Įsibėgėjo Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“
Jaunimo garantijų iniciatyvos projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su
Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Alytaus rajone projektą vykdo Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir
joje dirbantis Jaunimo garantijų iniciatyvos vietos koordinatorius.
Šis projektas yra nauja iniciatyva, pradėta įgyvendinti tik 2015 m. spalio mėnesį. Daugiausia dėmesio buvo skiriama
tarpžinybinio bendradarbiavimo vystymui, viešinant projektą visoje Alytaus rajono teritorijoje. Bendradarbiavimo platforma
buvo reikalinga tinklo sukūrimui, kuris atneštų konkrečius rezultatus ir visi sužinotų apie projekto teikiamas paslaugas bei
tikslus.
Projektas skirtas neaktyviam 15–29 m. jaunimui, kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja
mokymuose. Šis jaunimas yra sudėtingiausioje padėtyje, todėl reikalinga informacinė sklaida, kuri pasiektų kiekvieną asmenį,
gyvenantį atokiausiame kaimelyje.
Siekiant viešinti projektą visoje Alytaus rajono teritorijoje, informacija buvo skelbiama 11 seniūnijų ir 32 bibliotekos
filialų skelbimų lentose, paštų skyriuose ir parduotuvių skelbimų lentose. Seniūnijose palikti lankstinukai, kuriuose pristatytos
projekto paslaugos ir nurodyti kontaktai.
Per šį laikotarpį projekto tikslai, uždaviniai ir teikiamos paslaugos pristatytos ir aktyvus bendradarbiavimas vystomas
su Alytaus, Alovės, Butimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų, Simno
seniūnijų socialiniais darbuotojais. Neliko abejingi ir seniūnai, kurie potencialius neaktyvius jaunuolius sukvietė į pirmą
susitikimą, kuris vyko beveik visose seniūnijose. Į projekto įgyvendinimo procesą įsiliejo Alytaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, VšĮ „Padovanokim šypseną“, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios
tvarkos skyrius, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyrius
Alytaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Simno filialas, Simno neįgaliųjų dienos
centras, Alytaus rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius, jaunimo reikalų koordinatorius, SOS vaikų kaimo
Pivašiūnų vaikų dienos centras ir daugybė kitų įstaigų. Taip pat projekto veiklos pristatytos jaunimo asociacijoms „Slabados
jaunimas“, „Drūtas dzūkas“, Užaugę ant laiptų“. Užmegztas bendradarbiavimas su Alytaus teritorinės darbo biržos
koordinatoriais. Viso laikotarpio metu buvo vykdoma neaktyvių asmenų prevencija ir užmegzti santykiai su potencialiais
dalyviais, kurie įsitraukė į projekto veiklas.
Kviečiame visus norinčius prisijungti prie projekto veiklų ar pažįstančius 15–29 metų niekur nesimokančius,
nedirbančius ir mokymuose nedalyvaujančius jaunuolius, kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinatorę Lauritą Marčiulionienę el. paštu arsajgi@gmail.com arba telefonu (8 315)
75 250, mob. 8 633 21 906.
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