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DARBOTVARKĖ:
1.

Dėl mobiliojo darbo su jaunimu Tauragės rajone poreikio ir galimybių analizės;

2.

Dėl pasiūlymo teikimo savivaldybės strateginiam planui;

3.

Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos

konkurso nuostatų keitimo;
4.

Dėl Tauragės parapijos namuose veikiančio jaunimo centro veiklos;

5.

Einamieji klausimai.
SVARSTYMAS

1.

SVARSTYTA. Dėl mobiliojo darbo su jaunimu Tauragės rajone poreikio ir galimybių

analizės.
NUTARTA. Jaunimo reikalų koordinatorė pristatė dalyviams atliktą mobiliojo darbo
poreikio ir galimybių analizę – pačią mobiliojo darbo su jaunimu sąvoką ir principus, taškus,
kuriuose, gavus finansavimą iš JRD, numatoma vykdyti mobilųjį darbą su jaunimu, jaunimo
situaciją tose teritorijose.
2.

SVARSTYTA. Dėl pasiūlymo teikimo savivaldybės strateginiam planui.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta teikti siūlymą galimybei esant įtraukti į savivaldybės
2020-2021 m. strateginį planą priemonę arba eilutę „Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymas
Tauragės rajone“.
3. SVARSTYTA. Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo
skatinimo programos konkurso nuostatų keitimo.
NUTARTA. Jaunimo reikalų koordinatorė pristatė pakoreguotus jaunimo užimtumo ir
verslo skatinimo programos konkurso nuostatus ir pagrindinius įvykdytus pokyčius. JRT nariai
turėjo galimybę su nuostatais susipažinti ir pastabas pateikti anksčiau. Buvo pasiūlyta nuostatų

2
punkte, kalbančiame apie tai, jog paraiškų vertinimo komisijos sudėtyje turi būti nors vienas
jaunimo atstovas įtraukti sakinį, jog šį atstovą rekomenduoja jaunimo reikalų taryba, jei yra tokia
veikianti savivaldybėje.
4. SVARSTYTA. Dėl Tauragės parapijos namuose veikiančio jaunimo centro veiklos.
NUTARTA. Posėdyje pristatyti jaunimo centro, veikiančio parapijos namuose, veiklą
buvo pakviesta Vitalija Šlepavičienė – pagrindinė šio centro koordinatorė-savanorė. Buvo
diskutuota, jog jaunimas, norintis pasinaudoti centro patalpomis ar inventoriumi turėtų susiderinti iš
anksto, o nuolatos centras veikti neturi galimybės, kadangi tam reikėtų atskiro žmogaus, kuris
prižiūrėtų tvarką. Išsakyti pasiūlymai akredituotis šiam centrui kaip atvirai jaunimo erdvei ir tuomet
turėti galimybę dalyvauti JRD skelbiamuose konkursuose arba organizuoti šio centro veiklos
vykdymo paslaugos pirkimo konkursą ir tokiu būdu bandyti pirkti paslaugą iš nevyriausybinės
„Carito“ ar kitos parapijoje veikiančios organizacijos.
5. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.
NUTARTA. Pirmiausia, vienbalsiai nutarta, jog reikia patvirtinti jaunimo apdovanojimų
nuostatus. Taip pat pritarta, kad situacijai šalyje nepagerėjus iki sausio mėnesio, apdovanojimų
renginio šiemet atsisakyti arba, esant galimybei, juos organizuoti vasario-kovo mėn.
Taip pat JRK pristatė prasidėjusi moksleivių verslumo projektą „YEP“, kurį organizuoja
savivaldybė ir „Versli Lietuva“. Išsakytos pastabos konkurso nuostatams.
Be to, išsakyta neseniai iš jaunimo darbuotojų išgirsta moksleivių patirtis, jog ugdymo
įstaigose vis dar pasitaiko netolerancijos rasių, seksualinės orientacijos, lyties atvejų iš pedagogų
pusės. Po diskusijos nuspręsta, jog JRT pirmininkas drauge su JRK arba su jaunimo darbuotojais
sudalyvaus ugdymo įstaigų vadovų pasitarime ir pristatys šią problemą, truputį plačiau pakalbės
apie teisės aktus, draudžiančius diskriminaciją bei skatins visus laikytis profesinės etikos, būti
tolerantiškiems. Taip pat pritarta idėjai atlikti trumpą moksleivių apklausą, ar jiems yra tekę
susidurti su pedagogų diskriminacija, netolerancija ar patyčiomis seksizmo, lytinės orientacijos ar
rasizmo tema.
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