PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m.
d.
įsakymu Nr. A1JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)

03.03. Programa „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“
Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos 2017–2019 metų priemonių plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1- 38,0
181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, priemones
1.1.10.
Užtikrinti Įgyvendinti Europos Paruošta projekto „JUDAM“ Projekto
2019 m. Isklandų
jaunų Sąjungos struktūrinių paraiška,
pasirašyta
projekto „JUDAM“
IV
žmonių
(kurie fondų
lėšomis “JUDAM” finansavimo sutartis ir vadovas
ketvirčiai
nedirba, nesimoko ir finansuojamą projektą nuo II ketv. pradėtas projekto
nedalyvauja aktyvios „JUDAM“
“JUDAM” įgyvendinimas - 1 .
darbo
rinkos
politikos
Vykdyti NEET jaunuolių paiešką
priemonėse)
ir
teikti
jiems
paslaugas,
perėjimą po nedarbo,
įdarbinant22 projekto “JUDAM”
neveiklumo
darbuotojus visoje Lietuvoje.
laikotarpio ar studijų
į
darbo
rinką,
Jaunų
žmonių,
dalyvavusių
švietimo
sistemą
projekto
“JUDAM”
veiklose
skatinant
atvirąjį
skaičius – 150

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
darbą su jaunimu per
atvirus
jaunimo
centrus ir erdves

1.4.1. Įgyvendinant
vaikų ir jaunimo
užimtumo
ir
nusikalstamumo
prevencijos
priemones, skatinti
jaunimo
ir
su
jaunimu
dirbančių
organizacijų
bendradarbiavimą su
teisėsaugos ir kitomis
institucijomis
2.3.3.
Konkurso
būdu
atrinkti
ir
finansuoti projektus,
skatinančius
inovacijas jaunimo
politikos
įgyvendinimo srityje,

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Rezultatas: Lietuvoje teikiamos
kompetencijų
tobulinimo
paslaugos
neaktyviems,
neregistruotiems darbo biržoje
jauniems žmonėms, siekiant jų
integracijos į darbo rinką arba
švietimo sistemą.
Organizuotų
susitikimų
dėl Vyriausiasis
bendradarbiavimo
su
NVO patarėjas
Vaikams konfederacija, Vaikų
dienos centrų asociacija ir
pasiūlymų teikimo skaičius - 2.

Bendradarbiaujant su
NVO
Vaikams
konfederacija, Vaikų
dienos
centrų
asociacija
teikti
pasiūlymus
dėl
paslaugų
tęstinumo Parengti pasiūlymai dėl paslaugų
tarp vaikų dienos tęstinumo užtikrinimo - 1.
centrų
ir
atvirų
jaunimo centrų.
Rezultatas: sklandus jaunų žmonių
perėjimas iš vaikų dienos centrų į
atviruosius jaunimo centrus.
Skelbti
programų Paskelbti
ir
suorganizuoti
finansavimo konkurso finansavimo konkursai – 1;
nuostatus, organizuoti Finansuotų projektų skaičius – ne
konkursus ir vykdyti mažiau nei 1.
finansuotų
projektų
stebėseną
Rezultatas: skatinamos darbo su
jaunimu inovacijos Lietuvoje,

Įvykdymo
terminas

2019 m. IIV
ketvirčiai

Vyresnysis
2019 m. I
patarėjas
ketvirtis
darbui
su
jaunimu
ir
jaunimo
įgalinimui bei
dalyvavimui

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

siekiant kurti naujas
jaunimo įtraukimo į
pilietinį
gyvenimą
formas

3.1.1.
Organizuoti
metodinės
ir
informacinės
pagalbos
teikimą
atviriesiems jaunimo
centrams ir erdvėms

Teikti
metodinę
pagalbą veikiantiems
ir
naujai
besisteigiantiems
Atviriesiems jaunimo
centrams (toliau –
AJC) ir Atvirosioms
jaunimo
erdvėms
(toliau – AJE)

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
įtraukiant
mažiau
galimybių
turinčius
jaunus
žmones.
Finansuotų projektų veiklose,
skirtose jaunimo įtraukimo į
pilietinį
gyvenimą
didinimą,
dalyvauja ne mažiau nei 50 jaunų
žmonių.
Organizuotų mokymų, susijusių su
atviro darbo kokybe, atvirųjų
jaunimo centrų ir erdvių steigimu,
skaičius - 3.
Organizuotų
individualių
konsultacijų, susijusių su atviro
darbo su jaunimu kokybe, AJC ir
AJE darbuotojams skaiči us - 10.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vyresnysis
2019 m. Ipatarėjas
IV
darbui
su ketvirčiai
jaunimu
ir
jaunimo
įgalinimui bei
dalyvavimui;
Vyriausiasis
specialistas
Organizuotų AJC ir AJE tinklo darbui
su
susitikimų tiesioginį darbą su jaunimu,
jaunimu dirbantiems asmenims Vyriausiasis
aktualiomis temomis - 2.
patarėjas
Sukurta su jaunimu dirbančių
organizacijų, AJC/AJE taryba prie
Jaunimo reikalų departamento.
Rezultatas:
60 su jaunimu
dirbančių
įstaigų
atstovų
kokybiškai teikia darbo su jaunimu

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

paslaugas jauniems žmonėms,
užtikrina darbo su jaunimu metodų
įvairovę, nuosekliai kelia savo
kompetencijas, reikalingas dirbti
su
jaunimu
sistemiškai
ir
nuosekliai planuoja AJC arba AJE
veiklas. AJC skatinami plėsti
teikiamų paslaugų, padėsiančių
socialinę atskirtį patiriantiems
jauniems asmenims reintegruotis /
integruotis į darbo rinką ir / ar
švietimo sistemą, visuomeninį
gyvenimą, įvairovę. Identifikuoti
AJC, kurie vykdo atvirąjį darbą su
jaunimu, jie metodiškai palaikomi,
konsultuojami. Pagal galimybes
užtikrintos
atvirojo
darbo
paslaugos jauniems žmonėms
Mažeikių
rajono,
Kalvarijos,
Kaišiadorių rajono savivaldybėse.
3.1.2.
Konkurso
būdu
atrinkti
ir
finansuoti
atvirųjų
jaunimo centrų ir
erdvių
veiklos
projektus,
kurie
skatintų
jaunus

Skelbti
programų
finansavimo konkursų
nuostatus, organizuoti
konkursus ir vykdyti
finansuotų
projektų
stebėseną

Paskelbtų
ir
suorganizuotų Vyresnysis
2019 m. Iprojektų / programų atrankos patarėjas
IV
konkursų skaičius – 3.
darbui
su ketvirčiai
jaunimu
ir
Finansuotų projektų skaičius – ne jaunimo
mažiau nei 17.
įgalinimui bei
dalyvavimui;

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
žmones
tobulėti
socialinėje,
edukacinėje
ir
asmeninėje srityse

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Finansuotų programų skaičius – ne Vyriausiasis
mažiau nei 8.
specialistas
darbui
su
Patikrintų projektų / programų jaunimu
skaičius – ne mažiau nei 10.
Rezultatas: jaunų žmonių, gavusių
darbo su jaunimu paslaugas savo
gyvenamojoje vietoje arba netoli
jos,
skaičius
–
11
000;
įgyvendinamų programų metu
sudarytos sąlygos, kad jaunas
žmogus
būtų
motyvuojamas
dalyvauti
jo
poreikius
atitinkančioje veikloje, turėtų
galimybę įsitraukti į visuomeninę
veiklą.

3.3.1.
Konkurso
būdu
atrinkti
ir
finansuoti mobiliojo
darbo su jaunimu ir
(ar) darbo su jaunimu
gatvėje programas,
siekiant
užtikrinti
gatvės
jaunimo
miestuose
arba
jaunimo, gyvenančio

Skelbti
programų Paskelbtų
ir
suorganizuotų
finansavimo konkursų projektų
atrankos
konkursų
nuostatus, organizuoti skaičius – 1.
konkursą.
Finansuotų projektų skaičius – ne
mažiau nei 8.
Patikrintų projektų skaičius – ne
mažiau nei 4.

Vyriausiasis
2019 m. Ispecialistas
IV
darbui
su ketvirčiai
jaunimu
Vyriausiasis
patarėjas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
kaimiškose
vietovėse, atokiose
gyvenvietėse
laisvalaikio
užimtumą ir socialinę
aprėptį

3.3.2.Organizuoti
informacinės
ir
metodinės pagalbos
teikimą asmenims,
įstaigoms
ir
organizacijoms,
vykdantiems
mobilųjį darbą su
jaunimu ir (ar) darbą
su jaunimu gatvėje

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Savivaldybių skaičius, kuriose bus
teikiamos darbo gatvėje su
jaunimu ir mobiliojo darbo su
jaunimu paslaugos – 12
Rezultatas: jaunų žmonių, gavusių
darbo su jaunimu gatvėje arba
mobiliojo darbo su jaunimu
paslaugas savo gyvenamojoje
vietoje arba netoli jos, skaičius –
2000; įgyvendinamų programų
metu sudarytos sąlygos, kad jaunas
žmogus
būtų
motyvuojamas
dalyvauti
jo
poreikius
atitinkančioje veikloje, turėtų
galimybę įsitraukti į visuomeninę
veiklą.
Metodiškai palaikyti
Organizuotų
mokymų,
kokybišką su jaunimu organizacijoms,
vykdantiems
dirbančių specialistų mobilųjį darbą su jaunimu ir (ar)
darbą
darbą su jaunimu gatvėje, skaičius
- 3.
Organizuotų
individualių
konsultacijų, susijusių su veklos
kokybe mobilųjį darbą su jaunimu
ar darbą su jaunimu gatvėje

Vyriausiasis
2019 m.
patarėjas;
II-IV
Vyriausiasis
ketvirčiai
specialistas
darbui
su
jaunimu

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
dirbantiems darbuotojams skaičius
- 10.
Parengtas mobiliojo darbo su
jaunimu ir darbo su jaunimu
gatvėje
veiklos
kokybės
identifikavimo aprašas - 1.
Išleistas leidinys apie mobilųjį
darbą su jaunimu - 1.
Rezultatas: Lietuvoje vekiančos
darbo su jaunimu gatvėje bei
mobiliojo
darbo
komandos
užtikrina
metodų
įvairovę,
nuosekliai
kelia
savo
kompetencijas, reikalingas darbui
su
jaunimu,
sistemiškai
ir
nuosekliai
planuoja
teikiamų
paslaugų, padėsiančių socialinę
atskirtį patiriantiems jauniems
asmenims
reintegruotis
/
integruotis į darbo rinką ir / ar
švietimo sistemą, visuomeninį
gyvenimą, įvairovę bei kokybę.
Užtikrinama
Lietuvos
savivaldybėms metodinė pagalba
kuriant naujas komandas.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
3.3.3.
Konkurso
būdu atrinkti ir skirti
stipendijas
su
jaunimu dirbantiems
specialistams,
skatinant darbo su
jaunimu
plėtrą
regionuose
4.1.1.
Konkurso
būdu
atrinkti
ir
finansuoti projektus,
skirtus jaunų žmonių
narystei
jaunimo
organizacijose
bei
organizacijose,
vienijančiose
kitas
jaunimo
organizacijas,
jaunimo iniciatyvas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Įgyvendinti stipendijų Skirtos
stipendijos
jaunimo Vyresnysis
2019 m.
jaunimo darbuotojams darbuotojams už kokybišką darbą patarėjas
II-IV
programą
su jaunimu regionuose - 3.
darbui
su ketvirčiai.
jaunimu
ir
Rezultatas:
jauni
darbuotojai jaunimo
skatinami dirbti su jaunimu ir įgalinimui bei
pasilikti Lietuvos regionuose.
dalyvavimui
Skelbti jaunimo ir su
jaunimu
dirbančių
organizacijų programų
finansavimo konkursų
nuostatus, organizuoti
konkursus ir vykdyti
programų stebėseną

Paskelbti
ir
suorganizuoti
finansavimo konkursai – 1;
Užtikrintos finansavimo pratęsimo
procedūros (jaunimo organizacijų
stiprinimo finansavimo konkursas,
jaunimo koordinacinės veiklos ir
jaunimo
politikos
plėtojimo
tikslinės programos konkursas) –
2.
Finansuotų programų skaičius – ne
mažiau nei 20.
Vizituotų finansuotų programų
skaičius – ne mažiau nei 5.
Rezultatas:
jaunų
žmonių,
dalyvavusių finansuotų jaunimo
organizacijų programų veiklose,
skaičius – 21 000; padidintas
jaunimo organizacijų padalinių ir
narių skaičius, jaunų žmonių

Vyresnysis
2019 m. Ipatarėjas
IV
darbui
su ketvirčiai
jaunimu
ir
jaunimo
įgalinimui bei
dalyvavimui

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

susidomėjimas visuomenine ir
savanoriška
veikla
bei
jų
dalyvavimas
šiose
veiklose,
jaunimo organizacijų padaliniuose
stiprinta jų veiklos kokybė.
4.1.2. Skatinti jaunų Informuoti
jaunimo Bendradarbiaujant su Klaipėdos Vyresnysis
2019 m.
žmonių pilietiškumą iniciatyvų
atstovus rajono savivaldybe, organizuota patarėjas
III
ir
jaunimo, apie įvairias galimybes Vasaros akademija - 1.
darbui
su ketvirtis
nepriklausančio
jaunimo veiklai ir
jaunimu
ir
jaunimo
projektams
Vasaros akademijos metu jaunimo jaunimo
organizacijoms,
atstovams
suteikta
naudinga įgalinimui bei
iniciatyvas
informacija apie jaunimo politiką dalyvavimui
ir jaunimo veiklą.

4.2.3. Parengti teisės
aktų
projektus,
užtikrinančius
Nacionalinės
jaunimo
savanoriškos veiklos
modelio diegimą ir
įgyvendinimą

Rezultatas:
skatinamas
jaunų
žmonių įsitraukimas į savivaldybės
sprendimų priėmimo procesus.
Parengti teisinę bazę, Parengtas ir patvirtintas Įgytų
užtikrinančią jaunimo kompetencijų
įvertinimo,
dalyvavimą
įsivertinimo
ir
pripažinimo,
savanoriškoje veikloje vykdant savanorišką tarnybą,
tvarkos aprašas – 1.
Parengtas ir patvirtintas Jaunimo
savanoriškos tarnybos (toliau JST) finansavimo savivaldybėse,
tvarkos aprašas – 1.
Parengtas ir patvirtintas Jaunimo
savanoriškos tarnybos savanorišką

Vyresnysis
2019 m. Ipatarėjas
IV
darbui
su ketvirčiai
savanoryste ir
tarptautiniais
fondais

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

veiklą
organizuojančiu
ir
Priimančių organizacijų (toliau –
PO) kokybės vertinimo tvarkos
aprašas – 1.
Rezultatas: sukurtas sistema kuria
skatinama jaunimo savanoriškos
tarnybos
plėtra
nacionaliniu
lygmeniu, apibrėžta ilgalaikės
jaunimo
savanorystės
įgyvendinimo kokybė ir veikiančių
aktorių stebėsenos ir priežiūros
procedūros.
4.2.4.
Diegti
Nacionalinės
jaunimo
savanoriškos veiklos
modelį
Lietuvos
savivaldybėse

Metodiškai palaikyti
kokybišką
jaunų
žmonių savanoriškos
veiklos plėtrą

Savivaldybėse veikia ilgalaikės
savanoriškos
veiklos
(JST)
modelis
pagal
savivaldybėje
patvirtintus aprašus, skaičius - 12.
JST modelis veikia 50 Lietuvos
savivaldybėse.
(Re)akredituotų
priimančių
organizacijų skaičius − 100;
Akredituotos SVO organizacijos,
skaičius - 5
Patvirtinti JST mentoriai pagal
savivaldybes,
savivaldybių
skaičius - 50
Ilgalaikę savanorišką veiklą pagal

Vyresnysis
2019 m. Ipatarėjas
IV
darbui
su ketvirčiai
savanoryste ir
tarptautiniais
fondais,
Darbuotojas
konkretiems
darbams

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

JST modelį įgyvendinusių jaunų
asmenų skaičius – 300.
Atnaujinama
informacija
Priimančių ir SVO organizacijų
duomenų bazėje - 1
Įvertintų SVO ir Priimančių
organizacijų skaičius - 15
Viešųjų pirkimų būdu finansuotos
SVO organizacijos, skaičius - 13
Rezultatas:
kokybiškai
ir
sklandžiai įgyvendinama Jaunimo
savanoriškos tarnybos programa
daugumoje savivaldybių, kaip
numatoma Jaunimo savanoriškos
tarnybos programos apraše, veikla
organizacijose
įgyvendinama
laikantis SVO ir PO veiklos
kokybės gairių.
4.2.5.
Konkurso Skatinti
jaunimo Parengti ir patvirtinti jaunimo
būdu
atrinkti
ir savanorišką veiklą
savanoriškos tarnybos programų
finansuoti
finansavimo 2019 metais konkurso
savanorystę
organizavimo nuostatai – 2.
organizuojančias
Paskelbtų
ir
suorganizuotų
organizacijas,
projektų
atrankos
konkursų

Vyresnysis
2019 m. Ipatarėjas
IV
darbui
su ketvirčiai
savanoryste ir
tarptautiniais
fondais

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
siekiant
įtraukti
jaunimą
į
savanorišką veiklą

4.4.1.
Sudaryti
sąlygas
užsienyje
gyvenančiam lietuvių
kilmės
jaunimui
aktyviau įsitraukti į
Lietuvos socialinį ir
kultūrinį gyvenimą,
užmegzti ir plėtoti
ryšius su Lietuvoje
veiklą vykdančiomis
jaunimo
ir
su
jaunimu
dirbančiomis
nevyriausybinėmis
organizacijomis.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skaičius – 2.
Finansuotų savivaldybių programų
skaičius – ne mažiau nei 8.
Patikrintų savivaldybių programų
skaičius – ne mažiau nei 8.
Rezultatas: Užtikrinta ilgalaikė
savanorystė nacionaliniu mastu,
užtikrintos galimybės įgyvendinti
JST modelį.
Bendradarbiauti
su Organizuotų
mokymų
ir Vyriausioji
užsienio
lietuvių konsultacijų,
veikiančioms
ir specialistė
jaunimo
besikuriančioms užsienio lietuvių
organizacijomis
jaunimo
organizacijoms
ir
bendruomenėms, skaičius – 7
Rezultatas:
suorganizuoti
mokymai - konsultacijos užsienio
lietuvių jaunimo organizacijoms,
skirti užsienyje gyvenančiam
lietuvių kilmės jaunimui aktyviau
įsitraukti į Lietuvos socialinį ir
kultūrinį gyvenimą, užmegzti ir
plėtoti ryšius su Lietuvoje veiklą
vykdančiomis jaunimo ir su
jaunimu
dirbančiomis
nevyriausybinėmis
organizacijomis.

2019 m. IIV
ketvirčiai

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
4.4.3. konkurso būdu
skirti
stipendijas
užsienyje
gyvenantiems
jauniems
profesionalams,
siekiant skatinti jų
grįžimą į Lietuvą, ir
Lietuvoje
gyvenantiems
jauniems žmonėms,
siekiant
užtikrinti
Lietuvos atstovavimą
tarptautiniuose
renginiuose
5.1.1.
Konkurso
būdu
atrinkti
ir
finansuoti jaunimo
informavimo
ir
konsultavimo
projektus,
siekiant
užtikrinti
jaunimo
informavimo
ir
konsultavimo tinklo
plėtrą ir palaikymą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Konkurso būdu skelbti Paskelbti 2 stipendijų konkursai.
Vyriausiasis
stipendijų konkursus ir Skirtų stipendijų skaičius - 2.
specialistas
skirti
stipendijas
jauniems žmonėms.
Rezultatas: skatinamas užsienyje
gyvenančių jaunų profesionalų
grįžimas į Lietuvą profesiniam
tobulėjimui,
bei
Lietuvos
atstovavimą
svarbiuose
tarptautiniuose renginiuose. Skirtų
stipendijų skaičius - 2.

2019 m.
IV
ketvirtis

Skatinti
jaunimo
informavimo
ir
konsultavimo
taškų
(toliau − JIK) plėtrą ir
kokybišką
darbą,
skelbiant finansavimo
konkursą
ir
finansuojant jaunimo
informavimo
ir
konsultavimo centrus
ir taškus.

2019 m. IIV
ketvirčiai

Suorganizuotas
ir
paskelbtas Vyriausiasis
jaunimo
informavimo
ir specialistas
konsultavimo centrų / taškų ir
Nacionalinio
koordinatoriaus
finansavimo konkursas - 1.
Finansuotų jaunimo informavimo
ir konsultavimo centrų, taškų
skaičius - 15.
Atsakytų jaunimo informavimo ir
konsultavimo užklausų skaičius –
960.
Jaunų žmonių, kuriems buvo
suteiktos konsultacijos, skaičius –

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

765.
Rezultatas: veikianti jaunimo
informavimo ir konsultavimo
sistema Lietuvoje, kuri užtikrina
jauno žmogaus informacinius
poreikius.
5.1.2.
Rengti
ir Užtikrinti informacijos Laiko juostos „Trispalvės Lietuvos Vyresnysis
2019 m. Iskleisti informaciją, jaunimui
ir
apie jaunimas“ pristatymas visuomenei patarėjas
IV
skatinančią geresnį jaunimą rengimą ir ir jaunimui. -1
darbui
su ketvirčiai
visuomenės
sklaidą, kurios tikslas
savanoryste ir
supratimą
apie skatinti
visuomenės Rezultatas: skatinamas jaunimo tarptautiniais
jaunimą
supratimą
apie domėjimasis istorija, plėtojamas fondais
jaunimą.
pozytivus jaunimo įvaizdis.
5.2.2.
Remiantis
Ilgalaike
jaunimo
problematikos tyrimų
koncepcija,
patvirtinta Jaunimo
reikalų departamento
direktoriaus 2015 m.
balandžio
27
d.
įsakymu Nr. 2V-78(1.4) „Dėl Jaunimo
problematikos tyrimų
metodikos
patvirtinimo“,

Konsultuoti
savivaldybes
rengiantis
atlikti
jaunimo problematikos
tyrimą

Savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriams pagal poreikį
suteiktos konsultacijos ir metodinė
pagalba dėl pasirengimo atlikti
jaunimo problematikos tyrimą.

Direktorius;
2019 m. IVyriausiasis
IV
patarėjas
ketvirčiai
tarpsektorinio
ir
tarpžinybinio
Rezultatas:
užtikrinamas bendradarbiavi
regioninės
jaunimo
politikos mo
įgyvendinimas.
organizavimui;
Vyriausiasis
specialistas
darbui
su
jaunimo

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas
vykdyti
jaunimo
padėties
stebėseną
Lietuvoje
5.2.3.
Koordinuoti
periodiškai
visose
savivaldybėse
vykdomą
jaunimo
politikos
kokybės
vertinimą
ir
stebėseną

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

reikalų
koordinatoriais
Vykdyti konsultacijas
jaunimo
politikos
kokybės
vertinimo
metodikos
praktinio
taikymo klausimais

Savivaldybių jaunimo politikos
kokybės vertinimo darbo grupių, į
kurias
deleguotas
JRD
darbuotojas, skaičius – 5.
Ne mažiau nei 5 savivaldybėse
atliktas jaunimo politikos kokybės
vertinimas vietos lygmeniu pagal
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
įsakymu patvirtintus Jaunimo
politikos savivaldybėse kokybės
vertinimo metodiką ir Jaunimo
politikos savivaldybėse kokybės
vertinimo aprašą.

Vyriausiasis
patarėjas
tarpsektorinio
ir
tarpžinybinio
bendradarbiavi
mo
organizavimui;
Vyresnysis
patarėjas
darbui
su
jaunimu
ir
jaunimo
įgalinimui bei
dalyvavimui;
Rezultatas:
užtikrinamas Vyriausiasis
regioninės
jaunimo
politikos specialistas
įgyvendinimas ir stebėsena.
darbui
su
jaunimo
reikalų
koordinatoriais
5.2.4 plėtoti Jaunimo Bendradarbiavimas su Suorganizuota jaunimo tyrėjų Vyriausiasis
reikalų tyrėjų tinklą
universitetais
tinklo atranka - 1.
specialistas
Atnaujinta jaunimo tyrėjų tinklo
sudėtis tyrėjais, tyrinėjančiais

2019 m. IIV
ketvirčiai

2019 m. IIV
ketvirčiai

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

jaunimo sritį, įtraukiant Lietuvos
kolegijų atstovus (jeigu jie norėtų
įsitraukti).
Jaunimo tyrėjų tinklo atstovai,
patvirtinti
Jaunimo
reikalų
departamento
direktoriaus
įsakymu - 1.

5.2.5.
Vykdyti
savivaldybių jaunimo
problemų sprendimo
planų įgyvendinimo
stebėseną ir užtikrinti
jų
įgyvendinimo
tęstinumą

Vykdyti
jaunimo
problemų sprendimo
planų (toliau – JPSP),
kurie
patvirtinti
savivaldybėse,
įgyvendinimo
stebėseną

Rezultatas: jaunimo tyrėjų tinklas
įteisinta,
Departamento
direktoriaus įsakymu patvirtinta
darbo grupė, kuri teikia moksliškai
pagrįstus pasiūlymus dėl jaunimo
politikos
krypčių
bei
jo
formavimo/įgyvendinimo.
Savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriams pagal poreikį
suteiktos konsultacijos dėl 20132018 metų jaunimo problemų
sprendimo planų vertinimo ir
naujų
jaunimo
problemų
sprendimo
planų
projektų
rengimo.

Vyriausiasis
2019 m. Ipatarėjas
IV
tarpsektorinio
ketvirčiai
ir
tarpžinybinio
bendradarbiavi
mo
organizavimui;
Vyriausiasis
specialistas
Rezultatas:
užtikrinamas darbui
su
regioninės jaunimo įgyvendinimo jaunimo
konsultavimas ir stebėsena.
reikalų

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

5.3.1. „plėtoti dvišalį Užtikrinti pasirašytų
ir (ar) daugiašalį dvišalių
protokolų
bendradarbiavimą su įgyvendinimą
užsienio valstybėmis
jaunimo
politikos
srityje,
analizuoti
užsienio
valstybių
patirtį bei skleisti
teigiamą
Lietuvos
jaunimo
politikos formavimo
ir
įgyvendinimo
patirtį“
5.3.3.
parengti
Nacionalinės
jaunimo
politikos
plėtros 2020–2028
metų
programos
projektą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Parengtas ir patvirtintas Lietuvos
ir Gruzijos bendradarbiavimo
susitarimas ir veiklų planas – 1.
Rezultatas: užtikrintas dvišalis
bendradarbiavimas su Gruzija,
siekiant dalintis gerąja patirtimi.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)

koordinatoriais
Vyresnysis
2019 m. Ipatarėjas
IV
darbui
su ketvirčiai
savanoryste ir
tarptautiniais
fondais

Užtikrinti
Parengta
analizė,
reikalinga Vyriausiasis
Nacionalinės jaunimo Nacionalinės jaunimo politikos patarėjas
politikos plėtros 2020– plėtros
2021–2029
metų tarpsektorinio
2028 metų programos programos projektui parengti
ir
projekto parengimą ir
tarpžinybinio
pateikimą Socialinės
bendradarbiavi
apsaugos ir darbo
mo
ministerijai
organizavimui;
Suderinus su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM), atstovauti jaunimo 58,0
politikai tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius
protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti bei įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę
veiklą, programas ir priemones.
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Suderinus su SADM,
atstovauti
jaunimo
politikai tarptautinėse
darbo
grupėse,
institucijose
bei
organizacijose,
inicijuoti
ir
įgyvendinti
tarptautinius
protokolus, projektus
ir renginius jaunimo
politikos
srityje,
inicijuoti
bei
įgyvendinti
tarpžinybinę
ir
tarpsektorinę veiklą,
programas
ir
priemones

Užtikrinti ir plėtoti
tarpžinybinį
bendradarbiavimą
nacionaliniu ir vietos
lygmeniu su valstybės
ir
savivaldybių
institucijomis,
įstaigomis,
nevyriausybinėmis
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiomis
organizacijomis

Suorganizuoti
susitikimai
su
Lietuvos savivaldybių asociacija ir
VšĮ
„Versli
Lietuva“;
Suorganizuoti
susitikimai
su
Krašto apsaugos ministerija bei
verslo asociacijomis dėl jaunimo
savanoriškos tarnybos modelio ir
kompetencijų,
įgytų
per
savanorišką veiklą pripažinimo
Pagal poreikį dalyvaujama Žemės
ūkio ministerijos IV Projektų
atrankos
komiteto,
Užsienio
reikalų
ministerijos
Rytų
Partnerystės
ir
Vystomojo
bendradarbiavimo darbo grupėse,
profesinio orientavimo ir karjeros
planavimo darbo grupėje, pagal
poreikį įsitraukta į kitų darbo
grupių
veiklas;
Pagal
poreikį
dalyvaujama
tarptautinio projekto „School to
work“ įgyvendinime Lietuvoje ir
užsienyje

Direktorius;
Vyriausiasis
patarėjas
tarpsektorinio
ir
tarpžinybinio
bendradarbiavi
mo
organizavimui;
Vyresnysis
patarėjas
tarptautiniams
ryšiams

2019 m. IIV
ketvirčiai

Rezultatas: užtikrinamas jaunimo
politikos tarpžinybiškumas ir
tarpsektoriškumas, jos stebėsena

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Vyriausiasis
patarėjas
tarpsektorinio
ir
tarpžinybinio
bendradarbiavi
mo
organizavimui

2019 m. IIV
ketvirčiai

Vyriausiasis
patarėjas
tarpsektorinio
ir
tarpžinybinio
bendradarbiavi
mo
organizavimui

2019 m. IIV
ketvirčiai

kitose jaunimo politikos srityse.
Pasiūlymų rengimas ir
teikimas galiojantiems
teisės
aktams
ir
rengiamų teisės aktų
bei
planavimo
dokumentų
projektams

Pateikti pasiūlymai Švietimo ir
mokslo
ministerijai
dėl
Neformaliojo vaikų švietimo ir
suaugusiųjų
(18-29
m.)
neformaliojo švietimo
Pateikti pasiūlymai socialinių
paslaugų katalogui dėl darbo
gatvėje su jaunimu įtraukimo.
Rezultatas: užtikrinamas jaunimo
politikos tarpžinybiškumas ir
tarpsektoriškumas, jos stebėsena
kitose jaunimo politikos srityse.
Užtikrinti
Jaunimo Per 2019 metus surengti ne mažiau
reikalų tarybos (toliau kaip 4 JRT posėdžiai, užtikrintas
– JRT) veiklą
posėdžio medžiagos parengimas,
posėdžių
protokolavimas,
balsavimų, JRT narių apklausų
organizavimas,
posėdžiuose
priimtų nutarimų įgyvendinimas,
rekomendacijų
išsiuntimas
institucijoms ir įstaigoms pagal
kompetenciją;
Rezultatas: užtikrinamas jaunimo
politikos tarpžinybiškumas ir
tarpsektoriškumas, jos stebėsena

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

kitose jaunimo politikos srityse.
Įgyvendinti
su Parengta
jaunimo darbuotojų Vyriausiasis
jaunimu
dirbančių sertifikavimo sistema - 1.
patarėjas
asmenų kompetencijų
Suorganizuoti
darbuotojų,
kėlimo programą
dirbančių su jaunimu, 5 modulių
mokymai - 1 mokymai, 20
dalyvių.

Įvykdymo
terminas

2019 m. IIV
ketvirčiai

Rezultatas: jaunimo darbuotojai
sistemiškai rengiami dirbti su
jaunimu bei užtikrinamas jų
palydėjimas.
Veiklų,
skirtų
regioninės
jaunimo
politikos
plėtrai,
įgyvendinimas

Individualiai
derinant
su
savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriais,
60-čiai
savivaldybių suformuluotos ir
pateiktos
rekomenduojamos
jaunimo politikos įgyvendinimo
savivaldybėje prioritetines ir kitos
veiklos sritys, užduotys ir rezultatų
vertinimo kriterijai.
Išanalizavus
savivaldybių
pasiektus rezultatus, pateiktos
rekomendacijos savivaldybėms dėl
tolesnio
jaunimo
politikos
prioritetinių ir kitų veiklos sričių
savivaldybėse įgyvendinimo.

Vyriausiasis
2019 m. Ipatarėjas
IV
tarpsektorinio
ketvirčiai
ir
tarpžinybinio
bendradarbiavi
mo
organizavimui;
Vyresnysis
patarėjas
darbui
su
jaunimu
ir
jaunimo
įgalinimui bei
dalyvavimui;

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)

21

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
Savivaldybėms
pateiktų
rekomenduojamų veiklos sričių
įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų
skaičius − 2.

Atsakingi
vykdytojai

Vyriausiasis
specialistas
darbui
su
jaunimo
reikalų
Užtikrintas savivaldybių jaunimo koordinatoriais
reikalų koordinatorių metodinis
palaikymas.
Suorganizuota
savivaldybių
jaunimo reikalų koordinatorių
metinė konferencija – 1
Suorganizuoti
seminarai
ir
jaunimo reikalų koordinatorių
tinklo susitikimai jaunimo reikalų
koordinatorių
kompetencijų
kėlimui − 3, įvadiniai mokymai
naujiems
jaunimo
reikalų
koordinatoriams − ne mažiau 1.
Savivaldybių JRT, kurių atstovai
gavo mokymų ar konsultacijų
pagal poreikį paslaugas, skaičius –
20.
Savivaldybių JRT įgyja ir stiprina
kompetencijas,
reikalingas
efektyviam savivaldybės JRT

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

darbui vykdyti.
Užtikrintas savivaldybių JRT narių
metodinis palaikymas.
Įgyvendintos priemonės įvairioms
jaunimo
tikslinėms
grupėms
(tautinių mažumų jaunimas ir kt.)
– 1 priemonė
Parengtos
ir
naudojamos
rekomendacijos dėl savivaldybių
JRT veiklos organizavimo ir
vertinimo – 1.
Kartu su Užimtumo tarnyba bei
Alytaus
miesto
savivaldybė
sukurtas
ir
įgyvendinamas
projektas “Alytaus profesinio
orientavimo centras” - 1
Rezultatas:
užtikrinamas
regioninės
jaunimo
politikos
planavimas, įgyvendinimas ir
stebėsena.
Įgyvendinti
Suorganizuoti
tarptautiniai
tarptautinius
renginiai,
seminarai
patirties
protokolus, projektus perdavimui
su
Vokietijos
ir
organizuoti Federacine Respublika – 2.

Vyriausiasis
patarėjas
tarpsektorinio
ir

2019 m. IIV
ketvirčiai

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

tarptautinius
renginius, dalyvauti
tarptautinėse
darbo
grupėse
bei
susitikimuose

Atnaujintas ir pasirašytas dvišalis
susitarimas su Bijos karalystės
Flamandų žeme. -1
Suorganizuoti
tarptautiniai
renginiai,
seminarai
patirties
perdavimui su Belgijos Karalystės
Flamandų žeme – 1.

Atsakingi
vykdytojai

tarpžinybinio
bendradarbiavi
mo
organizavimui;
Vyresnysis
patarėjas
darbui
su
savanoryste ir
tarptautiniais
Sudalyvauta 2 Europos Tarybos fondais
koordinacinio komiteto jaunimo
klausimais (CDEJ) posėdžiuose,
pagal poreikį išsakyta pozicija.
Sudalyvauta 2 Programavimo
komiteto
posėdžiuose,
pagal
poreikį išsakyta pozicija;
Užtikrintas sutarties projekto tarp
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir Ukrainos jaunimo ir
sporto ministerijos suderinimas
Lietuvoje ir galutinio sutarties
varianto parengimas pasirašymui.
Rezultatas: užtikrinamas jaunimo
politikos tarpžinybiškumas ir
tarpsektoriškumas
tarptautiniu
lygmeniu bei užtikrinami dvišaliai
susitarimai.

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Administruoti
Stepono
Batoro
Lietuvos ir Vengrijos
jaunimo
bendradarbiavimo
fondo, Lietuvos ir
Lenkijos
jaunimo
mainų
fondo
bei
Lietuvos ir Ukrainos
jaunimo
mainų
tarybos
veiklą
Lietuvoje

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
mainų fondo lėšomis finansuoti
projektai – ne mažiau nei 18.
Suorganizuoti Lietuvos ir Lenkijos
jaunimo mainų fondo finansavimą
gavusių organizacijų mokymai
siekiant užtikrinti veiklos kokybę
− 2;

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)

Vyresnysis
2019 m. Ipatarėjas
IV
darbui
su ketvirčiai
savanoryste ir
tarptautiniais
fondais

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo
mainų tarybos lėšomis finansuoti
projektai – ne mažiau nei 5.
Suorganizuoti
Lietuvos
ir
Ukrainos jaunimo mainų tarybos
finansavimą gavusių organizacijų
mokymai
siekiant
užtikrinti
veiklos kokybę – 2.
Suorganizuoti
Lietuvos
ir
Ukrainos jaunimo mainų tarybos
Komiteto posėdžiai – 2.
Rezultatas:
užtikrinama
tarptautinių fondų veikla.

03003030105

Remti
užsienio
lietuvių, tarp jų ir
jaunimo organizacijų,
veiklą,
skirtą

Įgyvendinti
„Globalios Lietuvos“
– užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės

Paskelbtų finansavimo konkursų, Vyriausioji
skirtų užsienio lietuvių jaunimo specialistė
organizacijų stiprinimui skaičius 1.

2019 m. I- 1
IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

lietuvybei,
bendruomeniškumui,
Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimui
puoselėti,
įgyvendinant
„Globalios Lietuvos“
– užsienio lietuvių
įsitraukimo
į
valstybės gyvenimą –
kūrimo 2011–2019
metų
programos
įgyvendinimo
tarpinstitucinį veiklos
planą

gyvenimą – kūrimo
2011–2019
metų
programos
įgyvendinimo
tarpinstitucinio
veiklos
plano,
patvirtinto Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2011 m.
spalio 19 d. nutarimu
Nr.
1219
„Dėl
„Globalios Lietuvos“
– užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės
gyvenimą – kūrimo
2011–2019
metų
programos
įgyvendinimo
tarpinstitucinio
veiklos
plano
patvirtinimo“, priedo
1.1.1
papunkčio
priemonę
„remti
užsienio lietuvių, tarp
jų
ir
jaunimo
organizacijų, veiklą,
skirtą
lietuvybei,
bendruomeniškumui,

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Organizuotų
mokymų
ir
konsultacijų,
veikiančioms
ir
besikuriančioms užsienio lietuvių
jaunimo
organizacijoms
ir
bendruomenėms, skaičius – 7
Jaunų
žmonių,
dalyvavusių
organizuojamuose ir remiamuose
projektuose
ir
iniciatyvose,
skirtuose užsienyje gyvenančių
lietuvių
jaunimo
tarpusavio
bendradarbiavimui,
bendros
veiklos su Lietuvos jaunimu
organizavimui
skatinti,
jų
tautiniam tapatumui išsaugoti,
skaičius - 2000 (bendras dalyvių
skaičius).
Finansuotų
užsienio
lietuvių
jaunimo organizacijų skaičius - 3.
Rezultatas: užtikrinama užsienio
lietuvių jaunimo organizacijų
veikla bei jos narių kompetencijų
tobulinimas, užtikrinamas jaunų
žmonių ryšys su Lietuva.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)

Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimui
puoselėti, „Globalios
Lietuvos“ sampratai
įtvirtinti“ socialinės
apsaugos ir darbo
srityje:
stiprinti
Lietuvos
jaunimui
užsienyje
atstovaujančių
organizacijų
organizacines
kompetencijas
ir
gebėjimus;
remti
projektus,
skirtus
lietuvybei,
bendruomeniškumui,
Lietuvoje ir užsienyje
gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimui
puoselėti
03003030103

Užtikrinti
jaunimo
politikos priemonių
įgyvendinimą,
sudarant sąlygas JRD
veiklai

Įgyvendinti
JRD
pavestas programas ir
priemones ir teikti
ataskaitas SADM;
teikti
pasiūlymus

Organizuotų
finansavimo Direktorius;
konkursų skaičius - 10.
Vyriausiasis
patarėjas
Įgyvendintų
programų
ir tarpsektorinio
tarpinstitucinių
planų,
kurių ir

2019 m. I- 278,0
IV
ketvirčiai
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)

SADM rengiamiems priemones
įgyvendina
JRD, tarpžinybinio
teisės
aktų
ir skaičius – 6.
bendradarbiavi
planavimo dokumentų
mo
Pateiktų
pasiūlymų
galiojantiems
projektams,
teikti
organizavimui;
pasiūlymus dėl JRD teisės aktams ir rengiamiems teisės Vyresnysis
struktūros pakeitimo; aktų bei planavimo dokumentų patarėjas
rengti
finansavimo projektams skaičius – 4.
darbui
su
konkursų nuostatus,
jaunimu
ir
Išnagrinėtų ir atsakytų raštų jaunimo
organizuoti
konkursus,
vertinti skaičius – pagal poreikį.
įgalinimui bei
paraiškas;
dalyvavimui;
viešųjų
pirkimų
nagrinėti raštus ir Įgyvendintų
pasiūlymus
pagal skaičius - pagal poreikį.
kompetenciją;
teikti
prašomą Nuolat atnaujintas Departamento
informaciją
ir tinklapis ir profilis Facebook
socialiniame tinkle;
konsultacijas
institucijoms,
Rezultatas: JRD kompetencijai
įstaigoms,
organizacijoms
ir priskirtų funkcijų ir jam pavestų
priemonių bei veiklų kokybiškas
fiziniams asmenims;
įgyvendinimas laiku.
administruoti
viešuosius pirkimus
Įgyvendinti 01.02 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą
skatinančias programas“ priemones, nurodytas Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano
patvirtinimo“
01002010109 1.4.1.
Teikti Užtikrinti kokybišką Pasirašyta sutartis su Europos Projekto
2019 m. I-
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

socialines,
pedagogines,
psichologines
ir
motyvavimo
paslaugas neaktyviam
jaunam
žmogui
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiose
organizacijose

JGI veiklų, skirtų
neaktyviems jauniems
žmonėms,
įgyvendinimą visoje
Lietuvoje

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

socialinio fondo agentūra dėl „Judam“
projekto “JUDAM” įgyvendinimo vadovas;
- 1.
Vyriausiasis
patarėjas
Įdarbinti ir paslaugas NEET
jaunuoliams teikia 22 Projekto JGI
koordinatoriai visoje Lietuvoje.

Įvykdymo
terminas
IV
ketvirčiai

Jaunų
žmonių,
dalyvavusių
projekto
“JUDAM”
veiklose
skaičius - 150

Rezultatas: Lietuvoje teikiamos
įvarių kompetencijų tobulinimo
paslaugos
neaktyviems,
neregistruotiems darbo biržoje
jauniems žmonėms, siekiant jų
integracijos į darbo rinką arba
švietimo sistemą.
1.4.4.
Įgyvendinti Užtikrinti
Jaunų
žmonių,
dalyvavusių
Nacionalinę jaunimo Nacionalinės jaunimo veiklose, skaičius – 25
savanoriškos veiklos savanoriškos veiklos Rezultatas: Lietuvoje teikiamos
programą, patvirtintą programos,
įvarių kompetencijų tobulinimo
Lietuvos Respublikos integruotos į JGI paslaugos
neaktyviems,
socialinės apsaugos ir veiklas, įgyvendinimą neregistruotiems darbo biržoje
darbo
ministro
jauniems žmonėms, siekiant jų
2013 m. vasario 25 d.
integracijos į darbo rinką arba
įsakymu Nr. A1-73
švietimo sistemą.

Vyriausiasis
patarėjas;
Projekto
„Judam“
vadovas

2019 m. IIV
ketvirčiai

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)

„Dėl
Nacionalinės
jaunimo savanoriškos
veiklos
programos
patvirtinimo“ (toliau
−
Nacionalinė
jaunimo savanoriškos
veiklos programa)
Įgyvendinti 03.03 programos ,,Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės „Vykdyti visuomenės švietimo ir tolerancijos ugdymo
priemones ir mokyti specialistus“ „Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų veiksmų plano priemonės“ papriemonę.
03003050114 Mokyti jaunimą ir su Organizuoti mokymus Regionuose
organizuojami Vyriausiasis
2019 m. 6,0
jaunimu dirbančius jaunimo ir su jaunimu jaunimo ir su jaunimu dirbančių specialistas
IV
asmenis
dirbančių organizacijų asmenų mokymai, kurių tikslas – darbui
su ketvirtis
nediskriminavimo
lyderiams
ir padėti jauniems žmonėms ir su jaunimu
skatinimo ir pagarbos savanoriams, siekiant jaunimu dirbantiems asmenims
žmogui
ugdymo apie diskriminacijos įvaldyti
ir
lavinti
klausimais
rūšis,
formas, nediskriminacinio ir pagarbaus
nepažeidžiant
tėvų diskriminavimo
bendravimo
būdus,
formuoti
teisės auklėti vaikus prevenciją ir pagarbos tolerantišką elgesį, ugdyti atvirą
pagal
savo ugdymą darbe su požiūrį į žmones, gebėjimą
įsitikinimus
jaunais žmonėmis
atpažinti savyje stereotipus ir
išankstines nuostatas, kurios lemia
mūsų santykį su kitais žmonėmis,
pagal tai koreguoti savo elgesį,
savo bendravimą su aplinkiniais;
identifikuoti patyčių užuomazgas
ir įgalinti aktyviai veikti, siekiant
minimizuoti
jų
atsiradimo
galimybes, o jau esant patyčių
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės
situacijoje - adekvačiai reaguoti,
kovoti su jų priežastimis savo
gyvenamojoje, mokymosi ar darbo
aplinkoje; juose pateikiama teorinė
medžiaga ir interaktyviai mokoma
praktinių įgūdžių – 3.
Rezultatas:
mokymuose
dalyvavusių asmenų, kurie įgytas
žinias pritaikys organizuodami
mokymus
ir
veiklas
bendraamžiams
savo
bendruomenėse, skaičius – 60.

_______________________________

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna
vimai
(tūkst.
eurų)

