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Esama situacija
Druskininkų savivaldybėje gyvena daugiau kaip 3100 žmonių, kurie yra priskiriami jaunimo amžiaus
grupei (14-29 m.), tai sudaro 16,8 proc. savivaldybės populiacijos skaičiaus. Druskininkų savivaldybė
– viena iš 15 savivaldybių, kurioje miesto žmonių gyventojų skaičius yra didesnis už kaimo gyventojų
skaičių1 (36,9 proc. gyventojų yra kaimo gyventojai). Druskininkų savivaldybė taip pat viena
mažiausių savivaldybių Lietuvoje pagal plotą, (453 km2), iš mažųjų savivaldybių (iki 25 000
gyventojų), už ją mažesnės tik Visagino, Palangos miesto, Birštono, Neringos ir Kalvarijos
savivaldybės. Pagal jaunų gyventojų tankumo rodiklį (7,2 jauni žm./km2) savivaldybė yra netoli šalies
vidurkio (7,8).
Administraciniu-teritoriniu požiūriu savivaldybės teritorija, išskyrus Druskininkų miestą, suskirstyta
į Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijas (1 žemėlapis).

1 žemėlapis. Druskininkų savivaldybės administracinis-teritorinis suskirstymas.
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2019 m. liepos 1 d. nuolatinių gyventojų skaičiaus duomenimis - https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliuanalize?hash=ea5ace86-df3e-4dfa-b4d8-bfd600dda567#/ , neskaičiuojant didžiųjų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Panevėžio ir Alytaus miesto, bei „miestiškųjų“ Neringos, Palangos ir Visagino savivaldybių.
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Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – JUC) pažintinius mobilaus darbo vizitus kaimo
vietovėse pradėjo vykdyti 2016 metais. 2017-2018 metais Druskininkų JUC vykdė pažintinius
mobilaus darbo vizitus Leipalingyje (laisvalaikio salėje) ir Jovaišiuose (bendruomenės namuose).
2017-ais metais tokių išvažiavimų buvo 12 (bendras dalyvių skaičius – 169), 2018-ais – 7 (108). Pagal
mobilaus darbo poreikį buvo identifikuotos dvi destinacijos Leipalingio seniūnijoje – tai didžiausias
pagal gyventojų skaičių (apie 1700) turintis Leipalingio miestelis, neturėjęs atvirojo darbo su jaunimu
infrastruktūros ir nutolęs nuo Druskininkų per 17 km, ir Jovaišiai, vienas labiausiai nuo Druskininkų
miesto (per 20 km) nutolęs kaimas su aktyvia jaunimo bendruomene.
2018 metų pabaigoje tose pačiose laisvalaikio salės patalpose atsivėrusi Leipalingio atviro jaunimo
erdvė užtikrino atvirojo darbo su jaunimu prieinamumą Leipalingio seniūnijoje, prie jos atsiradimo
prisidėjo produktyvus JUC atviras darbas su bendruomenės jaunimu – mobiliųjų išvažiavimų metu
daug dėmesio buvo skiriama nuosekliam komandos formavimui, neformalaus ugdymo metodų
pagalba buvo sustiprinta jaunimo bendruomenė, kas sudarė pamatą tolimesniam atviros jaunimo
erdvės darbui.
Atsiradus Leipalingio atvirajai jaunimo erdvei ir pasikeitus atvirojo darbo su jaunimu infrastruktūros
pasiskirstymui Druskininkų savivaldybėje, 2019 m. nuspręsta vykdyti pilotinius mobilaus darbo su
jaunimu išvažiavimus, užmegzti kontaktą su kitų kaimiškųjų gyvenviečių jaunimu ir išsiaiškinti
tolimesnį mobilaus darbo poreikį Druskininkų savivaldybėje, bei galimą perėjimą į reguliarų mobilųjį
darbą su jaunimu ateityje (t.y. ne mažiau kaip 1 kartą į dvi savaites). Susitikimų su bendruomenės
pirmininkais, seniūnais, aktualių organizacijų nariais ir kitais bendruomenės atstovais, identifikuotos
4 potencialios mobilaus darbo su jaunimu vietos (2 žemėlapis):


Viečiūnų miestelis (patalpos Viečiūnų bendruomenės centre), 1990 gyventojai, 5 km nuo
Druskininkų.



Stračiūnai (bendruomenės namai) – per 100 gyventojų, 17 km nuo Druskininkų.



Ricieliai (bendruomenės namai) – apie 190 gyventojų, 10 km nuo Druskininkų.



Jaskonių ir Naujasodės kaimo bendruomenė (bendruomenės namai) – apie 420 gyventojų, 7
km nuo Druskininkų.
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2 žemėlapis. 2019 m. pilotinių mobiliųjų susitikimų lokacijos Druskininkų savivaldybėje.

2019 m. Druskininkų JUC 8 kartus vykdė mobiliojo darbo su jaunimu komandos pilotinius
susitikimus („JUCmobilis“), siekiant užmegzti ryšį su vietos bendruomene ir jaunais žmonėmis
(Viečiūnuose, Jaskonių ir Naujasodės, Stračiūnių, Ricielių kaimo bendruomenėse). Susitikimų metu
analizuota situacija dėl mobiliojo darbo poreikio ir galimybių. Palaikomas nuolatinis kontaktas su 27
jaunuoliais.
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Pažintinių mobilaus darbo susitikimų metu su jaunimu pastebėta, kad įsikūrusiose kaimo
bendruomenėse trūksta aktyvaus jaunimo, kurie įsitrauktų į bendruomenės veiklą, patys inicijuotų
naujus projektus, veiklas, kurtų prasmingą laisvalaikio praleidimą, atrastų naujas savirealizacijos
formas. 2019 metais Druskininkų JUC teikė paraišką pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos
„Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ (toliau – VPS)
priemonę: „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu
ir socialinės atskirties mažinimu“. Paraiška teikta kartu su partneriais – Viečiūnų kaimo bendruomene
„Versmė“, Neravų kaimo bendruomene, Jaskonių ir Naujasodės kaimo bendruomene, Ricielių kaimo
bendruomene, Leipalingio miestelio bendruomene, Stračiūnų bendruomene, kuri prie projekto
prisideda veiklų koordinavimu bei įgyvendinimu. Projekto metu siekiama suaktyvinti kaimo
bendruomenių jaunimą, analizuojami jaunimo savirealizacijos poreikiai, skatinamas įsitraukimas į
aktyvią bendruomenės veiklą.
Rugsėjį vykdyta pirmoji projekto veikla – bendra 6 kaimo bendruomenių jaunimo stovykla, kurioje
vykdoma jaunimo apklausa, siekiant išsiaiškinti kaimo bendruomenių jaunimo poreikius, mobilaus
darbo poreikį, gruodžio mėnesį organizuota bendra gerosios patirties pasidalijimo išvyka į Rimšės
miestelio Ilgių kaimo bendruomenę.

Poreikis ir galimybės
Mobilaus darbo sąlygos
Išskirtose mobilaus darbo su jaunimu lokacijose infrastruktūra darbui su jaunimu yra tinkama –
patalpos saugios, kaimo bendruomenių namai atnaujinti, juntamas nuolatinis palaikymas iš
bendruomenės atstovų, vyksta nuolatinis bendradarbiavimas. Tačiau verta pažymėti, kad tai nėra
vietos, kuriose įprastai renkasi jaunimas. Išimtis – Viečiūnų bendruomenės namų jaunimo patalpos,
kurios anksčiau buvo nuolatinė jaunimo susibūrimo vieta, tačiau kurį laiką jaunimo veiklos (įvairūs
užsiėmimai, būreliai – bendruomenės centre taip pat įsikūręs vaikų dienos centras) vyksta
nereguliariai.
Mobiliuosius pilotinius užsiėmimus 2019 m. vykdė mišri Druskininkų JUC jaunimo darbuotojų
komanda (2 darbuotojai) – tai patyrę ir profesionalūs jaunimo darbuotojai, dalyvavę ir JRD
vykdytuose mobilaus darbo su jaunimu mokymuose. 2019 m. pilotiniams mobiliesiems susitikimams
vykdyti skirta 600 Eur. Visose gyvenvietėse, (išimtis – Viečiūnai, kur ženklus jaunuolių sumažėjimas
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buvo juntamas tik vasaros metu), susidurta su tuo pačiu iššūkiu – nepakankamomis jaunimo
galimybėmis/suinteresuotumu reguliariai rinktis į susitikimus.

Kaimo bendruomenių jaunimo apklausa
Bendroje 6 kaimo bendruomenių stovykloje dalyvavo 27 jaunuoliai. Jos metu vykdyta apklausa,
skirta išsiaiškinti kaimo bendruomenių jaunimo poreikius ir mobilaus darbo poreikį. Stovyklos
dalyviai surinkti tiek iš aktyvių kaimo bendruomenių jaunimo atstovų, tiek iš tų, su kuriais kontaktas
užmegztas pilotinių mobiliųjų susitikimų metu, tiek iš mažiau aktyvių jaunuolių. Toliau pateikiami
aktualūs rodikliai ir jų analizė.
Laisvalaikio užimtumas ir susisiekimas su miestu
37,5 proc. apklausoje dalyvavusių jaunuolių įvardijo,
kad laisvalaikį vienodai laiko leidžia tiek Druskininkų
mieste, tiek savo kaime/miestelyje/bendruomenėje.
37,5 proc. daugiausiai laisvo laiko leidžia savo
kaime/miestelyje/bendruomenėje, o 25 proc. įvardijo,
kad dauguma laisvalaikio praleidžia Druskininkų
mieste.

1 diagrama. Kur leidžiate laisvalaikį? (2019)

6

50 proc. jaunuolių nurodė, kad dauguma draugų, su
kuriais jie leidžia laiką, gyvena Druskininkų mieste, 33
proc. atsakė, kad laiką daugiausiai leidžia su
kaimo/bendruomenės/miestelio draugais, 12,5 proc.
nurodė, kad vienodai laiko leidžia tiek su mieste, tiek
jų bendruomenėse gyvenančiais draugais.

2 diagrama. Kur gyvena dauguma tavo draugų, su kuriais leidi laiką? (2019)

Veiklų, renginių ir užimtumo galimybes tiek Druskininkų mieste, tiek kaimo/miestelių
bendruomenėse jaunuoliai vertino teigiamai (Druskininkuose – „labai gerai“, 8,58 iš 10 balų,
kaimo/miestelių bendruomenėse – „pakankamai gerai“ 7,17 iš 10). Įvardijant labiausiai dominančias
veiklas kaimo bendruomenėje, išsiskyrė „Filmų peržiūros“ (28,6 proc.), taip pat „Sportinės varžybos“
ir „Stalo žaidimai“ (17, 1 proc.).
Paprašyti nurodyti, kaip vertintų susisiekimą su Druskininkų miestu, dauguma jaunuolių įvertino jį
kaip gerą (bendras vidurkis – 8,04 iš 10 balų).
Gauti duomenys atspindi pakankamai nemažą jaunuolių mobilumą, renkamasis tiek laisvalaikio
praleidimas mieste, tiek laisvalaikis bendruomenėse, pagrindinis mobilumo faktorius – gerai
išvystytas susisiekimas Druskininkų savivaldybėje ir nedideli atstumai (dauguma gyvenviečių nuo
Druskininkų skiria vos keli kilometrai, tolimiausios gyvenvietės – iki 20 km), tarp miesto ir
kaimų/bendruomenių kursuoja reguliarūs miesto autobusai. 2019 m. savivaldybių gerovės indekse2,
antrus metus iš eilės „Transporto“ sritis buvo įvertinta „puikiai“, t.y. maksimaliu 100 balų skaičiumi.
Pastebima miesto plėtimosi tendencija, kuomet iš miesto keliamasi į individualius namus
gyvenvietėse, šioms tampant miesto tęsiniu. Dauguma jaunuolių, ypač gyvenančių arčiau esančiose
vietovėse (pvz. Neravai, Jaskonys/Naujasodė, Grūtas) neidentifikuoja savęs kaip tos bendruomenės
atstovo, laiko save miestiečiais, t.y. druskininkiečiais.

2

https://www.llri.lt/druskininku-savivaldybe-2019-m-2
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Atviras darbas su jaunimu ir mobilaus darbo poreikis
Net 87,5 proc. apklaustų jaunuolių reguliariai lankosi
atvirose jaunimo erdvėse, 62,5 proc. tai daro bent kartą į
dvi savaites. 41,7 proc. bent kartą į dvi savaites lankosi
Leipalingio atviroje jaunimo erdvėje (žydra spalva), 20,8
proc. bent kartą į dvi savaites lankosi Druskininkų JUC
(mėlyna spalva). 25 proc. lankosi Druskininkų JUC, tik
rečiau nei kartą į dvi savaites (geltona spalva).

3 diagrama. Ar dažnai lankotės jaunimo erdvėse? (2019)

Dauguma jaunuolių (73,5 proc.), kaip labiausiai pagerinantį jų užimtumo kokybę faktorių išskyrė
bendras veiklas – stovyklas ir bendrai organizuotus
bendruomenių renginius. 17,6 proc. išskyrė veiklas
Druskininkų mieste, ir tik 8,8 pažymėjo mobilų
darbą. Apskritai, mobilaus darbo galimybę jaunuoliai
įvertino teigiamai, tačiau 33,3 proc. visų apklaustųjų
teigia, kad neturėtų tam laiko. Paprašius plačiau
įvertinti savo dalyvavimo galimybes, kad galėtų
dalyvauti tokiose veiklose bent kartą per dvi savaites
atsakė 58,3 proc. respondentų, 33,3 proc. galėtų tik
kartą

per

mėnesį,

o

8,3

proc.

visai

negalėtų/nesidomėtų.
5 diagrama. Kas labiausiai pagerintų tavo ir tavo bendruomenės užimtumą?

Iš apklausos duomenų galima matyti, kad bendruomenių jaunimas lankosi atvirose jaunimo
centruose/erdvėse, t.y. atviro jaunimo darbo paslaugų infrastruktūra jį pasiekia. Tai susiję tiek su gerai
išvystytu transportu ir susisiekimu, tiek stipria jaunimo centrų ir erdvių veikla.
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Skaičiuojant lankytojus, kuriais dirbama atvirojo darbo su jaunimu principu, Druskininkų JUC
(jaunimo laisvalaikio erdvėje) per metus apsilankyta 4400 kartų, iš kurių 125 yra unikalūs lankytojai.3
Tačiau šis skaičius neapima kitų Druskininkų jaunimo užimtumo centro renginių ir veiklų, į kuriuos
įvairiomis formomis (savanorystė, veiklų organizavimas) įsitraukia jaunimas. Kituose Druskininkų
JUC renginiuose ir veiklose dalyvavusių jaunų žmonių skaičius siekia 4500, skaičiuojant bendrą
jaunuolių lankytojų skaičių jis siekia 8900 per metus.
Iš Savivaldybės biudžeto lėšų Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklai vykdyti skirta
finansavimo suma – 126 600 Eur. Viso centre dirba devyni darbuotojai, savivaldybės biudžeto
lėšomis nuosekliai finansuojamų darbuotojų, dirbančių tiesiogiai su jaunimu, etatų skaičius – 5.
Druskininkų jaunimo užimtumo centre dirba profesionalų komanda, betarpiškai dirbanti su jaunimu
ir turinti jų pasitikėjimą. Jaunimas šešias dienas per savaitę gali lankytis atvirose jaunimo erdvėse,
dalyvauti renginiuose, būreliuose, klubuose ir kitose veiklose, susirasti sau labiausiai patinkančią
veiklą ir stiprinti socialinius ryšius.
Vienas iš svarbiausių Druskininkų JUC prioritetų – kokybiškas jaunimo laisvalaikio užimtumas.
Druskininkų JUC 2019 m. įgyvendino virš 20 informacinių renginių, 14 filmų ir žaidimų vakarų bei
naktų, 7 pramoginius renginius, 37 paskaitas, diskusijas ir mokymus, 3 stovyklas, 20 neformalaus
ugdymo klasių valandėlių, 5 sportinius renginius4. Tęsiami tradiciniai nacionalinio mąsto renginiai,
tokie, kaip ekstremalaus sporto festivalis „Holy Pine“, „Naktinis Krepšinis“ ir siūlomos naujos
aktualios bei unikalios veiklos, tokios kaip „TAG/Gaudynės 2019“, paspirtukų kultūrą puoselėjantis
„Wheels Up“ ir kūrybiškasis „Freestyle“. Druskininkų JUC taip pat bendradarbiauja su kitomis
organizacijomis, suteikia joms galimybę

įgyvendinti veiklas savo erdvėse, įgalina jaunimo

organizacijų bei neformalių grupių renginius bei veiklas, tokias kaip Druskininkų stalo žaidimų klubo
stalo žaidimų festivalį „PineCon“, ar neformalios jaunimo grupės Interact savižudybių prevencijai
skirtą renginį „GYVENK“.
JUC glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais ir verslo partneriais, nevyriausybinėmis
organizacijomis, mokyklomis. Unikalus bendradarbiavimo su mokyklomis pavyzdys – neformalaus
ugdymo klasės valandėlės. Neformalioje JUC aplinkoje moksleiviai žaidžia komandos formavimo
žaidimus, ugdo bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinės veiklos įgūdžius – tai sustiprina klasės
psichologinę atmosferą, sutelkia ir sustiprina komandą. Dažnai būtent per šią formą jaunuoliai atranda
Druskininkų jaunimo užimtumo centro erdves ir tampa jo lankytojais, panaši tendencija pastebėta ir

3
4

2019 m. gruodžio mėn. duomenų projekcija, skaičiai tikslinami metams pasibaigus
2019 m. gruodžio mėn. duomenų projekcija, skaičiai tikslinami metų gale
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pažintinių bei pilotinių mobiliųjų susitikimų metu – dažnai tie patys bendruomenių (ypač artimesnių,
tokių kaip Viečiūnai) jaunuoliai dalyvaudavo tiek nuolatinėje Druskininkų JUC veikloje, tiek
mobiliuosiuose susitikimuose.

Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programos įtaka
Druskininkų savivaldybėje jau trečius metus vykdoma jaunimo ir verslumo ir integracijos į darbo
rinką programa, kuri yra orientuota į verslumo ugdymą ir pagalbą jauniems žmonėms įgyjant
praktinių įgūdžių bei užtikrinant kitas reikalingas priemones įsitvirtinimui darbo rinkoje. Programą
įgyvendina Druskininkų jaunimo užimtumo centras, jai 2019 m. iš savivaldybės biudžeto skirta suma
yra 118 000 Eur. 2019 m. programoje dalyvavo 64 įmonės ir buvo įdarbinti 259 jaunuoliai. Tai viena
labiausiai prisidėjusių didinant gyventojų užimtumą įvairiuose Lietuvos regionuose iniciatyva,
įvertinta ir Klaipėdoje vykusioje Užimtumo tarnybos konferencijoje. Programa ne tik užtikrina
jaunimo užimtumą vasaros metu, suteikia jiems naudingų įgūdžių, galimybę „pasimatuoti“ profesiją,
tačiau ir stiprina bendradarbiavimą tarp viešojo ir privataus sektorių, įtraukia vietinį verslą į socialiai
atsakingas iniciatyvas.
Verta paminėti, kad dar prieš vasarą įgyvendinant jaunimo verslumo programą, jaunimo nedarbo
lygis (16-29 m.) Druskininkų savivaldybėje Jaunimo užimtumo tarnybos duomenimis gegužės
mėnesį buvo vienas mažiausių šalyje – 3 proc. Analizuojant pilotinių mobiliųjų susitikimų ir jaunimo
verslumo bei integracijos į darbo rinką koreliaciją, pastebėta, kad vasaros laikotarpiu mobilieji
susitikimai praktiškai negalimi (didžiąją dalimi dėl dirbančių jaunuolių ir/arba kitokio jų vasaros
užimtumo – stovyklos, atostogos, darbas kaime ir pan.). Išanalizavus įsidarbinusių jaunuolių statistiką
paaiškėjo, kad 83 iš 259 jaunuolių (32 proc.) yra būtent kaimo/miestelių bendruomenių jaunimas,
taigi, ši Druskininkų JUC vykdoma programa užtikrina tiek miesto, tiek kaimo bendruomenių
jaunimo integraciją į darbo rinką.

Išvados bei rekomendaciniai siūlymai dėl mobilaus darbo su jaunimu kaimo
vietovėse
2017-2019 metų patirtis parodė, kad sąlygos ir palaikymas iš bendruomenių yra palankus mobilaus
darbo su jaunimu vykdymui, tačiau egzistuoja keli faktoriai, dėl kurių mobilaus darbo planinis
tęstinumas ir poreikis yra abejotinas. Intensyvinant mobilaus darbo su jaunimu susitikimų dažnumą,
susiduriama su tuo pačiu veiksniu – Druskininkų savivaldybės kaimo vietovėse nėra tiek
suinteresuoto jaunimo, kuris rinktųsi reguliariai (vienintelė išimtis – Viečiūnų miestelis), kad būtų
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užtikrintas mobilaus darbo kokybės standartas ir nuoseklumas (bent kartą į dvi savaites). Šiam
veiksniui daro įtaką keli faktoriai, atsispindėję ir jaunimo apklausoje:
1) Dėl gerai išvystytos susisiekimo infrastruktūros jaunuoliai yra mobilūs, laisvalaikį leidžia tiek
mieste, tiek savo gyvenvietėse. Susisiekimą gerai vertina tiek patys jaunuoliai (8,04 balo iš 10), tiek
savivaldybių gerovės indeksas (du metus iš eilės Druskininkų savivaldybei skirtas maksimalus 100
balų įvertinimas „Transporto“ kategorijoje), į kaimiškąsias vietoves užtikrinti reguliarūs miesto
autobusų maršrutai. Artimesnių teritorijų jaunimas savęs neidentifikuoja kaimo bendruomenės
dalimi, priskiria save miesto gyventojams ir naudojasi gera išvystyta miesto infrastruktūra (pvz.
Neravai, Jaskonys).
2) Atviro darbo su jaunimu infrastruktūra yra stipriai išvystyta, jaunuoliai, su kuriais užmegztas
kontaktas, reguliariai lankosi jiems gerai pažįstamame ir prieinamame Druskininkų JUC‘e ir/ar
Leipalingio atvirose jaunimo erdvėse, dažnai pastebima tendencija, kad tie patys reguliarūs lankytojai
dalyvauja tiek nuolatinėje centro veikloje, tiek mobilaus darbo susitikimuose.
3) Pati Druskininkų savivaldybės specifika (nedidelė kaimo gyventojų skaičiaus dalis, mažas plotas
ir nedideli atstumai).
4) Stipriai išvystyta jaunimo verslumo ir integracijos programa kartu su jaunimo užimtumo
infrastruktūra užtikrina jaunimo įtraukimą vasaros laikotarpiu.
Vietove, kurioje rekomenduojama stiprinti atvirojo darbo su jaunimu paslaugas, laikytina Viečiūnų
miestelis. Nors vietovė nėra nutolusi nuo miesto (5 km), ir jaunimas plačiai naudojasi Druskininkų
miesto jaunimo užimtumo infrastruktūra ir atvirojo darbo su jaunimu paslaugomis, ši lokacija
pasižymi gausiu jaunimo kiekiu (didelę dalį sudaro dėl palankių būsto kainų gausiai į šį miestelį
besikeliančios jaunos šeimos), itin aktyvia bendruomenės veikla ir palaikymu. Jaunimui skirtose
patalpose Viečiūnų bendruomenės patalpose jau yra daug reikalingų priemonių, jaunų žmonių
susidomėjimas indikuoja apie tai, kad čia jaunimas galėtų rinktis ir dažniau, trumpesniam laikui,
tačiau tam reikalingi žmogiškieji ištekliai – specialistai, savanoriai, kurie galėtų būti su jaunais
žmonėmis. Druskininkų JUC rekomenduotina dalintis savo patirtimi ir palaikyti kontaktą su Viečiūnų
bendruomene bei jaunimu, konsultuoti, rengti neformalaus ugdymo veiklas ir stiprinti vietinį jaunimą,
jų lyderystės, darbo komandoje, renginių organizavimo įgūdžius, nuosekliai siekiant atidaryti atvirą
jaunimo erdvę Viečiūnuose bendruomenės centro patalpose, taip užtikrinant tolygų atvirojo darbo su
jaunimu paslaugų teikimą Druskininkų savivaldybėje (siekiamybė – 1 jaunimo centras mieste ir 2
atviros jaunimo erdvės seniūnijose). Viečiūnų jaunimas taip pat palaiko ir išreiškė norą, kad tokia
erdvė atsirastų. Toks turimų resursų panaudojimas būtų efektyvesnis, ir atneštų didesnę naudą nei
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Druskininkų JUC jaunimo darbuotojų mobilaus darbo su jaunimu komandos suformavimas ir
mobilaus darbo vykdymas. Atviros jaunimo erdvės įsteigimas Viečiūnuose turėtų būti prioritetu,
užtikrinant atvirojo darbo su jaunimu prieinamumą Viečiūnų seniūnijoje ir tolygų jaunimo paslaugų
infrastruktūros išvystymą Druskininkų savivaldybėje.
Jaunimo apklausa atskleidė, kad patraukliausias jaunimo užimtumo kokybės pagerinimo būdas galėtų
būti bendros kaimiškųjų vietovių jaunimo bendruomenių veiklos, renginiai, stovyklos ir kt.
Druskininkų JUC rekomenduojama stiprinti kaimo bendruomenių jaunimo kompetencijas tokių
veiklų organizavime, taip įgalinant jaunimą, taip pat įtraukti bendruomenių jaunimą į jau
organizuojamas nuolatines centro veiklas.
Apibendrinant, rekomenduojama:
1) nesant mobilaus darbo su jaunimu poreikiui, Druskininkų JUC koncentruotis į kaimo
bendruomenių palaikymą, konsultacijas, gerosios patirties ir rekomendacijų teikimą, JUC pristatymus
kaimo bendruomenėse ir jaunimo įtraukimą į organizuojamas veiklas.
2) siekti atviros jaunimo erdvės atidarymo Viečiūnų bendruomenės namų patalpose, užtikrinant
tolygų atviro darbo su jaunimu paslaugų tinklo pasiskirstymą Druskininkų savivaldybėje (1 AJC
Druskininkų mieste ir atitinkamai 2 AJE Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose).
3) inicijuoti bendrus kaimo bendruomenių renginius, veiklas ir/ ar veiklas kaimo bendruomenėse,
įgalinti ir įtraukti į tokių iniciatyvų organizavimą ir įgyvendinimą kaimo bendruomenių jaunimą,
suteikiant jiems nuolatinį palaikymą ir konsultavimą.

Parengė: Druskininkų savivaldybės vyriausiasis specialistas jaunimo reikalų koordinatorius Juozas
Kazlauskas
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