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PLANAS

Tikslai / uždaviniai / priemonės

Priemonės
įgyvendinimo rodikliai
(vertinimo kriterijus)

Vykdymo
terminas

Vykdytojas

1. Tikslas. Kurti ir plėtoti jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybes
1.1. Uždavinys. Užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant Lazdijų rajono
savivaldybės jaunimo politikos klausimus.
1.1.1. Užtikrinti SJRT veiklos
SJRT veikla nuolat
II–IV ketv.
SJRT nariai, JRK
viešinimą (metinius veiklos
viešinama Lazdijų rajono
planus, posėdžių protokolus,
savivaldybės interneto
veiklos ataskaitas skelbti Lazdijų
svetainėje
rajono savivaldybės interneto
svetainėje).
1.1.2. Pateikti pasiūlymus dėl
Pasiūlymų skaičius, 1
II–IV ketv.
SJRT nariai, JRK
jaunimo politikos įgyvendinimo
priemonių savivaldybės
administracijai, tarybai.
1.1.3. Dalyvauti konsultacijose,
Renginių skaičius, 1
II–IV ketv.
SJRT nariai, JRK
mokymuose, seminaruose bei
gerosios patirties sklaidos
renginiuose
1.1.4. Atlikti SJRT veiklos
Atliktų vertinimų
IV ketv.
SJRT nariai, JRK
vertinimą vadovaujantis Jaunimo
skaičius, 1
reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos patvirtintais
vertinimo kriterijais.
1.2. Uždavinys. Skatinti jaunų žmonių aktyvumą ir dalyvavimą jaunimo, jaunimo organizacijų, su
jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių veikloje.
1.2.1. Organizuoti veiklas,
Veiklų skaičius, 3
iniciatyvas, susitikimus, renginius
jaunimui, jaunimo
organizacijoms, dalyvauti jaunimo
organizacijų, su jaunimu
dirbančių organizacijų, neformalių
jaunimo grupių organizuojamuose
renginiuose.
1.3. Uždavinys. Efektyvinti jaunimo informavimą.

II–IV ketv.

SJRT nariai, JRK

2
1.3.1. Sukurti socialinio tinklo
„Facebook“ puslapį jaunimui ir
dalintis jaunimui aktualia
informacija

Informacija teikiama
II ketv.
socialinio tinklo
„Facebook“ puslapyje
„Lazdijų rajono
jaunimas“
2. Tikslas. Skatinti jaunuolių verslumą, integraciją į darbo rinką.

SJRT nariai, JRK

2.1. Uždavinys. Sudaryti galimybę jauniems žmonėms pradėti verslą.
2.1.1. Dalyvauti Lazdijų rajono
Bendrų iniciatyvų
III–IV ketv.
SJRT nariai, JRK
savivaldybės administracijos
skaičius, 3
projekto „Partnerystė. Verslumas.
Veiksmas“ veiklose
2.2. Uždavinys. Organizuoti moksleivių ir studentų užimtumą vasarą ir integraciją į darbo rinką.
2.2.1. Dalyvauti Lazdijų rajono
savivaldybės moksleivių ir
studentų užimtumo didinimo
programoje

Gavusių darbą jaunuolių
skaičius, 17

III ketv.

SJRT nariai, JRK

3. Tikslas. Stiprinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.
3.1. Uždavinys. Skatinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.
3.1.1. Bendradarbiauti ir
Susitikimų skaičius, 1
II–IV ketv.
SJRT nariai, JRK
organizuoti bendrus posėdžius,
susitikimus, renginius su Lazdijų
rajono savivaldybės narkotikų
kontrolės komisija, Lazdijų
policijos komisariato
bendruomenės pareigūnais,
mokyklų moksleivių savivaldomis
4. Tikslas. Įgyvendinti faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką
4.1. Uždavinys. Skatinti efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje.
4.1.1. Atlikti jaunimo situacijos
Apklausų, tyrimų
II–IV ketv.
SJRT nariai, JRK
savivaldybėje apklausas, tyrimus.
skaičius, 2
*Planas gali būti koreguojamas.
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