2020 METAIS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI REKOMENDUOJAMOS ĮGYVENDINTI JAUNIMO POLITIKOS SRITYS, UŽDUOTYS
IR REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI (REKOMENDACIJOS)
NACIONALINIU MASTU IŠSKIRTOS PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS
1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.
Užduotis
Rezultatų vertinimo kriterijus (rekomendacija)
Planuojamas pasiekti
rezultatas (rodiklis)
1.1. Stiprinti jaunimo
1.1.1. Jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms priimti organizacijoms stiprinti skirti renginiai
4
savanorius priimančias
(susitikimai, diskusijos, konferencijos, informaciniai renginiai, mokymai ar kt.)
organizacijas.
1.1.2. Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos pateikusių jaunimo savanorius priimančių organizacijų 8
skaičius.
1.2. Stiprinti jaunimo
1.2.1. Suteikiama, reikalui esant, pagalba savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms
Informuotų asmenų
savanorišką veiklą
skleidžiant informaciją apie programą jaunimo tarpe ir kitoms organizacijoms.
skaičius - 50
organizuojančias
1.2.2. Skirtas finansavimas jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui. Iš Savivaldybės
2500 Eur
organizacijas.
biudžeto lėšų skirta suma.
1.3. Skatinti jaunimo
1.3.1. Parengtas ir patvirtintas jaunimo savanoriškos veiklos organizavimo ir finansavimo Savivaldybėje Aprašas patvirtintas
dalyvavimą savanoriškoje aprašas (jaunų žmonių savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo tvarka).
veikloje
1.3.2. Skirtas Savivaldybės finansavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvoms ir
1500 Eur
projektams, skatinantiems ilgalaikės jaunimo savanoriškos veiklos vystymą ir įgyvendinimą.
1.3.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų, 2
skatinančių ilgalaikės jaunimo savanoriškos veiklos vystymą ir įgyvendinimą, skaičius.
1.3.4. Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į savanorišką veiklą skirti
4
renginiai: susitikimai, diskusijos, konferencijos, informaciniai renginiai, mokymai ar kt.
1.3.5. Į renginius, skatinančius jaunus žmones dalyvauti ir į(si)traukti į savanorišką veiklą, įtrauktų jaunų 200
žmonių skaičius.
1.3.6. Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius.
10
1.3.7. Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) savanorišką veiklą, ne pagal jaunimo savanoriškos tarnybos
40
modelį, atliekančių jaunų žmonių skaičius.
1.3.8. Dalinamasi su kitomis savivaldybėmis gerąja patirtimi organizuojant ir plėtojant savanorystę
Gerąja patirtimi
mieste (rengiamos konferencijos, diskusijos, susitikimai).
dalinamasi. Surengtas 1
renginys
2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
2.1. Sudaryti sąlygas
2.1.1. Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų ir/ar atvirųjų jaunimo
35 000 Eur
atvirųjų jaunimo centrų / erdvių finansavimas. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta finansavimo suma.
atvirųjų jaunimo erdvių
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo projektinių veiklų) 4
veiklai ir / ar jos plėtrai
finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių Savivaldybės atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose
(užtikrinti finansavimą,
jaunimo erdvėse tiesiogiai su jaunimu, etatų skaičius metų pabaigoje.
sukurti teisinę bazę,
2.1.3. Įsteigta nauja atviroji jaunimo erdvė, vykdanti atvirąjį darbą su jaunimu.
1

įtraukti į planavimo
dokumentus ir t.t.)

2.2. Užtikrinti atvirųjų
jaunimo centrų / atvirųjų
jaunimo erdvių teikiamų
paslaugų įvairovę ir
kokybę.

2.3. Sudaryti sąlygas
darbo su jaunimo gatvėje
veiklai ir / ar jos plėtrai
(užtikrinti finansavimą,
sukurti teisinę bazę,
įtraukti į planavimo
dokumentus ir t.t.)

2.1.4. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių, vykdančių atvirąjį darbą su
jaunimu, bendras skaičius.
2.1.5. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų, vykdančių atvirąjį darbą su
jaunimu, bendras skaičius.
2.1.6. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo projektinių veiklų)
finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5 etato Savivaldybės atviruosiuose jaunimo
centruose, skaičius.
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo projektinių veiklų)
finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5 etato Savivaldybės atvirosiose jaunimo
erdvėse, skaičius.
2.2.1. Įvertinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veikla pagal
Departamento patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos
kokybės priežiūros tvarkos aprašą.

1

2.2.2. Patvirtintas ir naudojamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės
vertinimo tvarkos aprašas (pagal Departamento parengtas rekomendacijas).
2.2.3. Su Savivaldybėje veikiančiais atviraisiais jaunimo centrais ir/ar atvirosiomis jaunimo erdvėmis,
finansuotomis arba kofinansuotomis iš Savivaldybės biudžeto lėšų, aptarti ir suderinti metiniai veiklos
planai bei planuojami pasiekti rezultatai.

Tvarkos aprašas
patvirtintas
Suderintas metinis
veiklos planas,
įgyvendinti planuojami
pasiekti rodikliai.
250

2.2.4. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba kofinansuotų Savivaldybės
biudžeto lėšomis, unikalių lankytojų skaičius.
2.2.5. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba kofinansuotų Savivaldybės
biudžeto lėšomis, bendras lankytojų skaičius.
2.2.6. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba kofinansuotų Savivaldybės
biudžeto lėšomis, nuolatinių lankytojų skaičius.
2.2.7. Atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse, finansuotose arba kofinansuotose
Savivaldybės biudžeto lėšomis, jaunimo inicijuotų ir / ar suorganizuotų veiklų skaičius.
2.3.1. Atlikta darbo su jaunimu gatvėje vietos (-ų) / aplinkos, kur galėtų vykti darbas su jaunimu gatvėje,
analizė (gyventojų skaičius, vietų skaičius, jaunų žmonių / dalyvių galimas skaičius ir pan.)
2.3.2. Darbo su jaunimu gatvėje plėtra uždavinio arba priemonės forma įtraukta į Savivaldybės
strateginio planavimo dokumentus (trimečiai strateginiai veiklos planai, savivaldybės strateginis plėtros
planas).

1
4

1

Identifikavimas atliktas

500
200
20
Analizė atlikta
Darbo su jaunimu
gatvėje plėtra įtrauktą į
Savivaldybės
strateginio planavimo
dokumentus

2.4. Užtikrinti mobiliojo
darbo su jaunimu
teikiamų paslaugų
įvairovę ir kokybę.

2.5. Vystyti jaunimo
informavimo ir
konsultavimo paslaugas.

2.3.3. Užtikrintas nuoseklus darbo su jaunimu gatvėje įgyvendinimo Savivaldybėje finansavimas
(pavyzdžiui, skirtas finansavimas jaunimo darbuotojo darbo užmokesčiui, veiklos priemonėms, kurui ir
kt). Iš Savivaldybės biudžeto lėšų darbui su jaunimu gatvėje skirta finansavimo suma
2.3.4. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai finansuojamų jaunimo darbuotojų, vykdančių darbą su
jaunimu gatvėje, etatų skaičius metų pabaigoje .
2.3.5. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai finansuojamų jaunimo darbuotojų, vykdančių darbą su
jaunimu gatvėje, skaičius metų pabaigoje.
2.4.1. Komandų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, skaičius
2.4.2. Vietovių (seniūnijų, miestelių, miestų, gyvenamųjų rajonų), kuriuose vykdomas darbas su jaunimu
gatvėje, skaičius.
2.4.3. Užtikrintas darbo su jaunimu gatvėje veiklos vykdymas, darbo kokybė, darbuotojų išlaikymas.

2.5.1. Viešinama informacija apie apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir konsultavimo (toliau JIK) centrą arba tašką.
2.5.2. Jauni žmonės nukreipiami į apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir konsultavimo centrą arba
tašką.

2.5.3. Savivaldybėje įsteigtas Jaunimo informavimo ir konsultavimo centras, teikiantis jaunimo
informavimo ir konsultavimo paslaugas jauniems žmonėms pagal Jaunimo reikalų departamento
direktoriaus įsakymu patvirtintas rekomendacijas jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei
užtikrinti.
3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
3.1. Skatinti jaunų
3.1.1. Savivaldybėje įgyvendinamos ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamos programos ir
žmonių aktyvumą ir
projektai, skirti jaunimo lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti.
dalyvavimą jaunimo,
3.1.2. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirto finansavimo nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių su
jaunimo organizacijų
jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veikloms
veikloje.
(programoms, projektams, iniciatyvoms ir pan.) įgyvendinti, suma.
3.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų nevyriausybinių jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu
dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo veiklų
(projektų, iniciatyvų ir pan.) skaičius.
3.1.4. Užtikrinta, kad jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso paraiškų turinio vertinimą atliktų
nešališka komisija (ne Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai).

17 000 Eur

1
2
1
1
Darbo su jaunimu
gatvėje veikla
vykdoma, darbo
kokybė užtikrinama,
darbuotojai išlaikomi
Informacija viešinama
Jauni žmonės
nukreipiami į JIK tašką
arba centrą
JIK centras įsteigtas

2 programos, 3
projektai
50 000 Eur

18
Paraiškas vertina
nešališka komisija

3.2. Užtikrinti jaunų
žmonių interesų
atstovavimą, sprendžiant
Savivaldybės jaunimo
politikos klausimus.
3.3. Užtikrinti efektyvų
Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos darbą.

3.2.1. Įvertinta, ar į Savivaldybės teritorijoje veikiančios vietos veiklos grupės (toliau - VVG) ir (arba)
kaimiškų vietovių vietos veiklos grupės valdybą yra įtraukti jaunimo atstovai ir susipažinta, kokia tvarka
jie yra deleguojami ir tampa vietos veiklos grupės valdybos nariais.

Įvertinta VVG sudėtis
ir jaunimo atstovų į ją
įtraukimas

3.3.1. Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau - SJRT) veiklos planavimas ir viešinimas:
rengiami metiniai veiklos planai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, viešinama internete.

SJRT veikla
planuojama ir
viešinama
1

3.3.2. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų Savivaldybės tarybai, administracijai dėl
rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais, skaičius.
3.3.3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų (rekomendacijų) dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės ilgalaikius (arba vidutinės trukmės) strateginio
planavimo dokumentus skaičius.
3.3.4. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimas yra vertinamas pagal Savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų vertinimo kriterijus, vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4) "Dėl Savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų ir vertinimo rekomendacijų
patvirtinimo".
KITOS VEIKLOS SRITYS
4. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
4.1. Skatinti efektyvų
4.1.1. Renkami ir Departamentui pateikiami Savivaldybės duomenys dėl jaunimo politikos įgyvendinimo
jaunimo politikos
vietos lygmeniu (pagal Departamento parengtą Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo
įgyvendinimą
kriterijų sąrašą).
Savivaldybėje.
4.1.2. Remiantis Departamento patvirtintomis rekomendacijomis, renkama ir Departamentui teikiama
informaciją apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusius neaktyvius jaunus žmones.
5. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.
5.1. Užtikrinti nuoseklų ir 5.1.1. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vykdo funkcijas pagal SADM įsakymu patvirtintą
efektyvų jaunimo
tipinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą bei Departamento
politikos įgyvendinimą
rekomendacijas.
Savivaldybėje.
5.2. Skatinti jaunimui
5.2.1. Įgyvendinamos priemonės (programos, projektai ar pan.), skirtos jauniems žmonėms paskatinti
palankias sąlygas gyventi gyventi ir dirbti savivaldybėje (pavyzdžiui, būstui Savivaldybėje nuomoti ar įsigyti, atvykti dirbti į
ir dirbti savivaldybėje.
Savivaldybės įstaigas ir pan.). Iš Savivaldybės biudžeto lėšų jauniems žmonėms skiriamos finansinės
paskatos, suma.
5.2.2. Įgyvendinamos priemonės (programos, projektai, kt.), skirtos jauniems žmonėms Savivaldybėje
ugdyti verslumo įgūdžius. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas jaunimo verslumo
ugdymui.

1

SJRT atitinka
rekomendacijas

Duomenys renkami ir
pateikiami
Duomenys renkami ir
pateikiami
Aprašymas patvirtintas
ir funkcijos vykdomos
pagal 5.1.1 nurodytus
dokumentus
40 000 Eur

1000 Eur

5.3. Europos jaunimo
sostinės 2021 m. projekto
įgyvendinimas.

5.3.1. Paruošta ir įgyvendinta 2020 metų programa, skirta Europos jaunimo sostinei 2021.

5.3.2. Suorganizuoti nuolatiniai Europos jaunimo sostinės tarybos susitikimai.
6. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.
6.1. Skatinti tarptautinės
6.1.1. Renginių skaičius, kuriuose Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius – Jaunimo tarptautinio
savanorystės galimybes.
bendradarbiavimo agentūros konsultantas – skatina informacijos apie Erasmus+ ir Europos solidarumo
korpusą galimybės sklaidą, pagal poreikį konsultuoja jaunus žmones.

Paruošta ir įgyvendinta
2020 metų programa,
inciatyvų ir veiklų
skaičius – 15
10 susitikimų
1

