PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos
2020 m. sausio 16 d. protokolu Nr. VT-4
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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.
Parengti ir 2019 m. gegužės 2 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T157 patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.
2019 m. liepos 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-299 patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis.
2019 m. liepos 22 d. SJRT protokolu Nr. VT-52 patvirtintas Šiaulių miesto
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas.
SJRT sudaro 12 narių (4 Savivaldybės tarybos nariai, 2 Savivaldybės administracijos
darbuotojai, 6 Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguoti nariai).
1. 2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) veikla:
Metai

Įvyko posėdžių

Svarstyta
klausimų

Parengta
raštų

2017
2018
2019

6
9
5

18
15
24

2
4
1

Pateikta pasiūlymų dėl
jaunimui aktualių problemų
sprendimo
5
15
6

Vidutinis SJRT narių lankomumas buvo 63% (2018 m. – 75%), jaunimo organizacijas
atstovaujančių SJRT narių lankomumas buvo 60% (2018 m. – 72%), o savivaldybės deleguotų
atstovų – 67% (2018 m. – 79%).
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 24 klausimų, parengtas 1 raštas Savivaldybės administracijai dėl
jaunimui aktualių problemų sprendimo (iniciatyvinės grupės „Būk atsakingas už savo augintinį“
pasiūlymai ir pasiūlymas Savivaldybės administracijai numatyti biudžete lėšas Jaunimo centro
pritaikymui neįgaliesiems bei organizuoti konsultacijas bendraujant su įvairių sričių specialistais,
universalaus dizaino propaguotojais, neįgaliais jaunimo atstovais ir jaunimu), pateikti 6 pasiūlymai
dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursu, dėl
jaunimo iniciatyvų vertinimo komisijos narių, dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso
2020 m. prioritetų.

2. Jaunimo iniciatyvų projektų įgyvendinimas.
Metai
2017
2018
2019

Skirta
lėšų
6000
10000
9100

Lėšų
poreikis
21400
26322
12505

Pateikta Sudaryta
paraiškų sutarčių
21
11
16
11
11
10

Panaudotos
lėšos, EUR
5851,39
8127,94
8042,15

Dalyvių sk.
(planuotas/faktinis)
800/3819
1000/6185
1500/1798

2019 m. įgyvendinti 9 projektai:
į projektų veiklas įtraukti 1798 jaunuoliai;
sudarytos 32 sutartys su savanoriais;
įgyvendinta 70 veiklų, iš jų:
17 jaunimo diskusijų klubų/forumų;
1 foto paroda;
sukurti 2 vaizdo klipai apie Šiaulius;
38 individualūs jogos užsiėmimai;
1 konferencija;
2 orientacinės varžybos;
6 renginiai – mokymai;
2 socialinės akcijos;
elektroninė apklausa „Jaunimo (14–29 m.) iššūkiai Šiaulių mieste“;
1 savanorystę skatinantis renginys.
3. Jaunimo įgalinimas.
Jaunimo reikalų tarybos nariai deleguoti į formuojamas savivaldybės darbo grupes ar
komisijas: Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (6), Šiaulių miesto Švietimo taryba
(1), Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (1), Projektų įgyvendinimo priežiūros taryba (1).
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 kraštas“ ir Savivaldybės interneto svetainėje.
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