REGIONINĖS JAUNIMO POLITIKOS STIPRINIMO 2015–2017 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEMONĖS
Tikslas – stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą regionuose, užtikrinant tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ir
infrastruktūrą ir atsižvelgiant į jaunimo poreikius
Uždaviniai ir priemonės

Laikotarpis

Įgyvendinimui skiriamos
lėšos
(tūkst. Lt)
2015
2016
2017

Atsakinga institucija

1 uždavinys. Plėtoti valstybės, vietos savivaldos institucijų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei verslo subjektų bendradarbiavimą,
siekiant stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje ir užtikrinti, kad jaunimo politikai būtų skiriamas pakankamas dėmesys
1.1. Organizuoti kompetencijos kėlimo
veiklas (mokymus, seminarus ir kt.)
savivaldybių jaunimo reikalų taryboms,
siekiant stiprinti jų veiklą
1.2. Įtraukti suinteresuotus atstovus iš
įvairių institucijų jaunimui aktualiems
klausimams
spręsti,
organizuojant
išplėstinius savivaldybių jaunimo reikalų
tarybų posėdžius
1.3. Remti regionines jaunimo organizacijų
tarybas, konkurso būdu finansuojant jų
plėtrą ir stiprinti jau veikiančias, sudarant
sąlygas kelti narių kompetenciją 1
1.4. Užtikrinti ilgalaikės pagalbos jaunimui
planavimą,
organizuojant
susitikimus
savivaldybėse dėl jaunimo politikos ir
savivaldybės
jaunimo
reikalų
koordinatoriaus funkcijų įgyvendinimo
1

2015–2017 m.

2015–2017 m.

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

2015–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
savivaldybės

2015–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas
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1.5. Organizuoti savivaldybių jaunimo
reikalų
koordinatorių
kvalifikacijos
tobulinimą
viešojo
administravimo,
gebėjimo planuoti bei organizuoti jaunimo
veiklą,
valstybės
ir
savivaldybės
bendradarbiavimo, darbo su jaunimu ir
jaunimo organizacijomis klausimais
1.6. Įtraukti verslo organizacijų atstovus į
Jaunimo problemų sprendimo planuose ir
kituose planavimo dokumentuose numatytų
priemonių įgyvendinimą
1.7. Sudaryti sąlygas jaunimo lyderiams
kelti kompetenciją apie kokybišką interesų
atstovavimą, organizuojant jiems mokymus
1.8. Stiprinti verslo, darbdavių, jaunimo ir
vietos
savivaldos
institucijų
bendradarbiavimą bei veiklų inicijavimą,
atsižvelgiant į savivaldybės specifiką,
konkurso
būdu
remiant
projektus
tarpinstituciniam
bendradarbiavimui
skatinti
1.9.
Vykdyti
savivaldybių
jaunimo
problemų sprendimo planų ir kitų
planavimo
dokumentų
stebėseną
ir
užtikrinti jų įgyvendinimo tęstinumą2

2

2015–2017 m.

Savivaldybės,
Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių
asociacija

2015–2017 m.

Savivaldybės,
Jaunimo reikalų departamentas,
Socialiniai partneriai

2015–2017 m.

Jaunimo reikalų departamentas

2015–2017 m.

2015–2017 m.

100

100

100

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
Asocijuotos verslo struktūros

200

100

Jaunimo reikalų departamentas,
Savivaldybės
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1.10. Atlikti jaunimo problematikos tyrimų 3
lyginamąją analizę savivaldybėse
1.11. Vykdyti faktais ir žiniomis grįstą
regioninės jaunimo politikos įgyvendinimą
atliekant jaunimo politikos kokybės
vertinimo tyrimus savivaldybėse4
1.12. Inicijuoti suinteresuotų grupių
pasitarimus
socialiai
atskirto,
delinkventinio, pažeidžiamo bei problemas
patiriančio
jaunimo
problemoms
ir
užimtumo galimybių didinimui aptarti
1.13. Inicijuoti jaunimo, su jaunimu
dirbančių
organizacijų
ir
vietos
bendruomenių
partnerystę,
siekiant
atstovauti vietos gyventojų bendruosius
interesus ir spręsti vietos problemas
1.14.
Vienyti
jaunimo
politikoje
dalyvaujančias institucijas skatinant sveiką
gyvenimo būdą propaguojančio jaunimo
pozityvaus įvaizdžio stiprinimą
1.15. Paslaugų pirkimo iš jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų skatinimo
programa

2016 m.
2015 m.

Jaunimo reikalų departamentas
Savivaldybės
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas, savivaldybės

2015–2017 m.

Jaunimo reikalų departamentas, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
savivaldybės

2015–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas, Žemės ūkio
ministerija, savivaldybės, vietos veiklos
grupės

2015–2017 m.

Sveikatos apsaugos ministerija, Jaunimo
reikalų departamentas, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, Švietimo ir mokslo
ministerija, savivaldybės
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
savivaldybės

2015–2017 m.

1.16. Remti Lietuvos ir užsienio jaunimo
2015–2017 m.
25
25
25
Užsienio reikalų ministerija
organizacijų veiklą, skirtą Lietuvos ir
užsienyje
gyvenančių
lietuvių
bendradarbiavimui puoselėti
2 uždavinys. Skatinti jaunimo darbinį užimtumą ir kokybišką laisvalaikį, atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės specifiką

3
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4
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2.1. Skatinti mokyklas kviestis verslo,
valdžios,
nevyriausybinio
sektoriaus
atstovus, siekiant supažindinti moksleivius
su veiklos po mokyklos baigimo
galimybėmis
2.2. Plėtoti ir stiprinti jaunimo profesinio
informavimo ir orientavimo paslaugų
teikimą
2.3. Konkurso būdu finansuoti projektus,
skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypač
skiriant dėmesį jaunimui kaime, jo
problemoms spręsti, aktyvumui didinti
2.4. Įtraukti nuteistus asmenis į visuomenei
naudingą veiklą, siekiant pozityvesnio
požiūrio į izoliuotus nuo visuomenės jaunus
žmones
2.5. Skatinti suteikti jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms savivaldybės
turimas
nenaudojamas
patalpas
savanoriškai, visuomenei naudingai veiklai
vykdyti
2.6. Teikti paramą jaunųjų ūkininkų
įsikūrimui
2.7. Suteikti nuolaidas jaunam žmogui
įsigyjant verslo liudijimą
2.8. Stiprinti atvirus jaunimo centrus
tobulinant
jaunimo
darbuotojų
kompetencijas
verslumo
srityje,
organizuojant jaunimo darbuotojų ir verslo
sektoriaus atstovų susitikimus bei skatinant
jų bendradarbiavimą
2.9. Sukurti jaunimo į(si)darbinimo modelį,
apimantį
pagalbą
nuo
profesinio
pasirengimo,
praktinių
įgūdžių
iki

2015–2017 m.

Švietimo ir mokslo ministerija,
savivaldybės

2015–2017 m.

Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės,
Lietuvos darbo birža

2015–2017 m.

100

100

100

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
Asocijuotos verslo struktūros

2015–2017 m.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
Kalėjimų departamentas)

2015–2017 m.

Savivaldybės

2015–2017 m.
2015–2017 m.
2015–2017 m.

2015–2017 m.

3700

3700

3700

Žemės ūkio ministerija
Ūkio ministerija,
savivaldybės
Jaunimo reikalų departamentas
Ūkio ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Asocijuotos verslo struktūros

Lietuvos darbo birža, Švietimo ir mokslo
ministerija, Ūkio ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

nuolatinio įsidarbinimo 5
2.10. Įgyvendinti vaikams ir jaunimui
skirtas kultūros bei kultūrinės edukacijos
skatinimo iniciatyvas

Jaunimo reikalų departamentas
2015–2017 m.

3 uždavinys. Didinti jaunimo motyvaciją ir galimybes pačiam ieškotis veiklos
3.1. Plėtoti ir stiprinti atvirą darbą su
2015–2017 m.
jaunimu,
plėsti
mobilių
paslaugų
prieinamumą jaunimui6
3.2. Tobulinti asmenų, dirbančių su
2015–2017 m.
jaunimu, kompetencijas
3.3. Stiprinti mokinių (14–18 m.) pilietinio
dalyvavimo mokykloje gebėjimus ir
įgūdžius
3.4. Remti jaunų žmonių inicijuojamus
socialinio verslo projektus, ypač skatinant
socialinio verslo plėtrą mažesniuose
miesteliuose ir kaimuose
3.5. Skatinti jaunimą grįžti į rajonus,
suteikiant lengvatas norintiems kurti
smulkų ir vidutinį verslą savivaldybėje bei
skleidžiant gerąją asmenų, grįžusių ir
įsikūrusių
mažuose
miesteliuose ar
kaimuose, patirtį

2015–2016 m.

2015–2017 m.

2015–2017 m.

Kultūros ministerija,
Švietimo ir mokslo ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
savivaldybės
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
savivaldybės
Ūkio ministerija

Savivaldybės,
Ūkio ministerija

5

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo priemonė

6
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3.6. Inicijuoti jaunimo, grįžusio iš užsienio
gyventi, mokytis ir dirbti į savivaldybę,
kompetencijų stiprinimą
3.7. Inicijuoti verslo idėjų muges –
diskusijas, sudarančias sąlygas jaunimui
pristatyti savo idėjas verslo atstovams

2015–2017 m.

3.8. Užtikrinti jaunimo situacijos stebėseną,
sudaryti sąlygas jaunimo informavimui bei
skleisti pozityvų įvaizdį apie jaunimo veiklą
3.9. Skatinti verslo atstovus (jaunimo
verslumo koordinatorius) teikti jaunimui
informaciją apie veiklos galimybes
savivaldybėje, taip siekiant motyvuoti
jaunus žmones po studijų grįžti į
savivaldybę
3.10. Organizuoti mokymus nuteistiems
jaunuoliams, skatinant juos siekti bendrojo
ir specialiojo išsilavinimo,
sudaryti
galimybę įgyti profesinių ir praktinių
įgūdžių, suteikti aktualios informacijos apie
socialinę paramą, švietimo paslaugas,
įsidarbinimo galimybes, taip pat teisinės
informacijos, susijusios su jų grįžimu į
laisvę7
3.11. Inicijuoti ir vykdyti projektus,
formuojančius darbdavių teigiamą požiūrį į
iš įkalinimo įstaigų grįžusius jaunuolius8

2015–2017 m.

2015–2017 m.

Lietuvos darbo birža, Jaunimo reikalų
departamentas,
Savivaldybės
Ūkio ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
Asocijuotos verslo struktūros

2015–2017 m.

Jaunimo reikalų departamentas,
Socialiniai partneriai,
savivaldybės
Ūkio ministerija,
Lietuvos darbo biržą,
savivaldybės,
Asocijuotos verslo struktūros

2015–2017 m.

Kalėjimų departamentas

2015–2017 m.

Lietuvos darbo birža,
Savivaldybės,
Asocijuotos verslo struktūros

7
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3.12. Vykdyti jaunų bedarbių ir asmenų,
įspėtų apie atleidimą, profesinį mokymą ir
perkvalifikavimą derinant su darbo vieta9
3.13. Inicijuoti ir vykdyti priemones,
skatinančias bendrojo ugdymo mokyklų,
nevyriausybinių organizacijų ir kitų
institucijų
bendradarbiavimą,
siekiant
efektyvinti socialinių valandų panaudojimą
3.14. Ugdyti įmonių praktikos vadovų ir
praktikantų kompetencijas

2015–2017 m.

Lietuvos darbo birža

2015–2017 m.

Švietimo ir mokslo ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas

2015–2017 m.

Švietimo ir mokslo ministerija,
Asocijuotos verslo struktūros

3.15. Teikti informacinę ir metodinę
pagalbą mokykloms, siekiant stiprinti
formaliojo švietimo institucijose veikiančią
mokinių savivaldą
3.16. Koordinuoti tarptautinės jaunimo
apdovanojimo programos The Duke of
Edinburgh‘s International Award Lietuva
įgyvendinimą Lietuvoje

2015–2017 m.

Švietimo ir mokslo ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas

4.1. Siekti mokyklų ar kitų įstaigų, kuriose
esama laisvalaikio praleidimui tinkama
bazė, atvirumo ir prieinamumo jaunimui ir
su jaunimu dirbančioms organizacijoms
4.2. Kompleksiškai plėtoti ir pritaikyti
viešąją infrastruktūrą ir erdves jaunimo ir
jaunų šeimų lankymui bei poilsiui (įrengti
pandusus, viešose erdvėse įrengti kūdikių
maitinimo ir vystymo vietas, užtikrinti
darželių teritorijų atvirumą pasibaigus jų

2015–2017 m.

Savivaldybės

2015–2017 m.

Savivaldybės,
Vidaus reikalų ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
Didžiosios Britanijos ambasada Lietuvoje,
Savivaldybės
4 uždavinys. Pritaikyti savivaldybių teritorijoje esančią infrastruktūrą jaunimo, ypač jaunų šeimų, poreikiams

9
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darbo valandoms ir kt.)
4.3. Plėsti dviračių takų tinklą bei įrengti
reikalingą infrastruktūrą prie mokyklų,
neformalaus švietimo, kultūros įstaigų
4.4. Plėtoti esamus ir kurti naujus atvirus
jaunimo centrus ir erdves10, panaudojant
savivaldybėms
priklausančius
nenaudojamus pastatus
4.5. Peržiūrėti teisinę bazę dėl mokyklinių
autobusų panaudojimo kitoms nei mokinių
vežiojimas reikmėms (pvz., ne mokyklinio
amžiaus jaunimo vežimas į renginius ir kt.)
4.6. Gerinti susisiekimą maršrutiniais
autobusais vasaros ir savaitgalių metu

2015–2017 m.

2015–2017 m.

Savivaldybės,
Kūno kultūros ir sporto departamentas,
Vidaus reikalų ministerija
Savivaldybės,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas

2015–2017 m.

Savivaldybės

2015–2017 m.

Savivaldybės

5 uždavinys. Gerinti jaunimui aktualios informacijos savivaldybėse apie vykdomą jaunimo politiką, švietimą, darbinio užimtumo ir laisvalaikio
galimybes, sveikatos stiprinimą, nusikalstamumo prevenciją ir kt., sklaidą
5.1. Rengti ir skleisti informaciją jaunimui
2015–2017 m.
Savivaldybės, Sveikatos apsaugos ministerija
aktualiais sveikatos klausimais
5.2. Rengti ir skleisti informaciją, siekiant
2015–2017 m.
Kalėjimų departamentas
formuoti pozityvią visuomenės nuomonę
apie bausmę atliekančius jaunuolius
5.3. Užtikrinti kokybiško darbo su jaunimu
2015–2017 m.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
plėtrą rajone, plėtojant įvairias darbo su
Jaunimo reikalų departamentas,
jaunimu formas (mobilus darbas, gatvės
savivaldybės
11
darbas ir kt.)
5.4. Diegti naujus ir stiprinti jau esamus
2015–2017 m.
Savivaldybės,
jaunimo informavimo – konsultavimo
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
10

Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano priemonė

11

Lėšos šiai priemonei numatytos Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano priemonė

taškus ir centrus savivaldybėse
5.5. Ugdyti jaunimo ir su jaunimu dirbančių
institucijų atstovų informacinį raštingumą,
skleisti informaciją apie socialinių tinklų
galimybes
5.6. Skleisti informaciją apie trumpalaikį
(sezoninį) darbą, nepilnamečių bei kitas
jaunimo į(si)darbinimo galimybes ir skatinti
jaunus žmones įsidarbinti
5.7. Siekti, kad savivaldybių internetinėse
svetainėse būtų pateikiama visa aktuali
informacija jaunimui apie užimtumą,
švietimą, sveikatą, kultūros renginius ir kt.
5.8. Inicijuoti ir skatinti jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų bendrus
projektus bendradarbiaujant su policija ir
kitomis suinteresuotomis institucijomis
žalingų įpročių bei nusikalstamumo
prevencijai vykdyti
5.9. Siekti glaudesnio bendradarbiavimo
tarp institucijų, jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų rengiant bendras
apskrito stalo diskusijas dėl socialinės
atsakomybės ir/ar pozityvios tėvystės
jaunimo ugdymo sistemoje, integruojant
teisinį, ekonominį, psichologinį, lytinį
švietimą bei informavimą
5.10. Teikti pasiūlymus dėl valstybės
remiamos konsultacijos (pagalbos) sistemos
sukūrimo
norintiems
susituokti,
besilaukiantiems ir susilaukusiems vaikų,
pritraukiant
psichologus,
mediatorius,
teisininkus

Jaunimo reikalų departamentas
2015–2017 m.

Savivaldybės,
Jaunimo reikalų departamentas

2015–2017 m.

Lietuvos darbo birža,
Savivaldybės

2015–2017 m.

Savivaldybės

2015–2017 m.

Savivaldybės,
Vidaus reikalų ministerija

2015–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
savivaldybės

2015–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentas,
savivaldybės

5.11.
Nuolat
teikti
informaciją
nacionaliniam jaunimo informavimo ir
konsultavimo portalui
5.12. Analizuoti užsienio šalyse gyvenančio
Lietuvos jaunimo poreikius, siekiant
išsiaiškinti, kas motyvuotų juos grįžti
gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą

2015–2017 m.

Jaunimo reikalų departamentas,
savivaldybės

2015–2017 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija,
Migracijos departamentas

