Jaunimo problemųsprendimo Švenčioniųrajono savivaldybėje 2013–2018 m.
plano trumpas pristatymas
Jaunimo problemų sprendimo Švenčionių rajono savivaldybėje 2013–2018 metams
planas parengtas įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, finansuojamą
pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio
irnevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projektą įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas
prieSocialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto tikslas – stiprinti valstybinį ir
nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu bei kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo
tarp valstybinio irnevyriausybinio sektorių formas.
Jaunimo problemų sprendimo Švenčionių rajono savivaldybėje 2013–2018 metams
planas skirtas Švenčionių rajono savivaldybės valdţios, verslo ir visuomenės atstovams,
formuojantiems jaunimo politiką Švenčionių rajone. Planu siekiama sukurti darnią aplinką ir
prielaidas vystyti tęstinę jaunimo politiką, uţtikrinant esamų priemonių plėtojimą, kylančių
problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą ir šių priemonių efektyvų veikimą,
uţtikrinant tarpţinybinį ir tarpsektorinįbendradarbiavimą bei sudarant palankias sąlygas
formuotis jauno ţmogaus asmenybei integruojantis į visuomenės gyvenimą.
Dokumentas parengtas atsiţvelgiant į ES jaunimo politikos strategijos, Europos
jaunimo pakto, Lisabonos strategijos, Europos Komisijos Jaunimo politikos baltosios knygos,
Jaunimo politikos pagrindų įstatymo, Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos,
Švenčionių rajono savivaldybės plėtros iki 2018 m. strateginio plano ir kitų aktualių teisės
aktų nuostatas. Rengiant planą, buvo remtasi Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo
problematikos tyrimu, Jaunimo politikos įgyvendinimo Švenčionių rajono savivaldybėje
kokybės vertinimo ataskaita, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pateikta informacija, Švenčionių rajono savivaldybėje suorganizuotų diskusijų su jaunimo
organizacijų bei su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės ir jai pavaldţių institucijų ir
kitais atstovų nuomone. Taip pat, naudotasi Lietuvos statistikos departamento, Juridinių
asmenų registro, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir kitų institucijų statistiniais
duomenimis. Situacijos analizei atlikti pasitelkta PEST analizės technika, pateikiant politinių–
teisinių, ekonominių, socialinių–kultūrinių bei technologinių veiksnių apţvalgą.





Plane išskirtos šios pagrindinės jaunimo problemos:
Sunki jaunų ţmonių integracija į darbo rinką;
Jaunimo uţimtumo ir turiningo laisvalaikio formų trūkumas;
Pilietinio aktyvumo ir dalyvavimo trūkumas jaunų ţmonių tarpe;
Saugios aplinkos jauniems ţmonėms trūkumas.






Šioms problemoms spręsti siūlomos prioritetinės veiklos kryptys:
Sklandi jaunų ţmonių integracija į darbo rinką;
Neformalaus ugdymo plėtra ir esamos infrastruktūros prieinamumas;
Pilietinis aktyvumas ir darbo su jaunimu sistemos plėtra;
Saugios aplinkos jauniems ţmonėms kūrimas.

Prioritetinėms kryptims, tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti pasiūlytas priemonių
planas, kuriame pagrindiniais vykdytojais ir partneriais yrapasiūlyti Švenčionių rajono
savivaldybės struktūros ir institucijos, savivaldybėje veikiančiosinstitucijos, nevyriausybinės
organizacijos, verslo įmonės bei jaunimo organizacijos, struktūrosir neformalios grupės, kurie
tiesiogiai ar ne tiesiogiai prisideda prie savivaldybės jaunimopolitikos formavimo ir
įgyvendinimo bei plane iškeltų problemų sprendimo.

Jaunimo problemų sprendimo Švennčionių rajono savivaldybėje 2013–2018 metų plano
Priemonių plano įgyvendinimo gairės
Priemonė
Įgyvendinimo gairės
1. Tikslas – Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms sėkmingai integruotis į darbo rinką,
ugdyti profesines bei verslumo kompetencijas.
1.1. Uždavinys – Parengti ir įgyvendinti jaunimo ekonominio verslumo skatinimo programas.
1.1.1. Kasmet rengti jaunimo verslumo
konkursus

Kartu su verslumo skatinimo srityje
dirbančiomis organizacijomis, vietos
verslininkais bei šioje srityje dirbančiomis
institucijomis parengti konkurso nuostatus.
Konkurso metu sudaryti sąlygas jauniems
ţmonėms sąlygas susipaţinti su skirtingais
reikalavimais bei suteikti ţinių apie verslo
kūrimą
1.2. Uždavinys – Siekti kokybiško tarpinstitucinio bendradarbiavimo įgyvendinant integracijos į
darbo rinką programas įtraukiant švietimo, savivaldybės bei verslo atstovus.
1.2.1. Savivaldybės mastu sukurti vietos
Savivaldybės mastu įtraukti vietos verslininkus
verslininkų tinklą, galintį konsultuoti ir padėti
galinčius neatlygintinais pagrindais dirbti su
jaunimui kurti verslą.
jaunais ţmonėmis verslumo ugdymo srityje.
Tinklo veiklą koordinuoti ir palaikyti iš
savivaldybės pusės ar per konkrečius tinklo
koordinatorius.
1.2.2. Savivaldybės mastu sukurta programa
Bendradarbiaujant su darbo birţa savivaldybės
sudaranti galimybes jauniems ţmonėms atlikti mastu identifikuoti įmones ir įstaigas, kurios
praktiką arba staţuotę verslo ar valstybinėse
galėtų priimti jaunus ţmones trumpalaikėms
institucijose.
staţuotėms ar praktikai.
1.3. Uždavinys – Teikti jaunimo poreikius atitinkančias informavimo ir konsultavimo paslaugas
bei plėsti profesinio orientavimo sistemą
1.3.1. Įgyvendinti karjeros planavimo įgūdţių
Konsultuojantis su darbo birţa, švietimo
įgijimo programas.
įstaigomis bei jaunimo organizacijomis
parengti programą kuri įgalintų jaunus ţmones
pasirinkti profesiją, taip pat suteiktų įgūdţių
lengvinančių integraciją į darbo rinką.
1.3.2. Plėsti profesinio taškų tinklo veiklą
Uţtikrinti jų darbo laiką jaunimui prieinamu
švietimo įstaigose.
metu bei plėsti tinkle į visas švietimo įstaigas.
1.4. uždavinys – Tobulinti ir plėtoti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, uţtikrinti
informacijos pasiekiamumą jaunimui patogiai kanalais apie egzistuojančias galimybes
1.4.1.Atlikti dabar vykdomų informavimo ir
Savivaldybės mastu įvertinti konsultavimo
konsultavimo paslaugų jauniems ţmonėms
paslaugas teikiančių institucijų veiklą, parengti
įvertinimą ir parenti tobulinimo siūlymus.
pasiūlymus atsiţvelgiant į jaunų ţmonių
poreikius.
1.5. uždavinys – Įgyvendinti bendradarbiavimą tarp vietos verslo atstovų, siekiant sudaryti
sąlygas jauniems ţmonėms įgyti darbinės patirties.
1.5.1. Bendradarbiaujant su darbo birţa ir
Bendradarbiaujant su darbo birţa savivaldybės
vietos verslo atstovais įgyvendinti sezoninio
mastu identifikuoti įmones ir įstaigas, kurios
darbo jauniems ţmonėms programą.
galėtų priimti jaunus ţmones sezoniniam
darbui, jas skatinti administracinėmis
priemonėmis.

2. Tikslas – Užtikrinti jaunimo užimtumo galimybes
2.1. Uždavinys – Plėtoti jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms prieinamą
infrastruktūrą, atitinkančią jaunų ţmonių poreikius.
2.1.1. Įvertinti savivaldybėje esančios
Siekti bendro sutarimo su švietimo ir kitomis
infrastruktūros prieinamumą jaunimo
valstybinėmis (savivaldybės) institucijomis dėl
organizacijoms ir neformalioms jaunimo
jaunimo organizacijoms prieinamos esančios
grupėms bei parengti tobulinimo
institucijų infrastruktūros veikloms vystyti,
rekomendacijas, numatyti potencialias erdves
ypač švietimo, sporto bei kultūros srityse.
2.1.2. Sukurti verslininkų – mentorių tinklą, Burti Savivaldybės teritorijoje gyvenančius ir
padedantį ir konsultuojantį jaunimą, norintį verslą kuriančius verslininkus į mentorių tinklą.
kurti verslą.
Kuriant tinklą, į jo veiklą įtraukti tuos
verslininkus, kurie nori neatlygintinai ugdyti
jaunimo verslumą. Savivaldybės darbuotojams
prisiimti atsakomybę kuruoti ir palaikyti tinklo
veiklą.
2.2. Uždavinys – gerinti moksleivių profesinį orientavimą didinant mokyklų atvirumą
bendradarbiavimui, supaţindinant moksleivius su profesijomis ir padedant ruoštis darbinei
karjerai.
2.2.1. Inicijuoti mokyklų ir verslo įmonių Inicijuoti mokyklų aktyvesni bendradarbiavimą
bendradarbiavimą supaţindinant moksleivius su verslo įmonėmis. Skatinti mokyklų
su skirtingomis profesijomis.
administracijas aktyviai ieškoti partnerystės,
rengti bendrus projektus, iniciatyvas su verslu.
Mokyklų ir verslo įmonių bendrų iniciatyvų
pagalba sudaryti sąlygas mokiniams susipaţinti
su skirtingomis specialybėmis, pamatyti
skirtingų profesijų asmenų darbinę veiklą.
2.1.2. Steigti naujus atvirus jaunimo centrus ir Inicijuoti atvirų erdvių jaunimui kūrimą.
atviras erdves jaunimui.
Atlikti jaunimo poreikių ir jiems patrauklių
erdvių analizę. Nustatyti, kuriose vietose
tikslinga sudaryti sąlygas atviram darbui su
jaunimu ir kur jaunimui būtų patrauklu
lankytis.
2.1.3. Uţtikrinti Atvirų jaunimo centrų bei Sudaryti sąlygas atvirų jaunimo centrų veiklai,
atvirų jaunimo erdvių veiklą.
uţtikrinant finansavimą darbuotojų ir patalpų
išlaikymui.
2.2. Uždavinys – Vystyti jaunimo uţimtumo programas per sporto visiems, mėgėjiško meno
iniciatyvas bei nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtrą, taip pat sutvarkyti ir pritaikyti viešųjų
erdvių (krepšinio aikštelių, stadionų ir pan.) infrastruktūrą.
2.2.1. Renovuoti sporto aikšteles.
2.2.2. Rengti masinius neprofesionalų sportą Masiniai renginiai skirti ne profesionaliems
propaguojančius renginius (sporto šventes).
sportininkams skatina sveiką gyvenseną bei yra
patrauklūs jaunimui, todėl siekiant didesnio
sportinio aktyvumo rekomenduojama inicijuoti
įvairių sporto šakų renginius. Pvz. krepšinio,
futbolo turnyrai, dviračių, bėgimo maratonai ir
t.t. Sprendimus dėl konkrečių sporto šakų
renginių pasirinkimo rekomenduojama priimti
įtraukiant sporto mokyklų, jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų, bendruomenių
atstovus. Šiuos asmenis taip pat svarbu įtraukti į
renginių organizavimą, skatinti savanorystę
organizuojant ir įgyvendinant renginius.

2.2.3. Remti jaunimo iniciatyvas skatinančias Finansiškai ar kitomis priemonėmis remti
neprofesionalaus meno plėtrą.
jaunimo iniciatyvas plėtoti neprofesionalų
meną. Periodiškai sudaryti erdvę jauniems
ţmonėms eksponuoti savo darbus.
2.2.4. Remti neformalių jaunimo grupių bei
Finansavimo konkursų nuostatuose numatyti
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
neformalias jaunimo grupes kaip galimus
veiklas ir iniciatyvas.
pareiškėjus. Remti neformalių jaunimo grupių,
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
veiklas ir iniciatyvas, skirtas jaunimo
uţimtumui didinti.
2.3. Uždavinys – Uţtikrinti darbo su jaunimu plėtrą bei įvairių institucijų (mokyklų, kultūros,
bendruomenių centrų ir pan.) erdvių atitikimą jaunimo poreikiams ir prieinamumą jaunimui.
2.3.1. Įvertinti esamą poreikį ir numatyti
Atlikti jaunimo poreikių ir jiems patrauklių
įstaigas ar vietas, kuriose erdvė būtų pritaikyta erdvių analizę. Nustatyti, kuriose vietose
jaunų ţmonių poreikiams.
tikslinga sudaryti sąlygas jaunimui ir kur
jaunimui būtų patrauklu lankytis.
2.4. Uždavinys– Sistemingai vertinti ir kelti kompetencijas asmenų, dirbančių su jaunimu
kultūros, švietimo, sporto, socialinių reikalų ir kitose įstaigose, suteikiant ţinių apie neformalų
ugdymą bei darbą su jaunimu.
2.4.1. Kelti įstaigų (dirbančių su jaunimu) Iniciuoti mokymus įstaigų darbuotojams
darbuotojų darbo su jaunimu kompetencijas.
neformalaus ugdymo bei darbo su jaunimu
temomis arba stengtis deleguoti savivaldybės
įstaigų darbuotojus į kitų institucijų rengiamus
mokymus. Savivaldybei rengiant kvalifikacijos
kėlimo mokymus pačiai atsiţvelgti į Jaunimo
reikalų departamento patirtį ir įgyvendintas
iniciatyvas rengiant jaunimo darbuotojus.
2.4.2. Organizuoti mokymus su jaunimu
dirbančių institucijų darbuotojams, suteikiant
ţinių apie darbą su jaunimu ir neformalų
ugdymą.
2.5. Uždavinys– Sukurti neformalaus ugdymo kokybės vertinimo sistemą.
2.5.1. Įgyvendinti neformalaus ugdymo Išanalizuoti Švietimo ir mokslo ministerijos
krepšelio
sistemą
Švenčionių
rajono įgyvendinamą pilotinį neformalaus ugdymo
savivaldybėje.
krepšelio
diegimo
projektą.
Inicijuoti
neformalaus ugdymo krepšelio diegimą
savivaldybėje pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos rekomendacijas.
2.5.2. Parengta ir įdiegta neformalaus ugdymo Įtraukiant suinteresuotas šalis (jaunimo reikalų
kokybės vertinimo sistemą.
tarybą, jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas, kitus neformalaus ugdymo
veiklos teikėjus) sukurti neformalaus ugdymo
įsivertinimo ir/ar išorinio vertinimo sistemą.
Įvairiomis priemonėmis skatinti neformalaus
ugdymo teikėjus ja naudotis.
3. Tikslas – Kurti saugią aplinką jauniems žmonėms.
3.1. Uždavinys – Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis bei bendruomenėmis skatinti nusikalstamumo prevenciją.
3.1.1. Remti jaunimo organizacijų iniciatyvas Remti jaunimo organizacijų iniciatyvas ir
ir projektus.
projektus, skirtus nusikalstamumo prevencijai.
Skatinti institucijas veikiančias šioje srityje
aktyviai bendradarbiauti su jaunimo ar su

jaunimu dirbančiomis organizacijomis.
3.1.2. Finansavimo konkursuose įtraukti Finansavimo konkursuose įtraukti nuostatą,
nuostatą, suteikiančią daugiau balų teikiant suteikiančią daugiau balų teikiant paraiškas
paraiškas bendradarbiaujančioms jaunimo bendradarbiaujančioms jaunimo organizacijoms
organizacijoms ir valstybinėms institucijoms.
ir valstybinėms institucijoms.
3.2. Uždavinys – Ugdyti jaunų ţmonių sąmoningumą, ypatingą dėmesį kreipiant patyčių ir
psichologinio smurto jaunimo tarpe problemoms.
3.2.1. Parengti ir vykdyti mokinių klasių Išnaudoti savivaldybėje esamą ir kuriamą
(įtraukiant visa mokyklos bendruomenę) infrastruktūrą ir jaunimo darbuotojų rengimo
ugdymo, komandų formavimo, konfliktų procesą. Parengti klasių ugdymo programą ir ją
sprendimo ir kt. programas
įgyvendinti. Į įgyvendinimą įtraukti parengtus
jaunimo darbuotojus ir jaunimo organizacijas.
3.3. Uždavinys – Plėtoti socialinių ir psichologinių paslaugų sritį socialinę atskirtį patiriančiam
jaunimui
3.3.1. Atlikti esamų socialinių ir psichologinių Išanalizuoti esamą paslaugų teikimo situaciją,
paslaugų pagalbos sistemos analizę ir parengti surengti diskusijas su tiksline grupe, gauti jų
tobulinimo planą.
pasiūlymus. Pagal tai parengti siūlymų paketą
(tobulinimo
planą)
savivaldybės
administracijai. Plano įgyvendinimas turi
sudaryti sąlygas stebėti pokyčius sistemoje.
3.4. Uždavinys –Skatinti sveikatingumą ir fizinį jaunų ţmonių aktyvumą, rengti ir skleisti
informaciją apie sveiką gyvenimo būdą bei uţtikrinti įvairių priklausomybės formų prevenciją
3.4.1. Rengti švietėjiškas akcijas bei renginius, Remti bei pavaldţioms įstaigoms pavesti rengti
informuojančius jaunimą apie sveiką
švietėjiškas akcijas. Akcijų organizavimui
gyvenseną.
išnaudoti kitus įvykius, rajono šventes,
vykstančius renginius. Jų metu patraukliai,
novatoriškai skatinti jaunimą rinktis sveiką
gyvenimo būdą.
3.4.2. Bendradarbiaujant su kitų Lietuvos ir
Inicijuojant bendrus projektus ar veiklas
uţsienio savivaldybių institucijomis, perimti
susipaţinti ir išanalizuoti kitų Lietuvos ar
gerąją patirtį jaunimo nusikalstamumo
(uţsienio) savivaldybių patirtį dirbant jaunimo
prevencijos srityje.
nusikalstamumo prevencijos srityje. Siekti
bendro finansavimo pasitelkiant nacionalines ar
Europines programas. Siūlyti savivaldybės
mastu
įgyvendinti
gerosios
praktikos
pavyzdţius.
4. Tikslas – Skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame
gyvenime.
4.1. Uždavinys – Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje, kultūrinėje bei tarptautinėje
veikloje ir pilietinį aktyvumą.
4.1.1. Remti jaunimo organizacijų iniciatyvas Finansavimo konkursų nuostatuose numatyti
ir projektus, skatinančius savanorystę.
savanorystės jaunimo tarpe skatinimą kaip
vieną iš prioritetinių veiklų.
4.1.2. Rengti jaunimo veiklos pristatymus Inicijuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių
mokyklose.
organizacijų bei mokyklų bendradarbiavimą.
Sudaryti jaunimo veiklos pristatymų mokyklose
koncepciją ir ją įgyvendinti.
4.1.3. Į kultūrinių renginių organizavimą Savivaldybei ar savivaldybės teritorijoje
įtraukti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizuojant kultūrinius renginius įtraukti
organizacijas.
šioje srityje veikiančias jaunimo ar su jaunimu
dirbančias
organizacijas.
Konsultuotis
programos
sudarymo
bei
renginių

įgyvendinimo klausimais, siekti tikslingo
bendradarbiavimo.
4.1.4.
Remti
savivaldybės
teritorijoje Savivaldybės teritorijoje registruotai ar
vykstančius arba savivaldybės teritorijoje veikiančiai organizacijai laimėjus tarptautinius
veikiančių organizacijų inicijuojamus jaunimo finansavimo konkursus, paremti organizaciją
tarptautinius projektus.
papildomo reikalingo finansavimo klausimu.
Tai uţtikrins, jog organizacijos aktyviau teiks
paraiškas į įvairius fondus ir plėtos tarptautinę
veiklą.
4.2. Uždavinys – Sudaryti ir įgyvendinti programas jaunų ţmonių socialinių kompetencijų
ugdymui, remiantis neformalaus ugdymo ar darbo su jaunimu metodais.
4.2.1. Išplėtoti socialinių kompetencijų įgijimo Socialinių kompetencijų įgijimas uţtikrina
programą, remiantis neformalaus ugdymo
jauno ţmogaus raidą. Išplėtoti šiuo metu
metodais.
vykdomą programą orientuojantis į didesnį
programos prieinamumą jauniems ţmonėms.
Svarbu atkreipti dėmesį į šių įgūdţių įgijimą:
mokėjimas reikšti savo jausmus; mokėjimas
išgirsti, išklausyti draugą; pagalba; pagarba
vienas kitam; įsivaizdavimas kaip jaučiasi kitas
(empatija), bendradarbiavimas. Įgyvendinti
programą švietimo įstaigose ir socialiai
paţeidţiamo jaunimo tikslinei grupei.
4.3. Uždavinys– Uţtikrinti neformalaus ugdymo programų plėtrą, jų prieinamumą jauniems
ţmonėms, ypač kaimo vietovėse.
4.3.1. Vykdyti mobilaus jaunimo centro veiklą, Įvertinti mobilių jaunimo centrų veiklos patirtį
plėsti mobilių paslaugų prieinamumą jaunimui. kitose savivaldybėse, bei atsiţvelgiant į ją
suplanuoti plėtrą ir ją įgyvendinti.
4.4. Uždavinys – Švenčionių rajono savivaldybėje didinti jaunimo politikos biudţeto eilutę,
siekiant skatinti ir remti jaunimo organizacijas bei jaunimo iniciatyvas, taip pat institucinės
veiklos programas.
4.4.1. Didinti skiriamą biudţetą jaunimo
Uţtikrinti biudţeto, skiriamo jaunimo politikai
iniciatyvoms remti.
ir ypač jaunimo iniciatyvoms remti, didėjimą.
Tikslingai siekti skiriamo biudţeto augimo bent
20 % kasmet.
4.4.2. Sukurti institucinės veiklos rėmimo
Institucinės
veiklos
programos
leidţia
programą jaunimo ar su jaunimu dirbančioms
organizacijoms apsimokėti bazines veiklos
organizacijoms.
išlaidas, taip sustiprindamos jų potencialą
plėtoti veiklą.
4.4.3. Įvertinti jaunimo politikos
Atlikti analizę, įvertinti veikloms įgyvendinti
įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikį ir
reikalingų lėšų kiekį, sudaryti planą nurodant
sudaryti finansavimo ir lėšų pritraukimo
turimos išteklius bei galimybes pritraukti ar
planus.
gauti lėšas iš kitų nacionalinių ar Europinių
programų.
4.5. Uždavinys – Įtraukti jaunus ţmones į jaunimo politikos planavimą ir įgyvendinimą.
4.5.1 Organizuoti reguliarius susitikimus
Jaunimo reikalų taryba turi orientuotis į jaunų
jaunimui aktualiomis temomis, siekiant įtraukti ţmonių įtraukimą į jaunimo politikos
jaunus ţmones į savivaldybės jaunimo
dokumentų rengimą, konsultacijas. Organizuoti
politikos dokumentų rengimą.
reguliarius susitikimus tikslinėmis temomis,
pvz. Įsidarbinimas, tikslingas laisvalaikis,
paslaugos jauniems ţmonėms ir pan.
4.5.2. Rengti atvirus JRT posėdţius
Į
Jaunimo
reikalų
tarybos
posėdţių
aktualiomis jaunimui temomis, siekiant
darbotvarkes įtraukti ir kviesti savivaldybės

konsultuotis su jaunais ţmonėmis bei įtraukti
didesnį ratą nevyriausybinių jaunimo
organizacijų.
4.5.3. Atlikti jaunimo problematikos ir jaunimo
politikos kokybės vertinimo tyrimus.
4.5.4. Uţtikrinti Jaunimo problemų sprendimo
plano tęstinumą.

skyrių atstovus. Šių posėdţių metu, Jaunimo
reikalų tarybos narius supaţindinti su jaunimui
aktualių savivaldybės skyrių veikla, prioritetais.
Pagal patvirtintą metodiką atlikti tyrimus.
Parengti jaunimo problemų sprendimo plano
įgyvendinimo ataskaitą bei numatyti ţingsnius
naujo plano 2014-2016 m. rengimui.

