Verslumo kompetencijų ugdymas.
68.3. Daugiau galimybių įgyti darbinės patirties, dalyvauti stažuočių ir sezoninio darbo
programose.
68.4. Lengvesnės sąlygos pradėti savo verslą.
68.5. Tikslingesnė

ir

palankesnė

informavimo

sistema

apie

egzistuojančias

įsidarbinimo, kvalifikacijos įgijimo galimybes.
69. Neformalaus ugdymo plėtra, esamos infrastruktūros prieinamumas:
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69.1. Sąlygų išnaudoti mokyklos infrastruktūrą aktyviam jaunuolių laisvalaikio
praleidimui sudarymas (aktų, sporto salės ir pan.).
69.2. Adekvatus ir kryptingas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
finansavimas.
69.3. Didesnis su jaunimu dirbančių institucijų bendradarbiavimas.
69.4. Institucijose

esančios

infrastruktūros

atvirumas

jaunimo

iniciatyvoms,

pritaikymas jaunų žmonių poreikiams.
69.5. Neformalaus ugdymo paslaugų kokybės užtikrinimas.
70. Pilietinis aktyvumas ir darbo su jaunimu sistemos plėtra.
70.1. Darbo su jaunimu ir atviro darbo su jaunimu sistemos plėtra
70.2. Sisteminga jaunimo poreikių analizė.
70.3. Darbo su jaunimu ir neformalaus ugdymo metodų plėtra, naujų jaunimo
užimtumo formų kūrimas.
70.4. Jaunimui atvirų erdvių infrastruktūros plėtimas (atvirų jaunimo centrų steigimas).
70.5. Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemų plėtra.
71. Saugios aplinkos jauniems žmonėms kūrimas:
71.1. Žalingų įpročių prevencijos programos.
71.2. Sveikatingumo propagavimas.
71.3. Sporto visiems programų įgyvendinimas.

IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

72. Plane numatomi keturi pagrindiniai tikslai ir įvardijami uždaviniai jiems
įgyvendinti.
73. Pirmas tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms sėkmingai integruotis į darbo
rinką, ugdyti profesines bei verslumo kompetencijas.
74. Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti:
74.1. Parengti ir įgyvendinti jaunimo ekonominio verslumo skatinimo programas.
74.2. Siekti kokybiško tarp institucinio bendradarbiavimo įgyvendinant integracijos į
darbo rinką programas įtraukiant švietimo, savivaldybės bei verslo atstovus.
74.3. Teikti jaunimo poreikius atitinkančias informavimo ir konsultavimo paslaugas bei
plėsti profesinio orientavimo sistemą.
74.4. Tobulinti ir plėtoti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, užtikrinti
informacijos pasiekiamumą jaunimui patogiai kanalais apie egzistuojančias galimybes.
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74.5. Įgyvendinti bendradarbiavimą tarp vietos verslo atstovų, siekiant sudaryti sąlygas
jauniems žmonėms įgyti darbinės patirties.
75. Antras tikslas – užtikrinti jaunimo užimtumo ir turiningo laisvalaikio galimybes.
76. Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti:
76.1. Plėtoti jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms prieinamą
infrastruktūrą, atitinkančią jaunų žmonių poreikius.
76.2. Vystyti jaunimo užimtumo programas per sporto visiems, mėgėjiško meno
iniciatyvas bei nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtrą, taip pat sutvarkyti ir pritaikyti
viešųjų erdvių (krepšinio aikštelių, stadionų ir pan.) infrastruktūrą.
76.3. Užtikrinti darbo su jaunimu plėtrą bei įvairių institucijų (mokyklų, kultūros,
bendruomenių centrų ir pan.) erdvių atitikimą jaunimo poreikiams ir prieinamumą jaunimui.
76.4. Sistemingai vertinti ir kelti kompetencijas asmenų, dirbančių su jaunimu kultūros,
švietimo, sporto, socialinių reikalų ir kitose įstaigose, suteikiant žinių apie neformalų ugdymą
bei darbą su jaunimu.
76.5. Sukurti neformalaus ugdymo kokybės vertinimo sistemą.
77. Trečias tikslas – kurti saugią aplinką jauniems žmonėms.
78. Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti:
78.1. Bendradarbiaujant

su

teisėsaugos

institucijomis

ir

nevyriausybinėmis

organizacijomis bei bendruomenėmis skatinti nusikalstamumo prevenciją.
78.2. Ugdyti jaunų žmonių sąmoningumą, ypatingą dėmesį kreipiant patyčių ir
psichologinio smurto jaunimo tarpe problemoms.
78.3. Plėtoti socialinių ir psichologinių paslaugų sritį socialinę atskirtį patiriančiam
jaunimui.
78.4. Rengti ir skleisti informaciją apie sveiką gyvenimo būdą bei užtikrinti įvairių
priklausomybės formų prevenciją.
79. Ketvirtas tikslas – skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą
visuomeniniame gyvenime.
80. Uždaviniai šiam tikslui įgyvendinti:
80.1. Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje, kultūrinėje bei tarptautinėje veikloje
ir pilietinį aktyvumą.
80.2. Sudaryti ir įgyvendinti programas jaunų žmonių socialinių kompetencijų
ugdymui, remiantis neformalaus ugdymo ar darbo su jaunimu metodais.
80.3. Užtikrinti neformalaus ugdymo programų plėtrą, jų prieinamumą jauniems
žmonėms, ypač kaimo vietovėse.
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80.4. Švenčionių rajono savivaldybėje didinti jaunimo politikos biudžeto eilutę,
siekiant skatinti ir remti jaunimo organizacijas bei jaunimo iniciatyvas, taip pat institucinės
veiklos programas.
80.5. Įtraukti jaunus žmones į jaunimo politikos planavimą ir įgyvendinimą.

V. PLANO ĮGYVENDINIMAS

81. Plano įgyvendinimo laikotarpis – 2013–2018 m.
82. Plano priemonių įgyvendinimo laikotarpis – 2013–2015 m. ir 2016–2018 m.
83. Planas bus peržiūrimas ir esant poreikiui koreguojamas, tikslinami tikslai,
uždaviniai ir vertinimo kriterijai rengiant 2016–2018 m. priemonių planą.
84. Pirmojo tikslo „Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms sėkmingai integruotis į darbo
rinką, ugdyti profesines bei verslumo kompetencijas“ vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:
Vertinimo kriterijai
Jaunų žmonių (16–29m.) nedarbo lygis
Švenčionių rajono savivaldybėje (procentai,
mažėjimas)
Jaunų žmonių (16–29m.) turinčių savo verslą
(procentas, didėjimas)

82.1.

82.2.

2012 m.
17

2015 m.
14

2018 m.
11

6

8

10

85. Antrojo tikslo „Užtikrinti jaunimo užimtumo galimybes“ vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės:
Vertinimo kriterijai
Jaunimo poreikius atitinkančių ir jiems atvirų
erdvių skaičius (skaičius, didėjimas).
Jaunimo (14–29 m.) dalyvaujančio jaunimo
organizacijų ar neformalių grupių veikloje
procentas (procentas, didėjimas).

83.1.
83.2.

2012 m.
2

2015 m.
5

2018 m.
8

10

12

14

86. Trečiojo tikslo „Kurti saugią aplinką jauniems žmonėms“ vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės:

84.1.
84.2.
84.3.

Vertinimo kriterijai
Jaunimo iniciatyvoms remti skiriamo biudžeto
didėjimas (skaičius, didėjimas)
Jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas
(skaičius, didėjimas)
Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų jaunimo
politikos įgyvendinimui finansuojant jaunimo
projektus,
vienam
toje
savivaldybėje
gyvenančiam jaunam žmogui (14–29 m.) tenkanti

2012 m.
20 000

2015 m.
34 000

2018 m.
55 000

3

4

4.5

3.7

7

10

13

84.4.

dalis (litais).
Sportuojančio jaunimo (14–29 m.) skaičius
(procentais, didėjimas).

59

63

67

87. Ketvirtojo tikslo „Skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą
visuomeniniame gyvenime” vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

85.1.
85.2.

Vertinimo kriterijai
Jaunimo (14–29 m.) dalyvaujančio savanoriškoje
veikloje procentas (procentai, didėjimas)
Paremtų jaunimo iniciatyvų pilietiškumo ir
aktyvaus dalyvavimo srityje skaičius (skaičius,
didėjimas)

2012 m.
14

2015 m.
16

2018 m.
18

5

10

15

88. Vertinimo kriterijų duomenų rinkimo lentelė:
Nr.
86.1

86.2
86.3

86.4

Kriterijus
Jaunų žmonių (16–29 m.) nedarbo lygis
Elektrėnų savivaldybėje (procentais,
mažėjimas)
Jaunų žmonių (16–29 m.) turinčių savo
verslą (procentas, didėjimas)
Jaunimo poreikius atitinkančių ir jiems
atvirų erdvių skaičius (skaičius,
didėjimas).
Jaunimo (14–29 m.) dalyvaujančio
jaunimo organizacijų ar neformalių
grupių veikloje procentas (procentai,
didėjimas)

86.5

Sportuojančio jaunimo (14–29 m.)
skaičius (procentai, didėjimas)

86.6

Jaunimo iniciatyvoms remti skiriamo
biudžeto didėjimas (skaičius, didėjimas)

86.7

Jaunimo politikos įgyvendinimo
vertinimas (skaičius, didėjimas)

86.8

Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų
jaunimo politikos įgyvendinimui
finansuojant jaunimo projektus, vienam
toje savivaldybėje gyvenančiam jaunam
žmogui (14–29 m.) tenkanti dalis

Duomenų šaltinis
Lietuvos darbo biržos duomenys.

Lietuvos darbo biržos duomenys.
Jaunimo reikalų koordinatoriaus
duomenys.
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo
problematikos tyrimas, 2012 m., dalis
3.9. Dalyvavimas, tiriamųjų
pasiskirstymas pagal dalyvavimo NVO
veikloje rodiklį.
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo
problematikos tyrimas, 2012 m., dalis
3.11. Mityba ir poilsis, tiriamųjų
pasiskirstymas pagal fizini aktyvumą
laiko trukme per dieną.
Savivaldybės Švietimo skyriaus,
Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus
duomenys.
Jaunimo politikos įgyvendinimo
Švenčionių rajono savivaldybėje kokybės
vertinimo ataskaita, 2012 m., dalis 2.1.,
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo
politikos vertinimas.
Savivaldybės administracijos,
Savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus duomenys.
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86.9

86.10

(litais).
Jaunimo (14–29 m.) dalyvaujančio
savanoriškoje veikloje procentas
(procentai, didėjimas)

Paremtų jaunimo iniciatyvų
pilietiškumo ir aktyvaus dalyvavimo
srityje skaičius (skaičius, didėjimas)

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo
problematikos tyrimas, 2012 m., dalis
3.9. Dalyvavimas, tiriamųjų
pasiskirstymas pagal dalyvavimo
savanoriškoje veikloje rodiklį.
Jaunimo reikalų koordinatoriaus
duomenys.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

89. Plano įgyvendinimą koordinuoja Jaunimo reikalų koordinatorius.
90. Kasmet iki kovo 15 d. atsakingi savivaldybės skyriai ir institucijos pateikia Jaunimo
reikalų koordinatoriui priemonių įgyvendinimo ataskaitas.
91. Jaunimo problemų sprendimo Švenčionių rajono savivaldybėje 2013–2015 m.
priemonių planas tvirtinamas kartu su šiuo dokumentu.
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Jaunimo problemų sprendimo
Švenčionių rajono savivaldybėje
2013–2018 m. plano
(1 priedas)

JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
PRIEMONIŲ PLANAS 2013 – 2015 METAMS
Tikslas / Uždavinys /
Vertinimo kriterijus
Terminas
Vykdytojas
Finansavimas
Suinteresuotos šalys
Priemonė*
1. Tikslas – Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms sėkmingai integruotis į darbo rinką, ugdyti profesines bei verslumo kompetencijas
1.1. Uždavinys – Parengti ir įgyvendinti jaunimo ekonominio verslumo skatinimo programas.
1.1.1. Kasmet rengti
1.1.1.1.Surengti 2
2013–2015 m. Savivaldybės finansų
Bendros
Verslumo skatinimo
jaunimo verslumo
konkursai, kurio metu
skyrius, jaunimo
savivaldybės
srityje dirbančios
konkursus.
paremtos 6 jaunimo
reikalų koordinatorius, lėšos, rėmėjų
nevyriausybinės
verslumo iniciatyvos.
Jaunimo reikalų
lėšos, Europos
organizacijos, verslo
taryba.
Sąjungos 2014–
atstovai, švietimo įstaigos
2020 m.
Jaunimo reikalų
programos lėšos. departamentas prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.
1.2. Uždavinys – Siekti kokybiško tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant integracijos į darbo rinką programas įtraukiant švietimo,
savivaldybės bei verslo atstovus.
1.2.1. Savivaldybės mastu
1.2.1.1. Sukurta
2013–2014 m. Savivaldybės
Bendros
Verslo atstovai, verslo
sukurti vietos verslininkų
tinklas, kuriam
švietimo, finansų
savivaldybės
įmonių susivienijimai.
tinklą, galintį konsultuoti ir priklauso bent 5 vietos
skyrius, jaunimo
lėšos.
padėti jaunimui kurti verslą. verslininkų.
reikalų koordinatorius.
1.2.2. Savivaldybės mastu
1.2.2.1. Sukurta
2013–2015 m. Teritorinė darbo birža. Europos Sąjungos Jaunimo reikalų
sukurta programa sudaranti programa, kurioje
2014–2020 m.
koordinatorius, verslo
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galimybes jauniems
kasmet dalyvauja ne
programos lėšos. atstovai.
žmonėms atlikti praktiką
mažiau 30 jaunų
arba stažuotę verslo ar
žmonių.
2
valstybinėse institucijose.
1.3. Uždavinys – Teikti jaunimo poreikius atitinkančias informavimo ir konsultavimo paslaugas bei plėsti profesinio orientavimo sistemą.
1.3.1. Įgyvendinti karjeros
1.3.1.1. Įgyvendintos
2013–2015 m. Savivaldybės švietimo Bendros
Jaunimo reikalų
planavimo įgūdžių įgijimo
2 karjeros planavimo
skyrius, Karjeros
savivaldybės
koordinatorius, teritorinė
programas.
įgūdžių programos.
ugdymo ir planavimo lėšos, Europos
daro birža, švietimo
centrai.
Sąjungos 2014–
įstaigos, nevyriausybinės
2020 m.
organizacijos.
programos lėšos.
2013–2015 m. Savivaldybės švietimo Europos Sąjungos Jaunimo reikalų
1.3.2. Plėsti profesinio
1.3.2.1. Plėsti
skyrius.
2014–2020 m.
koordinatorius, teritorinė
taškų tinklo veiklą švietimo profesinio orientavimo
programos lėšos. darbo birža.
įstaigose.
taškų darbo laiką,
prieinamumą ne
pamokų metu.
1.3.2.2. Kiekvienas
padalinys per metus
įgyvendina bent 2
iniciatyvas, skirtas
mokinių profesiniam
orientavimui.
1.4 uždavinys – Tobulinti ir plėtoti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, užtikrinti informacijos pasiekiamumą jaunimui patogiai
kanalais apie egzistuojančias galimybes.
1.4.1. Atlikti dabar
1.4.1.1. Atlikta analizė 2013 m.
Teritorinė darbo birža, Papildomo
Savivaldybės taryba,
vykdomų informavimo ir
ir pateikti
jaunimo reikalų
poreikio lėšoms
nevyriausybinės
konsultavimo paslaugų
informavimo ir
koordinatorius,
nėra.
organizacijos.
jauniems žmonėms
konsultavimo
Karjeros planavimo ir
įvertinimą ir parengti
paslaugų teikimo
ugdymo centrai.
tobulinimo siūlymus.
tobulinimo siūlymai.
2

Rekomenduojama 3.3. priemonę įgyvendinti nacionaliniu mastu.
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1.5 uždavinys – Įgyvendinti bendradarbiavimą tarp vietos verslo atstovų, siekiant sudaryti sąlygas jauniems žmonėms įgyti darbinės patirties.
1.5.1. Bendradarbiaujant su 1.5.1.1. Sukurta
2014–2015 m. Teritorinė darbo birža, Bendros
Jaunimo reikalų taryba,
darbo birža ir vietos verslo
programa, kurioje per
jaunimo reikalų
savivaldybės
jaunimo ir su jaunimu
atstovais įgyvendinti
metus dalyvauja ne
koordinatorius,
lėšos, Europos
dirbančios organizacijos,
sezoninio darbo jauniems
mažiau kaip 50 jaunų
Karjeros planavimo ir Sąjungos 2014–
jaunimas.
žmonėms programą.
žmonių.
ugdymo centrai.
2020 m.
programos lėšos.
2. Tikslas – Užtikrinti jaunimo užimtumo galimybes.
2.1. Uždavinys – Plėtoti jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms prieinamą infrastruktūrą, atitinkančią jaunų žmonių
poreikius.
2.1.1.1. Įvertinta
2.1.1. Įvertinti
2013–2015 m. Jaunimo reikalų
Bendros
Bendruomenės, jaunimo
savivaldybės situacija,
savivaldybėje esančios
koordinatorius,
savivaldybės
ir su jaunimu dirbančios
infrastruktūros
parengtos tobulinimo
jaunimo reikalų
lėšos.
organizacijos.
prieinamumą jaunimo
rekomendacijos ir
taryba.
numatytos ne mažiau
organizacijoms ir
kaip 4 naujos erdvės,
neformalioms jaunimo
grupėms bei parengti
galinčios talpinti iki
tobulinimo rekomendacijas, 30 jaunų žmonių.
numatyti potencialias
erdves.
2.1.2. Steigti naujus atvirus 2.1.2.1. Įsteigti 3 nauji 2013–2015 m. Jaunimo reikalų
Bendros
Bendruomenės, jaunimo
jaunimo centrus ir atviras
atviri jaunimo centrai
koordinatorius,
savivaldybės
ir su jaunimu dirbančios
erdves jaunimui.
arba atviros erdvės
savivaldybės finansų
lėšos, Europos
organizacijos.
jaunimui, galinčios
skyrius, teritorijų
Sąjungos 2014–
talpinti 50–80 jaunų
planavimo ir
2020 m.
žmonių.
architektūros skyrius. programos lėšos.
2.1.3. Užtikrinti Atvirų
2.1.3.1. Suteikti
2013–2015 m. Jaunimo reikalų
Bendros
Jaunimo reikalų taryba,
jaunimo centrų bei atvirų
finansavimą patalpų
koordinatorius,
savivaldybės
bendruomenės, jaunimo
jaunimo erdvių veiklą.
išlaikymui bei veiklų
savivaldybės finansų
lėšos, Europos
ir su jaunimu dirbančios
vykdymui.
skyrius.
Sąjungos 2014–
organizacijos.
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2.1.3.2.Įsteigti
2020 m.
jaunimo darbuotojų
programos lėšos.
etatus atviruose
jaunimo centruose bei
erdvėse ir užtikrinti
etatų išlaikymą.
2.2. Uždavinys – Vystyti jaunimo užimtumo programas per sporto visiems, mėgėjiško meno iniciatyvas bei nevyriausybinių organizacijų
veiklos plėtrą, taip pat sutvarkyti ir pritaikyti viešųjų erdvių (krepšinio aikštelių, stadionų ir pan.) infrastruktūrą
2.2.1. Renovuoti sporto
2.2.1.1. Renovuota 3
2013–2015 m. Savivaldybės teritorijų Bendros
Bendruomenės, sporto
aikšteles.
sporto aikštelės,
planavimo ir
savivaldybės
srityje veikiančios
galinčios talpinti iki
architektūros skyrius. lėšos, rėmėjų
organizacijos, klubai.
50 jaunų žmonių.
lėšos, Europos
Sąjungos 2014–
2020 m.
programos lėšos.
2.2.2. Rengti masinius
2.2.2.1. Kasmet rengti 2013–2015 m. Savivaldybės švietimo Bendros
Švietimo įstaigos,
neprofesionalų sportą
sporto šventes, kuriose
skyrius.
savivaldybės
Bendruomenės, sporto
propaguojančius renginius
dalyvautų nemažiau
lėšos, rėmėjų
srityje veikiančios
(sporto šventes).
nei 100-200 žmonių.
lėšos
organizacijos, klubai.
2.2.3. Remti jaunimo
2.2.3.1. Parengti bent 2013–2014 m. Savivaldybės kultūros Bendros
Kultūros, meno srityje
iniciatyvas skatinančias
4 projektai skatinantys
skyrius.
savivaldybės
veikiančios jaunimo ir
neprofesionalaus meno
neprofesionalaus
lėšos, rėmėjų
kitos nevyriausybinės
plėtrą.
meno plėtrą.
lėšos.
organizacijos.
2.2.4. Remti neformalių
2.2.4.1.Paremtos bent 2013–2015 m. Savivaldybės
Bendros
Jaunimo reikalų taryba,
jaunimo grupių bei jaunimo 5 veiklos ar projektai,
Švietimo, skyrius,
savivaldybės
jaunimo ir su jaunimu
ir su jaunimu dirbančių
skatinantys jaunimo
Finansų skyrius.
lėšos.
dirbančios organizacijos.
organizacijų veiklas ir
užimtumą.
iniciatyvas.
2.3. Uždavinys – Užtikrinti darbo su jaunimu plėtrą bei įvairių institucijų (mokyklų, kultūros, bendruomenių centrų ir pan.) erdvių atitikimą
jaunimo poreikiams ir prieinamumą jaunimui
2.3.1. Įvertinti esamą
2.2.1.1. Numatytos
2013–2015 m. Savivaldybės švietimo Bendros
Bendruomenės, jaunimo
poreikį ir numatyti įstaigas
bent 5 erdvių
skyrius, jaunimo
savivaldybės
organizacijos,
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ar vietas, kuriose erdvė būtų savivaldybės
reikalų koordinatorius. lėšos, Europos
nevyriausybinės
pritaikyta jaunų žmonių
teritorijoje, kuriose
Sąjungos 2014–
organizacijos.
poreikiams.
erdvė atitinka jaunų
2020 m.
žmonių poreikius ir
programos lėšos.
yra prieinama vasaros,
savaitgalių ir po darbo
metu.
2.4. Uždavinys – Sistemingai vertinti ir kelti kompetencijas asmenų, dirbančių su jaunimu kultūros, švietimo, sporto, socialinių reikalų ir kitose
įstaigose, suteikiant žinių apie neformalų ugdymą bei darbą su jaunimu.
2.4.1. Kelti įstaigų
2.4.1.1. 30 darbuotojų 2014–2015 m. Savivaldybės švietimo Bendros
Su jaunimu dirbančios
(dirbančių su jaunimu)
įgiję jaunimo
skyrius, savivaldybės
savivaldybės
įstaigos.
darbuotojų darbo su
darbuotojo
kultūros skyrius.
lėšos, Europos
jaunimu kompetencijas.
kvalifikaciją.
Sąjungos 2014–
2020 m.
programos lėšos
2.4.2. Organizuoti
2.4.2.1. Surengti bent 2013–2015 m. Jaunimo reikalų
Bendros
Valstybinės ir
mokymus su jaunimu
2 mokymai per metus,
koordinatorius,
savivaldybės
savivaldybės institucijos
dirbančių institucijų
kuriuose dalyvavo
savivaldybės švietimo lėšos
dirbančios su jaunimo
darbuotojams, suteikiant
bent 30 tikslinės
skyrius.
tiksline grupe.
žinių apie darbą su jaunimu grupės žmonių.
ir neformalų ugdymą.
2.5. Uždavinys – Sukurti neformalaus ugdymo kokybės vertinimo sistemą.
2.5.1. Įgyvendinti
2.5.1.1. Įgyvendinta
2014–2015 m. Savivaldybės švietimo Papildomo
Neformalaus ugdymo
neformalaus ugdymo
sistema.
skyrius.
poreikio lėšoms
paslaugas teikiančios
krepšelio sistemą
nėra.
nevyriausybinės
Švenčionių rajono
organizacijos ir su
savivaldybėje.
jaunimu dirbančios
įstaigos.
2.5.2. Parengti ir įdiegti
2.5.2.1. Parengta ir
2013–2015 m. Savivaldybės švietimo Bendros
Jaunimo ir su jaunimu
neformalaus ugdymo
įdiegta neformalaus
skyrius, jaunimo
savivaldybės
dirbančios organizacijos,
kokybės vertinimo sistemą. ugdymo kokybės
reikalų koordinatorius. lėšos.
neformalaus ugdymo
vertinimo sistema.
teikėjai, kitos
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nevyriausybinės
organizacijos.
3. Tikslas – kurti saugią aplinką jauniems žmonėms.
3.1. Uždavinys – Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei bendruomenėmis skatinti
nusikalstamumo prevenciją.
3.1.1. Remti jaunimo
3.1.1.1. Paremta bent
2013–2015 m. Savivaldybės
Bendros
Savivaldybės taryba,
organizacijų iniciatyvas ir
5 jaunimo
administracija,
savivaldybės
jaunimo ir su jaunimu
projektus.
organizacijų
dirbančios organizacijos.
jaunimo reikalų
lėšos, Europos
iniciatyvų ar projektų.
koordinatorius.
Sąjungos
programa
„Veiklus
jaunimas“, kitos
ES programos.
3.1.2. Finansavimo
3.1.2.1. Įtraukta
2013–2014 m. Jaunimo reikalų
Papildomo
Savivaldybės
konkursuose įtraukti
nuostata suteikianti
koordinatorius,
poreikio lėšoms
administracija, jaunimo ir
nuostatą, suteikiančią
daugiau balų
savivaldybės finansų
nėra.
su jaunimu dirbančios
daugiau balų teikiant
paraiškoms, kurios
skyrius.
organizacijos, valstybinės
paraiškas
teikiamos
įstaigos.
bendradarbiaujančioms
bendradarbiaujant
jaunimo organizacijoms ir
jaunimo
valstybinėms institucijoms. organizacijoms ir
institucijoms.
3.2. Uždavinys – Ugdyti jaunų žmonių sąmoningumą, ypatingą dėmesį kreipiant patyčių ir psichologinio smurto jaunimo tarpe problemoms.
3.2.1. Parengti ir vykdyti
3.2.1.1. 15 klasių
2013–2015 m. Savivaldybės
Bendros
Jaunimo ir su jaunimu
mokinių klasių (įtraukiant
dalyvavusių ugdymo
Švietimo skyrius.
savivaldybės
dirbančios
visa mokyklos
programoje kasmet.
lėšos.
nevyriausybinės
bendruomenę) ugdymo,
organizacijos.
komandų formavimo,
konfliktų sprendimo ir kt.
programas.
3.3. Uždavinys – Plėtoti socialinių ir psichologinių paslaugų sritį socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui.
3.3.1. Atlikti esamų
3.3.1.1. Parengtas ir
2014–2015 m. Socialinės paramos
Bendros
Valstybinės ir
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socialinių ir psichologinių
įdiegtas sistemų
skyrius
savivaldybės
savivaldybės institucijos
paslaugų pagalbos sistemos tobulinimo planas,
lėšos.
dirbančios socialinių
analizę ir parengti
įgalinantis stebėti
paslaugų srityje.
tobulinimo planą.
pokyčius.
3.4. Uždavinys – Rengti ir skleisti informaciją apie sveiką gyvenimo būdą bei užtikrinti įvairių priklausomybės formų prevenciją.
3.4.1. Rengti švietėjiškas
3.4.1.1. Įvykę 6
2013–2015 m. Savivaldybės
Bendros
Jaunimo ir su jaunimu
akcijas bei renginius,
renginiai, kurių
Visuomenės sveikatos savivaldybės
dirbančios organizacijos,
informuojančius jaunimą
kiekviename dalyvavo
biuras.
lėšos.
sporto klubai,
apie sveiką gyvenseną.
bent po 50 dalyvių.
prevencinės veiklos
organizacijos.
3.4.1. Bendradarbiaujant su 3.4.1.1. Surengti 2
2014–2015 m. Švenčionių policijos
Bendros
Jaunimo ir su jaunimu
kitų savivaldybių
gerosios patirties
komisariatas, jaunimo savivaldybės
dirbančios organizacijos,
institucijomis, perimti
mainų renginiai,
reikalų koordinatorius. lėšos.
bendruomenės.
gerąją patirtį įvairių
jaunimo
priklausomybės formų
nusikalstamumo
prevencijos srityje.
prevencijos srityje.
4. Tikslas – Skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.
4.1. Uždavinys – Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje, kultūrinėje bei tarptautinėje veikloje ir pilietinį aktyvumą.
4.1.1. Remti jaunimo
4.1.1.1. Paremtos bent 2013–2015 m. Savivaldybės
Bendros
Jaunimo reikalų taryba,
organizacijų iniciatyvas ir
10 įvairių iniciatyvų,
Švietimo, skyrius,
savivaldybės
jaunimo ir su jaunimu
projektus, skatinančius
kuriomis
Finansų skyrius.
lėšos.
dirbančios organizacijos.
savanorystę.
populiarinamas
savanoriavimas.
4.1.2. Rengti jaunimo
4.1.2.1 Kasmet įvykę
2013–2015 m. Jaunimo reikalų
Bendros
Jaunimo reikalų taryba,
veiklos pristatymus
ne mažiau 20
koordinatorius,
savivaldybės
jaunimo ir su jaunimu
mokyklose.
pristatymų.
savivaldybės švietimo lėšos.
dirbančios organizacijos.
skyrius, savivaldybės
kultūros skyrius.
4.1.3. Į kultūrinių renginių
4.1.3.1. Įvykę bent 6
2013–2015 m. Savivaldybės švietimo Papildomo
Bendruomenės, jaunimo
organizavimą įtraukti
kultūriniai renginiai, į
skyrius, kultūros
poreikio lėšoms
ir su jaunimu dirbančios
jaunimo ir su jaunimu
kurių organizavimą
skyrius, jaunimo
nėra.
organizacijos, jaunimo
dirbančias organizacijas.
buvo įtrauktos
reikalų koordinatorius.
reikalų taryba.
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jaunimo ar su jaunimu
dirbančios
organizacijos.
4.1.4.1. Paremta bent
3 tarptautinių projektų
ne mažiau kaip 10 %
projekto vertės.

4.1.4. Remti savivaldybės
2013–2015 m. Jaunimo reikalų
Bendros
Savivaldybės taryba,
teritorijoje vykstančius arba
savivaldybės
jaunimo organizacijos.
koordinatorius,
savivaldybės teritorijoje
savivaldybės biudžeto lėšos.
veikiančių organizacijų
skyrius, investicijų
inicijuojamus jaunimo
skyrius.
tarptautinius projektus.
4.2. Uždavinys – Sudaryti ir įgyvendinti programas jaunų žmonių socialinių kompetencijų ugdymui, remiantis neformalaus ugdymo ar darbo su
jaunimu metodais.
Jaunimo organizacijos, su
2014–2015 m. Švietimo skyrius,
Bendros
4.2.1. Išplėtoti socialinių
4.2.1.1. Išplėtota
jaunimo reikalų
savivaldybės
jaunimu dirbančios
kompetencijų įgijimo
socialinių
koordinatorius
lėšos, Europos
nevyriausybinės
programą, remiantis
kompetencijų įgijimo
organizacijos ir
Sąjungos 2014–
neformalaus ugdymo
programa, kurioje
valstybinės įstaigos.
metodais.
kasmet dalyvauja ne
2020 m.
programos lėšos.
mažiau kaip 50 jaunų
žmonių.
4.3. Uždavinys – Užtikrinti neformalaus ugdymo programų plėtrą, jų prieinamumą jauniems žmonėms, ypač kaimo vietovėse.
4.3.1. Vykdyti mobilaus
4.3.1.1. Veikiantis
2014 m.
Jaunimo reikalų
Bendros
Jaunimo organizacijos, su
jaunimo centro veiklą,
mobilus jaunimo
koordinatorius.
savivaldybės
jaunimu dirbančios
plėsti mobilių paslaugų
centras.
lėšos, Europos
nevyriausybinės
prieinamumą jaunimui.
Sąjungos 2014–
organizacijos .
2020 m.
programos lėšos.
4.4. Uždavinys – Švenčionių rajono savivaldybėje didinti jaunimo politikos biudžeto eilutę, siekiant skatinti ir remti jaunimo organizacijas bei
jaunimo iniciatyvas, taip pat institucinės veiklos programas.
4.4.1. Didinti skiriamą
4.4.1.1. Užtikrinti
2013–2015 m. Savivaldybės
Bendros
Savivaldybės taryba,
biudžetą jaunimo
kasmetinį jaunimo
administracija,
savivaldybės
jaunimo ir su jaunimu
iniciatyvoms remti.
iniciatyvoms remti
jaunimo reikalų
lėšos.
dirbančios organizacijos,
skirto biudžeto
koordinatorius.
valstybinės institucijos.
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4.4.2. Sukurti institucinės
veiklos rėmimo programą
jaunimo ar su jaunimu
dirbančioms
organizacijoms.

4.4.3. Įvertinti jaunimo
politikos įgyvendinimui
reikalingų lėšų poreikį ir
sudaryti finansavimo ir lėšų
pritraukimo planus.

didėjimą bent 20 %.
4.4.2.1. Sukurta
institucinės veiklos
rėmimo programa.
4.4.2.2. Institucinės
veiklos programai
skiriama bent 20 %
jaunimo iniciatyvų
rėmimo fondo sumos.
4.4.3.1. Parengtas
finansavimo ir lėšų
pritraukimo planas.

2014–2015 m.

2013–2015 m.

Savivaldybės
administracija,
jaunimo reikalų
koordinatorius.

Jaunimo reikalų
koordinatorius,
Jaunimo reikalų
taryba,
savivaldybės finansų
4.4.3.2. Kasmet
skyrius,
įgyvendinama bent 80
savivaldybės
% parengto plano.
strateginio planavimo
ir investicijų skyrius.
4.5. Uždavinys – Įtraukti jaunus žmones į jaunimo politikos planavimą ir įgyvendinimą.
4.5.1 Organizuoti
4.5.1.1. Surengti bent 2013–2015 m. Jaunimo reikalų
reguliarius susitikimus
4 susitikimai,
taryba, jaunimo
jaunimui aktualiomis
siekiantys įtraukti
reikalų koordinatorius.
temomis, siekiant įtraukti
jaunus žmones į
jaunus žmones į
jaunimo politikos
savivaldybės jaunimo
dokumentų rengimo
politikos dokumentų
procesą.
rengimą.
4.5.2. Rengti atvirus JRT
4.5.2.1. Įvykę 12
2013–2015 m. Jaunimo reikalų
posėdžius aktualiomis
atvirų jaunimo tarybos
koordinatorius.,
jaunimui temomis, siekiant posėdžių jaunimui
jaunimo reikalų
konsultuotis su jaunais
aktualiomis temomis.
taryba.

Bendros
savivaldybės
lėšos.

Savivaldybės taryba,
jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos.

Bendros
savivaldybės
lėšos, Europos
Sąjungos 2014–
2020 m.
programos lėšos.

Savivaldybės Taryba.

Bendros
savivaldybės
lėšos.

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos,
bendruomenės.

Papildomo
poreikio lėšoms
nėra.

Savivaldybės taryba,
jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos,
valstybinės institucijos.
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žmonėmis bei įtraukti
didesnį ratą nevyriausybinių
jaunimo organizacijų.
4.5.3. Atlikti jaunimo
problematikos ir jaunimo
politikos kokybės vertinimo
tyrimus.

4.5.4. Užtikrinti Jaunimo
problemų sprendimo plano
tęstinumą.

4.5.3.1. Atlikti
jaunimo
problematikos ir
jaunimo politikos
kokybės vertinimo
tyrimai.
4.5.4.1. Parengti
Jaunimo problemų
sprendimo plano
2013–2015 m.
įgyvendinimo
ataskaitą.
4.5.4.2. Parengti naują
Jaunimo problemų
sprendimo planą
2014–2016 m.

2015 m.

Jaunimo reikalų
koordinatorius.

Bendros
savivaldybės
lėšos.

2015 m.

Jaunimo reikalų
koordinatorius.

Bendros
savivaldybės
lėšos.

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos,
savivaldybės Taryba,
savivaldybės
Administracija, Jaunimo
reikalų taryba.
Jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos,
savivaldybės Taryba,
savivaldybės
Administracija, Jaunimo
reikalų taryba.
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Jaunimo problemų sprendimo
Švenčionių rajono savivaldybėje
2013–2018 m. plano
(2 priedas)

JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2013–2018 M. PLANO TRUMPAS PRISTATYMAS
Jaunimo problemų sprendimo Švenčionių rajono savivaldybėje 2013–2018 metams
planas parengtas įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, finansuojamą
pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų 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 Švenčionių rajono savivaldybėje 2013–2018 metams
planas skirtas Švenčionių rajono savivaldybės valdžios, verslo ir visuomenės atstovams,
formuojantiems jaunimo politiką Švenčionių rajone. Planu siekiama sukurti darnią aplinką ir
prielaidas vystyti tęstinę jaunimo politiką, užtikrinant esamų priemonių plėtojimą, kylančių
problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą ir šių priemonių efektyvų veikimą, užtikrinant
tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą bei sudarant palankias sąlygas formuotis jauno
žmogaus asmenybei integruojantis į visuomenės gyvenimą.
Dokumentas parengtas atsižvelgiant 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,
Švenčionių rajono savivaldybės plėtros iki 2018 m. strateginio plano ir kitų aktualių teisės aktų
nuostatas. Rengiant planą, buvo remtasi Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo problematikos
tyrimu, Jaunimo politikos įgyvendinimo Švenčionių rajono savivaldybėje kokybės vertinimo
ataskaita, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pateikta informacija,
Švenčionių rajono savivaldybėje suorganizuotų diskusijų su jaunimo organizacijų bei su jaunimu
dirbančių organizacijų, savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų ir kitais atstovų nuomone. Taip
pat, naudotasi Lietuvos statistikos departamento, Juridinių asmenų registro, Švenčionių rajono
savivaldybės administracijos ir kitų institucijų statistiniais duomenimis. Situacijos analizei atlikti
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pasitelkta PEST analizės technika, pateikiant politinių–teisinių, ekonominių, socialinių–
kultūrinių bei technologinių veiksnių apžvalgą.

Plane išskirtos šios pagrindinės jaunimo problemos (plačiau žiūrėti II skyrių):
•

Sunki jaunų žmonių integracija į darbo rinką;

•

Jaunimo užimtumo ir turiningo laisvalaikio formų trūkumas;

•

Pilietinio aktyvumo ir dalyvavimo trūkumas jaunų žmonių tarpe;

•

Saugios aplinkos jauniems žmonėms trūkumas.

Šioms problemoms spręsti siūlomos prioritetinės veiklos kryptys (plačiau žiūrėti III
skyrių):
•

Sklandi jaunų žmonių integracija į darbo rinką;

•

Neformalaus ugdymo plėtra ir esamos infrastruktūros prieinamumas;

•

Pilietinis aktyvumas ir darbo su jaunimu sistemos plėtra;

•

Saugios aplinkos jauniems žmonėms kūrimas.

Prioritetinėms kryptims, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pasiūlytas priemonių
planas (plačiau žiūrėti Priemonių planą), kuriame pagrindiniais vykdytojais ir partneriais yra
pasiūlyti Švenčionių 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.
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Jaunimo problemų sprendimo
Švenčionių rajono savivaldybėje
2013–2018 m. plano
(3 priedas)

Neužtikrintumas
dėl ateities

Nesaugi aplinka

Savirealizacijos
trūkumas

Nepasitenkinimas
padėtimi

Nelegalus darbas

Priklausomybė nuo
socialinių pašalpų

Pajamų trūkumas

Emigracija

Žalingi įpročiai
Valstybė praranda
biudžeto lėšas
SUNKI INTEGRACIJA Į
DARBO RINKĄ

Trumpalaikės verslumo
ugdymo programos

Informacijos trūkumas
apie galimybes
Įgūdžių trūkumas

Švietimo sistema
nesuteikia reikiamų
įgūdžių
Praktikos, sezoninio
darbo trūkumas
Nekokybiškos/neadekvač
ios paslaugos

Kintanti valstybės
politika (mokesčiai,
teisinė bazė)

Silpnas tarpinstitucinis
bendradarbiavimas
Neįtraukiamos suinteresuotos
pusės (verslininkai, jauni žmonės)
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Jaunimo problemų sprendimo
Švenčionių rajono savivaldybėje
2013–2018 m. plano
(4 priedas)
Psichologinis
smurtas/ patyčios

Nepasitikėjimas tvarkos
saugotojais

Nepasitikėjimas
valstybinėmis
struktūromis

Neskatinamas
iniciatyvumas

Agresivus elgesys

Pasyvumas

SAUGIOS APLINKOS TRŪKUMAS

Nusikalstamumas

Užimtumo trūkumas

Infrastruktūros
laisvalaikiui praleisti
trūkumas
Aplinkos toleruojamas
nusikalsti linkusių žmonių
įvaizdis

Didelė jaunimo
bedarbystė
Sistemiško darbo su
pažeidžiamu jaunimu
trūkumas
Trumpas įstaigų darbo
laikas
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Jaunimo problemų sprendimo
Švenčionių rajono savivaldybėje
2013–2018 m. plano
(5 priedas)

Žalingų įpročių plėtra
Neskatinamas
iniciatyvumas
Nepasiekiami trokštami
programų rezultatai

Pilietinio aktyvumo
trūkumas
Kokybiško laisvalaikio
užimtumo trūkumas
Pasyvios
bendruomenės

Neįgyvendinamos
programos

JAUNIMO PASYVUMAS

Nesaugumo jausmas dėl
ateities
Socialinės aplinkos mažas
palaikymas

Darbo su jaunimu
paslaugų trūkumas
Palaikymo jaunimo
iniciatyvoms trūkumas
Silpnas finansavimo
programų sinergijos
efektas

Infrastruktūros praleisti
laisvalaikiui trūkumas

Visuomenės pasyvumas

Neaiškūs jaunimo srities
ilgalaikiai politiniai prioritetai
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Jaunimo problemų sprendimo
Švenčionių rajono savivaldybėje
2013–2018 m. plano
(6 priedas)

Dalyvavimo pilietiniame ir
bendruomeniniame
gyvenime trūkumas

Socialinių įgūdžių
trūkumas
Nesaugi aplinka

Mažas tobulėjimas

Pasyvus jaunimas

Lyderių trūkumas

Žalingi įpročiai
Nusikalstamumas

Informacijos apie
kompetencijos kėlimo
galimybes trūkumas

NEFORMALAUS UGDYMO / DARBO SU
JAUNIMU PASLAUGŲ TRŪKUMAS

Neišplėtotas darbas su
jaunimu

Patrauklių užimtumo
formų trūkumas
Nepakankamas finansavimas
jaunimo politikos sričiai
Neišsiaiškinti jaunimo
poreikiai

Silpnos NVO, nepasiekia
jaunų žmonių

Finansavimo mechanizmai
neprieinami jaunimo
organizacijoms,
neformalioms grupėms

Įstaigų dirbančių su
jaunimu darbuotojams
trūksta darbo su jaunimu
kompetencijų
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Jaunimo problemų sprendimo
Švenčionių rajono savivaldybėje
2013–2018 m. plano
(7 priedas)
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO GAIRĖS
Priemonė
Įgyvendinimo gairės
1. Tikslas – Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms sėkmingai integruotis į darbo rinką,
ugdyti profesines bei verslumo kompetencijas.
1.1. Uždavinys – Parengti ir įgyvendinti jaunimo ekonominio verslumo skatinimo programas.
1.1.1. Kasmet rengti jaunimo verslumo Kartu su verslumo skatinimo srityje
konkursus.
dirbančiomis
organizacijomis,
vietos
verslininkais bei šioje srityje dirbančiomis
institucijomis parengti konkurso nuostatus.
Konkurso metu sudaryti sąlygas jauniems
žmonėms sąlygas susipažinti su skirtingais
reikalavimais bei suteikti žinių apie verslo
kūrimą.
1.2. Uždavinys – Siekti kokybiško tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant integracijos į
darbo rinką programas įtraukiant švietimo, savivaldybės bei verslo atstovus.
1.2.1. Savivaldybės mastu sukurti vietos Savivaldybės mastu įtraukti vietos verslininkus
verslininkų tinklą, galintį konsultuoti ir padėti galinčius neatlygintinais pagrindais dirbti su
jaunimui kurti verslą.
jaunais žmonėmis verslumo ugdymo srityje.
Tinklo veiklą koordinuoti ir palaikyti iš
savivaldybės pusės ar per konkrečius tinklo
koordinatorius.
1.2.2. Savivaldybės mastu sukurta programa Bendradarbiaujant su darbo birža savivaldybės
sudaranti galimybes jauniems žmonėms atlikti mastu identifikuoti įmones ir įstaigas, kurios
praktiką arba stažuotę verslo ar valstybinėse galėtų priimti jaunus žmones trumpalaikėms
institucijose.3
stažuotėms ar praktikai.
1.3. Uždavinys – Teikti jaunimo poreikius atitinkančias informavimo ir konsultavimo paslaugas
bei plėsti profesinio orientavimo sistemą
1.3.1. Įgyvendinti karjeros planavimo įgūdžių Konsultuojantis su darbo birža, švietimo
įgijimo programas.
įstaigomis bei jaunimo organizacijomis
parengti programą kuri įgalintų jaunus žmones
pasirinkti profesiją, taip pat suteiktų įgūdžių
lengvinančių integraciją į darbo rinką.
1.3.2. Plėsti profesinio taškų tinklo veiklą Užtikrinti jų darbo laiką jaunimui prieinamu
švietimo įstaigose.
metu bei plėsti tinkle į visas švietimo įstaigas.
1.4. uždavinys – Tobulinti ir plėtoti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, užtikrinti
informacijos pasiekiamumą jaunimui patogiai kanalais apie egzistuojančias galimybes
1.4.1.Atlikti dabar vykdomų informavimo ir Savivaldybės mastu įvertinti konsultavimo
konsultavimo paslaugų jauniems žmonėms paslaugas teikiančių institucijų veiklą, parengti
įvertinimą ir parenti tobulinimo siūlymus.
pasiūlymus atsižvelgiant į jaunų žmonių
poreikius.
3

Rekomenduojama 2.2. priemonę įgyvendinti nacionaliniu mastu.
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1.5. uždavinys – Įgyvendinti bendradarbiavimą tarp vietos verslo atstovų, siekiant sudaryti
sąlygas jauniems žmonėms įgyti darbinės patirties.
1.5.1. Bendradarbiaujant su darbo birža ir Bendradarbiaujant su darbo birža savivaldybės
vietos verslo atstovais įgyvendinti sezoninio mastu identifikuoti įmones ir įstaigas, kurios
darbo jauniems žmonėms programą.
galėtų priimti jaunus žmones sezoniniam
darbui,
jas
skatinti
administracinėmis
priemonėmis.
2. Tikslas – Užtikrinti jaunimo užimtumo galimybes.
2.1. Uždavinys – Plėtoti jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms prieinamą
infrastruktūrą, atitinkančią jaunų žmonių poreikius.
2.1.1.
Įvertinti
savivaldybėje
esančios Siekti bendro sutarimo su švietimo ir kitomis
infrastruktūros
prieinamumą
jaunimo valstybinėmis (savivaldybės) institucijomis dėl
organizacijoms ir neformalioms jaunimo jaunimo organizacijoms prieinamos esančios
bei
parengti
tobulinimo institucijų infrastruktūros veikloms vystyti,
grupėms
rekomendacijas, numatyti potencialias erdves. ypač švietimo, sporto bei kultūros srityse.
2.1.2. Steigti naujus atvirus jaunimo centrus ir Inicijuoti atvirų erdvių jaunimui kūrimą.
atviras erdves jaunimui.
Atlikti jaunimo poreikių ir jiems patrauklių
erdvių analizę. Nustatyti, kuriose vietose
tikslinga sudaryti sąlygas atviram darbui su
jaunimu ir kur jaunimui būtų patrauklu
lankytis.
2.1.3. Užtikrinti Atvirų jaunimo centrų bei Sudaryti sąlygas atvirų jaunimo centrų veiklai,
atvirų jaunimo erdvių veiklą.
užtikrinant finansavimą darbuotojų ir patalpų
išlaikymui.
2.2. Uždavinys – Vystyti jaunimo užimtumo programas per sporto visiems, mėgėjiško meno
iniciatyvas bei nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtrą, taip pat sutvarkyti ir pritaikyti
viešųjų erdvių (krepšinio aikštelių, stadionų ir pan.) infrastruktūrą.
2.2.1. Renovuoti sporto aikšteles.
2.2.2. Rengti masinius neprofesionalų sportą Masiniai renginiai skirti ne profesionaliems
propaguojančius renginius (sporto šventes).
sportininkams skatina sveiką gyvenseną bei
yra patrauklūs jaunimui, todėl siekiant
didesnio sportinio aktyvumo rekomenduojama
inicijuoti įvairių sporto šakų renginius. Pvz.
krepšinio, futbolo turnyrai, dviračių, bėgimo
maratonai ir t.t. Sprendimus dėl konkrečių
sporto
šakų
renginių
pasirinkimo
rekomenduojama priimti įtraukiant sporto
mokyklų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, bendruomenių atstovus. Šiuos
asmenis taip pat svarbu įtraukti į renginių
organizavimą,
skatinti
savanorystę
organizuojant ir įgyvendinant renginius.
2.2.3. Remti jaunimo iniciatyvas skatinančias Finansiškai ar kitomis priemonėmis remti
neprofesionalaus meno plėtrą.
jaunimo iniciatyvas plėtoti neprofesionalų
meną. Periodiškai sudaryti erdvę jauniems
žmonėms eksponuoti savo darbus.
2.2.4. Remti neformalių jaunimo grupių bei
Finansavimo konkursų nuostatuose numatyti
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
neformalias jaunimo grupes kaip galimus
Remti neformalių jaunimo
veiklas ir iniciatyvas.
pareiškėjus.
grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių
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organizacijų veiklas ir iniciatyvas, skirtas
jaunimo užimtumui didinti.
2.3. Uždavinys – Užtikrinti darbo su jaunimu plėtrą bei įvairių institucijų (mokyklų, kultūros,
bendruomenių centrų ir pan.) erdvių atitikimą jaunimo poreikiams ir prieinamumą jaunimui.
2.3.1. Įvertinti esamą poreikį ir numatyti
Atlikti jaunimo poreikių ir jiems patrauklių
įstaigas ar vietas, kuriose erdvė būtų pritaikyta erdvių analizę. Nustatyti, kuriose vietose
jaunų žmonių poreikiams.
tikslinga sudaryti sąlygas jaunimui ir kur
jaunimui būtų patrauklu lankytis.
2.4. Uždavinys – Sistemingai vertinti ir kelti kompetencijas asmenų, dirbančių su jaunimu
kultūros, švietimo, sporto, socialinių reikalų ir kitose įstaigose, suteikiant žinių apie neformalų
ugdymą bei darbą su jaunimu.
2.4.1. Kelti įstaigų (dirbančių su jaunimu) Iniciuoti mokymus įstaigų darbuotojams
darbuotojų darbo su jaunimu kompetencijas.
neformalaus ugdymo bei darbo su jaunimu
temomis arba stengtis deleguoti savivaldybės
įstaigų darbuotojus į kitų institucijų rengiamus
mokymus. Savivaldybei rengiant kvalifikacijos
kėlimo mokymus pačiai atsižvelgti į Jaunimo
reikalų departamento patirtį ir įgyvendintas
iniciatyvas rengiant jaunimo darbuotojus.
2.4.2. Organizuoti mokymus su jaunimu
dirbančių institucijų darbuotojams, suteikiant
žinių apie darbą su jaunimu ir neformalų
ugdymą.
2.5. Uždavinys – Sukurti neformalaus ugdymo kokybės vertinimo sistemą.
2.5.1. Įgyvendinti neformalaus ugdymo Išanalizuoti Švietimo ir mokslo ministerijos
krepšelio
sistemą
Švenčionių
rajono įgyvendinamą pilotinį neformalaus ugdymo
savivaldybėje.
krepšelio
diegimo
projektą.
Inicijuoti
neformalaus ugdymo krepšelio diegimą
savivaldybėje pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos rekomendacijas.
2.5.2. Parengta ir įdiegta neformalaus ugdymo Įtraukiant suinteresuotas šalis (jaunimo reikalų
kokybės vertinimo sistemą.
tarybą, jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas, kitus neformalaus ugdymo
veiklos teikėjus) sukurti neformalaus ugdymo
įsivertinimo ir/ar išorinio vertinimo sistemą.
Įvairiomis priemonėmis skatinti neformalaus
ugdymo teikėjus ja naudotis.
3. Tikslas – Kurti saugią aplinką jauniems žmonėms.
3.1. Uždavinys – Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis bei bendruomenėmis skatinti nusikalstamumo prevenciją.
3.1.1. Remti jaunimo organizacijų iniciatyvas Remti jaunimo organizacijų iniciatyvas ir
ir projektus.
projektus, skirtus nusikalstamumo prevencijai.
Skatinti institucijas veikiančias šioje srityje
aktyviai bendradarbiauti su jaunimo ar su
jaunimu dirbančiomis organizacijomis.
3.1.2. Finansavimo konkursuose įtraukti Finansavimo konkursuose įtraukti nuostatą,
nuostatą, suteikiančią daugiau balų teikiant suteikiančią daugiau balų teikiant paraiškas
paraiškas bendradarbiaujančioms jaunimo bendradarbiaujančioms
jaunimo
organizacijoms ir valstybinėms institucijoms.
organizacijoms ir valstybinėms institucijoms.
3.2. Uždavinys – Ugdyti jaunų žmonių sąmoningumą, ypatingą dėmesį kreipiant patyčių ir
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psichologinio smurto jaunimo tarpe problemoms.
3.2.1. Parengti ir vykdyti mokinių klasių Išnaudoti savivaldybėje esamą ir kuriamą
(įtraukiant visa mokyklos bendruomenę) infrastruktūrą ir jaunimo darbuotojų rengimo
ugdymo, komandų formavimo, konfliktų procesą. Parengti klasių ugdymo programą ir
sprendimo ir kt. programas
ją įgyvendinti. Į įgyvendinimą įtraukti
parengtus jaunimo darbuotojus ir jaunimo
organizacijas.
3.3. Uždavinys – Plėtoti socialinių ir psichologinių paslaugų sritį socialinę atskirtį patiriančiam
jaunimui
3.3.1. Atlikti esamų socialinių ir psichologinių Išanalizuoti esamą paslaugų teikimo situaciją,
paslaugų pagalbos sistemos analizę ir parengti surengti diskusijas su tiksline grupe, gauti jų
tobulinimo planą.
pasiūlymus. Pagal tai parengti siūlymų paketą
(tobulinimo
planą)
savivaldybės
administracijai. Plano įgyvendinimas turi
sudaryti sąlygas stebėti pokyčius sistemoje.
3.4. Uždavinys – Skatinti sveikatingumą ir fizinį jaunų žmonių aktyvumą, rengti ir skleisti
informaciją apie sveiką gyvenimo būdą bei užtikrinti įvairių priklausomybės formų prevenciją
3.4.1. Rengti švietėjiškas akcijas bei renginius, Remti bei pavaldžioms įstaigoms pavesti
informuojančius jaunimą apie sveiką
rengti
švietėjiškas
akcijas.
Akcijų
gyvenseną.
organizavimui išnaudoti kitus įvykius, rajono
šventes, vykstančius renginius. Jų metu
patraukliai, novatoriškai skatinti jaunimą
rinktis sveiką gyvenimo būdą.
3.4.2. Bendradarbiaujant su kitų Lietuvos ir
Inicijuojant bendrus projektus ar veiklas
užsienio savivaldybių institucijomis, perimti
susipažinti ir išanalizuoti kitų Lietuvos ar
gerąją patirtį jaunimo nusikalstamumo
(užsienio) savivaldybių patirtį dirbant jaunimo
prevencijos srityje.
nusikalstamumo prevencijos srityje. Siekti
bendro finansavimo pasitelkiant nacionalines
ar Europines programas. Siūlyti savivaldybės
mastu
įgyvendinti
gerosios
praktikos
pavyzdžius.
4. Tikslas – Skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame
gyvenime.
4.1. Uždavinys – Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje, kultūrinėje bei tarptautinėje
veikloje ir pilietinį aktyvumą.
4.1.1. Remti jaunimo organizacijų iniciatyvas Finansavimo konkursų nuostatuose numatyti
ir projektus, skatinančius savanorystę.
savanorystės jaunimo tarpe skatinimą kaip
vieną iš prioritetinių veiklų.
4.1.2. Rengti jaunimo veiklos pristatymus Inicijuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių
mokyklose.
organizacijų bei mokyklų bendradarbiavimą.
Sudaryti
jaunimo
veiklos
pristatymų
mokyklose koncepciją ir ją įgyvendinti.
4.1.3. Į kultūrinių renginių organizavimą Savivaldybei ar savivaldybės teritorijoje
įtraukti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizuojant kultūrinius renginius įtraukti
organizacijas.
šioje srityje veikiančias jaunimo ar su jaunimu
organizacijas.
Konsultuotis
dirbančias
programos
sudarymo
bei
renginių
įgyvendinimo klausimais, siekti tikslingo
bendradarbiavimo.
4.1.4.
Remti
savivaldybės
teritorijoje Savivaldybės teritorijoje registruotai ar
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vykstančius arba savivaldybės teritorijoje veikiančiai organizacijai laimėjus tarptautinius
veikiančių organizacijų inicijuojamus jaunimo finansavimo konkursus, paremti organizaciją
tarptautinius projektus.
papildomo reikalingo finansavimo klausimu.
Tai užtikrins, jog organizacijos aktyviau teiks
paraiškas į įvairius fondus ir plėtos tarptautinę
veiklą.
4.2. Uždavinys – Sudaryti ir įgyvendinti programas jaunų žmonių socialinių kompetencijų
ugdymui, remiantis neformalaus ugdymo ar darbo su jaunimu metodais.
4.2.1. Išplėtoti socialinių kompetencijų įgijimo Socialinių kompetencijų įgijimas užtikrina
programą, remiantis neformalaus ugdymo
jauno žmogaus raidą. Išplėtoti šiuo metu
metodais.
vykdomą programą orientuojantis į didesnį
programos prieinamumą jauniems žmonėms.
Svarbu atkreipti dėmesį į šių įgūdžių įgijimą:
mokėjimas reikšti savo jausmus; mokėjimas
išgirsti, išklausyti draugą; pagalba; pagarba
vienas kitam; įsivaizdavimas kaip jaučiasi
kitas
(empatija),
bendradarbiavimas.
Įgyvendinti programą švietimo įstaigose ir
socialiai pažeidžiamo jaunimo tikslinei grupei.
4.3. Uždavinys – Užtikrinti neformalaus ugdymo programų plėtrą, jų prieinamumą jauniems
žmonėms, ypač kaimo vietovėse.
4.3.1. Vykdyti mobilaus jaunimo centro veiklą, Įvertinti mobilių jaunimo centrų veiklos patirtį
plėsti mobilių paslaugų prieinamumą jaunimui. kitose savivaldybėse, bei atsižvelgiant į ją
suplanuoti plėtrą ir ją įgyvendinti.
4.4. Uždavinys – Švenčionių rajono savivaldybėje didinti jaunimo politikos biudžeto eilutę,
siekiant skatinti ir remti jaunimo organizacijas bei jaunimo iniciatyvas, taip pat institucinės
veiklos programas.
4.4.1. Didinti skiriamą biudžetą jaunimo
Užtikrinti biudžeto, skiriamo jaunimo politikai
iniciatyvoms remti.
ir ypač jaunimo iniciatyvoms remti, didėjimą.
Tikslingai siekti skiriamo biudžeto augimo
bent 20 % kasmet.
4.4.2. Sukurti institucinės veiklos rėmimo
Institucinės veiklos
programos leidžia
programą jaunimo ar su jaunimu dirbančioms
organizacijoms apsimokėti bazines veiklos
organizacijoms.
išlaidas, taip sustiprindamos jų potencialą
plėtoti veiklą.
4.4.3. Įvertinti jaunimo politikos
Atlikti analizę, įvertinti veikloms įgyvendinti
įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikį ir
reikalingų lėšų kiekį, sudaryti planą nurodant
sudaryti finansavimo ir lėšų pritraukimo
turimos išteklius bei galimybes pritraukti ar
planus.
gauti lėšas iš kitų nacionalinių ar Europinių
programų.
4.5. Uždavinys – Įtraukti jaunus žmones į jaunimo politikos planavimą ir įgyvendinimą.
4.5.1 Organizuoti reguliarius susitikimus
Jaunimo reikalų taryba turi orientuotis į jaunų
jaunimui aktualiomis temomis, siekiant įtraukti žmonių įtraukimą į jaunimo politikos
jaunus žmones į savivaldybės jaunimo
dokumentų
rengimą,
konsultacijas.
politikos dokumentų rengimą.
Organizuoti reguliarius susitikimus tikslinėmis
temomis, pvz. Įsidarbinimas, tikslingas
laisvalaikis, paslaugos jauniems žmonėms ir
pan.
4.5.2. Rengti atvirus JRT posėdžius
Į Jaunimo reikalų tarybos posėdžių
aktualiomis jaunimui temomis, siekiant
darbotvarkes įtraukti ir kviesti savivaldybės
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konsultuotis su jaunais žmonėmis bei įtraukti
didesnį ratą nevyriausybinių jaunimo
organizacijų.

skyrių atstovus. Šių posėdžių metu, Jaunimo
reikalų tarybos narius supažindinti su jaunimui
aktualių
savivaldybės
skyrių
veikla,
prioritetais.
4.5.3. Atlikti jaunimo problematikos ir jaunimo Pagal patvirtintą metodiką atlikti tyrimus.
politikos kokybės vertinimo tyrimus.
4.5.4. Užtikrinti Jaunimo problemų sprendimo Parengti jaunimo problemų sprendimo plano
plano tęstinumą.
įgyvendinimo ataskaitą bei numatyti žingsnius
naujo plano 2014-2016 m. rengimui.

37

