PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos
2020 m. sausio 18 d. protokolu Nr. VT-1
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

2020 m. Šiaulių mieste gyveno virš 16 tūkstančių jaunų žmonių (nuo 14 iki 29 metų). Šis
jaunų žmonių skaičius sudaro apie 17 proc. visų miesto gyventojų. Jaunimo balsui atstovauja
Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba, lygybės principu sudaryta iš 12 narių: iš
Savivaldybės administracijos (2), Savivaldybės tarybos (4) ir Šiaulių jaunimo organizacijų
asociacijos „Apskritasis stalas“ (6) deleguotų atstovų. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo
reikalų taryba (toliau – SJRT) yra visuomeniniais pagrindais prie Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, kurios tikslas –
dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą bei teikti patariamojo pobūdžio
siūlymus miesto savivaldybės tarybai, administracijai, savivaldybės tarnautojams, kitoms
institucijoms dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios jaunimo politikos
įgyvendinimo.
Įgyvendinama pagrindinius uždavinius, SJRT inicijavo pasitarimus aktualiais jaunimui
klausimais, gavo ir aptarė informaciją iš Šiaulių menų mokyklos atvirojo jaunimo centro, VšĮ
Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro ir Socialinių paslaugų skyriumi dėl galimybių
įgyvendinti darbą su jaunimu gatvėje, asociacijos „Laisvieji piliečiai“ dėl jaunimo savanoriškos
tarnybos programos įgyvendinimo, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų
informavimo centru, Šiaulių vyskupijos jaunimo centru, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“ dėl COVID – 19 pandemijos pasekmių jaunimui, Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo garantijų iniciatyvų projekto
„JUDAM“ Šiaulių regiono atstovėmis, Šiaulių miesto jaunimu, Šiaulių miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centru, Švietimo skyriumi, Šiaulių
apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka dėl
jaunimui (14 – 29 metų amžiaus) skirtų lytiškumo priemonių ar programų ir kaip jos atliepia
jaunimo poreikius.
Vadovaudamasi pateikta informacija teikė
pasiūlymus Savivaldybės
administracijai, programai „Kurk Lietuvai“, Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
2020 m. sausio 8d. Šiauliuose lankėsi Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Jonas Laniauskas. Susitikimo metu aptarti 2020 m.
nacionaliniai jaunimo politikos prioritetai – atvirojo darbo su jaunimu plėtra, ypatingą dėmesį
kreipiant darbui su jaunimu gatvėje, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos
kokybės užtikrinimui ir plėtrai, jaunimo savanoriškos veiklos plėtrai, jaunimo įtraukimui,
sprendžiant jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus.
Mero pavaduotojas pristatė jaunimo verslumo skatinimo programas, finansuojamas Savivaldybės
biudžeto lėšomis. Aptarti neformaliojo vaikų švietimo klausimai ir galimybės.
2020 m. gegužės 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-141 patvirtinta
nauja Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis.

1. 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikla:
Metai

Įvyko posėdžių

Svarstyta
klausimų

Parengta raštų

Pateikta pasiūlymų dėl
jaunimui aktualių
problemų sprendimo

2018
2019
2020

9
5
7

15
24
23

4
1
5

15
6
10

Vidutinis SJRT narių lankomumas buvo 65% (2018 m. – 75%, 2019 m. – 63% ), jaunimo
organizacijas atstovaujančių SJRT narių lankomumas buvo 62% (2018 m. – 72%, 2019 m. –
60%), Savivaldybės deleguotų atstovų – 69% (2018 m. – 79%, 2019 m.– 67%).
SJRT posėdžiai yra atviri, juose dalyvauja jaunimo organizacijų ir aktyvaus jaunimo
atstovai, taip pat kviesti asmenys, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių specialistai, kitų
įstaigų ir organizacijų atstovai.
Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. vasario 13 d. protokolu Nr.
VT-14 patvirtintas SJRT 2020 m. veiklos planas ir paskelbtas Šiaulių miesto savivaldybės
svetainėje www.siauliai.lt jaunimo skiltyje. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2020 m. sausio 16 d. protokolu Nr. VT-4 patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos 2019 m. veiklos ataskaita ir paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje, aptartos
savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimo finansavimo galimybės. Nutarta Jaunimo
savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui skirti 1400,00 Eur. 2020 m. birželio 9 d. SJRT
posėdyje svarstytos COVID–19 pandemijos pasekmės jaunimui bei priemonės susidariusiai
situacijai kontroliuoti, protokolas Nr. VT-35 pateiktas Jaunimo reikalų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2020 m. birželio 16 d. SJRT posėdžio protokolu Nr. VT37 vienas narys deleguotas į Narkotikų kontrolės komisiją. 2020 m. liepos 8 d. SJRT posėdyje
svarstyti šie klausimai: dėl 2020 m. jaunimo projektų įgyvendinimo, dėl priemonės „Skatinti
jaunimo iniciatyvas“ lėšų likučio panaudojimo, dėl 2021 m. paskelbimo jaunimo metais, dėl
jaunimo lytiškumo ugdymo priemonių savivaldybėje, dėl Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos
„Apskritasis stalas“ veiklos, dėl Atvirojo jaunimo centro veiklos, dėl projekto „JUDAM“
rezultatų.
2020-10-07 SJRT posėdyje svarstyti šie klausimai: dėl jaunimo iniciatyvų projektų
įgyvendinimo, dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo savanoriškos
tarnybos programai įgyvendinti prašymo. Aptarti organizacijų įgyvendinami projektai, nutarta
pritarti asociacijos „Laisvieji piliečiai“ prašymui ir skirti 1400,00 Eur finansavimą JST
įgyvendinimui Savivaldybėje.
2020-11-20 SJRT posėdyje svarstyti šie klausimai: dėl pritarimo jaunimo iniciatyvų
projektų finansavimo konkurso nuostatams; dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo
konkurso prioritetų 2021 m. Aptarti Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatai,
nutarta Nuostatus papildyti nauju punktu, t. y. tinkamu paraiškos teikėju laikyti gimnazijų
mokinių savivaldas, pateikusias rekomendaciją ir bendradarbiavimo sutartį su gimnazijos
administracija, esant pandemijos situacijai leisti projekto paraiškas teikti Savivaldybės
administracijos nurodytu elektroniniu paštu vienu elektroniniu laišku skenuotas ar JPG formatu.

2. Jaunimo iniciatyvų projektų įgyvendinimas.
Metai

Skirta lėšų

Lėšų poreikis

Pateikta
paraiškų

Sudaryta
sutarčių

Panaudotos
lėšos,

2018
2019
2020

10 000
9 100
10 000

26322
12505
23379

16
11
12

11
10
10

8127,94
8042,15
8085,92

EUR
Dalyvių sk.
(planuotas /
faktinis)
1000/6185
1500/1798
1500/6819

2020 m. įgyvendinti 7 projektai:
✓ į projektų veiklas įtraukti 6819 jaunuolių arba 35 % Šiauliuose gyvenančių jaunų
žmonių;
✓ Suorganizuoti savanorystę skatinantys renginiai, suteiktos informavimo – konsultavimo
paslaugos jaunimui, pristatytos tarptautinių projektų finansavimo mechanizmų sąlygos, įvyko
metodinė – praktinė konferencija „Mokinių savivalda – pilietiškumo pavyzdys“, sukurtas
Facebook puslapis pavadinimu: OPEN- atviras jaunimo karjeros konsultavimo centras,
suorganizuota diskusija, kūrybinės dirbtuvės, parengtos 2 projektų paraiškos, kurias planuojama
2021 m. teikti į tarptautines projektų finansavimo programas (Europos solidarumo korpuso
programą).
✓ Ypatingo dėmesio sulaukė Šiaulių valstybinės kolegijos įgyvendintas projektas, kurio
metu suorganizuotas renginys – piknikas jaunimui #AšEsuŠiauliai, kurio metu vyk 2 diskusijos:
„Šiauliai – karjeros miestas: kokios galimybės jaunam žmogui?“ ir „Ar jaunimas (ne)pilietiškas?“.
Renginio dalyvių laukė diskusijos su kviestiniais svečiais – buvusiais ir esamais šiauliečiais. Tie,
kas nedalyvavo renginyje, diskusijas gali peržiūrėti Šiaulių valstybinės kolegijos feisbuko
paskyroje, jos buvo transliuojamos tiesiogiai. Baigiamuoju renginio akcentu tapo atlikėjo
Gabrieliaus Vagelio koncertas. Renginyje dalyvavo virš 300 jaunų žmonių. Sukurtas renginio
vaizdo klipas.
✓ Šiaulių menų mokyklos atvirasis jaunio centras įgyvendino jaunimo iniciatyvų projektas
„Laisvas laikas tau“, suma 1410 eurų, kurio tikslas buvo sukurti jaunimo centre inovatyvią ir
šiuolaikišką žaidimų erdvę jaunimui: nupirktas televizorius, lentyna, komoda, sėdmaišių
komplektas, įvairūs stalo žaidimai.
✓ Šiaulių universiteto alumnų asociacija įgyvendino jau tradiciniu tapusį, vienos savaitės
renginių ciklą „Atradimų ir tobulėjimo savaitė“, parengta apklausa, kurioje dalyvavo 200
respondentų.
✓ Ypatingas dėmesys skirtas Jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimui,
kurios įgyvendinimui skirta 1400 Eur, Programą įgyvendino asociacija „Laisvieji piliečiai“,
programoje dalyvavo 5 savanoriai.
✓ Dėl COVID-19 pandemijos neįvyko reikšmingi renginiai jaunimui, tokie kaip LMS
XXX Asamblėja, Lietuvos jaunimo dienos ir kt., renginiai buvo perkelti į virtualią erdvę,
nepanaudotos lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą.
3. Jaunimo įgalinimas.
Jaunimo reikalų tarybos nariai deleguoti į formuojamas savivaldybės darbo grupes ar
komisijas: Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (6), Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo taryba (2), Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (1), Projektų įgyvendinimo priežiūros
taryba (1), Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo komisija (2), Narkotikų kontrolės komisija (1).
2020 m. Šiaulių mieste įregistruota ir veiklą pradėjo jaunimo organizacija – asociacija
„JUSPO“.

4. Jaunimo informavimas
Savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt skiltyje „Jaunimas“, jauniems žmonėms
pateikta išsami informacija apie SJRT, pateikiamos naujienos, kvietimai teikti paraiškas
finansavimui gauti, renginiai bei kita, jaunimui aktuali informacija.
______________________________________

