PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybos
2019 m. balandžio 9 d. sprendimu posėdžio protokolas Nr. jr - 2
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2019 metų veiklos plano ataskaita

Sutrumpinimai:
JRT – jaunimo reikalų taryba
JRK – jaunimo reikalų koordinatorius
JPSP – jaunimo problemų sprendimo planas
JRD – Jaunimo reikalų departamentas
SOCMIN – Socialinė apsaugos ir darbo ministerija
JGI – Jaunimo garantijų iniciatyvos
2019 metais Varėnos rajono savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti jaunimo politikos sritys:
Nacionaliniu mastu išskirtos prioritetinės veiklos sritys
1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas
a) Stiprinti jaunimo savanorius priimančias organizacijas.
b) Stiprinti jaunimo savanorišką veiklą organizuojančias organizacijas.
c) Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje veikloje.
2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
a) Sudaryti sąlygas atvirųjų jaunimo erdvių veiklai ir / ar jos plėtrai (užtikrinti finansavimą, sukurti teisinę bazę, įtraukti į planavimo dokumentus ir t.t.)
b) Užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę
c) Sudaryti sąlygas mobiliojo darbo su jaunimo veiklai ir / ar jos plėtrai (užtikrinti finansavimą, sukurti teisinę bazę, įtraukti į planavimo dokumentus ir t.t.).
3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
a) Skatinti jaunų žmonių aktyvumą ir dalyvavimą jaunimo, jaunimo organizacijų veikloje.
b) Užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus.
c) Užtikrinti efektyvų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą.
Kitos veiklos sritys
1. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
a) Skatinti efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje.
2. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.
a) Užtikrinti nuoseklų ir efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje.
b) Spręsti mažiau galimybių turinčio jaunimo socialines problemas.
c) Skatinti jaunimui palankias sąlygas gyventi ir dirbti savivaldybėje.
3. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas.
a) Skatinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.
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Eil.
Nr.

Veikla

Vykdymo
laikotarpis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
laikotarpis
ir
vykdytojas

Pasiekti rezultatai

Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas
1.

Suorganizuotas susitikimas dėl savanoriškos veiklos modelio savivaldybėje
steigimo su savanoriškos veiklos organizatoriumi ir savanorius
priimančiomis organizacijomis

I-II
ketvirčiai

JRT nariai,
JRK

II ketv.
(JRK)

2.

Informacijos apie savanorišką veiklą sklaida (lankstinukai, plakatai, soc.

I-IV

JRT nariai,

I-IV

Suorganizuotas susitikimas
su jaunimu dirbančiomis ir
potencialiomis savanorius
priimti
organizacijomis.
Dalyvavo
18
atstovų
(Varėnos sporto centro,
Varėnos
viešosios
bibliotekos,
Dzūkijos
nacionalinio
parko,
Varėnos
„Ąžuolo“
gimnazijos,
Varėnos
Dargužių amatų centro,
Varėnos švietimo centro,
Varėnos
socialinių
paslaugų centro, Varėnos
savanorių
neformali
savanorių grupė). Taip pat
organizacijoms suteiktos 6
konsultacijos
apie
reikalingų
dokumentų
akreditacijai gauti teikimą
Jaunimo
reikalų
departamentui.
Metų
pabaigoje
Varėnoje
akredituotos
buvo
2
organizacijos – Dargužių
amatų centras ir Dzūkijos
nacionalinis parkas
Soc.
paskyroje
buvo

3
paskyros, el. p. ir t. t.)

ketvirčiai

JRK

ketvirtis
(JRK)

viešinama
5
kartus.
Savivaldybės internetinėje
svetainėje www.varena.lt
atnaujina informacija apie
akredituotas įstaigas

Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas
1.

Patvirtintas ir naudojamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo
erdvių veiklos kokybei užtikrinti tvarkos aprašas

I-IV
ketvirtis

JRT nariai,
JRK

2.

Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių patvirtintas 3-metis veiklos planas (20192022), jų apžvalga

I ketvirtis

JRT nariai,
JRK

3.

Išvykstamasis JRT posėdis į Druskininkų jaunimo centrą

I-II
ketvirčiai

JRT nariai,
JRK

4.

Suorganizuotas susitikimas su suinteresuotais asmenimis dėl mobilaus
darbo ir jos plėtros

I-IV
ketvirčiai

JRT nariai,
JRK

I ketvirtis
(JRK)

Patvirtintas ir naudojamas
Atvirųjų jaunimo centrų ir
atvirųjų jaunimo erdvių
veiklos kokybei užtikrinti
tvarkos aprašas
I ketvirtis Parengtas ir patvirtintas
(JRK)
Atvirųjų jaunimo centrų ir
erdvių patvirtintas 3-metis
veiklos planas (2019-2022)
IV
Įvyko 1 pažintinė išvyka į
ketvirtis Druskininkus
pasidalinti
(JRK, JRT gerąją patirtimi su Birštono
nariai)
bei
Druskininkų
savivaldybių
jaunimo
reikalų tarybomis
III
Siekiant sudaryti sąlygas
ketvirtis mobiliojo darbo su jaunimu
(JRK)
veiklai ir jos plėtrai, 2019
m. rugsėjo 27 d. į viešąją
biblioteką
konsultacijai
pakviesta Jaunimo reikalų
departamento atstovė Eglė
Došienė.
Kartu
su
bibliotekos
jaunimo
darbuotoja atlikta apklausa
dėl lankytinų vietovių ir
nuspręsta mobilųjį darbą
vykdyti Žilinų, Valkininkų
ir Matuizų seniūnijose.
Pasirinkus
vietoves,

4
suorganizuoti susitikimai
su
bendruomenėmis,
numatytos vietos bei laikai,
kada galės atvykti jaunimo
darbuotojas,
nupirktos
reikalingos
priemonės.
Įvykusių
išvažiuojamųjų
mobilaus darbo susitikimų
skaičius – 23, įtrauktų
jaunuolių skaičius – 233
Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra
1.

Jaunimo projektų finansavimo konkurso dokumentų svarstymas, 2019 m.
prioritetų nustatymas

I ketvirtis

JRT nariai,
JRK

2.

Darbas Jaunimo projektų finansavimo vertinimo grupės veikloje, projektų
vertinimas

I ketvirtis

JRT nariai,
JRK

I ketvirtis
(JRT
nariai,
JRK)
I ketvirtis
(JRT
nariai,
JRK)

Apsvarstytos 4 paraiškos.
Prioritetai suderinti su JRD
Varėnos
rajono
savivaldybės
jaunimo
reikalų koordinatorė (vyr.
specialistė) parengė
4
sutartis
su
projektų
vykdytojais dėl projektų
finansavimo.
Projektų
finansavimui skirta 3 000
Eur. Vadovaujantis 2019
m. balandžio 1 d. Varėnos
rajono
savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. DV-290 „Dėl
lėšų
jaunimo
veiklos
projektams
finansuoti
skyrimo“
buvo skirtas
dalinis finansavimas šiems
projektams: Jaunimo klubo
„ViP“ projektui „Veikiam“,
Merkinės
jaunimo
etnokultūros
klubo

5

3.

Bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis, dalyvavimas projektinėje
veikloje

I-IV
ketvirčiai

JRT nariai,
JRK

III
ketvirtis
(JRT
nariai,
JRK)

4.

Suorganizuoti Tarptautinės jaunimo dienos šventę (2019-08-10 Merkinėje)

III
ketvirtis

JRT nariai,
JRK

III
ketvirtis
(JRT
nariai,
JRK)

5.

Įgyvendintų jaunimo iniciatyvų/projektų apžvalga

IV
ketvirtis

JRT nariai,
JRK

IV
ketvirtis
(JRK)

I-IV
ketvirčiai

JRT nariai,
JRK

I-IV
ketvirčiai
(JRT
nariai,
JRK)

„Kukumbalis“
projektui
„Folkloras šiuolaikiškai“,
Merkinės futbolo klubo
„Merkinė“
projektui
„Jaunųjų
menininkų
pleneras „Dingęs miestas –
Merkinė“, asociacijos „3
kryptys“
projektui
„Pasimatuok sceną“
Bendradarbiaujant
su
Finansų
ir
investicijų
skyriumi,
gautas
papildomas finansavimas
6-ajai Jaunimo dienos
šventei
Varėnoje.
Įgyvendinto
projekto
„Daryk su džiaugsmu“
knygų festivalis praturtino
Tarptautinę jaunimo dienos
šventę
Rugpjūčio
10
d.
suorganizuota
didžiausia
Jaunimo dienos šventė
Merkinėje.
Iki
jos
suorganizuoti
4
organizacinės
grupės
posėdžiai
Surinktos
projektų
įgyvendinimo ataskaitos

Užtikrinti efektyvų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą
1.

JRT posėdžių organizavimas (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius)

2019 m. suorganizuoti 6
jaunimo reikalų tarybos
posėdžiai, 1 pažintinė
išvyka į Druskininkus

2.

6
JRT veiklos viešinimas (straipsniai Savivaldybės interneto svetainėje,
spaudoje, soc. paskyroje)

I-IV
ketvirčiai

JRT nariai,
JRK

3.

Dalinimasis gerąja patirtimi įgyvendinant jaunimo politiką su kitų JRT
nariais (suorganizuota 1 išvyka)

III-IV
ketvirtis

JRT nariai,
JRK

I-IV
ketvirčiai
(JRT
nariai,
JRK)
IV
ketvirtis
(JRT
nariai,
JRK)

Patalpinti 3straipsniai (JRT
atrankos)

Suorganizuota 1 pažintinė
išvyka į Druskininkus
pasidalinti gerąją patirtimi
su
Birštono
bei
Druskininkų savivaldybių
jaunimo reikalų tarybomis

