Jaunimo reikalų tarybos 2022 m. sausio 18 d.
posėdžio protokolo Nr. JP-1 priedas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

Tikslas
Užtikrinti efektyvų
savivaldybės
jaunimo reikalų
tarybos darbą,
formuoti
savivaldybės
jaunimo politiką

Užtikrinti jaunų
žmonių interesų
atstovavimą,
sprendžiant
savivaldybės
jaunimo politikos
klausimus

Uždavinys (-iai)

Planuojami rezultatai ir
įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
1.1.Organizuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – Posėdžiai organizuoti, kaip
SJRT) posėdžius.
numatyta SJRT nuostatuose,
ne mažiau kaip 4 SJRT
posėdžiai per metus

Atsakingi asmenys
SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

1.2.Organizuoti išplėstinius SJRT posėdžius, pakviečiant
suinteresuotas institucijas, jaunimo organizacijas

Suorganizuoti išplėstiniai
posėdžiai (ne mažiau kaip 2).
Priimtų
sprendimų/pasiūlymų
skaičius.

SJRT pirmininkė, nariai,
Jaunimo reikalų
koordinatorė

1.3.Užtikrinti SJRT veiklos planavimą ir viešinimą: parengti ir
patvirtinti metinį veiklos planą, veiklos ataskaitą.
Posėdžių protokolus, veiklos planą ir ataskaitą viešinti
interneto svetainėje www.joniskis.lt
2.1. Skatinti, kad į savivaldybės komisijų ar darbo grupių
sudėtį būtų įtraukti savivaldybės jaunimo organizacijų arba
SJRT jaunimo atstovai

SJRT veikla planuojama ir
viešinama nuolat

SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

Savivaldybės jaunimo
organizacijų tarybos ir / arba
SJRT jaunimo atstovų, kurie
įtraukti į savivaldybės
komisijų, darbo grupių
veiklą, skaičius (ne mažiau
kaip 2 atstovai)
Pateikta ne mažiau kaip 2
pasiūlymai / rekomendacijos
skaičius

SJRT pirmininkė, nariai

2.2. Pateikti savivaldybės tarybai/administracijai pasiūlymus
ar rekomendacijas dėl jaunimo politikos priemonių
įgyvendinimo

2
2.3. Dalyvauti tarpinstituciniuose posėdžiuose/renginiuose ir
atstovauti SJRT

3.

4.

5.

6.

Dalyvauta ne mažiau kaip 2
posėdžiuose/renginiuose

2.4. Pateikti rekomendacijas dėl Jaunimo iniciatyvų projektų
finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis
prioritetų.

Pateikti ne mažiau kaip 2
prioritetai

Skatinti jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje
veikloje, stiprinti
savanorius
priimančias
organizacijas

3.1. Dalyvauti posėdyje/renginyje, kuris skirtas savanorius
priimančioms organizacijoms ir pateikti informaciją,
supažindinti su Jaunimo savanoriškos tarnybos programa ir
savanorystės galimybėmis rajone.
3.2. Dalyvauti Jaunimo savanoriškos tarnybos programos
įgyvendinimo aptarimo susitikimuose, pateikti siūlymus, teikti
metodinę pagalbą savanorius priimančioms organizacijoms

Užtikrinti darbo su
jaunimu formų
plėtrą ir kokybę

4.1. Analizuoti galimybes, vykdyti stebėseną ir teikti
pasiūlymus dėl jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę
veiklą galimybių kūrimo ir plėtros.

Dalyvauta mažiau kaip 2
posėdžiuose/renginiuose,
pateikta informacija apie
Jaunimo savanorišką tarnybą
Kartu su savanorius
priimančiomis
organizacijomis dalyvauta ne
mažiau kaip 2 susitikimuose,
pagal poreikį teikta metodinė
pagalba
Pateikti ne mažiau kaip 2
pasiūlymai

Skatinti SJRT ir
savivaldybės
institucijų,
organizacijų
bendradarbiavimą
Užtikrinti, kad
rajono įstaigoms ir
organizacijoms būtų
pateikti pasiūlymai

SJRT pirmininkė, nariai

SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

Jaunimo reikalų
koordinatorė, nariai

4.2. Inicijuoti mokymų jaunimo organizacijoms ir jaunimo
lyderiams apie saugių, nesmurtinių santykių tarp jaunimo
ugdymą, smurto formų atpažinimą, organizavimą

Inicijuotas ne mažiau kaip
vienerių mokymų
organizavimas

Jaunimo reikalų
koordinatorė, nariai

Organizuoti išvykas į rajono ugdymo įstaigas, jaunimo
organizacijas, supažindinti mokinius su jaunimo politika,
galimybėmis įsitraukti į visuomeninę veiklą per jaunimo
organizacijas, savanorišką veiklą

Dalyvauta ne mažiau kaip 5
išvykose

SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė, nariai

Aptartos priemonės ir programos, mažinančios COVID-19
pandemijos sukeltas pasekmes jaunimui, pateikti pasiūlymai
už priemonių įgyvendinimą atsakingoms institucijoms

Aptarti ir pateikti ne mažiau
kaip 2 pasiūlymai

SJRT pirmininkė, nariai

3

7.

dėl priemonių,
mažinančių
COVID-19
pandemijos sukeltas
pasekmes jaunimui
Užtikrinti Europos
jaunimo metų ir
Lietuvos jaunimo
metų minėjimą

Inicijuoti Europos jaunimo metų ir Lietuvos jaunimo metų
minėjimo renginius rajone. Dalyvauti, prisidėti organizuojant
Europos jaunimo metų ir Lietuvos jaunimo metų minėjimo
renginius Respublikos mastu.

Rajono įstaigos paskatintos
įtraukti į savo veiklas
Europos jaunimo metų ir
Lietuvos jaunimo metų
minėjimo renginius.
Organizuotas „Jaunimo
parko“ idėjos įgyvendinimas
Joniškio rajone

_____________________________________________

SJRT pirmininkė, nariai

