1 LENTELĖ. 2010 METŲ VEIKSMŲ PLANAS.
Priemonės pavadinimas
ir jos kodas
Inicijuoti ir Įgyvendinti
tarpžinybinę ir
tarpsektorinę veiklą,
programas ir priemones;
kodas 02.09.01.01.01

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Jaunimo reikalų tarybos veiklos
Regioninės jaunimo politikos
plėtros klausimams spręsti
sudarytos darbo grupės veiklos
Jaunimo verslumo ugdymo ir
skatinimo klausimams spręsti
sudarytos darbo grupės veiklos
Mokinių savivaldų formaliajame
švietime klausimams spręsti
sudarytos darbo grupės veiklos
Jaunimo darbuotojų sistemos
kūrimo klausimams sudarytos
darbo grupės veiklos
Tarpžinybinio bendradarbiavimo
užtikrinimas ir plėtra tarp
valstybinių institucijų
Tarpžinybinio bendradarbiavimo
užtikrinimas ir plėtra su
skėtinėmis nevyriausybinėmis
organizacijomis
Patobulinti ir teikti Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
ministro Įsakymu tvirtinti
savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašą
Patobulinti ir teikti Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
ministro Įsakymu tvirtinti
savivaldybių jaunimo reikalų
tarybų tipinius nuostatus
Teikti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai ministro
Įsakymu tvirtinti patobulintą
jaunimo politikos kokybės
vertinimo aprašą ir metodiką.
Efektyvinti savivaldybių jaunimo
reikalų tarybų veiklas
Finansuotų jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų programų
vertinimas
Finansuotų jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų programų
ir projektų monitoringas
Finansuojamų jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų
konsultavimas, informavimas,
metodinės pagalbos teikimas

JPPPĮ sk.

Asignavi
mai
Vykdymo terminai
(tūkst.
litų)
I-IV ketv.
1
I-IV ketv.

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

JPPPĮ sk.

II-IV ketv.

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

JPPPĮ sk.

I- IV ketv.

JPPPĮ sk.

II-IV ketv.

JPPPĮ sk.

II-IV ketv.

JPPPĮ sk.

II-III ketv.

JPPPĮ sk.

II-IV ketv.

JPPPĮ sk.

I ketv.

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

Atsakingi
vykdytojai

1

(pagal poreikĮ)
Įgyvendintų programų ir projektų
sisteminimas, analizavimas,
viešinimas
Regioninė konferencija Jaunimo
dalyvavimo klausimais

JPPPĮ sk.

II-IV ketv.

JPPPĮ sk.
Soc.
partneriai
JPPPĮ sk.
IATR sk.

IV ketv.

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

Informaciniai-mokomieji
seminarai jaunimo organizacijų
atstovams
Praktinis metodinis leidinys
jaunimo darbuotojams
Praktinis atvirojo darbo su
jaunimu organizavimo gidas
Atmintinė saugiai vasarai

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

JPPPĮ sk.

II-IV ketv.

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

JPPPĮ sk.,

II-III ketv.

Informacinis leidinys. Jaunimo
Įsidarbinimas
Jaunimo informavimo bei
pozityvaus Įvaizdžio apie jaunimo
veiklą, savanoriškumą, jaunimo
politiką skleidimas.
Jaunimo situacijos stebėsena.
Sukurtas ir Įdiegtas jaunimo
verslumo informacinis ir
mentorystės tinklas
Jaunimo koordinacinės veiklos
jaunimo politikos plėtojimo
tikslinės programos konkursas
Jaunimo organizacijų potencialo
plėtojimo ir institucinės paramos
finansavimo konkursas
Regioninės jaunimo veiklos
plėtojimo ir regioninių jaunimo
organizacijų tarybų potencialo
stiprinimo konkursas
Atvirų jaunimo centrų veiklos
finansavimo konkursas
Jaunimo verslumo ugdymo ir
skatinimo projektų finansavimo
konkursas
Tarptautinių protokolų
Įgyvendinimas ir kitų tarptautinĮ
aspektą turinčių renginių

JPPPĮ sk.

II-IV ketv.

IATR sk.

I-IV ketv.

IATR sk.
JPPPĮ sk.

I-IV ketv.
I-IV ketv.

JPPPĮ sk.,
Fin.sk.

I-II ketv.

JPPPĮ sk.,
Fin.sk.

I-II ketv.

JPPPĮ sk.,
Fin.sk.

I-II ketv.

JPPPĮ sk.,
Fin.sk.
JPPPĮ sk.,
Fin.sk.

I-II ketv.

IATR sk.

I-IV ketv.

Atvirą darbą su jaunimu jaunimo
centruose ar atviruose jaunimo
erdvėse dirbančių specialistų
kvalifikacijos kėlimas
Atviro darbo su jaunimu
metodinių principų plėtojimas
savivaldybėse

Konkurso būdu skirti
finansinę paramą jaunimo
ir su jaunimu dirbančių
organizacijų programoms
ir projektams;
Kodas 02.09.01.02.01

Suderinus su Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija atstovauti

I-IV ketv.

II-III ketv.
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jaunimo politiką
tarptautinėse darbo
grupėse, institucijose bei
organizacijose, inicijuoti ir
Įgyvendinti tarptautinius
protokolus, projektus ir
renginius jaunimo
politikos srityje;
Kodas 02.09.01.03.01

Įgyvendinti Nacionalinės
jaunimo verslumo ugdymo
ir skatinimo 2008-2012
metų programos 2010 m.
priemones;
Kodas 02.09.01.04.01

Sudaryti sąlygas Įstaigų
prie ministerijos,
teikiančių socialines
paslaugas gyventojams,
veiklai; Kodas
02.02.01.01.01

iniciavimas ir Įgyvendinimas.
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
mainų fondo veiklos
organizavimas bei konkurso
būdu projektų finansavimas
Jaunimo politikos atstovavimas
tarptautinėse darbo grupėse,
institucijose bei organizacijose
Europos Sąjungoje formuojamos
jaunimo politikos stebėsena ir
integravimas Į Lietuvoje
vykdomą jaunimo politiką.
Darbas su Lietuvos jaunimu
užsienyje.
Projektų finansavimo konkurso,
skirto jaunimo verslo tyrimams ir
mokymui, dalijimuisi gerąja
patirtimi, organizavimas ir
administravimas
Renginių, kuriuose valstybės
institucijos ir socialiniai partneriai
galėtų dalytis verslumo skatinimo
patirtimi, supažindinti visuomenę
su programa, jos priemonėmis,
rengti palankią verslui jaunimo ir
visuomenės nuomonę,
organizavimas
Konsultuoti jaunimo, su jaunimu
dirbančių institucijų, Įstaigų
organizacijų atstovus jaunimo
politikos klausimais
Nuolat informuoti institucijas,
Įstaigas, Įmones, jaunimo ir su
jaunimu dirbančias organizacijas
ir privačius asmenis apie Jaunimo
reikalų departamento veiklą
Rengti valstybės programų bei
priemonių jaunimo politikos
srityje projektus
Derinti rengiamas programas bei
priemones su kitų institucijų,
Įstaigų, jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovais
Atstovauti Jaunimo reikalų
departamento poziciją kitų
institucijų bei Įstaigų,
organizacijų renginiuose jaunimo
politikos tema
Užtikrinti Įstaigos veiklos
planavimą, planų Įgyvendinimo
kontrolę ir stebėseną

IATR sk.
Fin. sk.

I-IV ketv.

IATR sk.

I-IV ketv.

IATR sk.

I-IV ketv.

IATR sk.

I-IV ketv.

JPPPĮ sk.,
Fin.sk.

II-III ketv.

JPPPĮ sk.

I-IV ketv.

JRD

I - IV ketv.

JRD

I - IV ketv.

JRD

I - IV ketv.

JRD

I - IV ketv.

JRD

I - IV ketv.

JRD

I - IV ketv.
1355,00
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2 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ (2010-iesiems metams)

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

Jaunimo politikos Įgyvendinimas
Rezultato kriterijus:

Programos tikslas
Sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia
visuomenės dalimi, plėtojant jaunimo politiką
tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu
lygmenimis

Programos uždavinys
1. Įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje bei
plėtoti veiklą, skirtą jaunimo padėčiai gerinti

1. Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo politikos
Įgyvendinimui skirtose priemonėse, skaičiaus
didėjimas, lyginant su praėjusiais metais,
procentais.

0

2. Įvairių jaunimo organizacijų veiklose
dalyvaujančio jaunimo dalis iš viso jaunimo
skaičiaus, procentais.
Produkto kriterijus:

12

1. Suorganizuotų konferencijų, seminarų bei
kitų renginių, skaičius.

30

2. Koordinuojamų tarpžinybinių ir
tarpsektorinių darbo grupių, kuriose
sprendžiami jaunimo klausimai, skaičius.

5

3. Savivaldybių skaičius, kuriose yra
sudarytos ir veikia Jaunimo reikalų tarybos ar
kitos jaunimo asocijuotos struktūros.

54

Programos priemonė
1.1. Inicijuoti ir Įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones.
Veiksmai:

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1. Jaunimo reikalų tarybos veiklos.

1. Jaunimo reikalų tarybos posėdžių skaičius
(dalijantis aktualia informacija jaunimo
politikos klausimais efektyvinamas
tarpžinybinis bendradarbiavimas; jaunimo
organizacijų atstovai Įtraukiami Į jaunimo
politikos Įgyvendinimą; sudaryta praktinė
galimybė jauniems žmonėms/nevyriausybinio
sektoriaus atstovams dalyvauti sprendimų
priėmime- tokiu būdu atstovaujami pačių
jaunų žmonių interesai).

5

2. Išplėstinių pasiūlymų paketų kitoms
valstybinėms institucijoms ir socialiniams
partneriams skaičius. Išplėstiniai posėdžiai
jaunimo verslumo, savanorystės, regioninės
jaunimo politikos klausimais.

3

5

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
2

2. Regioninės jaunimo politikos plėtros
klausimams spręsti sudarytos darbo grupės
veiklos.

3. Darbo grupės posėdžių skaičius (regioninės
jaunimo politikos Įgyvendinimo stebėsena;
pasiūlymų dėl regioninės jaunimo politikos
rengimas, svarstymas ir teikimas
savivaldybėms; Įvairių institucijų veiklų
regioninės jaunimo politikos klausimais
koordinavimasis ir materialiųjų bei
žmogiškųjų išteklių telkimas).

3. Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo
klausimams spręsti sudarytos darbo grupės
veiklos.

4. Darbo grupės posėdžių skaičius (jaunimo
verslumo situacijos stebėsena; jaunimo
užimtumo ir verslumo klausimų sprendimas;
verslumo informacinio mentorystės tinklo
plėtojimas; Įvairių institucijų veiklų jaunimo
verslumo srityje stebėsena ir koordinavimasis;
dalijimasis gerąja patirtimi).

4

4. Mokinių savivaldų formaliajame švietime
klausimams spręsti sudarytos darbo grupės
veiklos.

5. Darbo grupės posėdžių skaičius (mokinių
savivaldos formaliajame švietime situacijos
stebėsena; Įvairių institucijų veiklų mokinių
savivaldos formaliajame švietime
koordinavimas; pasiūlymų dėl mokinių
savivaldos formaliajame švietime rengimas,
svarstymas ir teikimas; darbo grupės
inicijuoto leidinio „Savivaldos gidas“
praktinio panaudojimo stebėsena).

2

5. Jaunimo darbuotojų sistemos kūrimo
klausimams sudarytos darbo grupės veiklos.

6. Darbo grupės dėl jaunimo darbuotojų
sistemos kūrimo Lietuvoje aprašo sukūrimui
sudarymas iš nevyriausybinių jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų bei susijusių
institucijų atstovų.

1

7. Darbo grupės posėdžių skaičius.

7

8. Jaunimo darbuotojų sistemos kūrimo
Lietuvoje aprašo sukūrimas ir pristatymas
suinteresuotoms institucijoms ir
organizacijoms.

1

9. Bendri renginiai, iniciatyvos ir kitos
bendradarbiavimo formos su Policijos
departamentu prie VRM jaunimo
nusikalstamumo, žalingų Įpročių prevencijos
efektyvinimo, policijos darbuotojų
kvalifikacijos klausimais.

6

6. Tarpžinybinio bendradarbiavimo
užtikrinimas ir plėtra tarp valstybinių
institucijų.

6

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
10. Bendri renginiai, iniciatyvos ir kitos
bendradarbiavimo formos su Kultūros
ministerija jaunimo galimybių jaunimo
kultūrinei saviraiškai plėtojimo (finansinės
paramos galimybės, kultūros Įstaigų ir
bendruomenės centrų atvirumo ir kt.),
kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo,
„Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos 20122016 metų programos“ rengimo klausimais.

7. Tarpžinybinio bendradarbiavimo
užtikrinimas ir plėtra su skėtinėmis
nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
5

11. Bendri renginiai, iniciatyvos ir kitos
bendradarbiavimo formos su Švietimo ir
mokslo ministerija neformalaus ugdymo
koncepcijos rengimo; darbo su jaunimu
plėtojimo steigiant daugiafunkcinius centrus
savivaldybėse; stebėsenos vykdant veiklas
pilietinio ugdymo klausimais bei telkiant
resursus; minimalios vaiko priežiūros
taikymo efektyvinimo Įtraukiant ir plėtojant
jaunimo klausimus.

7

12. Bendri renginiai, iniciatyvos ir kitos
bendradarbiavimo formos su karo prievolės
administravimo tarnyba dėl jaunų žmonių
pilietiškumo ugdymo, informavimokonsultavimo būtinųjų karinių mokymų,
profesinės karo tarnybos klausimais.

4

13. Bendri renginiai, iniciatyvos ir kitos
bendradarbiavimo formos su kitų sričių
(sporto, sveikatos apsaugos, socialinės
apsaugos ir kt. klausimais).
Bendradarbiavimas pagal poreikĮ.

4

14. Bendri renginiai, iniciatyvos ir kitos
bendradarbiavimo formos su Nacionaline
jaunimo reikalų koordinatorių asociacija
keliant savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatorių kompetencijas atviro darbo su
jaunimu ir kitais klausimais; jaunimo politikos
Įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenos ir
regioninės jaunimo politikos plėtros
klausimais.

28

7

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
15. Bendri renginiai, iniciatyvos ir kitos
bendradarbiavimo formos su kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis (Lietuvos
savivaldybių asociacija, Lietuvos kultūros
darbuotojų asociacija, Lietuvos seniūnų
asociacija ir kt.). Bendradarbiavimas pagal
poreikĮ.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
4

8. Patobulinti ir teikti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai ministro Įsakymu tvirtinti
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašą.

16. Patobulintas ir patvirtintas savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
aprašas.

1

9. Patobulinti ir teikti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai ministro Įsakymu tvirtinti
savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinius
nuostatus.

17. Patobulinti ir patvirtinti savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų tipiniai nuostatai.

1

10. Teikti Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai ministro Įsakymu tvirtinti
patobulintą jaunimo politikos kokybės
vertinimo aprašą ir metodiką.

18. Patvirtintas jaunimo politikos kokybės
vertinimo aprašas ir metodika.

1

11. Efektyvinti savivaldybių jaunimo reikalų
tarybų veiklas

19. Renginių, skirtų savivaldybių jaunimo
reikalų tarybų veiklų efektyvinimui, skaičius
(suteikiamos papildomos kompetencijos
Įvairių sričių ir sektorių specialistams ir vietos
savivaldos politikams jaunimo politikos
klausimais(atsižvelgiant Į vietos savivaldos
aktualijas). Dalyvavusių savivaldybių jaunimo
reikalų tarybų skaičius – 8).

3

20. Surengtų komisijų, vertinančių jaunimo
organizacijų programinės veiklos
finansavimo konkursui pateiktas programas
posėdžių skaičius (Įvertintos programos,
sudarytas finansuojamų programų sąrašas).

5

21. 2011 m. jaunimo organizacijų programų
finansavimo konkursų (4) nuostatų (paraiškos
formos) atnaujinimas, remiantis vertinimo
komisijos bei programų finansavimo paraiškų
teikėjų išsakytomis rekomendacijomis.

4

12. Programų ir projektų vertinimas

8

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
22. Peržiūrėta ir atnaujinta programų
finansavimo sutarties su organizacijomis
forma, siekiant užtikrinti tiek jos atitikimą
pasikeitusiems teisės aktų reikalavimams, tiek
nustatant atsiskaitymo už Įgyvendinamas
programas sklandumą.

13. Finansuotų jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų programų ir projektų
monitoringas.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
1

23. Monitoringo tvarkos atnaujinimas
remiantis 2009 m. vykdytų patikrų patirtimi,
siekiant efektyviau Įgyvendinti jaunimo
politikos priemones ir programas, skirtas
jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms

1

24. Finansuotų jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų programų ir projektų
Įgyvendinimo patikra pagal patvirtintą tvarką.
Išvadų, rekomendacijų rengimas ir teikimas.

15

14. Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų konsultavimas,
informavimas, metodinės pagalbos teikimas
(pagal poreikĮ).

25. Konsultuotų organizacijų skaičius.

25

15. Įgyvendintų programų ir projektų
sisteminimas, analizavimas, viešinimas.

26. Finansuotų jaunimo organizacijų veiklų
programų katalogo sudarymas ir viešinimas.

1

16. Regioninė konferencija Jaunimo
dalyvavimo klausimais (bendradarbiaujant su
NJRKA).

27. Konferencijoje dalyvaujančių žmonių
(jaunų žmonių ir atsakingų už jaunimo
politikos Įgyvendinimą) skaičius (apžvelgta

500

ir Įvertinta regioninė jaunimo politika,
analizuojama esama situacija bei plėtros
galimybės, tendencijos. Aptarta jaunimo
dalyvavimo priimant jiems svarbius
sprendimus situacija Lietuvoje).
17. Atvirą darbą su jaunimu jaunimo
centruose ar atvirose jaunimo erdvėse
dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimas.

28. Individualios konsultacijos
organizacijoms, finansuotoms pagal Atvirų
jaunimo centrų veiklos programų finansavimo
konkursą (po 3 konsultacijas 8
organizacijoms).

24

29. Veiklų efektyvumo vertinimo ir patirties
pasidalijimo seminarai organizacijoms,
finansuotoms pagal Atvirų jaunimo centrų
veiklos programų finansavimo konkursą.

3

9

Programos elementai
18. Atviro darbo su jaunimu metodinių
principų plėtojimas savivaldybėse.

19. Informaciniai – mokomieji seminarai
jaunimo organizacijų atstovams.

20. Praktinis metodinis leidinys jaunimo
darbuotojams.

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
30. Teminės paskaitų atvirų jaunimo centrų ir
erdvių darbuotojams skaičius (suteiktos
papildomos kompetencijos teisiniais darbo su
jaunimu aspektais; gatvės jaunimo darbuotojo
specifikos klausimais. Papildomų
kompetencijų gavusių žmonių skaičius – 50).

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
4

31. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių
koncepcijos patvirtinimas.

1

32. Renginiai savivaldybių administracijų
darbuotojams ir politikams, kitų susijusių
institucijų ir organizacijų atstovams
potencialiai galintiems ir planuojantiems
vykdyti veiklą pagal atvirojo darbo su
jaunimu principus.

5

33. Jaunimo centrų ar erdvių veikiančių
atvirojo darbo su jaunimu principais skaičius.

15

34. Regioninių jaunimo organizacijų tarybų
veiklų efektyvinimui skirti renginiai
(sudarytos galimybės dalintis gerąja patirtimi;
bendrų sprendimų ieškojimas dėl
nevyriausybinio sektoriaus plėtros
regionuose; nevyriausybinių organizacijų
veiklų efektyvinimas jaunimo dalyvavimo,
informavimo, atstovavimo, bendradarbiavimo
klausimais).

2

35. Nacionalinių jaunimo organizacijų veiklų
efektyvinimui skirti renginiai (sudarytos
galimybės dalintis gerąja patirtimi; bendrų
sprendimų ieškojimas dėl didesnės jaunų
žmonių Įtraukties Į nevyriausybinių
organizacijų veiklas, dėl struktūrinės
organizacijų plėtros; organizacijų turinio
plėtojimo klausimais).

2

36. Teminių paskaitų skaičius jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų atstovams
(suteiktos papildomos kompetencijos
teisiniais darbo su jaunimu aspektais;
savanorystės plėtojimo klausimais).

2

37. Parengtas praktinis metodinis leidinys
jaunimo darbuotojams.

1

10

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
1

21. Praktinis atvirojo darbo su jaunimu
organizavimo gidas.

38. Parengtas praktinis atvirojo darbo su
jaunimu organizavimo gidas.

22. Atmintinė saugiai vasarai.

39. Parengta atmintinė saugiai vasarai.

1

23. Informacinis leidinys: Jaunimo
Įsidarbinimas.

40. Parengtas informacinis leidinys tema:
jaunimo Įsidarbinimas.

1

24. Jaunimo informavimo bei pozityvaus
Įvaizdžio apie jaunimo veiklą, savanoriškumą,
jaunimo politiką skleidimas.

41. Parengta informacinė medžiaga apie
jaunimo politiką Lietuvoje.

1

42. Virtualios konsultavimo sistemos
jaunimui sukūrimas ir veiklos užtikrinimas.

1

43. Išplėstinės informacinės medžiagos
jaunimui aktualiais klausimais parengimas ir
platinimas: jaunimo Įsidarbinimas, jaunimo
darbuotojas, jaunimo organizacijos steigimas.

3

44. Jaunimo informavimo sistemos analizė ir
pasiūlymų pateikimas siekiant efektyvaus
jaunimo informavimo.

1

45. Jaunimo situacijos tyrimo atlikimas.

1

46. Atlikto tyrimo pristatymo konferencija
socialiniams partneriams siekiant numatyti
priemones iškeltoms problemoms klausimams
spręsti.

1

47. Jaunimo tyrėjų darbo grupių skaičius,
kuriose sprendžiamos jaunimui aktualios
problemos.

2

48. Kitų institucijų, organizacijų atliekamų
tyrimų, analizių, kitos informacinės
medžiagos, susijusios su jaunimu, surinkimas
ir analizė.

1

25. Jaunimo situacijos stebėsena..

Programos uždavinys
2.Stiprinti jaunimo nevyriausybinĮ sektorių,
skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo
veikloje.

Produkto kriterijus:
1. Finansuotų programų ir projektų, skirtų
jaunimui, skaičius.
2. Jaunų asmenų, dalyvavusių vykdomose
programose ir projektuose, skaičius.

50
30000

11

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

Programos priemonė
1.2. Konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų programoms ir
projektams.
Veiksmai:

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1. Jaunimo koordinacinės veiklos jaunimo
politikos plėtojimo tikslinės programos
konkursas

1. Finansuojamų programų skaičius.

2. Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo
ir institucinės paramos finansavimo konkursas

1

2. Į programos Įgyvendinimą tiesiogiai
Įtrauktų jaunų žmonių skaičius.

918

3. Į programos Įgyvendinimą Įtrauktų jaunimo
ir su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius
(skatinamos pozityvios jaunimo iniciatyvos,
užtikrinami kokybiški informacijos mainai,
stiprinamas jaunimo tarpusavio
bendradarbiavimas, inicijuojamas jaunimo
aktyvus dalyvavimas visuomeniniame ir
pilietiniame gyvenime).

60

4. Finansuotų programų skaičius.

22

5. Į programos Įgyvendinimą tiesiogiai
Įtrauktų jaunų žmonių skaičius (jaunimo
organizacijos stiprėja instituciškai, jų veikla
kokybiškesnė, skaidresnė).

8388

3. Regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir
regioninių jaunimo organizacijų tarybų
potencialo stiprinimo konkursas

6. Finansuojamų programų skaičius.

4. Atvirų jaunimo centrų veiklos finansavimo
konkursas

8. Finansuojamų programų skaičius.

10

9. Į programos Įgyvendinimą tiesiogiai
Įtrauktų jaunų žmonių skaičius (programų
dalyviai Įgyja naujų socialinių kompetencijų,
su jaunimu dirbančios organizacijos ir jauni
žmones informuojami apie galimybes, jauni
žmones Įsitraukia Į jaunimo veiklą).

460

5. Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo
projektų finansavimo konkursas

7. Į programos Įgyvendinimą tiesiogiai
Įtrauktų jaunų žmonių skaičius (jaunimo
interesai atstovaujami valstybės institucijose
ir Įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir
juridiniais asmenimis, vykdoma jaunimo
organizacijų plėtra regionuose).

10. Finansuotų projektų skaičius.

15
2193

3

12

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
11. Į programos Įgyvendinimą tiesiogiai
Įtrauktų jaunų žmonių skaičius (skatinamas

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
90

jaunimo užimtumas (ypač vasaros metu),
ugdomas verslumas mokant Įvairių amatų
per praktines veiklas, sudarant galimybes
Įgyti praktinių Įgūdžių).
Programos uždavinys
3. Atstovauti jaunimo politiką tarptautiniu
lygiu

Produkto kriterijus:
1. Tarptautinių darbo grupių, kuriose
atstovaujama Lietuvos jaunimo politika,
skaičius.
2. Suorganizuotų tarptautinių renginių, skirtų
jaunimui ir su jaunimu dirbantiems
asmenims, skaičius.

6

8

Programos priemonė
1.3 Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse,
institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir Įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo
politikos srityje.
Veiksmai:

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1. Tarptautinių protokolų Įgyvendinimas ir
kitų tarptautinĮ aspektą turinčių renginių
iniciavimas ir Įgyvendinimas.

1. Įgyvendinamų tarptautinio
bendradarbiavimo protokolų, skaičius.

3

2. Įgyvendinant protokolus surengtų renginių
skaičius šiomis temomis: jaunimo darbuotojų
rengimas, kvalifikacijos kėlimas, jaunimo
lyderių mokymas (-sis); jaunimo atstovavimo
struktūrų stiprinimas; erdvių jaunimui
plėtojimas; darbo su jaunimu metodai;
tarptautinis jaunimo bendradarbiavimas; geros
patirties perėmimas bei jos pritaikymas;
jaunimo informavimas ir dalyvavimas;
jaunimo verslumo vystymas; darbas su
jaunimu vietos savivaldos lygmenyje; mažiau
galimybių turinčių jaunų žmonių Įtraukimas Į
jaunimui skirtą veiklą; jaunimo veiklos
identifikavimas ir kokybės užtikrinimas;
vietos lygmens tarpsektorinio
bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje
vystymas.

10

13

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
3. Suderintas veiksmų planas dėl protokolo su
Azerbaidžano Respublika Įgyvendinimo
remiantis pasirašytu bendradarbiavimo
susitarimu tarp Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Azerbaidžano Respublikos Jaunimo ir sporto
ministerijos dėl bendradarbiavimo jaunimo
politikos srityje.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
1

4. Sukurtas dalyvavusiųjų renginiuose
„Jaunimo manai Japonijoje“ klubas, siekiant
užtikrinti japonų ir lietuvių kultūros
puoselėjimą, gerosios patirties sklaidą.

1

5. Asmenų, dalyvavusių tarptautinėse veiklose
ir Įgijusių naujų kompetencijų, kurios
tiesiogiai taikomos vykdomoje veikloje /
darbe, skaičius.

50

6. Paremtų projektų skaičius, kuriais siekiama
Įvairias būdais ir metodais plėtoti Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą
bei kelti jų kompetencijas, gebėjimus ir
Įgūdžius.

10

7. Seminarai / mokymai siekiant užtikrinti
dalyvių, vykdančių projektus, kompetencijas
bei vykdomų veiklų efektyvumą.

2

3. Jaunimo politikos atstovavimas
tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei
organizacijose

8. Vizitų skaičius atstovaujant Lietuvos
jaunimo politiką (dalyvavimas Jaunimo darbo
grupėje, Europos jaunimo valdymo komitete,
Europos jaunimo politikos pažinimo tinklo
susitikimuose, Generalinių direktorių
konferencijose, Baltijos jūros regiono
ekspertinėje jaunimo darbo grupėje ir kt.).

10

4. Europos Sąjungoje formuojamos jaunimo
politikos stebėsena ir integravimas Į Lietuvoje
vykdomą jaunimo politiką.

9. Darbinių susitikimų ir kitų renginių
skaičius, aptariant visų ES lygmeniu
priimamus dokumentus, sprendimus, siekiant
juos sisteminti ir analizuoti bei tinkamai
informuoti socialinius partnerius, tokiu būdu
užtikrinant priimamų sprendimų
Įgyvendinimą Lietuvoje.

4

5. Darbas su Lietuvos jaunimu užsienyje.

10. Informacinio tinklo skirto Lietuvos
jaunimui užsienyje sukūrimas.

1

2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo
veiklos organizavimas bei konkurso būdu
projektų finansavimas

14

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
11. Mokymų skaičius Lietuvos jaunimo
užsienyje atstovaujančioms organizacijoms
siekiant jų institucinio stiprėjimo.

Programos uždavinys
4. Sukurti, Įdiegti ir tobulinti jaunimo
verslumo ugdymo priemones, teikti paramą
jaunimo verslo pradžiai ir plėtrai, vykdyti
jaunimo verslumo situacijos ir verslumo
skatinimo stebėseną bei informuoti valstybės
institucijas apie verslumo skatinimą Lietuvoje

Produkto kriterijus:
1. Paremtų projektų, skirtų jaunimo verslumo
tyrimams, ugdymui bei informavimui,
skaičius.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė
2

3

Programos priemonė
1.4 Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų programos 2010 m.
priemones
Veiksmai:

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1. Projektų finansavimo konkurso, skirto
jaunimo verslo tyrimams ir mokymui,
dalijimuisi gerąja patirtimi, organizavimas ir
administravimas

1. Konkurso būdu finansuojamų projektų
skaičius.

10

2. Į projektų Įgyvendinimą tiesiogiai Įtrauktų
jaunų žmonių skaičius (skatinamas jaunimo

200

užimtumas (ypač vasaros metu), ugdomas
verslumas mokant Įvairių amatų per
praktines veiklas, sudarant galimybes Įgyti
praktinių Įgūdžių).
3. Projektų finansavimo konkursų nuostatų
(paraiškos formos) rengimas derinant su
suinteresuotomis institucijomis ir
organizacijomis.

1

4. Surengtų komisijų, vertinančių jaunimo
organizacijų programinės veiklos finansavimo
konkursui pateiktas programas posėdžių
skaičius.

2

2. Sukurtas ir Įdiegtas jaunimo verslumo
informacinis ir mentorystės tinklas

5. Mentorystės tinklo aprašo parengimas,
sistemos diegimas ir palaikymas.

1

3. Renginių, kuriuose valstybės institucijos ir
socialiniai partneriai galėtų dalytis verslumo
skatinimo patirtimi, supažindinti visuomenę
su programa, jos priemonėmis, rengti palankią
verslui jaunimo ir visuomenės nuomonę,
organizavimas

6. Bendri renginiai, iniciatyvos ir kitos
bendradarbiavimo formos su valstybės
institucijomis ir socialiniais partneriais.
siekiant dalintis informacija ir gerąja patirtimi
jaunimo verslumo klausimais.

5

15

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Socialinių paslaugų plėtra Įstaigose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Programos tikslas – Užtikrinti kokybiškas ir Rezultato kriterijus:
efektyvias socialines paslaugas Įstaigose prie
1. Jaunimo, dalyvaujančio Jaunimo reikalų
ministerijos
departamento Įgyvendinamose priemonėse,
dalis iš viso jaunų žmonių skaičiaus,
procentais
Programos uždavinys – Teikti socialines
Produkto kriterijus:
paslaugas gyventojams Įstaigose prie
1. Su jaunimu dirbančių asmenų, dalyvavusių
ministerijos
Jaunimo reikalų departamento organizuotuose
mokymuose ir kituose renginiuose, skirtuose
jų kompetencijai didinti, skaičius.
2. Valstybės ir savivaldybių institucijų bei
nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių
Jaunimo reikalų departamento vykdomoje
veikloje jaunimo politikos srityje, skaičius.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšmė

14

400

150

Programos priemonė
Sudaryti sąlygas Įstaigų prie ministerijos, teikiančių socialines paslaugas gyventojams, veiklai
Veiksmai:

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1. Konsultuoti jaunimo, su jaunimu dirbančių
institucijų, Įstaigų organizacijų atstovus
jaunimo politikos klausimais

1. Konsultuotų asmenų skaičius

500

2. Nuolat informuoti institucijas, Įstaigas,
Įmones, jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas ir privačius asmenis apie
Jaunimo reikalų departamento veiklą

2. Publikacijų skaičius interneto puslapyje
www.jrd.lt.

70

3. Apsilankymų skaičius www.jrd.lt.

30000

3. Rengti valstybės programų bei priemonių
jaunimo politikos srityje projektus

4. Parengtų programų, priemonių projektų
skaičius.

2

4. Derinti rengiamas programas bei priemones
su kitų institucijų, Įstaigų, jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų atstovais

5. Susitikimų, konsultacijų skaičius.

10

5. Atstovauti Jaunimo reikalų departamento
poziciją kitų institucijų bei Įstaigų,
organizacijų renginiuose jaunimo politikos
tema
6. Užtikrinti Įstaigos veiklos planavimą, planų
Įgyvendinimo kontrolę ir stebėseną

6. Dalyvautų renginių skaičius, kuriuose
išsakyta Jaunimo reikalų departamento
pozicija

50

7. Sukurtų veiklos planų skaičius

1

8. Parengtų ataskaitų skaičius

15

16

