Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui
Marijampolės savivaldybės vicemerui Pauliui Marozui
Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei

REKOMENDACIJA DĖL JAUNIMO UŽIMTUMO VĖLIU PAROS METU
2022-07-27, Nr. MJOTAS-22/0727-1
2022 m. balandžio 15 d. Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ (toliau
– MJOTAS) komandos nariai, organizacijų nariai ir kiti jaunuoliai kartu su Marijampolės
savivaldybės atstovais dalyvavo renginyje „Jaunimo katalizatorius“ (toliau – Renginys), kurio metu
jauni žmonės įvardino Marijampolės miesto jaunimo problemas ir diskutavo, ieškodami būdų
problemas spręsti. Renginio metu jaunuoliai nurodė, kad jaunimui skirtos laisvalaikio praleidimo
paslaugos veikia per trumpai. Marijampolės atviras jaunimo centras (toliau – AJC) veikia tik iki 19
valandos, o savaitgaliais veiklos apskritai nevykdo. MJOTAS atliktos apklausos duomenis, 68 proc.
apklaustųjų teigė, jog AJC darbo laikas yra per trumpas ir turėtų būti prailgintas. Pastebime, kad pagal
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymo
“DĖL REKOMENDACIJŲ ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ
VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMUI PATVIRTINIMO” (Nr. 2V-107 (1.4)) 13.12 punktą “<...>
Centras / Erdvė dirba nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai”. Atkreipiame dėmesį, kad praktika
veiklą vykdyti ilgiau ir savaitgaliais yra vykdoma gretimoje Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kurioje
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo užimtumo centro padalinys Atviras jaunimo centras veiklą vykdo nuo
13 iki 21 val. nuo pirmadienio iki šeštadienio imtinai. Vis dėlto, MJOTAS apklausos duomenimis du
trečdaliai jaunuolių dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio namo grįžta dar iki 19 val., todėl
manome, kad šiomis dienomis darbo laikas pasirinktas tinkamas. Šį klausimą aptarus su Atviruoju
jaunimo centru paaiškėjo, jog vienas iš didžiausių iššūkių – vieno papildomo etato AJC darbuotojo
poreikis ir aptarnaujančio personalo trūkumas. Norint užtikrinti veiklos vykdymą šeštadieniais,
reikalingas papildomas personalas, todėl tai traktuojame kaip vieną svarbiausių problemos sprendimo
prioritetų. Norime pabrėžti, kad AJC darbo laiko vėlinimas penktadieniais bei veiklos vykdymas
šeštadieniais gali padėti sumažinti jaunimo nusikalstamumą, užtikrinti didesnį jaunuolių saugumą bei
atliepti po pandemijos išaugusį socializacijos poreikį.
Minėto Renginio metu dalyviai taip pat nurodė, jog jaunimui patrauklių veiklų kiekis nėra
pakankamas, o vienas iš būdų tai spręsti – jaunimo diskotekos. Dėl pandemijos metu įvestų ribojimų
diskotekos nebuvo organizuojamos, o moksleiviško amžiaus jaunuoliai negali būti įliesti į diskotekas
naktiniuose klubuose. Mūsų atliktos apklausos duomenimis, beveik 56 % jaunuolių teigia, kad
savaitgaliais namo grįžta vėliau nei 22 val. Siekdami spręsti šią problemą, siūlome organizuoti
diskotekas Marijampolės jaunuoliams nuo 16 metų Marijampolės Kultūros centre 1 kartą per mėnesį.
Apklausoje 79 % jaunų žmonių nurodė, kad norėtų dalyvauti diskotekose, kurios truktų 3-4 valandas.
Atkreipiame dėmesį, kad Alytaus miesto kultūros centras dėl miesto mero Nerijaus Ceciulo
iniciatyvos nuo praėjusių metų spalio mėnesio kartą per savaitę organizuoja diskotekas jaunimui nuo
16 metų. Pastebime, kad diskotekų metu galima sudaryti galimybę pasirodyti vietinėms jaunimo
muzikinėms grupėms ar atlikėjams, kuriems tai būtų platforma parodyti save. Pabrėžiame, kad 65 %
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apklaustųjų sutiktų mokėti kelių eurų įėjimo mokestį į diskoteką, todėl tai galėtų iš dalies arba visiškai
padengti renginio kaštus, pavyzdžiui, apsaugos darbuotojų išlaidas. Manome, kad šios problemos
sprendimas popandeminiame laikotarpyje prisidės prie įvairių socialinių grupių psichinės sveikatos
gerinimo, kultūrinio gyvenimo kūrimo bei skirtingų miesto bendruomenių bendradarbiavimo.
Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus argumentus, siūlome:
1. Skirti papildomų lėšų priedų suteikimui esantiems darbuotojams arba naujų darbo vietų
sukūrimui, jog Atvirasis jaunimo centras nuo rugsėjo 1 d. galėtų veiklą vykdyti pirmadieniais
– ketvirtadieniais taip, kaip yra dabar, o penktadieniais ir šeštadieniais iki 22 val.
2. Deleguoti Marijampolės kultūros centrui funkciją organizuoti diskotekas jaunimui nuo 16
metų ir skirti papildomų lėšų veiklai įgyvendinti nuo spalio mėnesio.
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