Jaunimo problemų sprendimo Kazlų Rūdos savivaldybėje 2013–2018 metų plano
Priemonių plano įgyvendinimo gairės
Priemonė
Įgyvendinimo gairės
1. Tikslas – Užtikrinti formalaus ir neformalaus švietimo bei kitų įstaigų paslaugų įvairovę,
kokybę bei prieinamumą, ypač kaimo vietovėse.
1.1. Uždavinys – Didinti švietimo, kultūros, sporto, socialinių ir kitų įstaigų veiklos kokybę,
atvirumą bei paslaugų įvairovę jaunimui.
Inicijuoti kaimo vietovėse esančių įstaigų sporto
bazės
panaudojimą
jaunimo
laisvalaikio
poreikiams ne pamokų metu, savaitgaliais ir
1.1.1. Plėtoti kaimo vietovėse esančių įstaigų mokinių atostogų metu, pritraukiant jaunimo
sporto infrastruktūrą, atsižvelgiant į jaunimo darbuotojus. Atlikti jaunimo poreikių bei juos
poreikius.
atitinkančių ugdymo įstaigų sporto bazių analizę.
Nustatyti, kurias iš jų tikslinga pritaikyti ir leisti
naudotis jaunimui ne pamokų metu, savaitgaliais
ir mokinių atostogų metu.
Rekomenduojama
sudaryti
sąlygas,
kad
kiekvienas mokinys, kuriam reikia psichologo
paslaugų, galėtų šias paslaugas gauti tiesiogiai,
1.1.2. Užtikrinti, kad savivaldybės mokiniams telefonu ar kt. priemonėmis. Sudaryti sąlygas
būtų teikiamos specialiojo pedagogo ir mokiniams pagal poreikį gauti specialiojo
psichologo paslaugos.
pedagogo paslaugas tiesiogiai, telefonu ar kt.
priemonėmis. Nuolat informuoti mokinius apie
teikiamas psichologo bei specialiojo pedagogo
paslaugas.
Rekomenduojama aprūpinti švietimo įstaigas
neįgaliųjų poreikiams skirta mokymo (si) įranga,
1.1.3. Pritaikyti įstaigų patalpas neįgaliųjų
sudaryti sąlygas neįgaliems jaunuoliams kartu su
poreikiams.
kitais jaunuoliais patekti į patalpas ir dalyvauti
įvairių įstaigų veikloje.
Matomose biudžetinių įstaigų vietose įrengti
popierines Atsiliepimų (pasiūlymų) anketas
(knygas), kuriose jaunimas galėtų vertinti gautų
paslaugų įstaigoje kokybę, teikti pasiūlymus dėl
paslaugų tobulinimo ir palikti kitus atsiliepimus.
1.1.4. Sudaryti sąlygas jaunimui vertinti
Biudžetinių
įstaigų
ir/ar
savivaldybės
biudžetinių įstaigų jiems teikiamas / suteiktas
tinklalapyje sukurti ir analogišką (-as)
paslaugas.
elektroninę (-es) Atsiliepimų (pasiūlymų) anketą
(-as) (knygą (-as)). Pagal Atsiliepimų anketose
(knygose) pateiktus atsiliepimus optimizuoti
biudžetinių įstaigų jaunimui teikiamas paslaugas
bei didinti jų kokybę.
Išsiaiškinti jaunimui tinkamiausias „Naktinio
1.1.5. Organizuoti viešose Kazlų Rūdos
kino seanso“ vietas. Suorganizuoti ,,Naktinio
savivaldybės erdvėse vasaros „Kino naktis“.
kino“ seansus.
1.2. Uždavinys – Remti jaunimo ir su jaunimu dirbančias NVO, skatinant NVO ir Kazlų Rūdos
savivaldybės bendradarbiavimą jaunimo užimtumo formų kūrimui.
1.2.1. Leisti jaunimo ir su jaunimu Informuoti visais informacijos sklaidos kanalais
dirbančioms organizacijoms panaudos teise jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas
naudotis
savivaldybei
priklausančiomis apie galimybę panaudos teise naudotis
patalpomis.
savivaldybei priklausančiomis patalpomis.

1.2.2.
Tęsti
jaunimo
organizacijų Tęsti jaunimo organizacijų įregistravimo,
įregistravimo, registracijos duomenų keitimo registracijos duomenų keitimo mokesčių
mokesčių kompensavimą.
kompensavimą, pagal savivaldybės patvirtintą
tvarką.
Informuoti jaunimo organizacijas apie galimybę
savivaldybei prisidėti prie jų projektų
finansavimo, kuomet jie finansuojami ES ar
1.2.3. Prisidėti prie jaunimo organizacijų
kitomis nacionalinėmis ar tarptautinėmis
projektų
finansavimo,
kuomet
jie
lėšomis. Savivaldybės taryboje svarstyti
finansuojami ES ar kitomis nacionalinėmis ar
kiekvieną jaunimo organizacijų prašymą prisidėti
tarptautinėmis lėšomis.
lėšomis prie minėtų projektų finansavimo ir
nustačius, kad kofinansuoti tikslinga, prisidėti
prie šių projektų finansavimo.
1.2.4. Organizuoti mokymus jaunimui,
jaunimo neformalioms grupėms bei jaunimo Išsiaiškinti
konkrečių
mokymų
poreikį.
organizacijoms, keliant jų projektų rašymo, Suorganizuoti mokymus.
finansavimo galimybių paieškos, darbo su
jaunimu kompetencijas.
1.3. Uždavinys – Didinti užimtumo galimybes socialiai atskirtam, delinkventiniam,
pažeidžiamam, problemas patiriančiam jaunimui bei pagalbą jaunoms šeimoms.
Inicijuoti mokymus savivaldybės institucijų
darbuotojams, dirbantiems su jaunimu arba
stengtis deleguoti savivaldybės darbuotojus į kitų
1.3.1. Apmokyti atviro darbo su jaunimu
institucijų rengiamus mokymus. Savivaldybei
metodų kultūros, švietimo, vaiko teisių
rengiant kvalifikacijos kėlimo mokymus pačiai
apsaugos, kitus specialistus, dirbančius su
atsižvelgti į Jaunimo reikalų departamento prie
jaunimu.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patirtį
ir įgyvendintas iniciatyvas, rengiant jaunimo
darbuotojus.
Inicijuoti atvirų erdvių jaunimui seniūnijose
1.3.2. Plėsti atviras erdves jaunimui kūrimą. Atlikti jaunimui patrauklių erdvių
savivaldybės seniūnijose, užtikrinant jų tolygų analizę, nustatant kuriose vietose tikslinga
geografinį pasiskirstymą savivaldybėje.
sudaryti sąlygas atviram darbui su jaunimu ir kur
jaunimui būtų patrauklu lankytis.
Inicijuoti atviro jaunimo centro kūrimą. Atlikti
jaunimo poreikių ir jiems patrauklių erdvių
1.3.3. Įsteigti atvirąjį jaunimo centrą Kazlų
analizę. Nustatyti, kurioje vietoje tikslinga
Rūdos savivaldybėje.
sudaryti sąlygas atviram darbui su jaunimu ir kur
jaunimui būtų patrauklu lankytis. Įsteigti atvirąjį
jaunimo centrą.
1.3.4. Aprūpinti atvirą jaunimo centrą ir
erdves
įranga,
užtikrinančia
jaunimo Inicijuoti įrangos įsigijimą. Aprūpinti atvirą
laisvalaikio užimtumo ir neformaliojo jaunimo centrą ir erdves įsigyta įranga.
ugdymo formų ir veiklų įvairovę.
Inicijuoti mokyklinių „geltonųjų autobusų“
1.3.5. Suderinti mokyklinių „geltonųjų
maršrutų ir laiko peržiūrėjimą, siekiant suderinti
autobusų“ maršrutus ir laiką su jaunimo
juos su jaunimo neformalaus ugdymo
neformalaus ugdymo tvarkaraščiais.
tvarkaraščiais.
1.3.6. Tęsti viešojo transporto laiko derinimą Ir toliau nuolat peržiūrinėti viešojo transporto
su
jaunimo
neformalaus
ugdymo laiką, siekiant suderinti jį su jaunimo
tvarkaraščiais.
neformalaus ugdymo tvarkaraščiais.
1.3.7. Organizuoti suinteresuotų grupių Išsiaiškinti
visas
suinteresuotas
grupes,

pasitarimus socialiai atskirto, delinkventinio, organizuoti jų pasitarimus. Parengti ir
pažeidžiamo bei problemas patiriančio įgyvendinti socialiai atskirto, delinkventinio,
jaunimo užimtumo didinimo galimybėms pažeidžiamo bei problemas patiriančio jaunimo
aptarti.
užimtumo gerinimo gaires.
1.3.8. Organizuoti problemas patiriančioms Išsiaiškinti konkrečių pamokėlių poreikį.
jaunoms šeimoms švietėjiškų pamokėlių ciklą Suorganizuoti pamokėlių ciklą problemas
apie santuoką, šeimą, tėvystę ir pan.
patiriančioms jaunoms šeimoms.
2. Tikslas – Didinti jaunų žmonių verslumo galimybes bei gerinti profesinį orientavimą ir
mokinių pasiruošimą profesinei karjerai.
2.1. Uždavinys – Sukurti ir nuosekliai vykdyti verslumo skatinimo programas bei sudaryti
palankias sąlygas jaunimo verslo pradžiai.
Išanalizuoti
jaunimui
priimtinus
ir
motyvuojančius verslumo skatinimo būdus.
Sudaryti darbo grupę, kurios sudėtį sudarytų už
verslumo skatinimą atsakingos institucijos,
organizacijų bei savivaldybės administracijos
skyrių atstovai ir jaunimas, neformalios jaunimo
grupės ir jaunimo organizacijų atstovai jaunimo
2.1.1. Papildyti Kazlų Rūdos savivaldybės
verslumo
priemonėms
sukurti.
verslumo skatinimo programą jaunimo
Rekomenduojama, kad jaunimo, neformalių
verslumo skatinimo priemonėmis.
jaunimo grupių ir jaunimo organizacijų atstovai
sudarytų ne mažiau kaip 30 proc. darbo grupės
narių.
Sukurtomis
jaunimo
verslumo
priemonėmis
papildyti
Kazlų
Rūdos
savivaldybės verslumo skatinimo programą.
Įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo
priemones.
Susipažinti ir išanalizuoti kitų savivaldybių
2.1.2. Perimti kitų savivaldybių gerąją patirtį
patirtį rengiant jaunimo verslumo konkursus.
ir kasmet organizuoti jaunimo verslumo
Parengti konkurso koncepciją ir inicijuoti
konkursą.
savivaldybės sprendimą rengti konkursą kasmet.
Išanalizuoti ir perimti kitų savivaldybių mokymo
įstaigų gerąją patirtį, kuriant ir vystant mokinių
2.1.3 Plėtoti švietimo įstaigose mokinių mokomąsias bendroves. Išanalizuoti, kuriose
mokomųjų bendrovių tinklą.
savivaldybės mokymo įstaigose būtų didžiausias
mokinių mokomųjų bendrovių poreikis. Įkurti ir
plėtoti mokinių mokomąsias bendroves.
Parengti ir priimti savivaldybės tarybos
2.1.4. Taikyti minimalius mokesčių tarifus
sprendimą, dėl minimalių mokesčių tarifo
jaunimui pradedančiam savo verslą ir
jaunimui, pradedančiam savo verslą ir
pradedantiems jauniesiems ūkininkams arba
pradedantiems jauniesiems ūkininkams taikymo,
atleisti nuo mokesčių pirmuosius metus.
arba atleidimo nuo mokesčių pirmuosius metus.
Burti savivaldybės teritorijoje gyvenančius ir
verslą kuriančius verslininkus į mentorių tinklą.
2.1.5. Sukurti verslininkų – mentorių tinklą, Kuriant tinklą į jo veiklą įtraukti tuos
kuris teiktų konsultacines paslaugas jaunimui, verslininkus, kurie nori neatlygintinai ugdyti
norinčiam pradėti kurti verslą.
jaunimo verslumą. Savivaldybės darbuotojams
prisiimti atsakomybę koordinuoti ir palaikyti
tinklo veiklą.
2.2. Uždavinys – Spręsti jaunų žmonių motyvacijos dirbti problemas.
2.2.1. Vykdyti ankstyvą jaunimo susipažinimą Sudaryti metinį konsultacinių renginių planą
su darbo rinka ir profesinį informavimą, savivaldybėje ir paviešinti jį mokyklose. Į

įvertinant darbo rinkos poreikius.

renginius kviesti teritorinės darbo biržos,
Švietimo mainų paramos fondo (Euroguidance
projektas), kitose savivaldybėse sėkmingai
veikiančių profesinio informavimo centrų
atstovus.
2.2.2. Vykdyti jaunų bedarbių ir asmenų, Išsiaiškinti jaunų bedarbių ir asmenų, įspėtų apie
įspėtų apie atleidimą, verslo pradmenų atleidimą verslumo mokymų ir perkvalifikavimo
mokymą ir perkvalifikavimą.
poreikius. Suorganizuoti numatytus renginius.
2.3. Uždavinys – Skatinti mokyklų, profesinio ir aukštojo mokslo įstaigų bei verslo
bendradarbiavimą.
2.3.1 Organizuoti jaunimui mokymus,
diskusijas, susitikimus su profesinių aukštumų
Išsiaiškinti
konkretų
jaunimo
mokymų,
pasiekusiais
buvusiais
mokiniais,
diskusijų,
susitikimų
poreikį.
Sudaryti
verslininkais, žymiais žmonėmis verslumo,
planuojamų renginių tvarkaraštį. Suorganizuoti
lyderystės, profesinio informavimo, gerosios
renginius.
patirties perdavimo ir kt. jaunimui
aktualiomis temomis.
Kasmet organizuoti savivaldybės, verslo ir
mokslo institucijų atstovų susitikimus, kurių
2.3.2.
Rengti
savivaldybės,
gretimų metu būtų ieškoma galimybių baigusiam
savivaldybių profesinio bei aukštojo mokslo mokslus
jaunimui
sėkmingai
įsidarbinti
įstaigų ir verslo įmonių reguliarius savivaldybėje. Rekomenduotina skatinti verslo
susitikimus, pasitarimus darbo rinkos įmones,
kad
jaunuoliai,
besimokantys
situacijai aptarti.
savivaldybėje paklausių specialybių ar profesijų,
būtų kuo anksčiau susieti su konkrečia darbo
vieta savivaldybėje.
Kasmet organizuoti savivaldybės, verslo ir
2.3.3. Inicijuoti glaudų gretimų savivaldybių mokslo institucijų atstovų susitikimus, kurių
profesinio bei aukštojo mokslo įstaigų, kitų metu būtų ieškoma galimybių sėkmingoms
įstaigų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, jaunimo
praktikoms
savivaldybėje.
organizuojant kokybišką mokinių / studentų Rekomenduotina skleisti informaciją apie
praktiką.
geruosius pavyzdžius Kazlų Rūdos ir kitose
savivaldybėse.
Kasmet organizuoti savivaldybės, verslo
2.3.4. Kasmet rengti gretimų savivaldybių (priimančių praktikantus) ir mokslo institucijų
profesinių ir aukštojo mokslo bei verslo atstovų susitikimus, kurių metu būtų ieškoma
įmonių, bendradarbiaujančių organizuojant galimybių tobulinti jaunimo atliekamą praktiką
mokinių / studentų praktiką, susitikimus, savivaldybėje siekiant, kad verslo įmonės būtų
kurie būtų skirti praktikos kokybės kėlimui suinteresuotos
priimti
praktikantus,
o
aptarti.
praktikantai suinteresuoti kokybiškai atlikti
praktiką.
Išsiaiškinti su kurių savivaldybėje esančių
biudžetinių įstaigų, savivaldybės ir privačių
2.3.5. Organizuoti kasmetines pažintines įmonių bei nevyriausybinių organizacijų darbo
atvirų durų dienas Kazlų Rūdos savivaldybėje specifika jaunimas norėtų susipažinti. Sudaryti
esančiose biudžetinėse įstaigose, savivaldybės galimybes atvirų durų dienomis jaunimui
ir privačiose įmonėse bei nevyriausybinėse susipažinti su pasirinktų įstaigų, įmonių bei
organizacijose.
nevyriausybinių organizacijų darbo specifika.
Sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti atvirų
durų dienose.
2.3.6.
Organizuoti
švietimo
įstaigose Kviesti į savivaldybės mokyklas universitetų,
kasmetines profesinio bei aukštojo mokslo aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovus bei

įstaigų ir amatų muges.

amatininkus ir pristatyti tolesnio mokslo ir
studijų galimybes mokiniams.

3. Tikslas – Plėtoti jaunimo laisvalaikio poreikius atitinkančią infrastruktūrą bei skatinant
jaunimo sveiko gyvenimo įpročius, savanorystę ir aktyvią kultūrinę bei sportinę veiklą.
3.1. Uždavinys – Pritaikyti savivaldybės infrastruktūrą jaunimo bei jaunų šeimų poreikiams.
3.1.1. Plėsti dviračių trasas ir jų Atrinkti tinkamiausius maršrutus, parengti ir
infrastruktūrą.
įgyvendinti projektus.
Išsiaiškinti, kuriose formalaus ir neformalaus
3.1.2. Įrengti dviračių stovus ir / ar saugiam
švietimo, kultūros, sporto ir socialines paslaugas
dviračių parkavimui pritaikytas vietas su
teikiančiose įstaigose dažniausiai lankosi
jaunimu
dirbančiose
formaliojo
ir
jaunimas ir prie šių įstaigų įrengti dviračių
neformaliojo švietimo, kultūros, sporto ir
stovus bei sudaryti sąlygas saugiam dviračių
socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.
parkavimui.
3.1.3. Modernizuoti ir plėsti Kazlų Rūdos ir
Atrinkti tinkamiausias gatves ir šaligatvius,
kaimo vietovių gatvių bei šaligatvių
parengti ir įgyvendinti projektus.
apšvietimą.
3.1.4. Kazlų Rūdos rekreacinėse teritorijose Atrinkti tinkamiausias vietas rekreacinėse
įrengti stovyklavietes.
teritorijose, parengti ir įgyvendinti projektus.
3.1.5. Renovuoti Kazlų Rūdos savivaldybėje
Atrinkti tinkamiausias vietas, parengti ir
esančias ir įrengti naujas atviras sporto
įgyvendinti projektus.
aikšteles.
3.2. Uždavinys – Vykdyti efektyvią jaunimo priklausomybių prevencinę veiklą, skatinant sveiką
gyvenseną ir didinant sportuojančio jaunimo skaičių Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Pasitelkiant socialinius darbuotojus, policijos
pareigūnus, vietos sporto klubus bei sportininkus
3.2.1. Rengti sporto ir / ar sveikatingumo
ir kitas suinteresuotas institucijas bei asmenis,
renginius jaunimui (įtraukiant ir nusikalsti
organizuoti įvairius sporto ir / ar sveikatingumo
linkusį bei socialiai pažeidžiamą jaunimą).
renginius jaunimui, į juos įtraukiant ir nusikalsti
linkusį bei socialiai pažeidžiamą jaunimą.
3.2.2. Rengti švietėjiškas masines akcijas, Pasitelkiant įvairius specialistus, žinomus
renginius informuojančius jaunimą apie žmones ir vietos politikus, diegti jaunimui
sveiką gyvenseną.
sveikos gyvensenos pagrindus ir skleisti susijusią
informaciją.
Išsiaiškinti dažniausiai jaunimo lankomas
pasilinksminimo bei susibūrimo vietas ir šiose
vietose, pasitelkiant policijos pareigūnus, sveikos
gyvensenos atstovus ir kitas suinteresuotas
3.2.3. Organizuoti prevencinius renginius
institucijas bei asmenis, jaunimo susibūrimo bei
jaunimui ir prisidėti prie policijos vykdomų
pasilinksminimo
metu
vykdyti
įvairias
prevencinių priemonių jaunimui.
prevencines priemones (kava arba arbata vietoj
alkoholio, kramtomoji guma vietoj cigaretės ir
pan.). Prisidėti prie policijos vykdomų
prevencinių priemonių jaunimui.
3.3. Uždavinys – Remti jaunimo neprofesionalų meną, savanorystę ir sudaryti sąlygas jaunimo
saviraiškai bei kūrybai.
Kviesti aktyvų jaunimą, jaunimo organizacijų
3.3.1. Į kultūrinių renginių organizavimą atstovus prisijungti prie kultūrinių renginių
įtraukti jaunimo organizacijas ir aktyvų organizavimo. Rengiant kultūrinius renginius
jaunimą, pirmenybę teikiant kaimo vietovėse arba juos remiant savivaldybės lėšomis numatyti
gyvenančiam jaunimui.
reikalavimus įtraukti jaunimo atstovus į renginių
organizavimą.

3.3.2. Organizuoti kasmetinius viešus menų
festivalius pristatančius jaunimo subkultūras
(grafiteriai, roko, hip-hopo, muzikos dienos ir
t.t.).
3.3.3.
Bendradarbiaujant
jaunimui
ir
savivaldybės administracijai, sukurti jaunimo
erdvių savivaldybėje žemėlapį (vietos, kur
jaunimui galima būriuotis, piešti grafičius,
šokti, važinėti riedlentėm ir pan.) ir tose
erdvėse užtikrinti jaunimo ir praeivių
saugumą (apšvietimas, policijos, policijos
rėmėjų patruliavimas ir pan.).

Su savivaldybe susitarti dėl festivalio vietos.
Sutelkti jaunimo subkultūras ir suorganizuoti
festivalį.

Sukurti ir patvirtinti žemėlapį. Užtikrinti jaunimo
ir praeivių saugumą žemėlapyje nurodytose
vietose. Supažindinti jaunimą su parengtu
žemėlapiu.

Kviesti kaimo vietovėse gyvenantį jaunimą
prisijungti prie įvairių renginių, akcijų
3.3.4. Įtraukti jaunuolius – savanorius į Kazlų organizavimo, gyvenamosios aplinkos tvarkymo,
Rūdos
savivaldybėje
organizuojamus sporto aikštynų įrengimo ir infrastruktūros
renginius, akcijas, gyvenamosios aplinkos gerinimo veiklų savivaldybėje. Rengiant
tvarkymo, sporto aikštynų įrengimo ir renginius, akcijas, įvairias veiklas arba jas
infrastruktūros gerinimo veiklas.
remiant
savivaldybės
lėšomis,
numatyti
reikalavimus įtraukti jaunuolius – savanorius į
renginių ar akcijų organizavimą, veiklų atlikimą.
Suorganizuoti renginį, kurio metu būtų
3.3.5. Organizuoti kasmetinius geriausių apdovanojami geriausi savanoriai, pristatoma
savanorių apdovanojimus.
savanorystės idėja, savanorystės nauda jaunimui
ir pan.
4. Tikslas – Užtikrinti kokybišką jaunimo politikos plėtrą.
4.1. Uždavinys – Sukurti ir stiprinti institucijas, būtinas kokybiškam jaunimo politikos
įgyvendinimui.
Surengti pirmąjį tarybos posėdį: išsirinkti
4.1.1.
Surengti pirmąjį Kazlų Rūdos pirmininką, kitus atsakingus asmenis, nusimatyti
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdį. ir įgyvendinti artimiausio laikotarpio tarybos
darbus.
4.1.2. Parengti ir patvirtinti jaunimo reikalų Kasmet parengti, patvirtinti ir įgyvendinti
tarybos veiklos planą.
jaunimo reikalų tarybos planą.
Suorganizuoti mokymų ciklą, pasitelkiant
Jaunimo
reikalų
departamento,
gretimų
4.1.3. Organizuoti mokymus Kazlų Rūdos
savivaldybių jaunimo reikalų tarybos atstovus
jaunimo reikalų tarybos nariams kokybiškam
apie jaunimo reikalų tarybos kaip struktūros
darbui savivaldybės jaunimo reikalų taryboje.
paskirtį, funkcijas, darbo principus, galimybes ir
pan.
4.2. Uždavinys – Didinti savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų veiklos
kokybę bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
4.2.1. Plėtoti darbą su mokinių savivalda,
Pasiekti susitarimą su mokinių savivaldomis, dėl
įtraukiant į sprendimų priėmimą 6–8 klasių
siūlomų kvotų taikymo. Prižiūrėti, kad sutartų
mokinius.
kvotų principo būtų laikomasi.
Burti mokinių lyderius ir organizuoti jiems
4.2.2. Rengti mokymus pradedantiems ir
įvairius mokymus ir užsiėmimus, į pagalbą
pažengusiems mokinių savivaldų lyderiams.
pasitelkiant parengtas savivaldos stiprinimo
metodikas ir geruosius pavyzdžius.
4.2.3.
Įtraukti
jaunimo
atstovus
į Inicijuoti jaunimo dalyvavimą jaunimui aktualių
tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų veiklą. tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų veikloje.

Informuoti jaunimą ir tarpinstitucines darbo
grupes apie jaunimo dalyvavimo jose naudą.
4.2.4. Rengti įvairių jaunimui aktualių sričių
(kultūros, sporto, urbanistikos, ugdymo ir t. t.)
aktualijas aptariančius jaunimo reikalų
tarybos posėdžius, įtraukiant susijusių įstaigų
ir
organizacijų
atstovus,
specialistus,
dirbančius su jaunimu, savivaldybės tarybos
narius.
4.2.5. Organizuoti Marijampolės apskrities ir
gretimų savivaldybių jaunimo politikos srityje
veikiančių asmenų (pvz., jaunimo ir su
jaunimu dirbančių NVO, su jaunimu
dirbančių institucijų ir pan.) bendrus
renginius, skirtus pasidalinti skirtingose
savivaldybėse esančių jaunimo organizacijų
gerąja patirtimi bei skatinančia jaunimo
organizacijų bendradarbiavimą regioniniu
lygmeniu.
4.2.6. Įtraukti jaunimo atstovus į savivaldybės
aktualių ilgos ir vidutinės trukmės planavimo
dokumentų planavimą, įgyvendinimą ir
stebėseną, naujų planavimo dokumentų
rengimą.

4.2.7. Viešinti savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos veiklą.

4.2.8. Savivaldybės biudžete numatyti tikslinį
finansavimą, skirtą jaunimo ir su jaunimu
dirbančių NVO veikloms finansuoti.

Išsiaiškinti jaunimui aktualių sričių poreikį.
Surengti jaunimo reikalų tarybos posėdžius,
įtraukiant suinteresuotas grupes.

Išsiaiškinti
renginio
tema
labiausiai
besidominčias grupes. Suorganizuoti renginį.

Inicijuoti jaunimo dalyvavimą savivaldybės
aktualių ilgos ir vidutinės trukmės planavimo
dokumentų
planavimo,
įgyvendinimo
ir
stebėsenos, naujų planavimo dokumentų
rengimo procesuose. Informuoti jaunimą ir
savivaldybės atstovus apie jaunimo dalyvavimo
šiuose procesuose naudą.
Savivaldybės tinklapyje, jaunimo 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, posėdžių protokolus.
Rekomenduojama,
įvertinus
savivaldybės
jaunimo ir su jaunimu dirbančių NVO
potencialią, kiekvienais metais savivaldybės
biudžete skirti tikslinį finansavimą jų veikloms
vystyti.

4.3. Uždavinys – Plėsti jaunimo informavimo kanalus bei didinti jaunimo informatyvumą.
Įgyvendinant čia priemonę būtina įvertinti,
kokiais informacijos kanalais šiuo metu
skirtingos institucijos skleidžia informaciją
jaunimui. Prieš prasidedant diskusijai ir
diskusijos metu svarbu išsiaiškinti, kokia
4.3.1. Surengti savivaldybės politikų, informacija skirtingų institucijų šiuo metu yra
specialistų ir jaunimo atstovų diskusiją dėl teikiama jaunimui ir kokių tikslų siekiama,
tinkamiausių jaunimo, jaunimo organizacijų vykdant informacijos sklaidą. Taip pat svarbu
informavimo kanalų.
išsiaiškinti, kokius informavimo kanalus
institucijos pasirenka, koks yra kiekvieno kanalo
efektyvumas, kiek asmenų šiais kanalais gauna
informaciją.
Informacijai
surinkti
rekomenduojama parengti klausimyną. Surinkta
ir išanalizuota informacija bus duomenų šaltinis,

rengiant savivaldybės tarybai rekomendaciją dėl
tinkamiausių jaunimo, jaunimo organizacijų
informavimo kanalų.
4.3.2. Pateikti Kazlų Rūdos savivaldybės
tarybai
jaunimo
reikalų
tarybos
Parengti ir pateikti rekomendaciją.
rekomendaciją dėl tinkamiausių jaunimo,
jaunimo organizacijų informavimo kanalų.
Parengti ir išplatinti lankstinuką. Parengti
4.3.3. Skleisti informaciją apie jaunimo
publikacijas ir skleisti jas per žiniasklaidos
organizacijų veiklą.
priemones ir internetą.
4.4. Uždavinys – Vykdyti jaunimo padėties bei jaunimo politikos kokybės vertinimus, aktualių
jaunimui programų ir priemonių stebėseną savivaldybėje.
Sudaryti jaunimo situacijos rodiklių sąrašą,
4.4.1. Vykdyti jaunimo situacijos stebėseną atsižvelgiant į įvairių administracijos skyrių bei
Kazlų Rūdos savivaldybėje: tirti jaunų jaunimo poreikius. Rinkti duomenis nustatytiems
žmonių poreikius, kaupti informaciją apie rodikliams, bendradarbiaujant su įvairiomis
jaunimą, kurti nuolat atnaujinamą duomenų savivaldybėje veikiančiomis organizacijomis.
bazę apie Kazlų Rūdos jaunimą.
Sudarytą rodiklių sąrašą, kasmet jį atnaujinti ir
viešinti.
Inicijuoti, atlikti ir pristatyti suinteresuotoms
grupėms bei vietos bendruomenei tyrimą.
4.4.2. Vykdyti jaunimo problematikos tyrimą
Tyrimą vykdyti pagal Jaunimo reikalų
savivaldybėje.
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patvirtintą tyrimo metodiką.
Inicijuoti, atlikti ir pristatyti suinteresuotoms
grupėms bei vietos bendruomenei vertinimą.
4.4.3. Vykdyti jaunimo politikos kokybės
Vertinimą vykdyti pagal Jaunimo reikalų
vertinimą savivaldybėje.
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patvirtintą vertinimo metodiką.
Parengti ir pristatyti suinteresuotoms grupėms
4.4.4. Parengti jaunimo problemų sprendimo bei vietos bendruomenėms ataskaitą. Parengti ir
Kazlų Rūdos savivaldybėje 2013 – 2015 metų pristatyti suinteresuotoms grupėms bei vietos
priemonių plano ataskaitą ir 2016 – 2018 bendruomenėms priemonių plano projektą.
metų priemonių plano projektą.
Pateikti priemonių plano projektą savivaldybės
tarybai tvirtinti.

