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VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJA
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas
Vykdytojas (-ai)

2014 metai
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, 188718528
Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius

Vaiko teisių apsaugos skyrius
Programos pavadinimas
Programos parengimo
argumentai

Ilgalaikis prioritetas
(pagal Alytaus rajono
savivaldybės strateginį
plėtros planą)
Šia programa įgyvendinamas
savivaldybės strateginis
tikslas:

Kodas
01
VAIKŲ IR JAUNIMO SOCIALIZACIJA
Programa sukurta remiantis šiuo principu – šeima, savivaldybė,
bendruomenė ir valstybė dalijasi vaiko-jaunuolio gerovės
užtikrinimo atsakomybe.Tai valstybinė (perduota savivaldybėms)
funkcija, skirta vaikų tesių apsaugai ir jaunimo politikos
formavimui savivaldybėje. Šios programos veikla sudaro sąlygas
atstovauti vaiko teisėms ir teisėtiems interesams bei ginti juos
teisės aktų nustatyta tvarka ir formavimui intelektualios,
kūrybiškos ir pilietiškai aktyvios asmenybės. Padeda jaunimui
integruotis į politinį, kultūrinį ekonominį gyvenimą. Sprendžia
jaunimo problemas.
Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio Kodas
vystymo

02

01
KURTI PILIETIŠKĄ, IŠSILAVINUSIĄ, Kodas
KŪRYBIŠKĄ, SVEIKAI IR SAUGIAI
GYVENANČIĄ BENDRUOMENĘ
Programos tikslas
Kodas
01
Efektyviai vykdyti savivaldybėms valstybės
perduotą Jaunimo teisių apsaugos funkciją
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: vaikui turi būti suteikta tokia apsauga ir globa, kokios reikia jo
gerovei ir pilnaverčiam augimui. Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo
fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai. Prižiūrėti vaikus, rūpintis jų sveikata,
ugdymu, išlaikyti juos, sudaryti palankias visapusiškos raidos sąlygas, kad jie būtų paruošti
savarankiškai gyventi visuomenėje- visų pirma yra tėvų pareiga. Vaikas šią teisę turi
neatsižvelgiant į tai ar jo tėvai gali šias pareigas atlikti, ar ne. Jam turi būti sudarytos sąlygos, kad
visos jo teisės būtų įgyvendintos ir tais atvejais, kai jo tėvų nėra, kai tėvai savo pareigų atlikti
negali arba, kai tėvų valdžia apribota.
Vykdant šį tikslą atliekamos šios funkcijos :
• organizuojama pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka likusių be tėvų globos vaikų
teisių ir interesų apsauga;
• teikiama metodinė parama, konsultacijos, bei sprendžiamos kitos vaiko teisių ir teisėtų
interesų apsaugos problemos;
• užtikrinama pagal kompetencijas įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka visų savivaldybės
teritorijoje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsauga;
• teikiama atitinkamoms valstybės, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl
vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, vaiko globos (rūpybos) ir teisės pažeidimų
prevencijos gerinimo savivaldybės teritorijoje;
• bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis

organizacijomis ir bendruomenėmis vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimais;
likusiems be tėvų globos vaikams organizuojama globa;
likę be tėvų globos vaikai įtraukiami į galimų įvaikinti vaikų apskaitą ir įvaikinami;
siekiama mažinti smurtą prieš vaikus bei suteikti pagalbą vaikams nukentėjusiems nuo
smurto, jų šeimoms ir vaikams smurtautojams;
konsultuojama tėvai vaikų teisių apsaugos klausimais.

•
•
•
•

Šiam tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys:
01 Uždavinys. Efektyviai teikti konsultacijas ir užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų
atstovavimą.
Sudarytos sąlygos tinkamai ir kokybiškai įgyvendinti savivaldybėms valstybės deleguotą vaikų
teisių apsaugos funkciją. Efektyviam šių funkcijų vykdymui reikia kvalifikuoto personalo, gerų
darbo sąlygų sudarymo. Programos įgyvendinimas turi tiesioginės ir netiesioginės įtakos visam
Alytaus rajonui. Efektyviai veiklai būtinas racionalus, suplanuotas išteklių paskirstymas,
sistemingas veiklos, darbo planavimas.
Rezultato vertinimo kriterijus:
-

Socialinės rizikos šeimų kaita, vnt.

Programos
Efektyviai
vykdyti
savivaldybėms
valstybės Kodas 02
tikslas
perduotą Jaunimo teisių apsaugos funkciją
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: teisės aktų įgyvendinimas savivaldybės jaunimo politikos srityje,

analizuojamos jaunimo teisių apsaugos politikos raidos tendencijos Lietuvoje ir užsienyje,
rengiamos jaunimo politikos plėtros programos, koordinuojamas jų įgyvendinimas savivaldybės
teritorijoje, formuojamas Alytaus rajono savivaldybės teigiamas įvaizdis.
Šiam tikslui įgyvendinti iškeliamas uždavinys:
01 uždavinys. Sudaryti sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei.

Efektyvus darbuotojo darbo aplinkos kūrimas, parengta ir įgyvendinta jaunimo verslumo
skatinimo programa, suorganizuoti konkursai, savanorystės skatinimas seniūnijose, jaunimo
klubų steigimas, bendrų iniciatyvų rėmimas, savanoriavimas, atvirų jaunimo erdvių sukūrimas,
rajono jaunimo organizacijų mugės ir kitų renginių organizavimas.
Rezultato vertinimo kriterijus:

-

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų institucinės paramos ir organizacijų
potencialo plėtojimo skaičiaus kitimas, vnt -8

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: vykdant šią programą atstovaujami vaiko ir
jaunuolio interesai. Dalyvaujama informaciniuose seminaruose ir darbo grupėse, kuriuose
diskutuojami ir svarstomi vaikų ir jaunimo politikos klausimai, analizuojama vaikų ir jaunimo
politikos situacija vietos lygmeniu, numatomas veiklos planas .Vaikų teisės ir interesai
atstovaujami visose įstaigose ir organizacijose.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: savivaldybės biudžeto lėšos.
Alytaus rajono strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 1 prioritetas.
Ekonomikos, verslo ir darnaus kaimo plėtros vystymas. 1.2. tikslo. Sukurti palankią aplinką

investicijoms ir rajono verslo vystymuisi. 1.2.2. uždavinio. Skatinti verslo plėtrą.
2 prioritetas. Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo. 2.1. tikslas. Išsaugoti
gerąsias krašto kultūros tradicijas, vystyti modernią, patrauklią kultūrinio turizmo infrastruktūrą ir
bendradarbiavimą. 2.1.3. uždavinys. Skatinti rajono gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą ir
gerinti susijusią infrastruktūrą. 2.3. tikslas. Užtikrinti socialinę aplinką rajono gyventojams. 2.3.1.
uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą. 2.3.4. uždavinys. Inicijuoti
socialinių paslaugų plėtrą.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos
Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kitomis Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu
(Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Žin.,
1996, Nr. 33-807), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589),
Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuostatais, LR vietos savivaldos įstatymas, LR biudžetinių įstaigų
įstatymas, Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Alytaus rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-08 įsakymu Nr. D1-981 patvirtintas Kultūros
ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas ir kiti teisės aktai.

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai

Finansavimas

1. Finansavimo šaltiniai, iš
viso:
1.1. Savivaldybės lėšos, iš
viso:
1.1.1. Savivaldybės biudžeto
lėšos
1.1.2. Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos
1.1.3. Savivaldybės aplinkos
apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos
lėšos
1.2. Valstybės biudžeto
lėšos, iš viso:
1.2.1. Valstybės biudžeto
lėšos
1.2.2. Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšos

1b formos tęsinys
tūkst. Lt

Asignavimai
2013-iesiems
metams

Lėšų poreikis
biudžetiniams
2014-iesiems
metams

Projektas
2015-iesiems
metams

Projektas
2016-iesiems
metams

231,2

238,1

239,3

243,5

231,2

238,1

239,3

243,5

231,2

238,1

239,3

243,5

1.2.3. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšos
1.2.4. Valstybės investicijų
programos lėšos
1.3. Europos Sąjungos
paramos lėšos
1.4. Kiti finansavimo
šaltiniai iš, viso:
1.4.1. Rėmimo lėšos
1.4.2. Nuosavos lėšos
1.4.3. Paskolos lėšos
1.4.4. Privatizavimo fondo
lėšos
_________________________________

