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Posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 19 d. 16.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Tomas Budrikis
Posėdžio sekretorė – Rimantė Čiutienė
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariai: Ričardas Stonkus, Šilutės
rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Skobienė,
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida
Kubaitienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus raštvedė Lina
Mauricienė, Šilutės rajono mokinių tarybos atstovė Gabrielė Vindžigelskytė, Šilutės jaunimo šokių
klubo „Žvaigždūnė“ atstovė Gabrielė Paužuolytė, asociacijos „Stubrių jaunimas“ atstovas ir
Katyčių atviros jaunimo erdvės savanoris Edvardas Juraška, Kintų atviros jaunimo erdvės atstovė
Vaida Nausėdaitė.
Nedalyvavo – Tarybos narė Genovaitė Kimbrienė, Šilutės šaulių kuopos atstovas
Donatas Jaunius.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės.
1. SVARSTYTA. Dėl Šilutės atviros jaunimo erdvės.
Š.m. lapkričio 5 d. posėdyje buvo nutarta lapkričio 19 d. vykti į Atvirą Šilutės jaunimo
erdvę. Vizito tikslas – susipažinti su atviros jaunimo erdvės koncepcija, veiklomis, problemomis ir
pan. Jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė R. Čiutienė trumpai pristatė atviros jaunimo erdvės
koncepciją. ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ – patalpa, skirta ir pritaikyta atviram darbui su jaunimu,
gali būti įstaigoje (kultūros, švietimo, sporto ar socialinėje), nekeičiant įstaigos juridinio statuso, ir
pritaikoma atviram darbui su jaunimu, panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę. Paprastai
tariant, atviras darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems
jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti
laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems
jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas,
tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu“: norintis dalyvauti jaunas
žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas
žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką. Atviras darbas yra skirtas jaunuoliams, kurie: ieško
saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų; turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur
jį turtingai praleisti; išsiskiria savo rūbais, kalba, elgesiu, taip išreikšdami savąjį kitoniškumą.
Ypatingas dėmesys skiriamas tiems jauniems žmonėms, kurie: dėl savo elgesio ar išvaizdos
nepritampa prie bendraminčių ar suaugusiųjų visuomenės; nemato tikslo gyvenime; stokoja
motyvacijos mokytis ir jėgų kūrybiškai tvarkyti savąją kasdienybę; linkę nusikalsti, vartoja alkoholį
bei kitas svaiginamąsias medžiagas. Veiklos erdvėje nėra apmokestintos, taip suteikiant galimybę
įsitraukti visiems norintiems. Atvirose jaunimo erdvėse pagrindinis veikėjas yra Jaunimo
darbuotojas – tai suaugęs asmuo, veikiantis už formaliojo švietimo ir ugdymo sistemos, šeimos ir
darbinės veiklos ribų, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per
individualų darbą su atskirais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis ar bendruomenėmis bei
turintis šiam darbui reikalingų profesinių kompetencijų. Profesinė jaunimo darbuotojo laikysena

susideda iš asmeninių nuostatų ir požiūrio, santykio kūrimo bei palaikymo, metodinės ir pritaikymo
bei struktūrinės kompetencijų.
Jaunimo darbuotojas pristatė kas šiuo metu vyksta atviroje jaunimo erdvė (Šilutės
atvira jaunimo erdvė įsikūrusi adresu Liepų g. 16. Darbo laikas – antradieniais ir penktadieniais nuo
15.00 val. iki 20.00 val.). Iki naujųjų metų jaunimas kartu su jaunimo darbuotoju planuoja
kosmetiškai sisitvarkyti patalpas (ant vienos iš sienos nupiešti graffiti, kitas sienas ištapetuoti ir
pan). Jaunimas informavo, kad šiais metais nebus skelbiama jokių naujų konkursų, todėl jiems
trūksta lėšų įsirengti patalpas. Pirmininkas T. Budrikis informavo, kad lėšų galima gauti iš Jaunimo
programos rezervo. Reikia tik užpildyti paraišką ir pateikti raštą Administracijos direktoriui. Taip
pat Primininkas siūlo paramos ieškoti kreipiantis į verslininkus. Jaunimo darbuotoja informavo, kad
eglutės įžiebimo metu bus pristatoma atvira jaunimo erdvė, jos veiklos ir bus renkama parama
erdvės įkūrimui. Veikloms lėšų ieškoti žadama teikiant projektus į įvairius fondus (Jaunimo reikalų
departamentui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Šilutės rajono savivaldybei, Erasmus+
programai ir pan).
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