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Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga ,,Apskritas stalas” (toliau - JonAS) -            

savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, vienijanti, atstovaujanti ir stiprinanti Jonavos r. jaunimo ir su             

jaunimu dirbančias organizacija. JonAS savo veiklą orientuoja į faktais ir žiniomis grįstą jaunimo ir jaunimo               

organizacijų interesų atstovavimą, jaunimo telkimą aktualiems pokyčiams įgyvendinti. 

2018 - 2019 m. JonAS atliko Jonavos r. jaunimo probleminių sričių nustatymo apklausas ir pastebėjo               

tendenciją, kad beveik pusė apklaustųjų (2018 m. - 49,7%, 2019 m. - 44,4%) neįsitraukia į jaunimo                

organizacijų veiklą ir vykdomas iniciatyvas. Pagrindine neįsitraukimo priežastimi buvo įvardinta informacijos           

stoka ir prastai pasirinkti viešinimo kanalai. Siekdami pagerint esamą situaciją ir padidinti jaunimo aktyvumą              

siūlome Jonavos r. savivaldybę imtis šių žingsnių, kurie pagerins informacijos sklaidą jaunimo tarpe ir tokiu               

būdu skatins jų dalyvavimą visuomeninėje veikloje: 

● Sukurti nemokamą išmaniojo telefono programėlę, kurioje būtų skelbiamos Jonavos r. vykdomos           

iniciatyvos. Ši programėlė didintų ne tik jaunų žmonių, bet ir visų Jonavos r. gyventojų įsitraukimą į                

 



 

vykstančius renginius, skatintų jaunus žmones dalyvauti Jonavos r. kultūriniame gyvenime bei           

patiems įgyvendinti įvairias iniciatyvas;  

● Atnaujinti ir pervadinti Jonavos r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos puslapį socialiniame tinkle            

,,Facebook” ir paversti jį jaunimui patrauklia platforma, kurioje būtų reguliariai viešinamos jaunimo ir             

jaunimo organizacijų aktualijos. Tokiu būdu jaunimą greičiau pasiektų juos dominanti ir aktuali            

informacija, kuri praplėstų jų akiratį ir didintų aktyvumą; 

● Oficialiame Jonavos r. savivaldybės internetiniame puslapyje, matomoje tinklapio vietoj, išskirti          

atskirą jaunimo skiltį, kurioje būtų galima rasti naujausią informaciją apie Jonavos jaunimo ir jaunimo              

organizacijų veiklą, vykstančius projektus, iniciatyvas, savanorystės galimybes ir įgyvendintas         

veiklas. Tai leis ne tik jaunam žmogui rasti reikalingą informaciją, norint prisidėti prie veiklų, bet               

supažindins vyresnio amžiaus visuomenės dalį  su jaunimo vykdoma veikla; 

● Dalintis informacija su Jonavos r. progimnazijomis ir gimnazijomis, kurios viešintų mokyklų           

stenduose ir/ar socialiniuose tinkluose ,,Facebook” informaciją apie jaunimo galimybės Jonavoje. 

 

Taip pat norime pasidžiaugti, jog 2020 m. gegužės 28 d. buvo patvirtinta Jonavos r. savivaldybės               

jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, kuri siekia sudaryti palankias sąlygas              

jaunimui susipažinti bei integruotis į darbo rinką ir didina jų užimtumą vasaros metu. Manome, jog ši                

programa yra puiki priemonė siekiant padidinti jaunų žmonių užimtumą, tačiau siekdami didesnės integracijos             

į darbo rinką ir pozityvaus požiūrio į jaunimą formavimą JonAS siūlo imtis šių priemonių: 
● Skatinti Jonavos r. verslininkus ir darbdavius įrengti bent po 1 darbo ar praktikos vietą per sezoną                

jaunam žmogui iki 20 m. Tai leistų jaunam žmogui sparčiau integruotis į darbo rinką, pažinti įvairias                

darbo aplinkas, būti užimtam vasaros bei mokslo metų laikotarpiu; 

● Sukurti ir viešinti dokumentą, kuriame būtų pateikti sąrašai darboviečių, kurios gali suteikti            

darbo/praktikos galimybę ir visi žingsniai norint įsidarbinti. Šiame dokumente turėtų būti, pavyzdžiui,            

prašymo formos pildymo pavyzdys, kaip susisiekti su darbdaviu ir t.t. Kai viskas atrodo paprasta ir               

lengva, jaunas žmogus yra labiau motyvuotas pildyti paraiškas ir imtis darbo, o tai tik didintų jaunimo                

užimtumą vasaros metu. 

 



 

 

Šios rekomendacijos padėtų jaunam žmogui įsitraukti į Jonavos r. darbo rinką ir visuomenę. Mūsų, jaunimo               

organizacijų, nuomone, imantis šių žingsnių jaunimo aktyvumas ir užimtumas ženkliai pagerėtų. Skatiname            

Jus atsižvelgti į mūsų rekomendacijas ir prisidėti prie aktyvios jaunos visuomenės formavimo. 

 

Jonavos r. jaunimo visuomeninių 
organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas” 
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