PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2020 m. vasario 13 d. protokolu Nr. VT-14
2020 metais Šiaulių miesto savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti jaunimo politikos sritys:
Nacionaliniu mastu išskirtos prioritetinės veiklos sritys
1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas:
Stiprinti jaunimo savanorius priimančias organizacijas (toliau – PO); suorganizuoti Po 2 susitikimus; stiprinti jaunimo savanorišką veiklą
organizuojančias organizacijas toliau – SVO); suorganizuoti 2 informacinius renginius, mokymus SVO organizacijoms; numatyti finansavimą jaunimo
savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų; skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje veikloje; organizuoti jauniems žmonėms
supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į savanorišką veiklą 2–3 skirtus renginius.
2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas:
Sudaryti sąlygas atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių veiklai ir plėtrai (užtikrinti finansavimą, sukurti teisinę bazę, įtraukti į planavimo
dokumentus ir t.t.); užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę; sudaryti sąlygas darbo su jaunimo gatvėje
veiklai jos plėtrai (užtikrinti finansavimą, sukurti teisinę bazę, įtraukti į planavimo dokumentus ir t.t.); užtikrinti darbo su jaunimu gatvėje teikiamų paslaugų
įvairovę ir kokybę; vystyti jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas.
3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra:
Skatinti jaunų žmonių aktyvumą ir dalyvavimą jaunimo, jaunimo organizacijų veikloje; užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant
savivaldybės jaunimo politikos klausimus; užtikrinti efektyvų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) darbą (SJRT veiklos planavimas ir
viešinimas); įvertintas SJRT veiklos atitikimas teisės aktuose numatytiems reikalavimams bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – JRD) pateiktoms rekomendacijoms; pateikti 5 SJRT pasiūlymai Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų,
susijusių su jaunimo politikos klausimais; pateikti 2 SJRT pasiūlymai (rekomendacijos) dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės
ilgalaikius (arba vidutinės trukmės) strateginio planavimo dokumentus; atliktas SJRT veiklos vertinamas pagal Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vertinimo
kriterijus, vadovaujantis JRD direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir
vertinimo rekomendacijų ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“.
Kitos veiklos sritys
4. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas:
Rengti ir JRD pateikti Savivaldybės duomenys dėl jaunimo politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu (pagal Departamento parengtą Jaunimo politikos
įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijų sąrašą), teikti informaciją apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusius neaktyvius jaunus žmones; atlikti
jaunimo politikos kokybės vertinimą.
5. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu:
Skatinti jaunimui palankias sąlygas gyventi ir dirbti savivaldybėje (jaunimo verslumo skatinimo programos, STEAM, INOSTART ir pan. programų
rėmimas).
6. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas:
Bendradarbiaujant su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros konsultantais suorganizuoti 1 renginį, skatinantį informacijos apie
Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusą galimybės sklaidą, pagal poreikį konsultuoti jaunus žmones.

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos planas
Tikslas

Uždaviniai
1.1 Parengti Jaunimo savanoriškos tarnybos
organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą

1. Jaunimo savanoriškos
tarnybos modelio
įgyvendinimas

Planuojami rezultatai

Terminas

Atsakingi asmenys

I ketv.

Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos (toliau –
SJRT) nariai,
Savivaldybės
administracijos jaunimo
reikalų koordinatorius
(toliau – JRK).

Jauni žmonės skatinami
savanoriauti.

1.2. Skirtas finansavimas Jaunimo
Numatytos lėšos biudžete.
savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui Planuojama iki 1400,00 eurų.
Šiaulių mieste.
1.3. Vykdoma informacijos sklaida apie
Informuoti kuo didesnį
savanorišką veiklą
jaunuolių ratą apie savanorystę.
1.4. Metinis aptarimas dėl Savanoriškos
Aptariami pasiekti rezultatai: PO
tarnybos modelio įgyvendinimo
organizacijų skaičius, skirtas
finansavimas, jaunų žmonių
skaičius atlikęs savanorystę.
2.1. Užtikrinti atvirojo jaunimo centro ir
Suderinti AJC veiklos planai ir
rezultatai.
2. Darbo su jaunimu formų atvirosios jaunimo erdvės teikiamą paslaugų
įvairovę ir kokybę
plėtros ir kokybės
užtikrinimas
2.2. Darbo su jaunimu gatvėje poreikio ir
Pristatytas darbo su jaunimu
galimybių tyrimo aptarimas bei paslaugos
gatvėje poreikis ir galimybės jį
įtraukimas į socialinių paslaugų 2020 m.
vykdyti nuo Šiauliuose.
planą.
3. Jaunimo įgalinimo ir
3.1. Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Jaunimo organizacijos, su
įtraukimo į pilietinę veiklą konkurso paskelbimas, finansuotų projektų
jaunimu dirbančios
galimybių kūrimas ir
stebėsena.
organizacijos, neformalios
plėtra.
jaunimo grupės gaus
Jaunų žmonių interesų
finansavimą savo idėjoms,
atstovavimas, sprendžiant
veikloms įgyvendinti. Didės
Savivaldybės jaunimo
jaunimo užimtumas.
politikos klausimus.
3.2. Dalyvauti jaunimo organizacijų, su
Užmegztas kontaktas su
Efektyvus Savivaldybės
jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių
jaunimu. Žinomos ir
jaunimo reikalų tarybos
jaunimo grupių organizuojamuose
sprendžiamos jaunimo
darbas.
renginiuose.
problemos.

I ketv.
SJRT nariai, JRK
I-IV ketv.

IV ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC,
SVO, PO
SJRT nariai, JRK,
SVO, PO

I ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC

I ketv.

SJRT nariai, JRK, VšĮ
Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos ir plėtros
biuras

I–IV ketv.

SJRT nariai, JRK,
Šiaulių jaunimo
organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“

II–IV ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC.
Šiaulių jaunimo
organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“

3.3. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos
komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose
sprendžiami jaunimo politikai aktualūs
klausimai.
3.4. Pateikti 5 pasiūlymus Savivaldybės
tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės
aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos
klausimais.
3.5. Pateikti 2 SJRT pasiūlymus
(rekomendacijas) dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo priemonių įtraukimo į
Savivaldybės ilgalaikius (arba vidutinės
trukmės) strateginio planavimo dokumentus.
3.6. Atliktas SJRT veiklos vertinamas pagal
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vertinimo
kriterijus, vadovaujantis JRD direktoriaus
2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105
(1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų
tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo
rekomendacijų ir vertinimo rekomendacijų
patvirtinimo“.
Esant poreikiui planas gali būti pildomas

Dalyvaudami komitetų,
komisijų posėdžiuose,
jaunimas turi puikias
galimybes tiesiogiai bendrauti
ir bendradarbiauti su politikais,
išsakyti savo nuomonę, spręsti
problemas ir formuoti jaunimo
politiką mieste. Įtraukti
jaunimo atstovus į įvairių
darbo grupių veiklą.
Pateikti pasiūlymai jaunimui
aktualiais klausimais.
Atliktas SJRT vertinimas,
ataskaita pateikta JRD.

I–IV ketv.

SJRT nariai, JRK,
Šiaulių jaunimo
organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“

