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Priemonė

Veikla

1. Organizuoti mokymus jaunimui,
jaunimo neformalioms grupėms bei
jaunimo organizacijoms apie
finansavimo paiešką, projektų rašymą,
jaunimo veiklą ir darbą su jaunimu.

1.1. Pakeitus jaunimo veiklos finansavimo
tvarką, suorganizuoti mokymus
norintiems teikti paraiškas 2014 m. apie
projektų rašymą, finansavimo paiešką ir
pan.

2. Organizuoti reguliarius bendrus
susitikimus, diskusijas su jaunimu
dirbančių institucijų, NVO ir jaunimo
atstovais.

2.1. Suorganizuoti susitikimą su
Kalvarijos savivaldybės mokinių
taryba, ,,Apskritu stalu“ (nusimatyti
bendras veiklas), jaunimo
organizacijomis.

3. Surengti atviro darbo su jaunimu
klausimus nagrinėjančią ir atviras
erdves, centrus pristatančią
konferenciją savivaldybės politikams,
administracijos darbuotojams, kitiems
potencialiai suinteresuotiems
asmenims.

Vykdymo
terminas

Vykdytojas

Finansavimas

Spalio mėn.

Jaunimo reikalų
taryba (toliau –
JRT);
Jaunimo reikalų
koordinatorius
(toliau – JRK).

Papildomų lėšų
poreikio nėra

Lapkričio
mėn.

JRT;
JRK.

Papildomų lėšų
poreikio nėra

JRT;
JRK.

Kalvarijos
savivaldybės
kultūros, sporto ir
bendruomeninės
veiklos plėtros
programai skirtos
lėšos (toliau –
programos lėšos).

3.1. Suorganizuoti pažintinę kelionę po
Lietuvoje veikiančius jaunimo centrus ir
atviras jaunimo erdves.

Balandžio –
liepos mėn.

3.2. Patirtį pristatyti jaunimui, politikams,
administracijos darbuotojams ir kt. su
jaunimu dirbančioms įstaigoms.

Rugpjūčio –
gruodžio
mėn.
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4. Plėsti atviras erdves jaunimui
savivaldybėje.

5. Skatinti jaunimą įsitraukti į
policijos rėmėjų veiklą.

6. Į kultūrinių renginių organizavimą
įtraukti jaunimo organizacijas ir
aktyvų jaunimą, pirmenybę teikiant
kaimo vietovių jaunimui.
7. Organizuoti gretimų savivaldybių
jaunimo organizacijų, jaunimo
politikos veikėjų, su jaunimu
dirbančių institucijų atsto vų bendrus
renginius, skirtus pasidalinti skirtingų
savivaldybių gerąja patirtimi bei
skatinančius jaunimo organizacijų
bendradarbiavimą regioniniu
lygmeniu.
8.1. Organizuoti mokymus JRT
nariams.

Veikla

Vykdymo
terminas

Vykdytojas

Finansavimas

JRT;
JRK.

Papildomų lėšų
poreikio nėra.

Birželio mėn.

JRT.

Papildomų lėšų
poreikio nėra.

6.1. Suorganizuoti susitikimą – diskusiją
su kultūros centro darbuotojais, nusimatyti
jaunimo įtraukimo į kultūrinių renginių
organizavimą galimybes bei priemones.

Gegužės
mėn.

JRT;
JRK.

Papildomų lėšų
poreikio nėra.

7.1. Stiprinti bendradarbiavimą su Lazdijų
r.sav. ir Alytaus r.sav., susitinkant su šių
savivaldybių JRT, pasidalijant patirtimis.

Balandžio
mėn.
JRT;
JRK.

Programos lėšos;
ES parama.

JRT;
JRK.

Programos lėšos;
ES parama.

4.1. Susitikti su kaimo jaunimu,
bendruomenėmis, pristatant darbo su
jaunimu principus, atvirų jaunimo erdvių
koncepciją.

Rugpjūčio –
rugsėjo mėn.

4.2. Susitikime su kultūros centro
darbuotojais, juos supažindinant su atviro
darbo su jaunimu principais, atvirų erdvių
koncepcija.

Gegužės
mėn.

5.1. Susitikti su policijos atstovais.
5.2. Suorganizuoti diskusiją apie jaunųjų
policijos rėmėjų veiklą ir pan.

7.2. Parengti ir vykdyti bendrą projektą.

8.1. Suorganizuoti mokymus JRT
nariams.

Balandžio –
gruodžio
mėn.
Rugpjūčio
mėn.
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Veikla

Vykdymo
terminas

Vykdytojas

Finansavimas

Visus metus

JRT.

Papildomų lėšų
poreikio nėra.

Visus metus

JRT.

Papildomų lėšų
poreikio nėra.

JRT;
JRK.

Papildomų lėšų
poreikio nėra.

9.1. Skelbti apie vykusius posėdžius
savivaldybės internetinėje svetainėje.

9.1. Viešinti savivaldybės JRT veiklą.

10. Parengti ir pateikti JRT
rekomendacijas skirtingiems
savivaldybės administracijos skyriams
dėl jų vykdomos veiklos.

11. Rengti įvairių jaunimui aktualių
sričių (kultūros, sporto, ugdymo ir t.t.)
aktualijas aptariančius atvirus JRT
posėdžius, įtraukiant susijusių įstaigų
ir organizacijų atstovus, specialistus,
dirbančius su jaunimu, savivaldybės
tarybos narius.

9.2. JRT nuostatus, sudėtį, veiklos planus
ataskaitas ir kitus
dokumentus skelbti savivaldybės
internetinėje svetainėje.
9.3. Informaciją apie JRT organizuotus
renginius skelbti visomis informavimo
priemonėmis ir kanalais.
10.1. Nagrinėjamų sričių išskyrimas;
10.2. Dokumentų, esamos situacijos
analizavimas;
10.3. Rekomendacijų parengimas ir
pateikimas.
11.1. Atviras JRT posėdis ,,Jaunimas ir
kultūra“.

Gegužės
mėn.

11.2. Atviras JRT posėdis ,,Jaunimas ir
policija“.

Birželio mėn.

11.3. Atviras JRT posėdis ,,Jaunimo ir
vietos bendruomenės bendradarbiavimo
galimybės“.

Rugsėjo mėn.

11.4. Atviras JRT posėdis ,,Jaunimo ir su
jaunimu dirbančių nevyriausybinių
organizacijų, mokinių savivaldos
institucijų veikla ir problemos.“

Lapkričio
mėn.
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12. Įtraukti jaunimo atstovus į
savivaldybės aktualių ilgos ir
vidutinės trukmės planavimo
dokumentų rengimą, įgyvendinimą ir
stebėseną.

13. Užtikrinti savivaldybėje svarstomų
jaunimui aktualių ir su jaunimu
susijusių projektų informacijos
sklaidą.

Veikla

Vykdymo
terminas

Vykdytojas

Finansavimas

12.1. Pagal poreikį siūlyti JRT narius į
savivaldybės tarybos, administracijos
sudaromas darbo grupes, komisijas ir pan.

Visus metus

JRT;
JRK.

Papildomų lėšų
poreikio nėra.

Visus metus

JRT.

Papildomų lėšų
poreikio nėra.

13.1. Savivaldybės tarybai ir
administracijai persiunčiami JRT
svarstomų jaunimui aktualių dokumentų
projektai bei kita aktuali informacija.
13.2. Teikti viešus siūlymus ir
rekomendacijas savivaldybės tarybai,
administracijai, įstaigoms dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo savivaldybėje.

_________________________________
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