PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2020 m. vasario 4 d. protokolu Nr. JP-1

Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos planas
Tikslas

Priemonės

Planuojami rezultatai

1. Nagrinėti su
jaunimo politika
savivaldybėje
susijusius klausimus

1.1. Rengti Savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos (toliau – JRT) posėdžius
pasikviečiant atsakingus asmenis
(Skuodo AJC direktorių, Užimtumo
tarnybos atstovą, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorių, jaunimo
organizacijų lyderius ir kt.), taip pat ir
išvažiuojamuosius (Skuodo AJC,
Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje ir
Barstyčių pagrindinėje mokykloje)
1.2. Atlikti anketinę apklausą raštu
savivaldybės įstaigose, institucijose,
jaunimo ir su jaunimu dirbančiose NVO
siekiant surinkti informaciją apie jaunimo
politikos įgyvendinimą, jaunimo
poreikius ir galimybes
1.3. Surengti JRT ir jaunimo bei su
jaunimu dirbančių organizacijų atstovų
jaunimo politikos įgyvendinimo patirties
pasidalijimo išvyką.

1. JRT Posėdžiuose apsvarstyti aktualūs jaunimo
politikos klausimai ir galimi būdai jiems
įgyvendinti.
2. Išvažiuojamuosiuose JRT posėdžiuose:
2.1. jaunimo bendruomenėms pristatyti JRT veiklos
tikslai, funkcijos;
2.2. išsiaiškinta jaunimo situacija bendruomenėse,
išgrynintos jaunimo problemos.
2.3. suteikta informacija apie projektinės veiklos,
savanorystės galimybes
1. Surinkta ir išanalizuota informacija apie jaunimo
politikos įgyvendinimą savivaldybės įstaigose ir
institucijose (AJC, mokyklose ir kt.)
2. Nustatyti jaunimo poreikiai ir galimybės juos
įgyvendinti

Ne rečiau
kaip kartą
per ketvirtį

II ketv.

JRT, JRK

1. Užmegztas kontaktas su kitų savivaldybių JRT,
jaunimo organizacijomis, pasidalinta darbo
patirtimi.
2. Pasidalinta patirtimi kaip sprendžiamos jaunimo
problemos, kokios atviros ir mobilios veiklos
vykdomos su jaunimu.
1. Įgyta naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų
sėkmingesniam jaunimo politikos įgyvendinimui
savivaldybėje

II–III ketv.

JRT, JRK

1.4. Dalyvauti mokymuose,
seminaruose bei gerosios patirties
sklaidos renginiuose, kuriuos rengia
Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
arba LiJOT

Laikas

Vykdytojas

JRT, Savivaldybės
administracijos
jaunimo reikalų
koordinatorius
(toliau – JRK).

Esant
JRT, JRK
galimybėms

2. Teikti
savivaldybės
institucijoms ir
įstaigoms
pasiūlymus dėl
jaunimo politikos,
jos įgyvendinimo ir
su tuo susijusių
teisės aktų projektų

3. Stiprinti
bendradarbiavimą
tarp savivaldybės
institucijų ar įstaigų
ir jaunimo bei su
jaunimu dirbančių
organizacijų

2.1. Rengti susitikimus su savivaldybės
vadovais, Savivaldybės tarybos
komitetais ir komisijoms dėl teisės aktų
projektų, susijusių su jaunimo politikos
įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo
ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės
strateginį veiklos planą ir strateginį
plėtros planą
2.2. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos
komitetų ar komisijų posėdžiuose,
kuriuose sprendžiami jaunimo politikai
aktualūs klausimai.
2.3. Įtraukti jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovus į
jaunimui aktualių klausimų sprendimą
savivaldybės tarybos ir administracijos
darbo grupėse ir komisijose
3.1. Vykdyti mentorystę: paskirti
atsakingus JRT narius atskiroms jaunimo
ar su jaunimu dirbančioms įstaigoms ir/ar
organizacijoms
3.2. Suorganizuoti informacinį renginį
jaunimo organizacijų atstovams dėl
galimybės teikti projektus siekiamoms
veikloms įgyvendinti
3.3. Iš dalies finansuoti jaunimo
iniciatyvų projektus
3.4. AJC internetiniame puslapyje sukurti
atskirą nuorodą, kur būtų viešinami JRT
dokumentai, veikla.
3.5. Dalyvauti jaunimo organizacijų, su
jaunimu dirbančių organizacijų,
neformalių jaunimo grupių
organizuojamuose renginiuose.

1. Savivaldybės vadovai, tarybos nariai supažindinti
su susitikimuose ir anketinėje apklausoje atliktų
apklausų rezultatais ir jų analize, apsvarstytos
galimybės tenkinti jaunimo poreikius.
2. Jei reikia, parengti Savivaldybės tarybos
sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų
projektai.

Pagal
poreikį

JRT, JRK

1. Atstovauti jaunimo interesai

Pagal
poreikį

JRT nariai

1. Dalyvaudamas komisijų, darbo grupių
posėdžiuose, jaunimas turi puikias galimybes
tiesiogiai bendrauti ir bendradarbiauti su rajono
politikais, išsakyti savo nuomonę, spręsti problemas
ir formuoti jaunimo politiką rajone.
1. JRT nariai – mentoriai, betarpiškai palaikydami
ryšius su jaunimo ar su jaunimu dirbančioms
įstaigomis ir/ar organizacijomis operatyviai teikia
naujausią informaciją, gelbėja sprendžiant įvairias
jaunimo problemas ar kitus klausimus
1. Jaunimo organizacijų lyderiai, turėdami
informaciją apie galimybę teikti paraiškas
projektams, galės įgyvendinti savo iniciatyvas

Pagal
galimybes

JRT

Nuolat

JRT nariai

I ketv.

JRK

1. Dalinai finansuoti ne mažiau kaip 3 projektai

II ketv.

JRK

1. Jaunimas operatyviai gauna reikalingą
informaciją, turi atvirą prieigą diskusijoms, aktualių
klausimų viešinimui ir kt.
1. Užmegztas kontaktas su jaunimu. Žinomos ir
pagal galimybes sprendžiamos jaunimo problemos.

II ketv.

JRT, JRK

I–IV ketv.

JRT, JRK

3.6. Nuolat bendradarbiauti su AJC, taip
pat ir rengiantis Jaunimo vasaros
akademijai
3.7. Bendradarbiauti su Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriumi

1. AJC vykdomos atviros ir mobilios veiklos
atitinka jaunimo poreikius.

Nuolat

JRT, JRK

1. Stebima situacija dėl jaunuolių, patiriančių
socialinę atskirtį.

Nuolat

JRT, JRK

3.8. Bendradarbiauti su Užimtumo
tarnybos atstovais ir aptarti mokinių
galimybes dirbti laikinus darbus jų
atostogų laikotarpiu, verslo galimybes
jaunimui
3.9. Ruoštis renginiui „Jaunimo
apdovanojimai 2020“

1. JRT nariai prisidės prie informacijos sklaidos
apie galimybes mokiniams įsidarbinti atostogų
metu, jaunimui pradėti savo verslą, esant reikalui,
nukreips į atitinkamas institucijas.

II ketv.

JRT, JRK

1. Pastebėti, pagerbti ir apdovanoti rajono žmonės,
labiausiai prisidėję realizuojant savivaldybės
jaunimui aktualiausias veiklas 2019–2020 metais.

IV ketv.

JRT, JRK, AJC

Esant poreikiui planas gali būti pildomas, koreguojamas

