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Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui 2021-11-05 Nr. VVPI-21/1105-2

REKOMENDACIJA DĖL DARBO SU JAUNIMU UŽTIKRINIMO IR ATVIRŲJŲ
JAUNIMO ERDVIŲ PLĖTROS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Visuomenės ir verslo plėtros institutas (toliau – VVPI), siekia užtikrinti gyventojų,
bendruomeninių organizacijų ir smulkiųjų verslų plėtrą bei bendrųjų kompetencijų ugdymo kokybę,
taip gerinant jų galimybes augti, kurti inovatyvias paslaugas ir produktus bei didinti bendruomenių
socialinę integraciją, stiprinant ryšius tarp vietos gyventojų, verslo ir valdžios visoje Lietuvoje.
Bendradarbiaujant su Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
(toliau - ZRJVOSAS) įgyvendiname iniciatyvą „Regioninių jaunimo organizacijų tarybų
apskritalizacija“.

Dėl darbo su jaunimu užtikrinimo ir atvirųjų jaunimo erdvių plėtros

Išanalizavus Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planą, 2021 m.
gegužės 7 d. patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-72 (toliau - Planas) ir
džiaugiasi, kad Zarasų rajono savivaldybėje gyvenančiam jaunimui yra teikiamos įvairios atvirojo
darbo paslaugos, kurios yra įtrauktos į socialinių paslaugų katalogą, kuris 2006 m. balandžio 5 d. yra
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-93 ir yra
reguliariai atnaujinamas pagal socialinių paslaugų poreikį.

Tačiau norime pabrėžti, kad Plane minimo Zarasų atviras jaunimo centro, kuris veikia kaip
Zarasų kultūros centro, kuris yra pavaldus Zasarų rajono savivaldybės tarybai, skyrius, veikla
neatitinka atvirųjų jaunimo centrų veiklos ir teikiamų paslaugų, kurios yra reglamentuotos atvirųjų
jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos apraše (toliau - Aprašas), 2012 m. gruodžio 11 d.
patvirtintame Lietuvos Respubliko socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-570.

Rekomenduojama sudarant ir tvirtinant Zarasų rajono savivaldybės 2022 ir tolesnių metų
socialinių paslaugų planus, numatyti, kad Zarasų atviras jaunimo centras vykdytų šias funkcijas pagal
Aprašą:

1. dirbtų su jaunais žmonėmis tiek individualiai, tiek grupėmis;



2. teiktų prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo,
sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;

3. organizuotų veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai
integracijai į darbo rinką, atsižvelgdamas į savivaldybės padėtį;

4. prireikus ir esant galimybei, teiktų arba tarpininkautų teikiant kitas laisvalaikio, socialinės ir
psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jaunimui;

5. plėtotų ir palaikytų nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis institucijomis,
susijusiomis su jaunimo reikalais, – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis,
bendruomene, ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai
teikiančiomis institucijomis – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) įgaliotais teritoriniais skyriais, socialinės
paramos skyriais, seniūnijomis;

6. plėtotų ir palaikytų ryšius su savo veiklos teritorijoje esančiais Užimtumo tarnybos
administracijos padaliniais, socialinių paslaugų centrais, pedagoginėmis-psichologinėmis
tarnybomis, kitomis su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;

7. organizuotų veiklas, skatinančias jaunimo sveikatingumą ir pozityvų požiūrį į sveiką
gyvenseną;

8. vykdytų vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, socialinio ugdymo, socialinės
reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitas programas;

9. vykdytų veiklą ne vien tik Zarasų atviro jaunimo centro patalpose, o vietose, kur jaunimas
praleidžia daugiau laiko;

10. bendrautų ir bendradarbiautų su jaunimo artimos aplinkos atstovais (tėvais, rūpintojais,
globėjais, broliais, seserimis ir pan.);

11. organizuotų ir vykdytų projektinę veiklą, taikydamas įvairias darbo su jaunimu metodikas;
12. dirbtų su savanoriais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo

nuostatomis;
13. vykdytų kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamuose Mobiliojo darbo, Atvirojo

darbo su jaunimu, Darbo su jaunimu gatvėje, Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo, Jaunimo
informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašuose apibrėžtas darbo su jaunimu veiklas.

Taip pat skatiname poreikiui esant įkurti naujas atvirąsias jaunimo erdves kitose Zarasų rajono
savivaldybės vietovėse, pavyzdžiui, Dusetose.

Dėl jaunimo ir su jaunimu dirbančių jaunimo nevyriausybinių organizacijų finansavimo
tvarkos

Džiaugiamės, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba 2021 m. birželio 4 d. priėmė
sprendimą Nr. T-103 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio
finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo



patvirtinimo“, kuriuo yra užtikrinamas jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių
organizacijų veiklos finansavimas.

Rekomenduojame inicijuoti Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo
keitimą, sudarant prioritetinę galimybę jaunimo ir su jaunimu dirbančioms nevyriausybinėms
organizacijoms pretenduoti į projektų finansavimą ne vien tik kai finansavimas projektams yra
gaunamas iš kitų šaltinių. Skatiname Zarasų rajono savivaldybės administraciją remti vietines
jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas ir projektus,
nepriklausomai nuo to, ar projektai yra gavę papildomą finansavimą iš kitų šaltinių ar ne.

Dėl jaunimo verslumo ugdymo ir investicijų į darbo rinką priemonių įgyvendinimo tvarkos
aprašo pakeitimo

Atsižvelgdami į tai, kad Zarasų rajono savivaldybėje jau keletą metų veikia jaunimo
verslumo ugdymo ir investicijų į darbo rinką priemonė, pagal Zarasų rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T-133 „Dėl jaunimo verslumo ugdymo ir
investicijų į darbo rinką priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau -
Priemonė), sveikiname šią iniciatyvą, kuria yra skatinamas jaunų žmonių verslumo ugdymas ir
integravimas į darbo rinką vietos lygmeniu.

Tuo pačiu norime atkreipti dėmesį į tai, kad pagal šios Priemonės I skyriaus 2 punktą
Priemonės veiklose gali dalyvauti jauni asmenys, kuriems yra nuo 14 iki 21 metų (įskaitytinai),
nors pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymą ši Priemonė galėtų būti laikoma,
kaip diskriminuojanti pagal amžių. Tačiau remiantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos
pagrindų įstatymu bei Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, asmenims iki 29 metų
(įskaitytinai) gali būti kuriamos atskiros priemonės šių asmenų integravimui į darbo rinką.

Rekomenduojame, kuriant ir tvirtinant jaunimo verslumo ugdymo ir investicijų į darbo
rinką priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą 2022 ir tolesniais metais:

1. užtikrinti, kad Priemonę reglamentuojantis teisės aktas būtų priimtas bent 1 mėnesį iki
vasaros pradžios, siekiant sudaryti darbdaviams pakankamai laiko Priemonės
pasirengimui ir įgyvendinimui;

2. užtikrinti, kad Priemonėje dalyvauti galėtų jauni asmenys nuo 14 iki 29 metų
(įskaitytinai) nesudarant jokių diskriminacijos apraiškų dėl amžiaus arba atsižvelgti į
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
įgyvendinamą analogišką priemonę, kuri yra 2021 m. kovo 18 d. patvirtinta Jaunimo



reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
įsakymu Nr. 2V-48 (1.4) „Dėl Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką
projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties
patvirtinimo“, kurioje dalyvių amžius yra apibrėžtas pagal jų dalyvavo švietimo
sistemoje lygį, t.y. dalyvis yra asmuo, kuris dalyvauja numatytose veiklose (įdarbintas
14-19 metų jaunas žmogus, besimokantis bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas).

Direktorius Vladas Polevičius


