Projekto aprašymas
Nuo 2013 m. rugpjūčio 19 d. iki 2014 m. gegužės 30 d. Lazdijų rajono savivaldybės
administracija
kartu su kaimyninėmis Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėmis
įgyvendino bendrą projektą „Youth Policy Code“ (trumpiau – „YP code“), kurio pagrindinis
tikslas buvo suteikti jauniems žmonėms galimybę dalyvauti vietos savivaldoje, kovoti su
vietos jaunimo problemomis.
Projektu siekiama stiprinti regioninę jaunimo politiką, bendradarbiaujant su jaunimo
politikos rengėjais kaimyninėse savivaldybėse. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti
bendravimą ir struktūrinį dialogą tarp jaunų žmonių, kurie dirba jaunimo sektoriuje, ir
asmenų, kurie yra atsakingi už jaunimo politiką. Įgyvendintas projektas didino jaunų
žmonių informuotumą apie ES viešąsias ir pilietines teises bei pakvietė juos dalyvauti 2014
metų Europos Parlamento rinkimuose.
Siekiant projekto tikslų, buvo įgyvendintos tokios veiklos: partnerių susitikimas–stovykla,
projektų pristatymo renginys, projektų įgyvendinimo dienos savivaldybėse, 3 mokymo
kursai (seminarai), 4 diskusijos–konsultacijos (dėl jaunimo dalyvavimo, profesinio
informavimo, konsultacijų ir orientavimo skatinant jaunimo verslumą ir skatinant jaunimo
sveikatos temas), galutinis projekto renginys-konferencija ir įvairūs patirties dalinimosi
renginiai savivaldybėse. Buvo spausdinama brošiūra, kurioje pateikiama informacija apie
projekto organizatorių patirtį, buvo gaminama projekto atributika, viešinanti projektą,
internete nuolat buvo skelbiama projekto pažanga bei vietinėje ir nacionalinėje
žiniasklaidoje buvo paskelbti projekto rezultatai.
Projekto veiklos buvo įgyvendinamos remiantis neformaliojo švietimo principais, naudojant
kūrybinius, netradicinės formos metodus, siekiant sudaryti palankias sąlygas jaunimui
dalyvauti vietos bendruomenių gyvenime. Mokymosi užsiėmimai buvo papildyti
bendravimu bei socialiniais žaidimais. Didelis dėmesys buvo skiriamas aktyviam jaunimo
dalyvavimui visuose projekto etapuose.
Projektas „YP code“ įtraukė tokias tikslines grupes iš trijų savivaldybių: moksleiviai,
studentai, kiti jauni žmonės, savivaldybių vadovybė, politikai ir sprendimų priėmėjai.
Projekto veiklose taip pat dalyvavo jauni žmonės, turintys mažiau galimybių: jauni
bedarbiai, turintys problemų su transportu, jaunimas iš socialinės rizikos šeimų. Taip pat
prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir jauni žmonės iš vaikų namų asociacijos.
Projekto veiklose dalyvavo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, ir
kitų sričių sprendimus priimantys asmenys, taip pat ekspertai iš savivaldybių, kitų
valstybės institucijų, organizacijų bei žiniasklaidos atstovai.
Tiesiogiai projekte „YP code“ dalyvavo daugiau nei 40 jaunų žmonių, iš kurių pusė buvo
jaunesni negu 18 metų. Iš viso projekto veikla jungė 447 jaunus žmones ir daugiau nei 70
kitų dalyvių.

Projektas „Youth Policy Code“ buvo vykdomas nacionaliniu lygiu ir supažindino jaunimą su
naujomis kompetencijomis: savęs pažinimu ir vertinimu, viešu kalbėjimu, pagarbos
išreiškimu kitiems, bendradarbiavimu, organizavimu, planavimu ir komandinio darbo
patirtimi. Jauni žmonės įgijo naujų žinių apie nepriklausomybę, saviraišką, pomėgius,
laisvalaikį ir t.t. Projektas suteikė naujų įgūdžių ir pasitikėjimo savimi sprendžiant įvairias
problemas, organizuojant ir prisiimant atsakomybę dėl rezultatų už save ir už kitus.
Naujos žinios, mokymai, pokalbiai ir diskusijos su sprendimus priimančiais asmenimis,
susitikimai, dalijimasis patirtimi, problemų sprendimo su bendraamžiais užduotys – visi šie
dalykai leido jaunimui spręsti savo ir aplinkos problemas, galvoti teigiamai, išreikšti savo
nuomonę, ieškoti sprendimų ir pasiekti rezultatų.
Brandžiausi šio projekto rezultatai bus pademonstruoti labai greitai, kai jaunimas prisijungs
prie bendruomenės veiklos, realizuos save regiono politiniame gyvenime, spręs
laisvalaikio, nedarbo, socialinės atskirties ir kitas jų gyvenamosios aplinkos problemas.
Savivaldybės, įgyvendinusios „YP code“ projektą, įsipareigoja naudotis projekto metu įgyta
patirtimi ir taikyti ją ateityje sprendžiant klausimus, susijusius su jaunimu.

