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201 3 m. lapkričio 6 d. Kelmės r. sav iv aldy bės jaunimo centro

darbuotojai sulaukė sv ečių iš Šiaulių Socialinės integracijos

centro (toliau –SIC) bei Kelmės jaunimo, kuris šiuo metu niekur
nedirba ir nesimoko.

Aida Adeikienė, Socialinės integracijos centro v aldy bos

pirmininkė papasakojo, kad 201 3  m. birželio 6 d. Socialinės
integracijos centras kartu su  Europos socialinio fondo agentūra

pasirašė projekto „Jaunimo karjeros iniciaty v ų integralus

v y sty mas(is). Atrask sav y je sav e“ finansav imo ir
administrav imo sutartį. Projekto trukmė – 24 mėn, tikslas -

jaunimo karjeros kompetencijų plėtotė, pilietiškumo ir

sav anory stės iniciaty v ų integralus v y sty mas. Projekto tikslinė
grupė - jaunimas, įgiję pagrindinį, v idurinį, pirminį profesinį,

aukštesnįjį arba aukštąjį išsilav inimą ir nesimokanty s pagal

formaliojo šv ietimo programas bei nedirbanty s, t.y . neturinty s
darbo, nesiv erčianty s indiv idualia v eikla; nev y riausy binių organizacijų darbuotojai bei nariai.

Kadangi  projekto uždav iniai y ra skatinti moky mosi ir  profesines v eiklumo iniciaty v as, formuoti tautines ir pilietines
v erty bes, taikant nuoseklias sav iugdos priemones bei ugdy ti asmenines, socialines ir sav anory stės kompetencijas
atliepiant asmeninius gebėjimus ir darbo rinkos poreikius, tai darbuotojų tikslas - kad kuo daugiau jaunimo iš Šiaulių
apskrities būtų įtraukiami į profesinę v eiklą (praktinė v eikla įmonėse, įstaigose, praktinis moky mas), kurioje arba

atsiskleidęs profesinis kry ptingumas ir profesinis ketinimas v irs profesiniu apsisprendimu, arba profesinis ketinimas bus
atmetamas kaip netinkamas.

Diana Armalienė, SIC karjeros konsultantė pabrėžė, jog jaunimo centrai taip pat y ra v iena iš galimy bių jaunam žmogui

ugdy ti sav anory stės kompetencijas, panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, įgauti naujų įgūdžių, tapti dar pozity v esniu,
v eiklesniu ir kry ptingesniu, susirasti draugų bei pakeisti socialinį gyvenimą.

Su jaunimu buv o diskutuota apie tai, jog anksty v ą „iškritimą“ iš šv ietimo/darbo rinkos sistemos   sąly goja žema
moky mosi, darbo moty v acija, nesugebėjimas prisitaiky ti prie nuolat kintančios aplinkos, karjeros kompetencijų stoka.

Pasekmė - v is didėjantis jaunų žmonių nusikalstamumas, alkoholizmas, narkotinių medžiagų v artojimas ne tik Lietuv oje,
bet ir  v isoje Europoje.

Atsisv eikindami jaunimo centro darbuotojai palinkėjo jaunimui apsilanky ti jaunimo centre, esant būtinumui –

pasav anoriauti, o  jaunoms mamoms, auginančioms mažus v aikus, esant poreikiui suorganizuoti susitikimą su
darbuotojais iš Visuomenės sv eikatos biuro.
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