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REKOMENDACIJA 

DĖL JONAVOS R. JAUNIMO SVEIKOS GYVENSENOS PUOSELĖJIMO 

2020-09-18 

Jonava 

 

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. 

JonAS džiaugiasi, kad visuomenėje kyla vis daugiau diskusijų apie sveiką gyvenseną. 

Jaunimas vis dažniau kalba apie žalingų įpročių žalą ir pastebi, kad tai yra auganti Jonavos 

jaunimo problema.  2018 - 2019 m. JonAS atlikus Jonavos r. jaunimo probleminių sričių 

nustatymo apklausas ir apklaustųjų paprašius įvardinti opiausias Jonavos jaunimo problemas, 

didžioji dalis (2018 m. 75,5%, 2019 m. - 70,6 %)  respondentų įvardijo polinkį į žalingus 

įpročius. Remiantis šiais duomenimis ir siekiant pagerinti situaciją JonAS siūlo žalingų įpročių 

prevenciją ir sveikos gyvensenos puoselėjimą, kaip prioritetinę sritį, įtraukti į Jonavos r. 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos inicijuojamą jaunimo projektų konkursą. JonAS mano, 

kad tai motyvuos jaunimą ir jaunimo organizacijas patiems imtis veiksmų ir inicijuoti norimą  

pokytį Jonavoje. Tai skatins organizacijas  organizuoti/vykdyti veiklas, kurios bus skirtos 

sumažinti žalingų įpročių mastą Jonavoje ir propaguos sveiką gyvenimo būdą. 

Tikime, jog įgyvendinus šią rekomendaciją jaunimas ir, ypač, jaunimo organizacijos 

taps labiau suinteresuotos spręsti šią problemą ir puoselėti sveiką gyvenseną jaunų žmonių  
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tarpe, tad raginame Jonavos r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybą atsižvelgti į jaunimo, JonAS 

organizacijų nuomonę ir apsvarstyti šį pasiūlymą. 

 

 

Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų  

sąjungos “Apskritas stalas” pirmininkė    

   Guoda Mockaitė 

 
 


