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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno miesto savivaldybės jaunimo politikos (toliau – Savivaldybės jaunimo politika)
koncepcija remiasi valstybine jaunimo politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos teisės aktais ir
Kauno miesto savivaldybės institucijų sprendimais jaunimo politikos klausimais.
2. Savivaldybės jaunimo politika – Savivaldybės institucijų ir Administracijos kryptinga
veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas jauno
žmogaus asmenybės formavimuisi ir jo integracijai į visuomenės gyvenimą.
3. Pagrindiniai Savivaldybės jaunimo politikos tikslai:
3.1. sudaryti sąlygas formuotis pilietinei, patriotinei ir demokratinei asmenybei;
3.2. padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies ir miesto
visuomenės gyvenimą, skatinti savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime;
3.3. užtikrinti jaunimo pilietines, socialines ir politines teises;
3.4.

rūpintis

jaunimo

socialinių,

kultūrinių

problemų

sprendimu,

jaunimo

nusikalstamumo prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis;
3.5. rasti būdus užtikrinti jaunimo gerovę ir sudaryti palankias pažinimui sąlygas;
3.6. skatinti dvasinių vertybių formavimąsi;
3.7. skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas, visuomenei ir miestui naudingą jaunimo
veiklą.
4. Pagrindiniai Savivaldybės jaunimo politikos principai:
4.1. Savivaldybės institucijos turi skatinti jaunimą dalyvauti visuomenės gyvenime ir
prisidėti prie jaunimo problemų sprendimo, taip pat ugdyti atsakomybę už savo veiklą ir savo
problemų sprendimą.
4.2. Jaunimo klausimai turi būti sprendžiami, atsižvelgiant į jų kompleksiškumą,
įtraukiant kuo daugiau suinteresuotų institucijų ir organizacijų.
4.3. Savivaldybės institucijos ir Administracija turi skatinti ir remti jaunimo ir su jaunimu
dirbančias organizacijas, prisidedančias prie jaunimo problemų sprendimo ir Savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimo.
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4.4. Jaunimo ir dirbančioms su jaunimu organizacijoms turi būti sudaromos sąlygos
dalyvauti sprendimų priėmime, daryti įtaką Savivaldybės jaunimo politikai ir kontroliuoti, kaip ji
įgyvendinama.
5. Kauno miesto savivaldybės taryba tvirtina Savivaldybės jaunimo politikos koncepciją,
kurioje

suformuluoti

Savivaldybės

jaunimo

politikos

tikslai,

principai

ir

kryptys,

reglamentuojama konkreti Kauno miesto savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos
veikla įgyvendinant šią politiką.
II. SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS, ĮGYVENDINANČIOS SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO POLITIKĄ
6. Kauno miesto savivaldybės taryba savo sprendimuose įtvirtina nuostatas, pagal kurias
įgyvendinami Savivaldybės jaunimo politikos tikslai, principai ir kryptys.
7. Savivaldybės administracija įgyvendina Kauno miesto savivaldybės tarybos
sprendimus, reglamentuojančius Savivaldybės jaunimo politikos tikslų įgyvendinimą.
8. Savivaldybės jaunimo politikai formuoti, koordinuoti ir dalyvauti ją įgyvendinant gali
būti sudaroma Kauno jaunimo reikalų taryba. Jos nuostatus ir sudėtį tvirtina Kauno miesto
savivaldybės taryba. Kauno jaunimo reikalų taryba sudaroma pariteto principu iš Savivaldybės
institucijų bei įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Kauno
jaunimo reikalų tarybą deleguoja regioninė jaunimo organizacijų taryba.
9. Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vykdo jaunimo politikos
viešąjį administravimą, užtikrina jaunimo interesus viešosios politikos srityse, kaupia, analizuoja
ir apibendrina informaciją, rengia pranešimus apie jaunimo būklę savivaldybėje, informuoja ir
konsultuoja jaunus žmones, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, valstybės

ir vietos

savivaldos lygmens jaunimo politiką įgyvendinančiomis institucijomis. Jaunimo reikalų
koordinatorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
10. Savivaldybės administracijos veiklą Savivaldybės jaunimo politikos srityje
koordinuoja Socialinių reikalų departamento direktorius.
III. SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ PARAMA JAUNIMO IR SU JAUNIMU
DIRBANČIOMS ORGANIZACIJOMS
11. Savivaldybės institucijos ir Administracija visapusiškai skatina jaunimo organizacijų,
kaip savanoriškos narystės pagrindu veikiančių asmenų susivienijimų, tenkinančių jaunimo
poreikius ir sprendžiančių jaunimo problemas, ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kaip įmonių,
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įstaigų ir organizacijų, teikiančių jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir
kitokią pagalbą ir organizuojančių jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, kūrimąsi ir veiklos projektus.
12. Savivaldybės institucijos ir administracija turi teikti paramą įgyvendinant jaunimo
organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektus. Parama teikiama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Savivaldybės institucijų parama
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos projektams įgyvendinti įforminama
sutartimis. Jose numatomi šalių įsipareigojimai ir atsakomybė.
13. Kiekvienais metais Kauno miesto savivaldybė skiria lėšų jaunimo projektams remti.
14. Savivaldybės institucijos ir administracija jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms sudaro lengvatines sąlygas naudotis Savivaldybei priklausančiomis jaunimo
reikmėms skirtomis patalpomis, technine įranga, kitomis materialinėmis vertybėmis. Lengvatinės
sąlygos turi būti teisiškai įformintos.
15. Savivaldybės institucijos ir administracija pagal savo galimybes remia jaunimo
organizacijų narių, galinčių kvalifikuotai įgyvendinti ir koordinuoti jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų veiklos projektus, ir jaunimo darbuotojų (pedagogų), t. y. asmenų,
galinčių kvalifikuotai teikti jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią
pagalbą, organizuoti jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, rengimą.
IV. JAUNIMO TEISĖS

16. Jaunimas Kauno mieste naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir
įstatymų nustatytomis teisėmis. Kiekvienas Savivaldybės sprendimas jaunimo klausimais turi
būti priimtas tik atsižvelgus į Kauno jaunimo reikalų tarybos nuomonę.
V. SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKA IR ŠVIETIMAS
17. Savivaldybės jaunimo politika ir švietimo politika papildo viena kitą. Savivaldybės
institucijos ir administracija skatina ir remia mokyklų ir jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų bendradarbiavimą.
18. Kauno miesto savivaldybės mokyklose turi būti sudarytos sąlygos nevyriausybinių
jaunimo organizacijų veiklai, besiremiančiai savanoriška naryste, neformaliojo ugdymo
principais. Nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms turi
būti pagal išgales leidžiama naudotis mokyklų patalpomis ne pamokų metu Savivaldybės ir
mokyklų vadovybės nustatyta tvarka.
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19. Savivaldybės administracija skiria dėmesį Kauno miesto mokyklų mokinių ir
studentų savivaldoms, bendradarbiauja pagal parengtą programą, kurioje nurodytos pagrindinės
bendradarbiavimo kryptys, priemonės ir laukiami rezultatai.
VI. SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMAS
20. Savivaldybės jaunimo politikos koncepcijai įgyvendinti Kauno miesto savivaldybės
administracija ir institucijos rengia, tvirtina ir įgyvendina konkrečias priemones (programas ir
kt.).
21. Savivaldybės jaunimo politikos koncepciją tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba
Kauno jaunimo reikalų tarybos teikimu. Prireikus Kauno miesto savivaldybės taryba Kauno
jaunimo reikalų tarybos teikimu gali Savivaldybės jaunimo politikos koncepciją pakeisti ar
papildyti.

