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2010 METŲ VEIKLOS PLANAS
1. Aplinkos ir išteklių analizė
Aplinkos analizė
Politiniai veiksniai:
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama –
Jaunimo reikalų departamentas) vykdo Įstatymų ir kitų teisės aktų jaunimo Įgyvendinimo koordinavimo
funkciją ir yra valstybės jaunimo politiką Įgyvendinanti valstybės Įstaiga. Jaunimo reikalų departamento veikla
planuojama vadovaujantis: Jaunimo politikos pagrindų Įstatymu; 2008-2012 m. LR Vyriausybės programos
Jaunimo politikos dalimi; LR Vyriausybės programos Įgyvendinimo priemonių planu jaunimo politikos srityje;
kitomis teisės aktų nuostatomis, susijusiomis su jaunimo politika. Nuo 2008 m. sistemingai ir kryptingai
dirbama jaunimo verslumo skatinimo srityje. Jaunimo reikalų departamentas Įgyvendina LR Vyriausybės 2008
m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 339 patvirtintą Nacionalinę jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012
m. programą (Žin., 2008 Nr. Nr. 46-1728). 2009 m. baigėsi 2007 m. rugpjūčio 14 d. LR Vyriausybės nutarimu
Nr. 898 patvirtinta Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 m. programa (Žin.,2007, Nr. 95-3825),
siekiant toliau Įgyvendinti priemones, skatinančias regioninės politikos plėtrą, buvo parengtas ir pateiktas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010-2012 m. programos
projektas.
Įgyvendinant Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 m. programos priemones, Jaunimo
reikalų departamentas parengė teisės aktų projektų, iš kurių svarbiausi: 2008 m. kovo 4 d. Socialinės apsaugos
ir darbo ministro Įsakymu Nr. A1-68 patvirtintas pavyzdinis savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymas; 2008 m. gegužės 19 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro Įsakymu Nr. A1-157
patvirtinta Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodika bei kokybės vertinimo aprašas; 2009
m. sausio 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro Įsakymu Nr. A1-4 patvirtinti savivaldybių jaunimo reikalų
tarybų tipiniai nuostatai. Šie teisės aktai leidžia siekti sparčios, nuoseklios ir tolygios jaunimo politikos plėtros
savivaldybėse.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 m. programą ir programos Įgyvendinimo
priemonių planą, bendradarbiaujant su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos jaunimo
organizacijų taryba yra rengiama „Ilgalaikė jaunimo politikos strategija“.
Europos Sąjungos lygmeniu jaunimo politikai teikiama didelė reikšmė. Bendradarbiaujant su Europos
Sąjungos, Europos Komisijos ir Europos Tarybos institucijomis ir atsižvelgiant Į jų rekomendacijas, Lietuvoje
inicijuojami politiniai sprendimai, programos bei priemonės, skatinančios spartesnę jaunimo politikos pažangą
Lietuvoje.
Europos Komisija 2009 m. balandžio mėn. patvirtino ilgalaikę 2010 – 2018 m. jaunimo politikos
strategiją, kurioje yra numatyti 3 prioritetai: 1) suteikti daugiau galimybių jaunimui švietimo ir užimtumo
srityse; 2) gerinti jaunuolių socialinę integraciją ir visapusišką dalyvavimą visuomenės gyvenime; 3) stiprinti
jaunimo ir visuomenės solidarumą. Šalys narės, remiantis šia strategija, Europos Sąjungos Ministrų taryboje
2009 m. lapkričio 27 d. priėmė rezoliuciją „Dėl atnaujinto Europos bendradarbiavimo tinklo jaunimo srityje
2010-2018 m.“. Nutarimas apima atnaujintą atvirą koordinavimo metodą (Open Method of Coordination –
OMC) ir devyneriems metams nustato Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje sistemą. Per
ateinančius devynerius metus pagrindiniai bendradarbiavimo jaunimo srityje tikslai yra šie: 1) sukurti daugiau
lygių galimybių visiems jauniems žmonėms išsilavinimo srityje ir darbo rinkoje; 2) skatinti visų jaunų žmonių
aktyvų pilietiškumą, socialinę ĮtrauktĮ ir solidarumą. Yra Įvardintos 8 jaunimo politikos sritys, kuriose
siekiama minėtų tikslų Įgyvendinimo: švietimas ir mokymas, užimtumas ir verslumas, sveikata ir gerovė,
dalyvavimas, savanoriška veikla, socialinė Įtrauktis, jaunimas ir pasaulis, kūrybiškumas ir kultūra. Tuo pačiu
šiame dokumente išryškinti artimiausių 2 metų jaunimo politikos prioritetai: jaunimo užimtumas, jaunimo
socialinė Įtrauktis, darbas su jaunimu. Visos ES narės kviečiamos steigti nacionalines darbo grupes jaunimo

dalyvavimo procesui šalyse narėse užtikrinti. Šios grupės gali būti sudarytos iš jaunimo reikalų ministerijų,
nacionalinių jaunimo tarybų, vietos ir regionų jaunimo tarybų, jaunimo organizacijų atstovų, su jaunimu
dirbančių asmenų, Įvairių jaunų asmenų ir jaunimo reikalų srityje dirbančių mokslinių tyrimų darbuotojų. Šalys
narės skatinamos vadovaujamąjĮ vaidmenĮ skirti nacionalinėms jaunimo taryboms.
2009 m. liepos 8 d. Europos Komisija priėmė Žaliąją knygą besimokančių jaunų žmonių judumui
(mobilumui) skatinti. Žaliosios knygos tikslas - pradėti diskusiją dėl būdų pagerinti galimybes jaunų žmonių
judumui, taip pat ji išryškina keletą sričių, kur reikalingos tolimesnės pastangos. Komisija siekia paversti
jaunimo judumą labiau taisykle nei išimtimi ir pripažĮsta, kad jaunų žmonių mobilumas yra esminis elementas
ES 2020 m. strategijoje, siekiant aprūpinti Europą ateičiai reikalingais Įgūdžiais
Europos Tarybos lygmeniu 2008 m. spalio 10 d. Europos Tarybos Jaunimo ministrų konferencijoje,
vykusioje Kijeve, buvo patvirtintas dokumentas „Agenda 2020“, (Europos Tarybos jaunimo politikos
strateginės kryptys iki 2020 m.), kuriame akcentuoti 3 strateginiai prioritetai: 1) Žmogaus teisės ir demokratija;
2) Gyvenimas Įvairialypėse visuomenėse; 3) Jaunimo socialinė Įtrauktis
Europos Tarybos Jungtinė taryba jaunimui 2009 m. spalio mėn. yra patvirtinusi Europos Tarybos 20102012 m. Jaunimo sektoriaus programą ir 4 prioritetus joje: 1) Žmogaus teisės ir demokratija: jaunimo politika ir
jaunimo darbas, remiant pagrindines ET vertybes; 2) gyvenimas kartu Įvairialypėse visuomenėse: jaunimo
politika ir darbas su jaunimu, remiant tarpkultūrinĮ dialogą; 3) Jaunų žmonių socialinė Įtrauktis; 4) Politinių
programų metodai ir instrumentai, remiančios vaikus ir jaunimą. ragina visas Europos Tarybą sudarančias šalis
nares prisidėti Įgyvendinant šiuos prioritetus
Ekonominiai veiksniai:
Nuo 2009 m. programai „Jaunimo politikos Įgyvendinimas“, kurios didžioji dalis priemonių, išskyrus
ES programų „Eurodesk“ ir „Veiklus jaunimas“, ministro Įsakymu yra pavedamos Įgyvendinti Jaunimo reikalų
departamentui finansavimas mažėja. 2008 m. šios programos biudžetas buvo 6285 tūkst. Lt, 2009 m. – 3107
tūkst. Lt, o 2010 m. – 1736 tūkst. Lt. Tuo pačiu mažėja finansavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų programoms ir projektams. 2008 m. konkurso tvarka buvo remiami 208 jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų projektai, 2009 m. – 74, o 2010 m. – planuojama paremti iki 55 projektų.
2010 m. dėl ekonominio sunkmečio, sumažinus daugelio valstybės institucijų bei Įstaigų biudžetus, buvo
sustabdytos arba smarkiai sumažinti Įgyvendinamų programų (Švietimo ir mokslo ministerijos Įgyvendindama
Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo 2007-2013 m. programa, Socializacijos programa) biudžetai ir
sustabdytas arba minimaliai vykdoma priemonių, kuriomis siekiama aktyvaus jaunimo dalyvavimo. Todėl
svarbiausiu veiklos principu tampa tarpžinybinio bendradarbiavimo užtikrinimas remiant jaunimo iniciatyvas,
užtikrinančias jaunimo ugdymą, laisvalaikio užimtą, sprendžiančias jaunimui aktualius klausimus.
Socialiniai veiksniai:
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Statistikos
departamentas) 2009 metų duomenimis, jaunimas sudarė 24 procentus visų Lietuvos gyventojų. Ši dalis
palaipsniui mažėja dėl mažo gimstamumo ir didelės emigracijos. Demografinė padėtis visoje Europoje patiria
pokyčių, pastebima visuomenės senėjimo tendencija, kas sąlygos, jog 2050 metais jaunimo dalis Europos
Sąjungoje sudarys 15,3 procento (Eurostat duomenys).
Per pastaruosius metus emigracija dėl Įvairių socialinių ir ekonominių priežasčių vėl išaugo. Lietuvos
ekonomikai, ūkiui patiriant krizę viena iš labiausiai jos pasekmes patiriančių visuomenės grupių – jaunimas.
Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, jauni iki 25 metų bedarbiai 2010 m. sausio 1 d. sudarė 8,1 proc.
šalies 16 - 24 metų amžiaus gyventojų. Per metus jaunimo nedarbas išaugo daugiau kaip tris kartus.1 Padidėjo
užimtumo diferenciacija Įvairiuose Lietuvos savivaldybėse.
Remiantis Statistikos departamento duomenimis, per 2005-2008 m. iš Lietuvos emigravo 126,1 tūkst.
žmonių, iš jų, jaunimas – 41%, o vaikai ir jaunimas bendrai – daugiau kaip pusę visų emigrantų. Daugiau kaip
70% emigrantų išvyksta dirbti, apie 10% - mokytis.
Lietuvoje jauniems žmonėms nėra sudaromos pakankamos galimybės atlikti praktiką arba stažuotis, nes
nėra efektyvios sistemos ir nepakankama darbdavių motyvacija, todėl nesudaromos tinkamos sąlygos Įgyti
darbo patirties. Nepakanka priemonių, skatinančių jaunimo stažuotes užsienio organizacijose, kurios būtų labai
naudingos ir svarbios jaunimui, siekiant Įgyti darbo užsienio organizacijose patirties, tuo tarpu daugelyje
Europos Sąjungos šalių tokios stažuotės ir praktika aktyviai remiama.
Lietuvai Įstojus Į Europos Sąjungą, atsivėrė galimybės, turinčios Įtakos visuomenės integracijai, ypač
jaunimo galimybių plėtrai. Europos jaunimo paktas, priimtas atsižvelgiant Į Lisabonos strategijos nuostatą
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sukurti konkurencingą ūkĮ, Europos užimtumo strategiją ir Socialinės Įtraukties strategiją, nustato visos Europos
pasiryžimą pagerinti švietimą, ugdymą, mobilumą, profesinĮ integravimą ir socialinę ĮtrauktĮ, kartu sudarant
sąlygas jaunimui suderinti darbą ir Įsipareigojimus šeimai. Tuo tarpu iš praktinės pusės jauniems asmenims
tampa vis sunkiau derinti darbo ir šeiminius santykius. Lietuvoje vis dar nėra lanksčių priemonių, padedančių
derinti darbinę veiklą ar studijas su šeiminiais Įsipareigojimais
Kaip vieną didžiausių gyvenimo kokybės problemų jaunimas nurodo prastas galimybes apsirūpinti
būstu. Jaunimui nėra lengva gauti kreditą būstui, atsižvelgiant Į labai dideles būstų kainas. Jaunas asmuo be
paramos praktiškai negali Įsigyti būsto didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o keltis Į regionus trukdo menka
darbo pasiūla ir maži atlyginimai. Jaunimui trūksta lengvatų, specialių pasiūlymų siekiant Įsigyti būstą, taip pat
labai maža socialinio būsto pasiūla asmenims, turintiems mažesnes galimybes. Nuosavą būstą turi tik maža
dalis jaunimo ir net 76,8 procento neturinčio nuosavo būsto jaunimo gyvena su tėvais. Jauni nedideles pajamas
gaunantys gyventojai negali nei Įsigyti, nei dažnai išsinuomoti gyvenamojo ploto rinkoje. Tai riboja gyventojų
mobilumą, neskatina rinkos dinamikos. Dėl šios priežasties auga šeimų ir asmenų, pretenduojančių išsinuomoti
socialinĮ būstą skaičius. 2009 m. sausio 1 d. duomenimis Į socialinio būsto sąrašus savivaldybėse Įrašytų šeimų
ir asmenų net 30 procentų sudaro jaunos šeimos.
Skirtinguose Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose užimtumo ir gyvenimo
lygio rodikliai yra skirtingi. Miestuose padėtis yra geresnė nei kaimuose. Didėjant ekonominės plėtros
diferenciacijai tarp atskirų regionų, didėja ir jaunimo vidinė migracija. 2007 metais Jaunimo reikalų
departamento atlikto jaunimo padėties Lietuvoje sociologinio tyrimo duomenimis, 33 procentai jaunimo dėl
studijų ar šeiminių (asmeninių) aplinkybių išvyko iš mažesnės gyvenamosios vietovės Į didesnę ir net 70
procentų jų neketina grĮžti. Tai turi neigiamos Įtakos regionų plėtrai.
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 metais atlikto
jaunimo padėties tyrimo duomenimis, apie 74 procentai jaunimo teigia, kad nėra dalyvavę ir nedalyvauja
jokioje visuomeninėje veikloje. Šis tyrimas patvirtina, kad formalių ir neformalių jaunimo grupių veikloje
dalyvauja 13,7 procento jaunų žmonių, 12 procentų yra dalyvavę, o 31,6 procento nedalyvauja, tačiau norėtų
Įsitraukti Į tokią veiklą. Be to, 91,3 procento jaunimo nurodo, kad jiems dalyvavimas jaunimo veikloje buvo
labai naudingas arba greičiau naudingas nei nenaudingas, nes susirado draugų, Įgijo žinių ir profesinės patirties,
patyrė naujų Įspūdžių. Šie duomenys rodo, kad jaunimo organizacijų plėtros potencialas Lietuvoje yra didelis,
tačiau visuomenė nepakankamai žino apie šių organizacijų veiklą ir atliekamą neformalaus ugdymo funkciją.
Apie jų veiklą nežino apie 30 procentų jaunimo, ypač kaimo vietovėse. Tyrime dalyvavusio jaunimo teigimu,
jie kone geriausiai save realizuoja bendraudami su draugais, kiek mažiau – darbe, su šeima, studijose ar
sportuodami. Pusė apklausoje dalyvavusio jaunimo teigė, jog pinigai labiausiai riboja jų laisvalaikio formų
pasirinkimą, daugiau nei trečdalis nurodė laiko stygių. Pusė apklaustųjų labiausiai norėtų keisti savo materialinę
padėtĮ. Svarbiausiomis vertybėmis jaunimo tarpe laikoma: šeima, materialinė gerovė, išsimokslinimas, darbas,
draugai ir laisvalaikis. Svarbiausiais dalykais pirmiausiai Įvardinti darni šeima bei sveikata, taip pat meilė,
sėkmė darbe ir pinigai. Jaunimas mažiausiai tolerantiškas nuo narkotikų/ alkoholio priklausomiems asmenims,
romams, teistiems žmonėms. Patys jaunuoliai dažniau nurodė dalyvavę pilietiniuose ir kituose renginiuose.
Daugiau nei pusė nurodė nedalyvavę jokioje pilietinėje akcijoje, dar 25 proc. nurodė tokiose akcijose dalyvavę
bent vieną kartą.
Technologiniai veiksniai:
Yra sukurtas ir nuolat tobulinamas informacinių srautų valdymo ir racionalaus panaudojimo
mechanizmas. Atnaujintas Jaunimo reikalų departamento internetinis puslapis, kuriame nuolat talpinama nauja
informacija jaunimui, nuolat atnaujinamas vykdomų jaunimui projektų renginių grafikas. Jaunimo reikalų
departamento veiklos Įgyvendinimui naudojamos šiuolaikinės informacinės ir komunikacijos sistemos.
Atnaujinta dalis organizacinės technikos ir programinė Įranga. Jaunimo reikalų departamentas turi savo
komunikacijos strategiją. Yra svarstoma galimybė sukurti erdvę Jaunimo reikalų departamento puslapiui
interneto socialiniuose tinkluose. Jaunimo reikalų departamentas 2005 – 2008 metais Įgyvendino „Lietuvos
jaunimo organizacijų potencialo stiprinimo programą“. Įgyvendinant šią programą Jaunimo reikalų
departamentas viešųjų pirkimų būdu Įsigijo ir pagal panaudos sutartis atidavė naudotis konkurso tvarka atrinktų
40-čiai nacionalinių jaunimo asociacijų bei regioninių jaunimo organizacijų tarybų biuro ir organizacinę
techniką (nešiojamuosius ir stacionarius kompiuterius, lazerinius spausdintuvus, fakso bei kopijavimo aparatus,
skaitmeninius projektorius).
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Ištekliai (vidaus veiksniai)
Teisinė bazė
2003 metų gruodžio 4 d. priimtas ir pradėtas Įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų
Įstatymas (Žin., 2005, Nr. 144-5238). Jaunimo reikalų departamento veiklą reglamentavo Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybinės jaunimo reikalų tarybos pavadinimo pakeitimo ir steigėjo funkcijų
perdavimo (Žin., 2006, Nr.39-1388). Jaunimo reikalų departamento veikla organizuojama vadovaujantis
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 11 d. Įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 42-1528)
LR Vyriausybės programa, LR Vyriausybės Įgyvendinimo programos priemonių planu, Socialinės apsaugos ir
darbo ministro Įsakymais, ministerijos strateginiais veiklos planais.
Organizacinė struktūra:
Jaunimo reikalų departamentui vadovauja direktorius. Departamentas sudarytas iš trijų skyrių: finansų,
jaunimo politikos plėtros ir programų Įgyvendinimo bei informacijos analizės ir tarptautinių ryšių. Prie Jaunimo
reikalų departamento iš valstybės institucijų, Įstaigų ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguotų atstovų
lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma visuomeniniais pagrindais veikianti Jaunimo reikalų taryba. Jaunimo
reikalų tarybos sudėtĮ ir jos nuostatus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro teikimu tvirtina LR Vyriausybė.
Žmonių ištekliai (etatai, kvalifikacija)
Jaunimo reikalų departamentas dirba 13 etatinių darbuotojų, iš jų: 11 karjeros valstybės tarnautojų ir 2
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Visi Jaunimo reikalų departamento darbuotojai nuolat kelia
kvalifikaciją: valstybės tarnautojai – remiantis LR Valstybės tarnybos Įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Visų darbuotojų kvalifikacija keliama atsižvelgiant Į pareigybines funkcijas, deleguotas užduotis bei joms atlikti
reikalingą kompetenciją ir pačių darbuotojų išreikštus pageidavimus Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu visų
Departamentui priskirtų funkcijų kokybiškam Įgyvendinimui bei būsimų tarpžinybinių programų, numatytų LR
Vyriausybės 2008-2012 m. programos Įgyvendinimo priemonių plane koordinavimui, departamente trūksta
žmogiškųjų išteklių, nes tarnautojai dirba maksimaliu krūviu ir visi etatai yra užimti.
Ryšių sistema:
Yra sukurtas ir nuolat tobulinamas informacinių srautų valdymo ir racionalaus panaudojimo tarp socialinių
partnerių mechanizmas. Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus viena iš užduočių - informacijos
analizės ir sklaidos užtikrinimas.
Jaunimo reikalų departamento veiklos Įgyvendinimui naudojamos šiuolaikinės informacinės ir
komunikacijos sistemos. 2006 m. pabaigoje buvo iš esmės atnaujinta organizacijos svetainė www.jrd.lt, kurios
pagalba stengiamasi palaikyti efektyvesnĮ ryšĮ ir keistis aktualia informacija tarp Jaunimo reikalų departamento
ir socialinių partnerių.
Planavimo sistema:
Planavimo dokumentus rengia ir jų Įgyvendinimo kontrolę bei stebėseną užtikrina Jaunimo reikalų
departamento strateginio planavimo grupė, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintais teisės aktais, atliktomis situacijos analizėmis ir tyrimų išvadomis. Visi strateginio planavimo
dokumentai teikiami derinimui LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
Kiekvienų metų pradžioje sudaromas ir departamento direktoriaus Įsakymu tvirtinamas metų veiklos planas.
Atsižvelgiant Į jĮ sudaromi bei Įgyvendinami Jaunimo reikalų departamento skyrių veiklos planai.
Finansiniai ištekliai:
Jaunimo reikalų departamentas kiekvienais metais gauna pastovų finansavimą programoms iš valstybės
biudžeto. Apskaita vykdoma vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos Įstatymais ir kitais teisės aktais,
atitinka statistikos ir sistemos reikalavimus. Vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos vidaus audito skyrius. Finansuotų jaunimo politikos Įgyvendinimo programų priemonių
operatyvinĮ auditą atlieka Jaunimo reikalų departamento darbuotojai.
Jaunimo reikalų departamento lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos.
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2. Viešojo administravimo Įstaigos misija :
Įgyvendinti valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes Įgyti
išsilavinimą, gauti darbą ir Įsitraukti Į aktyvų visuomeninĮ gyvenimą, dalyvauti sprendžiant jaunimo problemas
bei plėtoti neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus.
Viešojo administravimo Įstaigos strateginis (-iai) tikslas (-ai)

Įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje, vykdant bei plėtojant priemones jaunimo situacijai gerinti.
3. Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos, prie kurios strateginio veiklos plano Įgyvendinimo
prisideda viešojo administravimo Įstaiga, pavadinimas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jos
strateginio veiklos plano elementai:
3.1. strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas:
Siekti palankios šeimai aplinkos, efektyvios socialinės apsaugos ir aktyvaus bendruomenių dalyvavimo
socialinėje veikloje, užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją; Kodas 02
3.2. programos pavadinimas ir jos kodas
Jaunimo politikos Įgyvendinimas; Kodas 02.09
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas:
Sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtojant jaunimo politiką tarptautiniu,
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis; Kodas 02.09.01
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
1. Įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje bei plėtoti veiklą, skirtą jaunimo padėčiai gerinti; Kodas
02.09.01.01;
2. Stiprinti jaunimo nevyriausybinĮ sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje; Kodas
02.09.01.02
3. Atstovauti jaunimo politiką tarptautiniu lygiu; Kodas 02.09.01.03
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; Kodas 02.09.01.04
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
1. Inicijuoti ir Įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones; Kodas
02.09.01.01.01;
2. Konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų programoms ir
projektams; Kodas 02.09.01.02.01;
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; Kodas 02.09.01.03.01.
4. Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų programos 2010 metų
priemones; Kodas 02.09.01.04.01;
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4. Viešojo administravimo Įstaigos vykdomos priemonės Įgyvendinimo aprašymas
1 priemonė: Inicijuoti ir Įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones
Bendradarbiavimas su partneriais ir kitomis institucijomis yra labai svarbus, ne tik norint išvengti veiklų
dubliavimo, bet ir siekiant suvienyti jėgas, papildyti vienas kitą, tokiu būdu didinant darbo efektyvumą
tarpžinybinis ir tarpsektorinis Jaunimo reikalų departamento bendradarbiavimas bus užtikrintas organizuojant
šių darbo grupių susitikimus: regioninės jaunimo politikos plėtros; jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo;
jaunimo situacijos tyrimų; mokinių savivaldos klausimų; jaunimo darbuotojų sistemos kūrimo; t aip pat
organizuojant Jaunimo reikalų tarybos posėdžius.
Bus organizuojamos tarpžinybinės konferencijos siekiant derinti valstybės institucijų, Įstaigų, jaunimo ir
su jaunimu dirbančių organizacijų išteklius bei pastangas sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. Bus
organizuojami susitikimai su Įvairių valstybės ir savivaldybių institucijų bei Įstaigų atstovais sprendžiant
jaunimui aktualius klausimus. Bus toliau vystomas tarpžinybinis bendradarbiavimas su Įvairių Ministerijų
atskirais padaliniais, Policijos departamentu prie VRM, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie LRV,
Narkotikų kontrolės departamentu prie LRV, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija ir kt.
valstybinėmis ir nevyriausybinėmis Įstaigomis ir organizacijomis jaunimo politikos Įgyvendinimo srityje.
Bus Įgyvendintas informacijos jaunimui priemonių planas, kurio dėka bus siekiama padidinti
informacijos jaunimui prieinamumo lygĮ (jaunimui priimtinos informacijos rengimas ir sklaida). Bus atlikti
jaunimo situacijos tyrimai ir suorganizuota konferencija tyrimo rezultatams pristatyti bei aptarti tarpžinybiniu ir
tarpsektoriniu principu. Įgyvendinant šią priemonę bus parengta informacinė - metodinė medžiaga apie darbo su
jaunimu, ypač Įvairiomis atskirtĮ patiriančiomis jaunimo grupėmis metodus, kuri skirta visiems jauniems
žmonėms, jaunimo lyderiams bei su jaunimu dirbantiems asmenims.
2009 metais baigėsi Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse programa. Iki 2010 m. vidurio ketinama
Socialinės apsaugos ir darbo ministro Įsakymu patvirtinti Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010-2012 m.
programą, pasiteisinusias ir aktualias šios programos priemones Įgyvendinti iš šios priemonės lėšų. 2010 m. bus
organizuojamas savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos tobulinimas jaunimo politikos
administravimo; darbo su jaunimu kaip specifinės jaunimo politikos srities klausimais; Europos Sąjungos,
Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos dokumentų ir Lietuvos jaunimo politikos prioritetų
suderinamumo klausimais; efektyvesnio tarpžinybinio bendradarbiavimo valstybiniu ir vietos savivaldos
lygmenimis klausimais; ir kt. Bus stiprinamas bendradarbiavimas su kitų sričių institucijų atstovais jaunimo
politikos Įgyvendinimo klausimais. Prioritetiškai bus dirbama jaunimo užimtumo klausimais bendradarbiaujant
su Įvairių sričių atstovais tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis, o taip pat dėmesys bus skiriamas
kultūros, socialinės apsaugos ir sporto sričių valstybinio ir vietos savivaldos lygmens efektyvesniam
bendradarbiavimui siekiant jaunimo politikos Įgyvendinimo kokybės savivaldybėse.
Taip pat bus organizuojami jaunimo centrų darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos kėlimo kursai,
mokymai bei seminarai. Vykdomi savivaldybių jaunimo reikalų tarybų narių mokymai ar jų veiklos
efektyvinimui didinti skirti seminarai.
2 priemonė: Konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
programoms ir projektams
Bus skelbiami keturi konkursai jaunimo nevyriausybinių organizacijų programinei veiklai finansuoti:
jaunimo organizacijų potencialo plėtojimo ir institucinės paramos; jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo
politikos plėtojimo; regioninės jaunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo
stiprinimo. Taip pat pagal parengtą ir patvirtintą atviro darbo su jaunimu (atvirų jaunimo centrų ir erdvių)
koncepciją bus finansuojamos jaunimo centrų veiklos vystymo programos. Finansuojant jaunimo organizacijų
vykdomą ilgalaikĮ darbą, kuris apjungia nuo kelių iki keliolika atskirų projektų, yra stiprinamos asocijuotos
jaunimo struktūros nacionaliniame ir regioniniame lygmenyse. Iš viso ketinama finansuoti daugiau kaip 40
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų.
3 priemonė: 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
Atstovaujant jaunimo politiką tarptautiniu lygmeniu bus palaikomi ir plėtojami tarptautiniai ryšiai bei
bendradarbiavimas su Europos Sąjungos bei kitomis valstybėmis (Azerbaidžanas, Norvegija, Japonija),
keičiamasi patirtimi su kitų valstybių jaunimo politiką Įgyvendinančiomis institucijomis. TarptautinĮ
bendradarbiavimą planuojama tęsti arba plėtoti su šiomis valstybėmis: Vokietijos Federacine Respublika,
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Belgijos Karalystės Flamandų bendruomene, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Velso žeme,
Estijos Respublika, Latvijos Respublika, Norvegijos Karalyste. Tarptautinis bendradarbiavimas bus vykdomas
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; ir kt. Jaunimo politika bus
atstovaujama šiose tarptautinėse darbo grupėse: Europos Tarybos koordinacinis komitetas jaunimo klausimais,
Europos jaunimo politikos priežiūros komitete, Europos Sąjungos Tarybos (Švietimas/Jaunimas/Kultūra)
Jaunimo darbo grupėje, Baltijos jūros regiono Ekspertinėje jaunimo darbo grupėje, Europos jaunimo politikos
žinių centro korespondentų tinkle, Europos jaunimo žinių tinkle, Europos jaunimo žinių ekspertų tinkle ir kt.
Nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 31 d. Departamentas pirmininkauja Baltijos jūros regiono
Ekspertinei jaunimo darbo grupei. Pirmininkavimo prioritetas – „žiniomis ir faktais grĮsta jaunimo politika“.
2010 m. Departamentas pirmininkauja Lietuvos ir Lenkijos Ministrų Pirmininkų vardu Įsteigtam
Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondui (kurio tikslas - remti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
bendradarbiavimą, siekiant plėtoti Lietuvos ir Lenkijos tautų draugišką bendradarbiavimą). Fondas savo tikslus
Įgyvendina remdamas ir finansuodamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainus, jaunimo renginius, susitikimus ir
kitas iniciatyvas, informacinius projektus ir publikacijas, kuriais siekiama skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
kultūrinĮ bendradarbiavimą, pakantumą, geresnĮ tarpusavio supratimą ir pažinimą.
4 priemonė: Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų programos
2009 metų priemones
Programos, patvirtintos 2008 m. balandžio 2 d. LRV nutarimu Nr.339, tikslas - sukurti nuoseklią,
efektyviai veikiančią jaunimo atsakingo verslumo ugdymo sistemą. Siekiant šio tikslo yra išsikelti uždaviniai:
1.
sukurti, Įdiegti ir tobulinti verslumo ugdymo priemones;
2.
skatinti jaunimo ir jaunųjų ūkininkų verslo pradžią ir plėtrą;
3.
vykdyti jaunimo verslumo situacijos ir verslumo skatinimo stebėseną bei informuoti valstybės
institucijas ir visuomenę apie verslumo skatinimą Lietuvoje.
Įgyvendinant šiuos uždavinius 2010 metais bus teikiama informacija apie galimybes pradėti savo verslą;
organizuoti mokymai taip pat renginiai, kuriuose valstybės institucijos ir socialiniai partneriai galės dalytis
verslumo skatinimo patirtimi. Kadangi programa tarpžinybinė ir jos priemones Įgyvendina daugiau ministerijų
prie JRD ir toliau dirbs tarpžinybinė tarpsektorinė jaunimo verslumo darbo grupė .
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3. Asignavimų valdytojo vadovaujamos institucijos, prie kurios strateginio veiklos plano Įgyvendinimo
prisideda viešojo administravimo Įstaiga, pavadinimas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jos
strateginio veiklos plano elementai:
3.1. strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas:
Siekti palankios šeimai aplinkos, efektyvios socialinės apsaugos ir aktyvaus bendruomenių dalyvavimo
socialinėje veikloje, užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją; Kodas 02
3.2. programos pavadinimas ir jos kodas:
Socialinių paslaugų plėtra Įstaigose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Kodas 02.02;
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas:
Užtikrinti kokybiškas ir efektyvias paslaugas Įstaigose prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Kodas
02.02.01
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Teikti socialines paslaugas gyventojams Įstaigose prie ministerijos; Kodas 02.02.01.01
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
Sudaryti sąlygas Įstaigų prie ministerijos, teikiančių socialines paslaugas gyventojams, veiklai;
Kodas02.02.01.01.01;

4. Viešojo administravimo Įstaigos vykdomos priemonės Įgyvendinimo aprašymas
Jaunimo reikalų departamentas rengs teisės aktų bei dokumentų projektus jaunimo politikos srityje, derins juos
su kitomis valstybės institucijomis bei Įstaigomis ir socialiniais parteneriais - jaunimo ir su jaunimu
dirbančiomis valstybės Įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, derins ir atstovaus Lietuvos jaunimo
reikalų departamento poziciją valstybės institucijose bei Įstaigose, informuos bei konsultuos savo kompetencijos
klausimais valstybės institucijas, Įstaigas, Įmones bei organizacijas, privačius asmenis. Remiantis Viešųjų
pirkimų Įstatymu ir Jaunimo reikalų departamento direktoriaus Įsakymu patvirtintomis viešųjų pirkimų
taisyklėmis bus atliekami prekių ir paslaugų pirkimai. Bus užtikrinama veiklos plane numatytoms priemonėms
skirtų valstybės biudžeto lėšų tvarkymas bei administravimas, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumo
Įvertinimas ir kontrolė. Vykdant priemonių jaunimui koordinacinę veiklą bus Įgyvendinamos Jaunimo reikalų
departamento funkcijos, užtikrintas jaunimo politikos Įgyvendinimo koordinavimas, bus vykdomas Įstaigos
veiklos planavimas, užtikrinta Jaunimo reikalų departamento veiklos plano stebėsena bei kontrolė, užtikrintas
Lietuvos Respublikos Įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo
ministro Įsakymų bei kitų teisės aktų pavestas funkcijų Įgyvendinimas.
METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI
1 lentelė. 2010-ųjų metų veiksmų planas
2 lentelė. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestinė (2010-iesiems metams)
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius
Juras Požela
2010 05 05
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