PROJEKTAS „ATVIRO JAUNIMO CENTRO PLĖTRA RAMYGALOJE“
Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2014 m. spalio 3 d. pasirašė trišalę projekto
„Atviro jaunimo centro plėtra Ramygaloje“ įgyvendinimo sutartį su Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Bendra
projekto vertė – 231 954 Eur, iš jų 208 759 Eur – paramos ir bendrojo finansavimo lėšos,
23 195 Eur – Panevėžio rajono savivaldybės įnašas.
Projektas įgyvendintas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ programą. Projekto rengimą sąlygojo tai, kad
Panevėžio rajono jaunimas ir rizikos grupės jaunimas neturi erdvės, kurioje galėtų saugiai leisti
laisvalaikį, tenkinti savo kūrybinius, socialinius poreikius už mokyklos ribų, užsiimti naudinga,
darbinius įgūdžius lavinančia veikla, gauti kokybiškas, į socialiai atsakingos asmenybės ugdymą
orientuotas, specialistų teikiamas paslaugas.
Projekto tikslas – didinti rizikos grupės jaunimo gerovę Panevėžio rajone mažinant
socialinę atskirtį, skatinant tikslingą jaunimo užimtumą, paremtą neformalaus ugdymo principais.
Projekto tikslinė grupė – Panevėžio rajono jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus, jaunimo ir
su jaunimu dirbančios NVO.
2016 m. birželio mėn. UAB „Gedsta“ baigė Ramygalos kultūros centro, kuriame įkurtas
AJC, kapitalinio remonto darbus. Iš projekto lėšų įsigyta jaunimo užimtumo, įgūdžių įgijimo,
laisvalaikio organizavimo, kitų aktualių veiklų vykdymui reikalinga įranga: kompiuteriai,
televizijos ir vaizdo aparatūra, sporto reikmenys, siuvimo mašinos, muzikos instrumentai, baldai ir
kt.
Sukurta Ramygalos AJC Facebook paskyra, kurioje galima susipažinti su AJC vykstančiu
gyvenimu: vykdomomis veiklomis, organizuojamais mokymais, kitais renginiais ir įvykiais.
Siekiant užtikrinti efektyvų rizikos grupės jaunimo problemų sprendimą Panevėžio rajone
įvyko 3 tarpžinybiniai susitikimai, kuriuose dalyvavo policijos, darbo biržos, jaunimo organizacijų,
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atstovai. Diskusijų metu aptartos jaunimui siūlomos
užimtumo galimybės kultūros srityje, svarstytas nuo Ramygalos nutolusių vietovių jaunimo
pavėžėjimo į jaunimo centrą klausimas, sutarta plėtoti bendradarbiavimą tarp institucijų.
2016 m. birželio 25 d. įvyko Ramygalos AJC pristatymo visuomenei renginys, kuriame
supažindinta su AJC planuojamomis organizuoti centro veiklomis, skatinančiomis jaunimo
motyvaciją, darbinius, socialinius įgūdžius.
Įvykdyti smulkaus ir vidutinio verslo organizatoriaus programos mokymai 90 rizikos grupės
jaunuolių, kurių metu socialinės rizikos grupės jaunimas supažindinti su galimybėmis aktyviai,
naudingai, įdomiai, atsakingai įsijungti į ekonomines veiklas bei sėkmingai integruotis į darbo
rinką.
Siekiant užtikrinti nuoseklų ir kryptingą darbą su rizikos grupės jaunimu, gerinti Ramygalos
atviro jaunimo centro darbuotojų bei savanorių vadybines kompetencijas, suteikti teorinių žinių ir
tobulinti praktinius gebėjimus, reikalingus jaunimo socialinio, emocinio ir dvasinio intelekto
ugdymui, įvykdyti socialiai atsakingos asmenybės ugdymo programos (SAAUP) „Aš esu kūrėjas“
mokymai, kuriuose dalyvavo dvi Ramygalos AJC jaunimo darbuotojos ir dvi savanorės bei 30

socialinės rizikos jaunuolių.
2016 m. spalio mėn. įvyko projekto baigiamoji konferencija, kurioje pristatyti pasiekti
projekto rezultatai ir įgyvendintos veiklos.
Tikimasi, kad pirmojo AJC įkūrimas paskatins ir suaktyvins jaunimo veiklas, prisidės prie
atvirų jaunimo erdvių tinklo Panevėžio rajone steigimo.
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti
Ramygalos atviro jaunimo centro darbuotoja Sandra Budreikienė

