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ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. 2016 m. įvyko 6 Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT)
posėdžiai, vienas iš jų el. posėdis, dėl pritarimo daliniam Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritasis stalas“ (toliau – ŠJOA „Apskritasis stalas“) finansavimui. Posėdžių metu svarstyti 24
klausimai, parengti 8 raštai: 6 – Savivaldybės administracijai dėl įvairių, jaunimo iškeltų problemų
sprendimo, 1 – ŠJOA „Apskritasis stalas“ ir 1 – JRD. Kadangi nagrinėjami klausimai yra aktualūs
jaunimui, todėl Savivaldybės administracijai 2016 m. buvo rekomenduojama įrengti apšvietimą prie
Jaunimo centro (2016 m. apšvietimas įrengtas), keisti Jaunimo centro langus (2017 m. biudžete
numatyta 18 tūkst. eurų), įrengti saugias laužavietes miesto parkuose, riedučių parką pietinėje
miesto dalyje, rasti galimybę skirti papildomus 4,5 tūkst. eurų Jaunimo centro poilsio erdvės
įkūrimui, rasti galimybę įrengti apšvietimą prie mokyklų (sąrašą parengė Didždvario gimnazijos
savanorės). Palaikant Jaunųjų gamtininkų centro savanorių iniciatyvą įrengti mini zoologijos parką
egzotiniams gyvūnams, surengtas atitinkamų Savivaldybės administracijos skyrių specialistų ir
Tarybos narių susitikimas dėl sąmatos sudarymo ir planuojamų lėšų poreikio aptarimo
SJRT posėdžiai yra atviri, juose dalyvauja daug JO ir jaunimo atstovų, taip pat kviesti
asmenys, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių specialistai, kitų įstaigų ir organizacijų
atstovai. Jaunimas kreipiasi į SJRT tiek žodžiu tiek ir raštu. Rugsėjo ir gruodžio mėn. ŠJOA
„Apskritasis stalas“ pateikė pasiūlymus raštu dėl jaunimui aktualių problemų sprendimo.
2. Įgyvendinta jaunimo iniciatyvų rėmimo programa, kuriai skirta 5800 eurų. Programai
pateikta 16 projektų paraiškų, finansuota – 14. Lėšų poreikis buvo 13938,70 eurų.
3. Įgyvendinta Jaunimo verslumo skatinimo programa, kuriai Savivaldybės taryba skyrė
43400 eurų. Vykdoma ši veikla: verslumo mokymo ir verslo informacinės sklaidos renginių
organizavimas (seminarai ir mokymai jauniems žmonėms); moksleivių ekonomikos ir lyderystės
mokyklėlė; Verslo dienos renginiai, „Jaunimo verslo akademija“, Verslo plano turnyras, HUB’o ir
„Jaunimo verslo inkubatoriaus“ veikla.
4. Atliktas Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimas už 2012—
2014 m. Vyko 3 darbo grupės posėdžiai, surinkta ir susisteminta informacija pateikta Jaunimo
reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai. Bendras įvertinimas 4 balai (iš 5 galimų balų).
5. Pagal SADM ir JRD teisės aktus ir rekomendacijas atliktas Jaunimo problematikos
savivaldybėje tyrimas. Apklausta per 400 jaunimo atstovų, informacija pateikta JRD.
6. 2016 m. kovo mėn. vykusio keturių šalių (JRD, LiJOT, ŠJOA „Apskritasis stalas“ ir
Šiaulių miesto savivaldybė) susitikimo metu pasirašytas keturšalis susitarimas dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje.
7. Rugsėjo 2–4 d. dalyvauta renginyje ,,Jaunimo vasaros akademija“ Akmenės rajone,
Balsių kaime (Šiaulių komandos vadovė – Goda Katkutė).
8. Jaunimo reikalų tarybos nariai ar jaunimo organizacijų atstovai deleguoti į formuojamas
savivaldybės darbo grupes ar komisijas (Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
taryba, Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių teritorinės darbo biržos, Šiaulių miesto 2015-2024
metų strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės).
9. SJRT nariai dalyvavo jaunimo renginiuose, projektinėje veikloje, konsultuotos jaunimo
organizacijos ir jaunimo atstovai įvairiais klausimais tiek el. paštu, žodžiu ar telefonu, socialiniame
tinkle „Facebook“, savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

