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Raseiniai
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Projekto tikslas – patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa), kurios tikslinė grupė – 16-19 metų
besimokantis jaunimas.
Projekto uždaviniai – skatinti 16-19 metų jaunimo verslumą, didinti jaunimo motyvaciją,
sąmoningumą vasaros atostogų metu kaip vieną iš užimtumo priemonių pasirinkti sezoninį darbą,
gerinti jaunimo profesinį orientavimą, remti bei skatinti Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje
veikiančius darbdavius, dalyvaujančius Programoje. Keisti visuomenės ir darbdavių požiūrį į
jaunus žmones.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Pritarus sprendimo projektui būtų sukurta galimybė mokyklinio amžiaus jaunuoliams
įsidarbinti vasaros laikotarpiu. Šią galimybę pagal įstatymus jie turi ir dabar, tačiau darbdaviai
nelabai nori jaunų nepatyrusių darbuotojų, nepasitiki mokyklos dar nebaigusiu jaunimu.
Jaunuoliai išgirdę neigiamą atsakymą dažnai praranda motyvaciją. Kompensuojant darbdaviui
dalį lėšų, reikalingų darbo vietos išlaikymui tikimasi, kad darbdaviai norės pasinaudoti šia
galimybe ir įsitrauks į programą. Taip pat būtų stiprinami Savivaldybės ir savivaldybės
teritorijoje esančio smulkaus ir vidutinio verslo struktūrų bendradarbiavimas. Įgyvendinant šią
programą jaunuoliai anksti integruotųsi į darbo rinką, ugdytų savo kompetencijas, pasitikėjimą,
darbinius įgūdžius ir pan. Darbas vasarą - kokybiškas užimtumas vasaros atostogų metu, ugdantis
jaunuolių atsakingumą, požiūrį bei įpročius. Atkreiptinas dėmesys, kad dalyvauti programoje
pirmumo teisę turėtų jaunuoliai iš socialiai pažeidžiamiausių rajono šeimų (mažiau galimybių
turintis jaunimas).
3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis,
kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nenumatoma
4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto
rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.
Antikorupcinis vertinimas nereikalingas
5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai
apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.
Sprendimo projektas suderintas su Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoju,
administracijos direktoriumi, Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja, Centralizuotos

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausiąja specialiste, Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų vyriausiąja specialiste
(kalbos tvarkytoja).
7. Projekto autorius ar autorių grupė.
Vaida Tunaitienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų
koordinatorė (vyriausioji specialistė)
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