Nacionalinės
jaunimo
politikos
2011–2019 metų plėtros programos
įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų
plano
2 priedas
NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2011–2019 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017–2019 METŲ
VEIKSMŲ PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
Vertinimo kriterijų reikšmės
2017 metai
2018 metai
2019 metai
1 tikslas – užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą
Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

Atsakingi vykdytojai

1.1. Užtikrinti geresnes jaunimo užimtumo galimybes – skatinti ekonominį ir socialinį verslumą, sudaryti palankias sąlygas jauniems žmonėms aktyviai
dalyvauti darbo rinkoje bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus
P-1-1-1 Teritorinių darbo biržų klientų aptarnavimo skyrių, kuriuose
teikiamos Jaunimo darbo centrų paslaugos, skaičius

50

50

50

Lietuvos darbo birža prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – Lietuvos darbo birža)

–

–

Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija (toliau
– Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija)

–

Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Jaunimo
reikalų departamentas)

1

Lietuvos
Respublikos
reikalų ministerija

1.2. Sukurti geresnes sąlygas jaunimui ir jaunoms šeimoms apsirūpinti būstu
P-1-2-1 Atlikta analizė, kuri padės nustatyti priemones, padėsiančias
jaunimui ir jaunoms šeimoms apsirūpinti būstu

1

1.3. Skatinti jaunimą pritaikyti savo įgytus gebėjimus Lietuvoje, taip spręsti migracijos problemas
P-1-3-1 Atlikta visuomenės ir mokslo atstovų apklausa, padėsianti
nustatyti priemones, kurios paskatins jaunimą pritaikyti
įgytą išsilavinimą ir patirtį Lietuvoje

1

–

1.4. Kurti jaunimui saugią aplinką – užtikrinti veiksmingą jaunimo nusikalstamumo prevenciją
P-1-4-1 Suorganizuotas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų (programų) atrankos konkursas

1

1

vidaus

1.5. Plėtoti jaunimo sveikatos apsaugos sistemą – gerinti jaunimo sveikatos stebėseną, skatinti sveikatingumą ir fizinį aktyvumą bei užtikrinti įvairių
priklausomybės formų prevenciją
P-1-5-1 Įrengtų universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių skaičius

11

11

9

Kūno
kultūros
ir
sporto
departamentas
prie
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau –

2

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2017 metai
2018 metai
2019 metai

Atsakingi vykdytojai
Kūno
kultūros
departamentas)

P-1-5-2 Jaunimo sveikatos tinklo lankytojų skaičius (ne mažiau kaip)
(vnt.)

14 500

14 500

15 000

P-1-5-3 Atlikta jaunimo (18–29 m.) sveikatos priežiūros ir
gyvensenos analizė, remiantis Lietuvos suaugusių gyventojų
gyvensenos tyrimo duomenimis (vnt.)

–

1

–

ir

Sveikatos
mokymo
prevencijos centras

sporto

ir

ligų

Higienos institutas

2 tikslas – ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi,
asmenybę
2.1. Plėtoti neformalųjį švietimą, siekiant formaliojo ir neformaliojo švietimo sąveikos
P-2-1-1 Vaikų, dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo veiklose,
kurios finansuojamos tikslinėmis valstybės biudžeto
lėšomis, skaičius (procentais, nuo vaikų, besimokančių
bendrojo ugdymo mokyklose)

20

20

20

Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija (toliau –
Švietimo ir mokslo ministerija)

P-2-1-2 Sukurta ir veikianti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo sistema

–

–

–

Švietimo ir mokslo ministerija

Funkcionuojanti nesimokančių vaikų ir mokyklos
nelankančių mokinių informacinė sistema (NEMIS)

–

–

–

Švietimo ir mokslo ministerija

300 000

300 000

P-2-1-3

2.2. Sudaryti sąlygas jaunimo kultūrinei edukacijai, skatinti jaunimo kūrybiškumą
P-2-2-1 Vaikų ir jaunimo, dalyvavusių kultūrinės edukacijos veikloje,
skaičius

250 000

Lietuvos Respublikos
ministerija,
Lietuvos
taryba

kultūros
kultūros

2.3. Skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir ugdyti jų pilietines kompetencijas
P-2-3-1 Teritorinių darbo biržų Jaunimo darbo centruose
suorganizuotų seminarų apie teisėtą ir saugų darbą skaičius

45

45

45

Lietuvos Respublikos valstybinė
darbo inspekcija prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos,
Lietuvos darbo birža

P-2-3-2 Įgyvendintų mokymo programų, skirtų mokinių savivaldai
stiprinti, skaičius

10

10

10

Švietimo ir mokslo ministerija

3

Vertinimo kriterijų reikšmės
2017 metai
2018 metai
2019 metai
3 tikslas – išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą
Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

Atsakingi vykdytojai

3.1. Plėtoti esamas ir kurti naujas jaunimo užimtumui ir ugdymui palankias erdves – suteikti daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui
P-3-1-1 Jaunų žmonių, gavusių laisvalaikio užimtumo paslaugas savo
gyvenamojoje vietoje arba netoli jos, skaičius

17 000

18 000

21 000

Jaunimo reikalų departamentas

3.2. Tobulinti esamą pagalbos (metodinės, informacinės, psichologinės ir kt.) šeimai sistemą, siekiant spręsti šeimoje kylančias problemas
P-3-2-1 Nepasiturinčių gyventojų (tėvų, globėjų, rūpintojų), gavusių
lėšas bendravimo su vaiku kursams apmokėti, skaičius
3.3. Plėtoti turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo ugdymą laisvalaikiu
P-3-3-1 Finansuotų mobilaus darbo su jaunimu ir (ar) darbo su
jaunimu gatvėje programų skaičius

100

100

100

Socialinės
ministerija

–

12

14

Jaunimo reikalų departamentas

10

10

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

3.4. Formuoti teigiamą jaunimo požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę, vaikystę ir gyvybę
P-3-4-1 Surengtų veiklų ar priemonių (televizijos laidų, socialinių
10
reklamų, seminarų ir kitokių renginių), skirtų šeimos vertei
skatinti visuomenės gyvenime, pozityvių santykių šeimoje
svarbai bei kartų solidarumui skatinti skaičius
(vienetai)

apsaugos

ir

darbo

4 tikslas – sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į
organizuotą veiklą
4.1. Užtikrinti reikiamą paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms – gerinti jų organizacinius gebėjimus, išlaikyti savitumą ir veiklos
nuoseklumą
P-4-1-1 Jaunų žmonių, dalyvavusių finansuotose jaunimo
19 000
20 000
21 000
Jaunimo reikalų departamentas
organizacijų programose, skaičius
P-4-1-2 Per metus finansuotų jaunimo iniciatyvų (projektų), skirtų
jaunimo pilietinei, mokslinei, verslumo, kūrybinei ir
sportinei veiklai remti, skaičius

30

30

30

Švietimo ir mokslo ministerija

4.2. Skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti vietos bendruomenių gyvenime, nevyriausybinių organizacijų ir savanoriškoje veikloje
P-4-2-1 Sportinio pobūdžio programų ir projektų, skirtų vaikams ir
jaunimui, skaičius

6–7

6–7

6–7

Kūno kultūros ir sporto
departamentas

P-4-2-2 Savivaldybių, kuriose taikomas Nacionalinės savanoriškos
veiklos modelis, skaičius

4

8

12

Jaunimo reikalų departamentas

4

Vertinimo kriterijų reikšmės
Atsakingi vykdytojai
2017 metai
2018 metai
2019 metai
4.3. Skatinti aktyvų tautinių mažumų jaunimo dalyvavimą ekonominiame, pilietiniame ir viešajame gyvenime, padėti jiems integruotis į visuomenę
Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

P-4-3-1 Mokinių, dalyvavusių skirtingų mokomųjų kalbų mokyklų
rengiamuose edukaciniuose projektuose, skaičius

4 000

4 000

4 000

Švietimo ir mokslo ministerija

4.4. Skatinti Lietuvos jaunimo nevyriausybines organizacijas aktyviau bendradarbiauti su pasaulio lietuvių jaunimu, bendromis pastangomis užtikrinti tautinio
identiteto ir kultūros saugojimą bei puoselėjimą
P-4-4-1 Lietuvoje veiklą vykdančių jaunimo organizacijų ir užsienio
50
50
50
Jaunimo reikalų departamentas
lietuvių jaunimo organizacijų atstovų, dalyvavusių
bendradarbiavimui stiprinti skirtuose renginiuose, skaičius
4.5. Tobulinti teisinę bazę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai
P-4-5-1 Atlikta jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos
tobulinimo galimybių analizė

–

1

–

Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija

5 tikslas – užtikrinti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą plėtojant darnią, faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką
5.1. Sukurti struktūruotą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, siekiant, kad visa visuomenė vis geriau suvoktų jaunimo reikalus
P-5-1-1 Savivaldybių, kuriose veikia jaunimo informavimo ir
konsultavimo taškai, skaičius

35

37

40

Jaunimo reikalų departamentas

5.2. Užtikrinti nuoseklią jaunimo padėties stebėseną, formuoti faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką
P-5-2-1 Savivaldybių, kuriose atlikti jaunimo padėties tyrimai,
skaičius

0

0

60

Jaunimo reikalų departamentas

P-5-2-2 Savivaldybių, kuriose atlikti jaunimo politikos kokybės
vertinimai, skaičius

0

60

0

Jaunimo reikalų departamentas

P-5-2-3 Savivaldybių, kurioms suteiktos konsultacijos dėl jaunimo
problemų sprendimo planų vertinimo ir naujų jaunimo
problemų sprendimo planų parengimo, skaičius

60

60

0

Jaunimo reikalų departamentas

P-5-2-4 Savivaldybių, kuriose parengta jaunimo problemų sprendimo
planų pasiektų rezultatų lyginamoji analizė bei naujų

0

0

60

Jaunimo reikalų departamentas

5

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2017 metai
2018 metai
2019 metai

Atsakingi vykdytojai

jaunimo problemų sprendimo planų projektai, skaičius

P-5-2-5 Lietuvos mastu atlikta ir paviešinta jaunimo integravimo į
darbo rinką galimybių apklausa

1

1

1

Lietuvos darbo birža

50

Lietuvos darbo birža

5.3. Plėtoti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą vietos savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis
P-5-3-1 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijų, kurios
organizuoja posėdžius ir viešai skelbia svarstytinus
klausimus, pateikia rekomendacijas, skaičius

50

50

____________________________

