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Žardeckienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktorius Vytautas Dubinskas ir
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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo ir atviro darbo su jaunimu galimybių Sangrūdos
seniūnijoje aptarimo.
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Kristina Giraitytė pristato
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bei pagrindinius aspektus, kuriuos norėtų aptarti su
svečiais: jaunimo užimtumą, tam pritaikytas erdves, atvirojo ir mobilaus darbo galimybes
Sangrūdoje. Prašo Ugnės Padvelskytės pristatyti Evelinos Didvalienės 2017 m. atliktą tyrimą
,,ATVIRO DARBO SU JAUNIMU PLĖTROS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE GALIMYBIŲ
IR POREIKIO ANALIZĖ“ (toliau – analizė) ir situaciją Sangrūdos seniūnijoje (toliau – seniūnija).
Ugnė Padvelskytė pristato atliktą analizę , kurios tikslas buvo ištirti 2017 m. Kalvarijos
savivaldybėje gyvenusio jaunimo užimtumo situaciją ir išnagrinėti Atviro jaunimo centro steigimo,
mobilaus darbo ir darbo gatvėje su jaunimu galimybes. Paminėjo, kad 2017 m. seniūnijoje buvo
registruoti 354 jauni žmonės, tai sudaro 24,5 proc. seniūnijoje gyvenančių gyventojų skaičiaus.
Seniūnijoje 2017 m. duomenimis buvo 5 su jaunimu dirbančios įstaigos ir organizacijos: Sangrūdos
gimnazija, laisvalaikio salė ir 3 bibliotekos. Seniūnijoje nėra jaunimo organizacijų ar neformalių
jaunimo grupių. Pristatė jaunų žmonių veiklų lankymo ir nelankymo priežastis bei veiklų poreikį, taip
pat Atviro jaunimo centro ir mobilaus darbo su jaunais žmonėmis poreikį.
Sangrūdos seniūnė Ingrida Stankevičienė ir gimnazijos direktorė Vida Šalčiuvienė
paprieštaravo išsakytam teiginiui dėl jaunimo skaičiaus seniūnijoje ir paminėjo, kad tokio skaičiaus
jaunimo nebėra. Didžioji dalis jaunuolių yra mokyklinio amžiaus iki 19 metų, tuo tarpų vyresnių (šiuo
atveju turima galvoje iki 29 metų) jaunuolių savivaldybėje nuolatos mažėja, kai kurie iš jų studijuoja
didžiuosiuose miestuose, tad į šį kraštą sugrįžta tik savaitgaliais. Bendruomenės pirmininkė Vaida
Skuolienė paminėjo, kad šiuo metu jaunimas gausiai renkasi Sangrūdos laisvalaikio salėje ir vykdo
įvairius užsiėmimus su kultūros darbo organizatore Angele Bapkauskiene. A. Bapkauskienė kalba,
kad su džiaugsmu priima vaikus, bet norėtųsi jiems suteikti geresnes sąlygas bei daugiau priemonių
veikloms vykdyti. Tarybos nariai, kaip alternatyvą, siūlo steigti Atvirąją jaunimo erdvę, tokiu atveju
būtų galima ieškoti labiau tinkamų patalpų ir priemonių. A. Bapkauskienė abejoja Atvirosios erdvės
steigimo tikslingumu – vaikai susirenka gana trumpam laiko tarpui, tol kol laukia autobuso, taigi
didžiąją laiko dalį erdve nebūtų naudojamasi.
Kaip vienas iš jaunimo traukos centrų minima ir Sangrūdos biblioteka, anot bibliotekos
bibliotekininkės Margaritos Žardeckienės, čia jaunimas taip pat susirenka praleisti laisvą laiką kol
laukia mokyklinio autobuso.
Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktoriaus Vytauto Dubinsko nuomone,
Atvirasis jaunimo centras ar erdvė seniūnijoje nėra išeitis jaunimo užimtumo gerinimui. Direktorius
kalba, kad jaunimui reikalingos jiems aktualios, inovatyvios veiklos, kurioms reikalingi finansavimo

šaltiniai. Pateikiami keli jaunimui aktualių veiklų pavyzdžiai, toki kaip: motokrosas, slidinėjimo
trasos ir pan.
Angelė Bapkauskienė priduria, kad vasarą jaunimui geriausias užimtumas būtų galimybė
prieiti prie seniūnijoje esančių vandens telkinių. Pasak A. Bapkauskienės seniūnijoje yra vieta, kurioje
būtų galima įrengti paplūdimį, tačiau niekas šių darbų nesiima.
Bendruomenės pirmininkė Vaida Skuolienė ir VŠĮ ,,Galimybių laukas“ direktorė Renata
Venslovienė išreiškė norą, jog Kalvarijos savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo
tvarka būtų koreguojama, suteikiama daugiau galimybių gauti finansavimą ne tik projektų vykdymui,
bet ir tokioms prekėms kaip stalo žaidimai ir pan.
NUTARTA. Atvrosios jaunimo erdvės Sangrūdoje nesteigti. Apsvarstyti mobilaus darbo su
jaunimu galimybes, privalumus ir trūkumus. Parengti rekomendacijas dėl galimybės pagerinti
sąlygas patalpose, kurios yra jaunimo susibūrimų vietos. Suorganizuoti Savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos posėdį, kuriame būtų aptarta Kalvarijos savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo
tvarka, jos keitimo galimybės.
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