ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

2020 metais buvo organizuoti 7 Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
(toliau-JRT) posėdžiai, iš kurių vienas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo (rugsėjo mėn.), vienas iš 7
posėdžių vyko elektroninėmis priemonėmis (sprendimas priimtas balsuojant el. paštu).
Posėdžių metu buvo nagrinėti 23 klausimai.
2020 m. vasario 17 d. protokolu Nr. KPPt-62 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės
JRT veiklos planas. Plano įvykdymas/neįvykdymas pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.

Vykdymo
laikotarpis

Veikla

Įvykdyta/
neįvykdyta

JRT posėdžiai 2020
1. SJRT 2020 m. veiklos plano aptarimas ir
patvirtinimas

Įvykdyta

2. Išplėstinis JRT posėdis (neįgaliųjų atstovė,
miesto mokinių tarybos atstovas,
Visuomenės sveikatos biuro atstovas,
I ketvirtis
Alytaus miesto savivaldybės gydytojas)

Įvykdyta

Įvykdyta
1.

3. Vykdoma informacijos sklaida apie JRT
veiklą už 2019 m.
Įvykdyta

4. JRK narių delegavimas į Alytaus miesto
savivaldybės jaunimo politikos
įgyvendinimo programos iniciatyvos
atrankos komisiją
5. JRT narių diskusija su Vilniaus miesto
JRT nariais
2.

I arba II ketvirčiai

1. I ketvirtį išgyvendintų jaunimo iniciatyvų II ketvirtis
apžvalga
2. Supažindinimas
renginiu

su

Europos

dienos

3. JRT narių vizitas į Atvirą jaunimo centrą

Neįvykdyta

Įvykdyta
Renginys nevyko
Neįvykdyta
Įvykdyta

4. Išplėstinis JRT posėdis (UT atstovė
pristatys regioninio karjeros centro
„Karjeras“ veiklą
5. JRT veiklos pristatymas Alytaus
miesto gimnazijose (progimnazijose)

Įvykdyta
Akademija
nevyko

6. Vykimo į Jaunimo vasaros akademiją
galimybių
aptarimas
(planuojama
Klaipėdos mieste)
7. 2020 m. Nacionalinių prioritetinių jaunimo
politikos srities veiklų pristatymas

Įvykdyta
Neįvykdyta

8. JRT apsilankymas Alytaus Likiškėlių
progimnazijoje įkurtame Lietuvybės centre
Įvykdyta

9. Regioniniame karjeros centre „Karjeras“
JRT veiklos pristatymas

Neįvykdyta

10. JRT narių išvyka ir veiklos pristatymas
Alytaus Kolegijoje
11. Diskusija su „City Alumni“

II – III ketvirčiai

Įvykdyta

Neįvykdyta
1. Išplėstinis JRT posėdis (kviesti verslo
atstovus, AVJOSAS atstovus, suinteresuotus
jaunus žmones ar kt.)

Įvykdyta

2. II ketvirtį įgyvendintų jaunimo iniciatyvų
apžvalga
3.

3. Išplėstinis posėdis (jaunimo garantijų
iniciatyvos koordinatorė supažindintų su
projektu „Judam“
4. Ilgalaikės savanorystės pristatymas

III ketvirtis

Įvykdyta

Įvykdyta

1. III-IV ketvirtį įgyvendintų jaunimo iniciatyvų
apžvalga

Įvykdyta
Įvykdyta

2. Premijuojamo 14-29 metų jaunimo konkurso
pristatymas
4.

3. 2020 metų JRT veiklos įsivertinimas

IV ketvirtis

Įvykdyta
Įvykdyta

4. JRT 2020 m. veiklos ataskaitos rengimas ir
aptarimas

JRT 2020 m. nuolat vykstančios veiklos
1.

JRT veiklos viešinimas (straipsniai vietos
laikraščiuose/socialiniuose tinkluose)

I-IV

JRT, JRK,
AVJOSAS

2.

Alytaus jaunimo veiklų organizavimas įvairių
miesto renginių metu

I-IV

JRT, JRK,
AVJOSAS

3.

Nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose
nedalyvaujančių jaunų žmonių (NEET) stebėsena

I-IV

TDB, JGI
koordinatoriu
s, JRT, JRK

4.

Neformalūs JRT narių susitikimai

I-IV

JRT, JRK

5.

Pagal poreikį vykdomi susitikimai su jaunimo
organizacijų atstovais ir kitais suinteresuotais
asmenimis Alytaus jaunimo reikalų tarybos metu

II ir IV

JRT, JRK,
AVJOSAS

6.

JRT narių dalyvavimas jaunimo organizacijų, su
jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių
jaunimo grupių renginiuose (tikslas – užmegztas
kontaktas su jaunimu, sprendžiamos jaunimo II-IV
problemos)

JRT, JRK,
AVJOSAS

2020 metais finansuotos iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų šios iniciatyvos:

Eil.
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Iniciatyvos pavadinimas

Skirta,
Eur

1.

Lietuvos liberalus jaunimas

1000

2.

Alytaus visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“
Lietuvos liberalus jaunimas
Vaiko ir mamos dienos centro
„Kutis“

Alytaus liberalaus jaunimo Dzūkijos
regioninė konferencija‘20
Jaunimo akcija „Asmeninė laisvė“
„Ne lyčių stereotipams“
„Alytus – viena šeima“

500
1000

Savanorių mokymai
Jaunimo savanoriavimas stovykloje

300
300
3450

3.
4.

350

(projekto nevykdė ir grąžino lėšas dėl COVID19)

5.
6.

VšĮ „Aš čia...“
VšĮ „Aš čia...“

2020 metais jaunimo premijavimui skirta 6000 Eur, skirtos 9 premijos.
JRT pirmininkas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir merui
pateikė 2 rekomendacijas:
1. Dėl lėšų skyrimo mokymams priklausomybių tema.
2. Dėl jaunimo srities projektų finansavimo.

JRT pirmininkas

Povilas Labukas

