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JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO LANKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Jaunuolių dienos centro (toliau - JDC) lankytojų taryba – demokratinė jaunuolių savivaldos
institucija, telkianti centro lankytojus, darbuotojus bei kitus bendruomenės narius centro veiklos tikslų ir
uždavinių įgyvendinimui, įvairių problemų ir aktualių klausimų sprendimui, iniciatyvų skatinimui.

BENDROSIOS NUOSTATOS












JDC lankytojų taryba renkama 2 metams slaptu balsavimu (pasitelkiant darbuotojų pagalbą).
Tarybą sudaro 7 lankytojai ir 2 darbuotojai.
Jaunuolius į tarybą siūlo – visuotinis lankytojų susirinkimas, darbuotojus – visuotinis darbuotojų
susirinkimas.
Lankytojų tarybai vadovauja – tarybos pirmininkas.
Lankytojų tarybos pirmininką renka – lankytojų tarybos nariai.
Pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių.
JDC lankytojų tarybos nuostatus įsakymu tvirtina centro direktorius.
Tarybos veikla planuojama, posėdžiai protokoluojami. Posėdžiai vyksta kas pusmetį (arba
sušaukiami esant poreikiui).
Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai yra rekomendacinio
pobūdžio, jie priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
JDC lankytojų taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems lankytojams bei visuotinio centro
bendruomenės susirinkimo metu 1 k. į metus.
Pasibaigus tarybos kadencijai, rinkimai organizuojami sušaukus visuotinį lankytojų susirinkimą
(pasitelkiant darbuotojų pagalbą).
JDC LANKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA
Tikslas: Vienyti jaunuolių dienos centro lankytojus bendrai veiklai, prisidedant prie centro tikslų
ir uždavinių įgyvendinimo.
Uždaviniai:
 Įvairiapuse veikla skatinti lankytojų pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi.
 Organizuoti renginius centre.
 Prisidėti prie darbuotojų organizuojamų renginių.

PATVIRTINTA
Jaunuolių dienos centro direktoriaus
2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-44
 Į lankytojų tarybos veiklą įtraukti didesnę negalią turinčius (silpnesnius) lankytojus.
 Teikti siūlymus įvairioms iniciatyvoms, siekant paįvairinti centro veiklą bei suteikti
galimybę saviraiškai visiems lankytojams.
 Įsijungti į įvairių centre bei už jo ribų vykdomų projektų veiklą, skatinant integraciją ir
toleranciją neįgalių jaunuolių atžvilgiu.
 Inicijuoti šeimos ir centro bendradarbiavimą, iškeltų tiklų ir uždavinių įgyvendinimui.
 Bendradarbiauti su centro taryba bei kitais JDC bendruomenės nariais, sprendžiant aktualius
klausimus ar iškilusias problemas.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 JDC lankytojų tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.
 JDC lankytojų tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis jaunuolių tarybos
veiklą.
 JDC lankytojų tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami.
 Nuostatai papildomi, jei tam pritaria lankytojų tarybos dauguma.
 Koreguoti nuostatai tvirtinami centro direktoriaus.

