JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. rugsėjo 24 d. Nr. JP 3
Posėdis įvyko 2021 m. rugsėjo 23 d. 15.30 val. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus
padalinyje, Žagarėje, Jaunimo g. 1.
Darbotvarkė:
1. Dėl koronaviruso pandemijos poveikio darbui su jaunimu. Lietuvos ir Branderburgo
patirtis (pranešėja V. Aleknavičienė).
2. Dėl Lietuvos jaunimo tarybos organizacijų (LiJOT) rezoliucijos „Dėl jaunimo
įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse“ (pranešėja D. Armonavičienė).
3. Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašto
„Pasiūlymai dėl jaunimo verslumo skatinimo“ (pranešėja D. Armonavičienė).
4. Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo
rinką programos įgyvendinimo (pranešėja D. Armonavičienė).
5. Dėl Joniškio r. jaunimo poreikių tyrimo (pranešėja B. Budreckaitė).
6. Einamieji klausimai.
Posėdžio pirmininkė –
Joniškio r. savivaldybės mero pavaduotoja Vaida
Aleknavičienė, posėdžio sekretorė – Joniškio r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė
Daina Armonavičienė.
Dalyvavo: Eglė Damalakaitė, Joniškio r. savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Brigita Budreckaitė,
Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro regioninės
jaunimo politikos koordinatorė, Neda Vadakojytė, jaunimo atstovė, svečio teisėmis posėdyje
dalyvavo Lietuvos mokinių savivaldų informavimo centro Joniškio skyriaus pirmininkė Fauta
Romeikaitė.
Nedalyvavo: Evelina Spiriūtė, Gasčiūnų jaunimo klubo „Ateinam“ narė, Kęstutis
Tautvaišas, Joniškio r. savivaldybės tarybos narys, Gabija Rudytė, Skaistgirio jaunimo klubo
„SJK“, Egidija Daunorienė, Joniškio r. savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir
investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.
Darbotvarkė:
1. SVARSTYTA: Pirmininkė V. Aleknavičienė pristatė tarptautinės konferencijos „Dėl
koronaviruso pandemijos poveikio darbui su jaunimu. Lietuvos ir Branderburgo“ patirtis.
2. SVARSTYTA: D. Armonavičienė supažindino tarybos narius su gautu raštu „Dėl
Lietuvos jaunimo tarybos organizacijų (LiJOT) rezoliucijos „Dėl jaunimo įgalinimo ir
dalyvavimo savivaldybėse“. Pirmininkė pasiūlė, kad rašte išdėstytos rekomendacijos ir
pasiūlymai būtų įtraukti planuojant 2022 m. jaunimo reikalų tarybos veiklos planą ir priemones.
2. NUTARTA: planuojant 2022 m. jaunimo reikalų tarybos planą numatyti jame jaunimo
įgalinimo priemones, kurios rekomenduojamos LiJOT rezoliucijoje „Dėl jaunimo įgalinimo ir
dalyvavimo savivaldybėse“.
3. SVARSTYTA: Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos rašto „Pasiūlymai dėl jaunimo verslumo skatinimo“. D.Armonavičienė
supažindino tarybos narius su minėtu raštu ir Kanados jaunimo verslumo skatinimo programos
„FUTURPRENEUR CANADA“ pristatymu. Pažymėtina, kad Joniškio r. savivaldybė šiemet
kaip vieną iš jaunimo verslumo, karjeros ugdymo formų įgyvendino jaunimo užimtumo vasarą
ir integracijos į darbo rinką programą, kurioje registravosi darbdaviai ir jaunimas. Savivaldybė
darbdaviams subsidijavo dalį jaunuolio atlyginimo.
4. SVARSTYTA. D. Armonavičenė pristatė Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros
užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo rezultatus. Šį pavasarį Joniškio

rajono savivaldybės taryba savo sprendimu patvirtino Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo
vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Programos tikslas – didinti jaunimo
užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems
žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių. Programa skirta savivaldybės jaunimui nuo 16 iki 19 m.,
besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam
gyvenamąją vietą savivaldybėje. Programos vykdymo laikas – liepos-rugpjūčio mėnesiai, ne
ugdymo proceso metu. Programa finansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis. Jos
įgyvendinimui 2021 m. skirta 3000 Eur. Savivaldybės administracija pateikė paraišką Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo užimtumo vasarą
ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkursui ir gavo papildomą
4000 Eur finansavimą. Kvietimas registruotis į Programą skelbtas birželio ir liepos mėnesiais.
Registruotis ir dalyvauti Programoje galėjo visi Joniškio rajone deklaruotą gyvenamą vietą
nurodę ir vieną iš rajono bendrojo ugdymo įstaigų lankantys jaunuoliai, tačiau prioritetas
dalyvauti Programoje buvo teikiamas jaunuoliams, kurie gyvena šeimoje, kuri augina ir (ar)
globoja 3 ir daugiau vaikų, auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, yra globojami arba
gyvena savivaldybės bendruomeniniuose globos namuose. Iš viso per liepos-rugpjūčio
mėnesius Programoje dalyvavo ir jaunuolius įdarbino 15 Joniškio rajono įmonių ir biudžetinių
įstaigų. Galimybe dalyvauti Programoje ir užsidirbti pasinaudojo 33 jaunuoliai.
5. SVARSTYTA. B. Budreckaitė pristatė Joniškio r. jaunimo poreikių tyrimo rezultatus.
Tyrimo atsakymai išryškino, kokių pramogų trūksta jaunimui, kokių laisvalaikio praleidimo
galimybių jie pasigenda, kaip jaučiasi mokykloje ir už mokyklos ribų ir kt. B. Budreckaitė
informavo, kad į išsakytus jaunuolių poreikius bus atsižvelgta planuojant ateinančių metų
jaunimo organizacijų veiklas.
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