PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2016 m.
d.
įsakymu Nr. A1JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

03.02.

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai ir jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

03.02. Programa „Jaunimo politikos įgyvendinimas“
Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos 2014–2016 metų priemonių plano
priemones
1.1.2. Teikti
Bendradarbiaujant su Pasirašyta sutartis su Lietuvos aukštųjų
Informacijos 2016 m.
informavimo ir
jaunimo informavimo mokyklų asociacija bendrajam
analizės ir
konsultavimo
ir konsultavimo
priėmimui organizuoti (toliau – LAMA
tarptautinių
paslaugas jauniems
centrais, Lietuvos
BPO).
ryšių skyrius
žmonėms, kad
statistikos
(toliau –
besirinkdami
departamentu bei
Įkurta atskira skiltis Jaunimo reikalų
IATRS)
profesiją, įvertinę
Švietimo ir mokslo
departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo rinkos reikmes ministerija (toliau –
darbo ministerijos (toliau – JRD)
jauni žmonės priimtų ŠMM), prisidėti prie
svetainėje www.jrd.lt, kurioje paskelbta
tinkamus sprendimus dabartinės situacijos
dažniausiai užduodamų klausimų (DUK)
dėl studijų ir profesijų apie profesijas sąrašas.
pasirinkimo
parengimo ir jos
Rezultatas: jaunuoliai turi galimybę
skleidimo
susipažinti su projekto „Atrask save“
galimybėmis per LAMA BPO sistemą.
Jauni žmonės, apsilankantys JRD
svetainėje gauna aktualią informaciją
apie profesijos pasirinkimą

Asignavimai
(tūkst. eurų)

25,0 VB
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1.1.8. Sukurti ir
išplėtoti informacinę
ir stebėsenos sistemą,
kurią naudojant būtų
galima nustatyti 14–
29 m. jaunus asmenis,
kurie nesimoko,
nedirba ir nėra
registruoti Lietuvos
darbo biržoje

Bendradarbiaujant su
Lietuvos darbo birža
prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos,
įgyvendinti projektą

1.1.9. Užtikrinti
sklandų jaunų žmonių
(kurie nedirba,
nesimoko ir
nedalyvauja aktyvios
darbo rinkos politikos
priemonėse) perėjimą
po nedarbo
laikotarpio,
neveiklumo ar studijų
į darbo rinką,
švietimo sistemą
plėtojant atvirą darbą
su jaunimu per atvirus
jaunimo centrus ir
erdves
1.1.10. Įgyvendinti
Nacionalinę jaunimo
savanoriškos veiklos

Įgyvendinti Europos
Sąjungos projektą
„Jaunimo garantijų
iniciatyvos“

Pagal poreikį teikti pasiūlymus dėl
informacinės ir stebėsenos sistemų
kūrimo, dalyvaujant sistemų kūrimo
procesuose.
Rezultatas: pagal poreikį pateikti
pasiūlymai kuriamai informacinei
sistemai, siekiant identifikuoti
neaktyvius jaunus asmenis. Sukurta
veikianti stebėsenos sistema leidžia
efektyviai naudotis ja įgyvendinant
projektą „Atrask save“
Administruojamas projektas „Atrask
save“ ir koordinuojamas jo
įgyvendinimas 60-tyje savivaldybių.

Jaunimo
2016 m.
politikos
plėtros ir
programų
įgyvendinimo
skyrius
(toliau –
JPPPĮS),
Projekto
„Atrask
save“
vadovas
Projekto
2016 m.
„Atrask
save“
vadovas

Rezultatas: įgyvendinant projektą
„Atrask save“ 60-tyje savivaldybių
teikiamos Jaunimo garantijų iniciatyvų
(toliau – JGI) paslaugos neaktyviam
jaunimui

Įgyvendinti projektą
„Atrask save“

Įgyvendintos Jaunimo savanoriškos
tarnybos veiklos per projektą ,,Atrask
save“.

Projekto
,,Atrask
save“

2016 m.
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programą ir užtikrinti
jos tęstinumą

1.1.11. Sukurti ir
įgyvendinti
neformaliuoju būdu
įgytų kompetencijų,
reikalingų darbo
rinkoje, pripažinimo
sistemą.

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.

Bendradarbiaujant su
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
(toliau – SADM),
ŠMM ir
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
atnaujinti
neformaliuoju būdu
įgytų kompetencijų,
reikalingų darbo
rinkoje, pripažinimo
sistemos aprašą
Įgyvendinti
bendradarbiavimą su
Kalėjimų
departamentu prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo
ministerijos ir
Policijos
departamentu prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos

Rezultatas: projekto metu ne mažiau nei
700 jaunų žmonių įgis darbo rinkai
reikalingų organizacinių, socialinių
kompetencijų, kels motyvaciją ir
pasitikėjimą savimi
Atnaujinti neformaliuoju būdu įgytų
kompetencijų, reikalingų darbo rinkoje,
pripažinimo sistemos aprašą.
Išbandyti projekte „Atrask save“
neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų,
reikalingų darbo rinkoje, pripažinimo
sistemos atnaujintą aprašą.

vadovas

JPPPĮS,
Projekto
,,Atrask
save“
vadovas

2016 m.
III ketv.

JPPPĮS

2016 m.
II–III ketv.

Rezultatas: išbandytas ir patvirtintas
neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų,
reikalingų darbo rinkoje, pripažinimo
sistemos aprašas
Įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį,
per 2016 metus organizuoti 30-čiai
policijos komisariatų darbuotojų
(nepilnamečių reikalų inspektorių ir
bendruomenių pareigūnų) konsultacijas
apie darbą su jaunimu, jaunimo politiką,
tarpžinybinį bendradarbiavimą.
Rezultatas: policijos sistemoje dirbančių
asmenų įgis žinių apie darbą su jaunimu,
jaunimo politiką, tarpžinybinį
bendradarbiavimą
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1.5.2. Rengti ir
skleisti informaciją,
skatinančią jaunimą
rinktis sveiką
gyvenimo būdą ir
elgtis pavyzdingai

2.1.3. Organizuoti
metodinės ir
informacinės
pagalbos teikimą,
skatinant
neformaliojo ugdymo
metu įgytų
kompetencijų
pripažinimą

2.3.1. Teikti
metodinę,
informacinę ir kitokią
pagalbą, padedančią

Bendradarbiaujant su
Sveikatos apsaugos
ministerija bei
Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės
departamentu,
prisidėti prie
informacijos jaunimui
skleidimo

Bendradarbiaujant su
SADM, ŠMM,
Lietuvos studentų
sąjunga, Lietuvos
jaunimo organizacijų
taryba ir kitomis
institucijomis, teikti
pasiūlymus dėl
neformaliuoju būdu
įgytų kompetencijų
pripažinimo
Bendradarbiaujant su
SADM, ŠMM,
Lietuvos moksleivių
sąjunga ir kitomis

Sukurtų informacinių pranešimų apie
sveiką gyvenimo būdą skaičius – 2.

IATRS,
JPPPĮS

2016m.
II–IV ketv.

JPPPĮS,
Projekto
,,Atrask
save“
vadovas

2016 m.

JPPPĮS,
IATRS

2016 m.
III–IV ketv.

Surengtų susitikimų dėl jaunimo sveikos
gyvensenos skatinimo su Lietuvos
jaunimo darbuotojų asociacija ir jaunimo
bei su jaunimu dirbančiomis
organizacijomis, skaičius – 2.
Rezultatas: parengta ir per atviruosius
jaunimo centrus ir erdves (toliau – AJC
ir AJE), jaunimo reikalų koordinatorius
ir jaunimo bei su jaunimu dirbančias
organizacijas skleidžiama jaunimui
patraukli ir suprantama informacija apie
sveiką gyvenseną
Surengtų susitikimų dėl jaunų žmonių
kompetencijų, įgytų savanoriškos
veiklos metu, įsivertinimo skaičius – 2.
Rezultatas: išbandytas neformaliuoju
būdu įgytų kompetencijų įsivertinimo
įrankis, siūlomas profesinėms
mokykloms taikyti

Atlikta Lietuvos moksleivių savivaldų
apklausa dėl moksleivių įtraukimo,
priimant sprendimus mokyklose.
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stiprinti bendrojo
ugdymo programas
įgyvendinančiose
mokyklose veikiančią
mokinių savivaldą
2.3.2. Ugdyti jaunimo
saugaus ir teisėto
darbo įgūdžius,
rengiant
konsultacijas,
seminarus ir kitus
edukacinius renginius

3.1.2. Įgyvendinti
jaunimo darbuotojų
sertifikavimo
metodiką

suinteresuotomis
Rezultatas: parengta mokinių įtraukimo į
institucijomis, stiprinti mokyklų valdymą, atstovaujant
mokinių savivaldą
moksleiviams, analizė

Bendradarbiaujant su
Valstybine darbo
inspekcija (toliau –
VDI), SADM,
sistemiškai informuoti
jaunimo ir su jaunimu
dirbančias
organizacijas, su
jaunimu dirbančius
asmenis

Bendradarbiaujant su
suinteresuotomis
institucijomis, sukurti
jaunimo darbuotojų
mokymo programą

Suorganizuotų edukacinių veiklų apie su
jaunimu dirbančių asmenų saugų ir
teisėtą darbą skaičius – 1.

JPPPĮS,
IATRS

2016m.
II–IV ketv.

JPPPĮS

2016 m.
III–IV ketv.

Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su
VDI.
Nuolat atnaujinama informacija apie
legalų ir saugų darbą svetainėje
www.jrd.lt.
Rezultatas: su jaunimu dirbančių
asmenų, supažindintų su informacija
apie legalų ir saugų darbą, kurią jie
skleis organizacijose, mokyklose ir
vietos bendruomenėse, skaičius – 25.
Visuomenė nuolat informuojama apie
legalų ir saugų darbą
Su jaunimu dirbančių asmenų, kurių
kompetencijos buvo įvertintos, skaičius
– 100.
Rezultatas: 100 su jaunimu dirbančių
asmenų įsivertins kompetencijas
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3.1.3. Sukurti
jaunimo darbuotojų
kompetencijų
duomenų bazę

Atnaujinti jaunimo
darbuotojų duomenų
bazę

Atlikta jaunimo darbuotojų apklausa dėl
jų turimų kompetencijų ir identifikuotos
kompetencijų sritys.

JPPPĮS,
IATRS

2016 m.
IV ketv.

JPPPĮS

2016 m.

Rezultatas: paruoštas ir viešai
prieinamas jaunimo darbuotojų
kompetencijų žemėlapis

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

Teikti metodinę
pagalbą veikiantiems
ir naujai
besisteigiantiems AJC
ir AJE

Telefonu ir el. paštu konsultuotų AJC ir
AJE skaičius – 100.
Organizuotų mokymų įstaigose, kurios
planuoja steigti AJC ir AJE , skaičius –
1.
Organizuotų mokymų AJC ir AJE
dirbantiems darbuotojams skaičius – 3.
Organizuotų individualių ir grupinių
konsultacijų AJC ir AJE darbuotojams
skaičius – 10.
Nuolat atnaujinama atvirąjį darbą su
jaunimu Lietuvoje įgyvendinančių
įstaigų ir organizacijų duomenų bazė.
Rezultatas: su jaunimu dirbančių įstaigų
atstovų, ketinančių įsteigti atvirąsias
erdves jaunimui kultūros, švietimo,
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3.2.3. Konkurso būdu
remti atvirų jaunimo
centrų ir erdvių
veiklos projektus,
kurie skatintų jaunus
žmones tobulėti
socialinėje,
edukacinėje ir
asmeninėje srityse

Organizuoti AJC ir
AJE veiklų
finansavimo
konkursus ir vykdyti
projektų stebėseną

3.4.1. Plėtoti įvairias
kokybiško darbo su
jaunimu formas

Metodiškai palaikyti
kokybišką su jaunimu
dirbančių specialistų
darbą

socialinėse įstaigose, vietos
bendruomenėse, veikiančių AJC ir AJE
darbuotojų, gilinančių kompetencijas
darbe su jaunimu konsultacijų ir
mokymų metu, skaičius – 200
Paskelbtų ir suorganizuotų projektų
atrankos konkursų skaičius – 2.

JPPPĮS

2016 m.

JPPPĮS

2016 m.
III ketv.

Finansuotų programų skaičius – ne
mažiau nei 30.
Vizituotų programų skaičius – 6.
Rezultatas: jaunų žmonių, gavusių
laisvalaikio užimtumo paslaugas savo
gyvenamojoje vietoje arba netoli jos,
skaičius – 11 500
Mokymų apie naujas darbo su jaunimu
formas (gatvės darbas, mobilus darbas ir
t. t.), skirtų su jaunimu dirbantiems
asmenims veikiančiuose ir
besikuriančiuose AJC ir AJE, skaičius –
1.
Rezultatas: darbo su jaunimu gatvėje
metodų išmokytų AJC ir AJE darbuotojų
skaičius – me mažiau nei 15
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4.1.1. Įgyvendinti
programas, skirtas
jaunų žmonių narystei
jaunimo
organizacijose ir
organizacijose,
vienijančiose kitas
jaunimo
organizacijas,
jaunimo iniciatyvoms
finansuoti

4.1.2. Įgyvendinti
jaunimo ir su jaunimu
dirbančių
organizacijų veiklos
kokybės gerinimo
sistemą
4.2.2. Plėtoti jaunimo
ir vietos
bendruomenių
partnerystę,
atsižvelgiant į

Skelbti jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų
programų
finansavimo konkursų
nuostatus, organizuoti
konkursus ir vykdyti
projektų stebėseną

Paskelbtų, suorganizuotų konkursų
skaičius – 2.

JPPPĮS

2016 m.

JPPPĮS

2016 m.
III ketv.

JPPPĮS

2016 m.

Pratęstų finansavimų skaičius – 1.
Finansuotų programų skaičius – ne
mažiau nei 30.
Vizituotų finansuotų programų skaičius
– ne mažiau nei 6.

Bendradarbiaujant su
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiomis
organizacijomis,
įvertinti veiklos
kokybės gerinimo
sistemą
Skatinti jaunimo ir
vietos bendruomenių
partnerystę ir
savanorišką veiklą

Rezultatas: jaunų žmonių, dalyvavusių
finansuotų jaunimo organizacijų
programų veiklose, skaičius – 17 000;
užtikrintas finansuotų projektų atitikties
vertinimas ir kokybė;
jaunimo organizacijoms pateiktas
grįžtamasis ryšys dėl jų veiklos
organizavimo
Peržiūrėta ir atnaujinta jaunimo
organizacijų veiklos kokybės vertinimo
sistema.
Rezultatas: atnaujinta jaunimo
organizacijų veiklos kokybės vertinimo
sistema
Parengtų pasiūlymų savivaldybėms dėl
savanoriškos veiklos diegimo ir
skatinimo vietos lygmeniu skaičius – 1.
Pradėti bandomąjį projektą su 1
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savivaldybe, siekiant diegti pažangius
metodus organizuojant ir plėtojant
savanorišką veiklą.

jaunimo interesus,
poreikius ir įtraukiant
jaunimą į vietos
bendruomenių
problemų sprendimo
procesus

4.4.1. Sudaryti
sąlygas užsienio
lietuvių jaunimui
aktyviau įsitraukti į
Lietuvos socialinį ir
kultūrinį gyvenimą,
užmegzti ir plėtoti
ryšius su Lietuvos
jaunimo
nevyriausybinėmis
organizacijomis

Įgyvendinti užsienio
lietuvių jaunimo
bendras veiklas su
Lietuvos jaunimo
nevyriausybinėmis
organizacijomis

4.5.2. Vykdyti
jaunimo politiką
reglamentuojančių
teisės aktų ir
programų
įgyvendinimo
stebėseną, vertinimą,
teikti ir priimti
rekomendacijas dėl

Pateikti pasiūlymai
rengiamiems teisės
aktų bei planavimo
dokumentų
projektams

Rezultatas: bandomuoju projektu
sukurtas ir išbandytas savanoriškos
veiklos modelis 1 savivaldybėje, kurį
planuojama plėtoti ir diegti kitose
Lietuvos savivaldybėse.
Suorganizuota diskusija, kurios tikslas –
aptarti jaunimo politikos svarbą
formuojant jaunimo lyderius, jaunimo
organizacijas bei pasaulio lietuvių
jaunimo bendruomenes.
Rezultatas: ne mažiau kaip 50 užsienio
lietuvių jaunimo bendruomenių atstovų
ir Lietuvos jaunimo organizacijų atstovų
aptaria tendencijas ir pokyčius jaunimo
politikoje, pateikia pasiūlymus dėl
jaunimo politikos krypčių ir prioritetų
ateinantiems metams
Pateikti pasiūlymai Nacionalinės
jaunimo politikos 2011–2019 metų
plėtros programos 2017–2019 m.
priemonių plano projektui, skaičius – 1

IATRS

2016 m.
III ketv.

Direktoriaus 2016 m.
pavaduotojas,
JPPPĮS,
IATRS
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teisės aktų vykdymo,
pakeitimo
5.1.1. Sukurti ir
įgyvendinti vieningą
jaunimo informavimo
ir konsultavimo
sistemą, kuri apimtų
nacionalinį ir vietos
savivaldos lygmenis

5.1.2. Rengti ir
skleisti informaciją,
skatinančią geresnį
visuomenės supratimą
apie jaunimą

Skatinti jaunimo
informavimo ir
konsultavimo taškų
plėtrą

Užtikrinti
informacijos jaunimui
ir apie jaunimą
rengimą ir sklaidą

Suorganizuotų mokymų, skirtų jaunimo
informavimo ir konsultavimo darbuotojų
kompetencijoms kelti, skaičius – 2.

IATRS

Rezultatas: sukurtų naujų informavimo ir
konsultavimo taškų savivaldybėse
skaičius – 5.
Jaunų žmonių, papildomai savo
savivaldybėse gavusių informaciją ir
konsultacijas šiomis temomis:
užimtumas ir mokymasis, mobilumas,
laisvalaikis, savanorystė ir dalyvavimas,
sveikata, jaunų šeimų poreikiai,
finansinis raštingumas, psichologinė ir
socialinė pagalba, skaičius – apie 9 000
Suorganizuotų spaudos konferencijų su
IATRS
jaunimu dirbančių asmenų veiklai
viešinti skaičius – 1.
Išleistų publikacijų regioninėje spaudoje
skaičius – 4.
Rezultatas: visuomenė informuota apie
jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių
asmenų organizuojamas veiklas ir jų
rezultatus

2016 m.
III–IV ketv.

2016 m.
II–IV ketv.
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5.2.1. Rengti išsamią
statistinę informaciją
apie jaunimo iki 29
metų amžiaus padėtį
Lietuvoje ir ją
analizuoti
5.2.2. Remiantis
ilgalaike jaunimo
problematikos tyrimų
koncepcija vykdyti
jaunimo padėties
stebėseną Lietuvoje

Analizuoti statistinę
medžiagą jaunimo
politikos
įgyvendinimo srityse
pagal poreikį bei
pateikti SADM
Parengti apklausą –
stebėseną
savivaldybėse

5.2.3. Koordinuoti
periodiškai visose
savivaldybėse
vykdomą jaunimo
politikos kokybės
vertinimą ir stebėseną
bei vykdyti faktais ir
žiniomis grįstą
regioninės jaunimo
politikos
įgyvendinimą

Vykdyti konsultacijas
jaunimo politikos
kokybės vertinimo
metodikos praktinio
taikymo klausimais

Bendradarbiaujant su Lietuvos statistikos IATRS
departamentu, parengtų jaunimo
situacijos šalyje analizių skaičius – 1.
Rezultatas: parengta jaunimo situacijos
šalyje analizė
Pasiūlymai, pateikti SADM, kokybiškai
jaunimo problematikos tyrimų analizei
atlikti.
Rezultatas: JRD pateikti pasiūlymai
SADM dėl jaunimo problematikos
tyrimų analizės atlikimo
Remiantis savivaldybių jaunimo
politikos kokybės vertinimo rezultatais,
parengta jaunimo politikos kokybės
vertinimų apžvalga.
Rezultatas: parengta apžvalga leidžia
įvertinti pokyčius savivaldybių jaunimo
politikoje ir pažangą per pastaruosius 3
metus

2016 m.

IATRS,
JPPPĮS

2016 m.

JPPPĮS,
IATRS

2016 m.
II–IV ketv.
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5.2.4. Vykdyti
savivaldybių jaunimo
problemų sprendimo
planų įgyvendinimo
stebėseną ir užtikrinti
jų įgyvendinimo
tęstinumą

03.02.

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

Atliktų ir pateiktų SADM JPSP rezultatų
analizių už 2015 metus skaičius – 1.

JPPPĮS,
IATRS

2016 m.
III ketv.

Rezultatas: turimas grįžtamasis ryšys
apie savivaldybių pažangą įgyvendinant
JPSP, parengtos rekomendacijos dėl
2016–2018 m. JPSP stebėsenos ir JRD
galimų vykdyti veiklų, skirtų
savivaldybėms

Įgyvendinti Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų plano priemones
1.1. Organizuoti
Gerinti savivaldybių
Į konsultacijas ir mokymus įtrauktų
JPPPĮS
2016 m.
kompetencijos
jaunimo reikalų
SJRT skaičius – 20.
II–IV ketv.
tobulinimo veiklas
tarybų (toliau – SJRT)
(mokymus, seminarus veiklos efektyvumą
Rezultatas: 20 SJRT veikla tampa
ir kt.) savivaldybių
organizuojant
efektyvesnė: sukuriami veiklos planai,
jaunimo reikalų
mokymus ir
SJRT įsijungia į JPSP stebėsenos, toliau
taryboms, siekiant
konsultacijas SJRT,
JGI stebėsenos ir kitus aktualius
stiprinti jų veiklą
kurių sudėtis
procesus savivaldybės jaunimo politikoje
atnaujinta 2015–2016
m.
1.4. Organizuoti
Organizuoti
Suorganizuoti ne mažiau 14 susitikimų
Direktoriaus 2016 m.
Socialinės apsaugos ir susitikimus
savivaldybėse dėl keturšalių susitarimų
pavaduotojas,
darbo ministerijos,
savivaldybėse, kurių
pasirašymo.
JPPPĮS
Jaunimo reikalų
tikslas – efektyvinti
departamento ir kitų
jaunimo reikalų
Rezultatas: sudaryta ne mažiau nei 14
suinteresuotų
koordinatorių darbą,
keturšalių protokolų. Užtikrintas
organizacijų
jaunimo įsitraukimą ir sklandus jaunimo politikos
susitikimus su už
dalyvavimą jaunimo
įgyvendinimas savivaldybėse
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jaunimo politikos
savivaldybėse
įgyvendinimą
atsakingomis
institucijomis ir
asmenimis dėl
jaunimo politikos ir
savivaldybės jaunimo
reikalų
koordinatoriaus
funkcijų
įgyvendinimo,
siekiant užtikrinti
ilgalaikės pagalbos
jaunimui planavimą
1.6. Įtraukti verslo
organizacijų atstovus
į jaunimo problemų
sprendimo planuose ir
kituose planavimo
dokumentuose
numatytų priemonių
įgyvendinimą

1.8. Vykdyti
savivaldybių jaunimo
problemų sprendimo
planų ir kitų su

politikos planavimo,
įgyvendinimo,
stebėsenos
procesuose,
tarpžinybinėse ir
tarpsektorinėse darbo
grupėse

Parengti
rekomendacijas
savivaldybių jaunimo
reikalų
koordinatoriams ir
SJRT dėl efektyvesnio
verslo atstovų
įtraukimo į JPSP ir
kituose planavimo
dokumentuose
numatytų priemonių
įgyvendinimą
Vykdyti jaunimo
problemų sprendimo
planų (toliau – JPSP),
kurie patvirtinti

Parengti ir pateikti savivaldybėms pa
pasiūlymų dėl verslo atstovų įtraukimo
į įvairių jaunimo politikos priemonių
įgyvendinimą, skaičius – 1.

JPPPĮS

2016 m.
III ketv.

JPPPĮS,
IATRS

2016 m.
III ketv.

Rezultatas: parengti ir pateikti
pasiūlymai savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriams kaip įtraukti verslo
atstovus rengiant ir įgyvendinant įvairias
jaunimo politikos priemones
Atliktų ir pateiktų SADM JPSP rezultatų
analizių už 2015 metus skaičius – 1.
Rezultatas: turimas grįžtamasis ryšys
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1

jaunimo politika
susijusių planavimo
dokumentų stebėseną
ir užtikrinti jų
įgyvendinimo
tęstinumą1
1.9. Atlikti
savivaldybių jaunimo
problematikos
tyrimų2 lyginamąją
analizę

savivaldybėse,
įgyvendinimo
stebėseną

apie savivaldybių pažangą įgyvendinant
JPSP, parengtos rekomendacijos dėl
2016–2018 m. JPSP stebėsenos ir JRD
galimų vykdyti veiklų, skirtų
savivaldybėms

Parengti apklausą –
stebėseną
savivaldybėse

Pasiūlymai, pateikti SADM, kokybiškai
jaunimo problematikos tyrimų analizei
atlikti.

1.11. Organizuoti
tarpsektorines vietos
jaunimo problematiką
atitinkančias veiklas
(diskusijos,
susitikimai su įvairių
institucijų, profesijų
atstovais, mokymai
neaktyviam
jaunimui), siekiant
spręsti socialiai

Sukurti veikiantį
tarpsektorinio
bendradarbiavimo
tinklą, sprendžiantį
socialiai atskirto,
delinkventinio elgesio
jaunimo problemas

Rezultatas: JRD pateikti pasiūlymai
SADM dėl jaunimo problematikos
tyrimų analizės atlikimo
Vykdoma tęstinė veikla su Molėtų
savivaldybe.

JPPPĮS,
IATRS

2016 m.

JPPPĮS

2016 m.
II–III ketv.

Pradėta veikla su 1 atrinkta savivaldybe.
Rezultatas: 2 savivaldybių, kuriose
sukurtas veikiantis tarpsektorinio
bendradarbiavimo tinklas, sprendžiantis
socialiai atskirto, delinkventinio elgesio
jaunimo problemas, skaičius – 2

Ši priemonė vykdoma įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, 5.2.4 priemonę.
2
Ši priemonė vykdoma įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, 5.2.2 priemonę.

15

atskirto,
delinkventinio
elgesio, pažeidžiamo
ir kitokių sunkumų
patiriančio jaunimo
problemas ir didinti
užimtumo galimybes
03.02

Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politikai tarptautinėse darbo grupėse,
institucijose bei organizacijose, inicijuoti bei įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo
politikos srityje, inicijuoti bei įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones.
Suderinus su
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija,
atstovauti jaunimo
politikai tarptautinėse
darbo grupėse,
institucijose bei
organizacijose,
inicijuoti bei
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
valstybinėmis
institucijomis,
nevyriausybinėmis
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiomis
organizacijomis

Darbo grupių, sudarytų prie įvairių
ministerijų, departamentų, organizacijų,
kuriose atstovauta jaunimo klausimams,
skaičius – 6.
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų,
kurių atstovai gavo mokymų ar
konsultacijų pagal poreikį paslaugas,
skaičius – 20.
Suorganizuota savivaldybių jaunimo
reikalų koordinatorių metinė
konferencija.
Bendradarbiaujant su ugdymo plėtotės
centru suorganizuotas renginys.
Suorganizuotų mokymų moksleivių
savivaldų kuratoriams, skaičius – 1.

Direktoriaus 2016 m.
pavaduotojas,
JPPPĮS
IATRS

72,0 VB
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Organizuotų Jaunimo reikalų tarybos
posėdžių skaičius – pagal poreikį.

Vykdyti jaunimo
situacijos stebėseną,
skleisti jaunimo

Rezultatas: valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos gavo argumentuotą
jaunimo ir valstybinių institucijų bei
įstaigų atstovų, jaunimo politikos
ekspertų poziciją ir pasiūlymus dėl jų
priimamų sprendimų, įgyvendinamų
priemonių ir veiklų, skirtų jaunimui.
Į savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
sudėtį įtraukti savivaldybių
administracijų ir savivaldybių tarybų bei
administracijos atstovai tobulina
kompetencijas jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais. Jaunimas,
atsižvelgiant į Jaunimo problemų
sprendimo planuose, savivaldybės
Jaunimo programose ir kituose
planavimo dokumentuose numatytas
priemones bei į jaunimo politikos
kokybės savivaldybėse vertinimo
rezultatus labiau įtraukiamas į įvairaus
lygmens planavimo dokumentų
(ilgalaikės savivaldybės strategijos,
regioninio plėtros plano, vietos veiklos
grupės strategijos) rengimą,
įgyvendinimą ir stebėseną.
Susisteminti informaciją apie kitų
IATRS
institucijų atliekamus tyrimus jaunimo
srityje, skaičius – 1.

2016 m.
II–IV ketv.
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informavimą bei
pozityvų įvaizdį apie
jaunimo veiklą

Įgyvendinti
tarptautinius
protokolus, projektus
ir organizuoti
tarptautinius
renginius, dalyvauti
tarptautinėse darbo
grupėse bei
susitikimuose

Organizuota akcija „Rezervuota
jaunimui“.
Rezultatas: parengta susisteminta
informacija apie valstybinių institucijų ir
aukštojo mokslo įstaigų atliekamus bei
planuojamus atlikti tyrimus apie jaunimą
ir jaunimo politiką
Tarptautinio bendradarbiavimo
protokolų su Vokietijos Federacine
Respublika ir Belgijos Karalystės
Flamandų žeme, Latvija bei Estija
skaičius – 2.
Posėdžių ir susitikimų skaičius,
atstovaujant Lietuvos jaunimo politikai –
5.
Įgyvendinant tarptautinį projektą, skirtą
savanoriškos veiklos gerajai patirčiai
perimti ir skleisti „IVO4ALL“
(„Tarptautinės savanorystės galimybės
visiems“), užtikrinamas projekto
puslapio administravimas ir informacijos
sklaida (pagal poreikį skelbiamos ir
siunčiamos naujienos ir kita aktuali
informacija).
Rezultatai: perimama ir pritaikoma
tarptautinė geroji patirtis savivaldybėse,

IATRS

2016 m.

18

Administruoti
Stepono Batoro
Lietuvos ir Vengrijos
jaunimo
bendradarbiavimo
fondą, Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo
mainų fondą bei
Lietuvos ir Ukrainos
jaunimo mainų tarybą

atvirojo darbo su jaunimu srityje.
Lietuvos pozicijai atstovaujama
tarptautinėse darbo grupėse ir
susitikimuose, pateikiami pasiūlymai
rengiamų dokumentų projektams
Organizuoti projektų finansavimo
konkursą, skirtą Stepono Batoro
Lietuvos ir Vengrijos jaunimo
bendradarbiavimo fondui plėtoti,
skaičius – 1.
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų
fondo lėšomis finansuotų jaunimo
projektų Lietuvoje skaičius – ne mažiau
nei 15.
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų
fondo komiteto posėdžių skaičius – 2.
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų
fondo kontaktų užmezgimo seminaras.
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų
fondo finansavimą gavusių organizacijų,
organizuotų mokymų, siekiant užtikrinti
veiklos kokybę, skaičius – 2.
Rezultatas: suorganizuotas Vengrijos
jaunimo bendradarbiavimo fondo
komiteto pirmasis posėdis Lietuvoje:

IATRS

2016 m.
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aptartas fondo veiklų administravimas
Vengrijoje ir Lietuvoje, finansavimo
konkursų organizavimas.
Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų
tarybos komiteto posėdžių skaičius – 1.
Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų
tarybos kontaktų užmezgimo seminarų
skaičius – 1.
Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų
tarybos lėšomis finansuotų jaunimo
projektų Lietuvoje skaičius – ne mažiau
nei 8.

03.02

Rezultatas: užtikrinamas Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo mainų fondo, Stepono
Batoro Lietuvos ir Vengrijos jaunimo
bendradarbiavimo fondo bei Lietuvos ir
Ukrainos jaunimo mainų tarybos
administravimas: projektų finansavimo
konkursų organizavimas, projektų
atrankos procedūrų ir finansuotų
projektų priežiūra; Lietuvos ir Lenkijos
jaunimo mainų fondo komiteto posėdžių,
mokymų, skirtų projektų veiklos kokybei
užtikrinti, organizavimas
Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų, veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir
užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių
įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų tarpinstitucinį

13,0 VB
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03.02.

veiklos planą.
Remti užsienio
Stiprinti Lietuvos
Organizuojamų ir remiamų projektų,
IATRS
2016 m.
lietuvių, tarp jų ir
jaunimui užsienyje
iniciatyvų ir kitokių renginių, skirtų
II–IV ketv.
jaunimo organizacijų, atstovaujančių
užsienyje gyvenančių lietuvių jaunimo
veiklą, skirtą
organizacijų
tarpusavio bendradarbiavimui skatinti, jų
lietuvybei,
organizacines
tautiniam tapatumui išsaugoti, skaičius –
bendruomeniškumui, kompetencijas ir
2.
Lietuvoje ir užsienyje gebėjimus;
gyvenančių lietuvių
remti projektus,
Parengtas ir išleistas leidinys užsienio
bendradarbiavimui
skirtus lietuvybei,
lietuvių jaunimui.
puoselėti,
bendruomeniškumui,
įgyvendinant
Lietuvoje ir užsienyje Rezultatas: užsienyje gyvenančių jaunų
„Globalios Lietuvos“ gyvenančių lietuvių
lietuvių, įsitraukusių į organizacijų
– užsienio lietuvių
bendradarbiavimui
veiklas, kurios padeda išsaugoti ir
įsitraukimo į
puoselėti
stiprinti ryšius su Lietuva, skaičius – ne
valstybės gyvenimą –
mažiau nei 60.
kūrimo 2011–2019
Lietuvos piliečiai, gyvenantys užsienyje,
metų programos
turi galimybę savo žinias ir gerąją patirtį
įgyvendinimo 2014–
perduoti savivaldybėms, iš kurių jie yra
2016 metų
kilę
tarpinstitucinį veiklos
planą
Užtikrinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas Jaunimo reikalų departamento veiklai.
Užtikrinti jaunimo
Įgyvendinti JRD
Įgyvendintų programų ir tarpinstitucinių IATRS,
2016 m.
politikos priemonių
pavestas programas ir planų, kurių priemones įgyvendina JRD, JPPPĮS,
įgyvendinimą,
priemones ir teikti
skaičius – 6.
Finansų
sudarant sąlygas
ataskaitas SADM;
skyrius
Jaunimo reikalų
teikti pasiūlymus
Įgyvendintų priemonių skaičius – 34.
departamento veiklai SADM rengiamiems
teisės aktų ir
Pateiktų pasiūlymų galiojantiems teisės
planavimo dokumentų aktams ir rengiamiems teisės aktų bei

274,0 VB
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projektams;
rengti finansavimo
konkursų nuostatus,
organizuoti
konkursus, skelbti
projektus ir juos
atrinkti;
nagrinėti raštus ir
pasiūlymus pagal
kompetenciją;
teikti prašomą
informaciją ir
konsultacijas
institucijoms,
įstaigoms,
organizacijoms ir
privatiems piliečiams
pagal kompetenciją;
administruoti
viešuosius pirkimus

planavimo dokumentų projektams
skaičius – 2.
Organizuotų projektų finansavimo
konkursų, projektų atrankų ir ekspertų
grupių pasiūlymų dėl finansuotinų ir
nefinansuotinų projektų skaičius – 7.
Išnagrinėtų ir atsakytų raštų skaičius –
pagal poreikį.
Tiesioginių konsultacijų ir konsultacijų
telefonu, el. paštu skaičius – pagal
poreikį.
Organizuoti projektų finansavimo
konkursai, projektų atranka ir ekspertų
grupių pasiūlymai dėl finansuotinų ir
nefinansuotinų projektų – 7.
Išnagrinėtų ir atsakytų raštų skaičius –
pagal poreikį.
Tiesioginių konsultacijų ir konsultacijų
telefonu, el. paštu skaičius – pagal
poreikį.
Organizuotų viešųjų pirkimų skaičius –
pagal poreikį.
Rezultatas: JRD kompetencijai priskirtų
funkcijų ir jam pavestų priemonių bei
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veiklų kokybiškas įgyvendinimas laiku
Įgyvendinti 1.2 programos „Užimtumo didinimas“ priemonę „Įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir kitas jaunimo užimtumą skatinančias
programas“ pagal Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m.
gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“
01.02
1.3.2. Teikti
Užtikrinti kokybišką
Ne mažiau nei 3 500 neaktyvių žmonių
Projekto
2016 m.
1 596,0 ESF
socialines,
JGI veiklų, skirtų
sutinka dalyvauti JGI veiklose, jiems
„Atrask
pedagogines,
neaktyviems jauniems sudaromi individualūs veiklos planai ir
save“
psichologines ir
žmonėms,
pradedamos teikti juose numatytos
vadovas
motyvavimo
įgyvendinimą visoje
paslaugos.
paslaugas neaktyviam Lietuvoje
jaunam žmogui
Rezultatas: : jaunų žmonių, pradėjusių
jaunimo ir su jaunimu
dalyvauti JGI veiklose, skaičius – ne
dirbančiose
mažiau nei 3 500
organizacijose
1.3.3. Įgyvendinti
Užtikrinti
Ne mažiau nei 700 JGI dalyvių
Nacionalinę jaunimo Nacionalinės jaunimo sudaromos galimybės savanoriauti iki
savanoriškos veiklos
savanoriškos veiklos
3 mėn. pasirinktoje įstaigoje arba
programą, patvirtintą programos,
organizacijoje.
Lietuvos Respublikos integruotos į JGI
socialinės apsaugos ir veiklas, įgyvendinimą Rezultatas: JGI dalyvių, dalyvavusių
darbo ministro
savanoriškoje veikloje, skaičius – ne
2013 m. vasario 25 d.
mažiau nei 700
įsakymu Nr. A1-73
„Dėl Nacionalinės
jaunimo savanoriškos
veiklos programos
patvirtinimo“
Įgyvendinti 4.2 programos ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ Nediskriminavimo skatinimo 2015–2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonę.
04.02
Mokyti jaunimą
Organizuoti mokymus "Sukurti (atnaujinti) mokymų programas JPPPĮS
2016 m.
6,0 VB
nediskriminavimo
jaunimo ir su jaunimu „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir
II–IV ketv.
skatinimo ir pagarbos dirbančių organizacijų pagarbos kitam ugdymas“.
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žmogui ugdymo
klausimais
nepažeidžiant tėvų
teisės auklėti vaikus
pagal savo
įsitikinimus

lyderiams ir
savanoriams apie
diskriminacijos rūšis,
formas,
diskriminavimo
prevenciją ir pagarbos
ugdymą darbe su
jaunais žmonėmis

Pasirinktoje probleminėje Lietuvos
teritorijoje organizuotų jaunimo
mokymų nediskriminavimo skatinimo,
tolerancijos ir pagarbos žmogui ugdymo
klausimais skaičius – 2.
Rezultatas: mokymuose dalyvavusių
asmenų, kurie įgytas žinias pritaikys
organizuodami mokymus ir veiklas
bendraamžiams savo bendruomenėse,
skaičius – 50

_______________________________

