PATVIRTINTA
Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos
2019 m. sausio 31 d. protokolu Nr. VT-16
ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Šiaulių miesto 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.
SJRT sudaro 12 narių (4 Savivaldybės tarybos nariai, 2 Savivaldybės administracijos
darbuotojai, 6 Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguoti nariai).
1. 2018 m. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) veikla:
Metai

Įvyko posėdžių

Svarstyta
klausimų

Parengta
raštų

2017

6

18

2

Pateikta pasiūlymų dėl
jaunimui aktualių problemų
sprendimo
5

2018

9

15

4

15

Vidutinis SJRT narių lankomumas buvo 75%, jaunimo organizacijas SJRT atstovaujančių
narių lankomumas buvo 72%, o savivaldybės deleguotų atstovų – 79%.
3 iš 9 posėdžių suorganizuoti elektroniniu būdu: dėl Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos
2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo; dėl pritarimo Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso
patikslintoms paraiškoms; dėl pritarimo Šiaulių universiteto studentų atstovybės ir VšĮ „Remigijaus
akcija“ bendradarbiavimo sutarčiai.
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. Jaunimas kreipiasi į SJRT tiek žodžiu, tiek ir raštu, tiek dalyvaudami
posėdžiuose.
Posėdžių metu svarstyta 15 klausimų, parengti 4 raštai Savivaldybės administracijai dėl
jaunimui aktualių problemų sprendimo, pateikta 15 pasiūlymų dėl viešojo transporto pritaikymo
jaunimo poreikiams; dėl projektų finansavimo konkurso nuostatų koregavimo; dėl papildomo
jaunimo centro finansavimo; dėl savanoriškos veiklos modelio įgyvendinimo Šiaulių miesto
savivaldybėje; dėl balsavimo nuo 16 metų; dėl
seminaro jaunimo organizacijoms ir
nevyriausybinėms organizacijoms apie projektų paraiškų rengimą, projektų įgyvendinimą ir
atsiskaitymą už juos organizavimo; įvertintos projektų paraiškos, parengta projektų vertinimo išvada
ir pateikta Savivaldybės administracijos direktoriui.
Bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities policijos pareigūnais, Šiaulių miesto jaunimo
organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ nariais, Šiaulių jaunimo centru ir aktyviu miesto jaunimu
suorganizuotas susitikimas – diskusija „Saugumas Šiauliuose jaunimo akimis“. Pateikti pasiūlymai
dėl jaunimo saugumo Šiauliuose, apie tam tikras susibūrimų vietas, apie asmenis, dėl silpnaregių ir
neregių problemų ypač gatvių perėjose.
Suorganizuoti mokymai Šiaulių miesto ir Radviliškio rajono savivaldybių jaunimo reikalų
tarybų nariams, kuriuos vedė M. Zakarka. Dalyvavo 3 SJRT nariai ir 3 Šiaulių jaunimo organizacijų
asociacijos „Apskritasis stalas“ nariai. Aptarta esama jaunimo politikos situacija, jaunimo įsitraukimo

į sprendimo priėmimą galimybės, interesų atstovavimo ir bendradarbiavimo reikšmė, jaunų žmonių
įsitraukimas į aktyvią veiklą ir savanorystę, pasidalinta patirtimi apie jaunimo politikos įgyvendinimą
regionuose.
2. Jaunimo iniciatyvų projektų įgyvendinimas.
Aptartas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatų projektas ir pasiūlytos
korekcijos. Aptarti ir patvirtinti 2018 m. prioritetai. Atsižvelgdamas į SJRT siūlymus Savivaldybės
administracijos direktorius 2018 m. kovo 12 d įsakymu Nr. A-370 „Dėl jaunimo iniciatyvų projektų
finansavimo konkurso prioritetų ir nuostatų pavirtinimo“ juos patvirtino.
Metai
2017
2018

Skirta
lėšų
6000
10000

Lėšų
poreikis
21400
26322

Pateikta Sudaryta
paraiškų sutarčių
21
11
16
11

Panaudotos
lėšos, EUR
5851,39
8127,94

Dalyvių sk.
(planuotas/faktinis)
800/3819
1000/6185

Vykdytos įvairios, jaunimui patrauklios veiklos: konkursai, edukacinės programos,
socialinės akcijos, savanorystę, pilietiškumą, bendradarbiavimą ir motyvaciją, pagarbą gimtajam
kraštui, patriotiškumą skatinantys renginiai, diskusijos, forumai, seminarai, gerosios patirties
sklaidos, karjeros planavimo, socialinės atskirties įtraukimo renginiai, Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti skirtos veiklos, pažintinė – kultūrinė veikla, vykdytos jaunų žmonių apklausos.
3. Jaunimo įgalinimas.
Jaunimo reikalų tarybos nariai ar jaunimo organizacijų atstovai deleguoti į formuojamas
savivaldybės darbo grupes ar komisijas: Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
taryba (6), Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių teritorinės darbo biržos (2), Švietimo taryba (1).
Jaunimo reikalų koordinatorė yra Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio
komiteto pirmininkė, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė, Šiaulių
miesto jaunimo reikalų tarybos narė – sekretorė, Sveikatinimo projektų vertinimo komisijos narė,
Gyvūnų globos bei priežiūros mieste skatinimo, gyvūnų (šunų, kačių) populiacijos ir priežiūros
reguliavimo tikslinių programų vertinimo komisijos narė, Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų
kontrolės komisijos narė, Aplinkosauginio švietimo projektų vertinimo komisijos narė.
4. Jaunimo informavimas
Savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt sukūrus naują skiltį „Jaunimas“, jauniems
žmonėms pateikta išsami informacija apie SJRT.
Parengti 2 straipsniai apie SJRT priimtus sprendimus ir paviešinti miesto dienraštyje
„Šiaulių naujienos“ ir Savivaldybės interneto svetainėje, parengta ir pateikta Šiaulių miesto
savivaldybės tarybai 2017 m. SJRT veiklos ataskaita bei paviešinta Savivaldybės interneto svetainėje,
apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir jaunimo įgalinimą parengtas straipsnis „Jei išlaikysime
jaunimą – išlaikysime ir Šiaulius“ (If We Keep the Youth, We Will Keep Šiauliai) ir atspausdintas
Baltijos miestų sąjungos leidinyje.
__________________________________________

