Jaunimo problemų sprendimo Birštono savivaldybėje 2013–2018 metų plano
Priemonių plano įgyvendinimo gairės
Priemonė
Įgyvendinimo gairės
1.Tikslas – užtikrinti jaunimo ir jaunų šeimų poreikius atitinkančią infrastruktūros plėtrą.
1.1. Uždavinys – gerinti Birštono savivaldybės jaunimui ir jaunoms šeimoms palankią aplinką,
infrastruktūrą.
1.1.1. Pritaikyti jaunimo, jaunų šeimų poreikiams kaimo
Inicijuoti Birštono savivaldybės
vietovėse esančias nenaudojamas patalpas ir/ ar erdves.
kaimo teritorijoje esančių
nenaudojamų patalpų ir erdvių
renovaciją ir pritaikymą jaunimo,
jaunų šeimų poreikiams. Atlikti
analizę, nustatyti, kuriose vietose
tikslinga sudaryti sąlygas darbui su
jaunimu ir kur jaunimui, jaunoms
šeimoms būtų patrauklu lankytis.
Nustačius šias vietas, pritaikyti jas
jaunimo, jaunų šeimų poreikiams.
Įtraukti į šią veiklą jaunimą tiek
jaunimo, jaunų šeimų poreikiams
išsiaiškinti, tiek panaudoti jų
gebėjimus patalpų/erdvių įrengimui.
1.2. Uždavinys – sudaryti sąlygas jaunimui ir jaunoms šeimoms sportuoti tam pritaikytose
ugdymo įstaigų sporto bazėse.
1.2.1. Plėsti, atnaujinti ir sudaryti sąlygas naudoti
Inicijuoti jaunimo poreikius
jaunimo, jaunų šeimų prasmingo laisvalaikio reikmėms
atitinkančių bendrojo lavinimo ir kitų
(įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas) bendrojo
ugdymo įstaigų sporto bazių
lavinimo ir kitų ugdymo įstaigų sporto bazes, pritraukiant atnaujinimą bei praplėtimą ir
jaunimo darbuotojus.
pritraukti jaunimo darbuotojus.
2. Tikslas – plėtoti jaunimo poreikius atitinkančio neformalaus ugdymo bei laisvalaikio
praleidimo paslaugų įvairovę.
2.1. Uždavinys – vystyti jaunimo poreikius atitinkančių neformalaus ugdymo ir laisvalaikio
praleidimo paslaugų įvairovę.
2.1.1. Kasmet atlikti jaunimo užimtumo poreikių bei
Inicijuoti jaunimo užimtumo
būrelių paklausos tyrimus.
poreikių bei būrelių paklausos tyrimų
atlikimą kasmet. Atlikti analizę ir
nustatyti, kuriuos iš jų tikslinga
plėtoti, atsižvelgiant į išsakytus
jaunimo poreikius.
2.1.2. Praplėsti neformaliojo ugdymo įstaigų teikiamų
Inicijuoti neformaliojo ugdymo
paslaugų spektrą.
įstaigų teikiamų paslaugų spektro
plėtrą. Atlikus jaunimo užimtumo
poreikių analizę, nustatyti, kokių
neformaliojo ugdymo paslaugų
stokojama ir įgyvendinti jų plėtrą.
2.2. Uždavinys – gerinti darbą su jaunimu, pritraukiant tinkamos profesinės kompetencijos
specialistus.
2.2.1. Kelti kultūros, švietimo, vaiko teisių apsaugos, kitų Inicijuoti mokymus savivaldybės
specialistų darbo su jaunimu kompetencijas.
institucijų darbuotojams, dirbantiems
su jaunimu arba stengtis deleguoti
savivaldybės darbuotojus į kitų
institucijų rengiamus mokymus.

Savivaldybei rengiant kvalifikacijos
kėlimo mokymus pačiai atsižvelgti į
Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patirtį ir įgyvendintas
iniciatyvas, rengiant jaunimo
darbuotojus.
2.3. Uždavinys – skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą, sveiką gyvenseną bei socializaciją.
2.3.1. Organizuoti jaunimo socializacijos rėmimo
Inicijuoti ir organizuoti jaunimo
konkursus bei kultūrinius, sveikos gyvensenos,
socializacijos rėmimo konkursus bei
švietėjiškus ir vasaros užimtumo projektus ir renginius.
kultūrinius, sveikos gyvensenos,
švietėjiškus ir vasaros užimtumo
projektus ir renginius, siekiant
paskatinti didesnį jaunimo
įsitraukimą.
2.3.2. Vykdyti socialinės atskirties mažinimo bei vaikų ir Inicijuoti ir vykdyti socialinės
jaunimo užimtumo programas kultūros, dienos ir
atskirties mažinimo bei vaikų ir
bendruomenių centruose.
jaunimo užimtumo programas
kultūros centruose, siekiant
paskatinti didesnį jaunimo
įsitraukimą bei socialinės rizikos
grupėms priklausančių vaikų
integraciją.
3. Tikslas – skatinti jaunimo pilietiškumą, savarankiškumą, motyvaciją bei jaunimo
dalyvavimą jaunimo organizacijų veikloje, sprendžiant jam aktualius klausimus.
3.1. Uždavinys – išsiaiškinti jaunimo situaciją, įvertinant atskirų jaunimo grupių poreikius,
siekiant padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje veikloje.
3.1.1. Vykdyti jaunimo situacijos stebėseną Birštono
Sudaryti jaunimo situacijos rodiklių
savivaldybėje: tirti jaunų žmonių poreikius, kaupti
sąrašą, atsižvelgiant į įvairių
informaciją apie jaunimą, kurti nuolat atnaujinamą
administracijos skyrių bei jaunimo
duomenų bazę apie Birštono savivaldybės jaunimą.
poreikius. Rinkti duomenis
nustatytiems rodikliams,
bendradarbiaujant su įvairiomis
savivaldybėje veikiančiomis
organizacijomis. Sudarytą rodiklių
sąrašą kasmet atnaujinti ir viešinti.
3.1.2. Atlikti jaunimo problematikos tyrimą
Inicijuoti ir atlikti jaunimo
savivaldybėje, įvertinant atskirų jaunimo grupių
problematikos tyrimą, įvertinant
poreikius.
atskirų jaunimo grupių poreikius.
Tyrimą pristatyti suinteresuotoms
grupėms bei savivaldybės
bendruomenei. Tyrimą vykdyti pagal
Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patvirtintą tyrimo
metodiką. Remiantis tyrimo
rezultatais įgyvendinti atskirų
jaunimo grupių išsiaiškintus
poreikius, siekiant paskatinti jų
įsitraukimą ir dalyvavimą jaunimui
skirtose veiklose.

3.1.3. Atlikti jaunimo politikos kokybės vertinimą
savivaldybėje.

Inicijuoti, atlikti ir pristatyti
suinteresuotoms grupėms bei
savivaldybės bendruomenei
vertinimą. Vertinimą vykdyti pagal
Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patvirtintą vertinimo
metodiką.
3.1.4. Nuolat rengti susitikimus su Birštono
Inicijuoti susitikimus su Birštono
savivaldybėje veikiančiomis jaunimo organizacijomis,
savivaldybėje veikiančiomis jaunimo
siekiant skatinti jaunimo aktyvumą.
organizacijomis. Išsiaiškinti joms
rūpimus klausimus bei skatinti
jaunimą aktyviau įsitraukti į jaunimo
klausimų sprendimą.
3.2. Uždavinys – formuoti teigiamą visuomenės požiūrį bei didinti savivaldybės padalinių
suinteresuotumą jaunimo klausimų sprendime.
3.2.1. Parengti Birštono savivaldybės Jaunimo programą. Parengti jaunimo programos projektą
ir jį įgyvendinti, atsižvelgiant į
Birštono savivaldybės jaunimo
problematikos tyrimą bei jaunimo
politikos kokybės ataskaitos išvadas
ir rekomendacijas.
3.2.2. Skleisti informaciją apie jaunimo ir su jaunimu
Parengti publikacijas ir skleisti jas
dirbančių organizacijų veiklą.
per žiniasklaidos priemones ir
internetą.
3.2.3. Viešinti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
Savivaldybės tinklapyje, jaunimo
veiklą.
reikalams skirtoje skiltyje, be
informacijos apie jaunimo situaciją
savivaldybėje, talpinti ir jaunimo
reikalų tarybos metų veiklos planą ir
ataskaitą, taip pat aktualius jaunimo
reikalų tarybos sprendimus.
3.3. Uždavinys – skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas, kūrybiškumą, dalyvavimą
visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje bei įsitraukimą į jaunimui aktualių klausimų sprendimą.
3.3.1. Skatinti jaunimą inicijuoti ir įgyvendinti įvairias
Inicijuoti susitikimus su jaunimo
programas („Jaunimas jaunimui”, jaunimo integracijos ir organizacijomis, aptarti galimus
kt. programos) bei konkrečius socialinius projektus.
veiksmus bei reikiamą pagalbą dėl
įvairių programų („Jaunimas
jaunimui”, jaunimo integracijos ir
kitų programų) bei konkrečių
socialinių projektų įgyvendinimo.
4. Tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui integruotis į darbo rinką.
4.1. Uždavinys – gerinti paramos sistemą jaunimo savarankiško gyvenimo pradžiai.
4.1.1. Sukurti integruotą informacinę sistemą, buvusiems Inicijuoti sukurti integruotą
ir esamiems savivaldybės jaunimo atstovams, kurie
informacinę sistemą, buvusiems ir
ieško: darbo, būsto, veiklos, užimtumo ir pan.
esamiems savivaldybės jaunimo
atstovams, ieškantiems darbo, būsto
veiklos, užimtumo.
4.2. Uždavinys – užtikrinti laiku parengtą ir kokybišką jaunimo profesinį orientavimą,
informavimą ir pagalbos teikimą.
4.2.1. Gerinti gimnazijoje jaunimo supažindinimą su
Inicijuoti gimnazijoje aktyvesnį
darbo rinka.
bendradarbiavimą su verslo

įmonėmis. Skatinti gimnazijos
administraciją aktyviai ieškoti
partnerystės, rengti bendrus
projektus, iniciatyvas su verslu.
Gimnazijos ir verslo įmonių bendrų
iniciatyvų pagalba sudaryti sąlygas
mokiniams susipažinti su
skirtingomis specialybėmis, pamatyti
skirtingų profesijų asmenų darbine
veiklą.

