Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje
veiklos ataskaitos forma
1 priedas
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020 METŲ IV KETVIRČIO
JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE VEIKLOS ATASKAITA
2021-01-20
1 lentelė. Nurodomi per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) pasiekti rezultatai ir vykdytos veiklos įgyvendinant savivaldybei 2020 m. rekomenduotas
įgyvendinti nacionaliniu mastu išskirtas prioritetines ir kitas veiklos sritis (atsižvelgiant į savivaldybei pateiktas užduotis ir rezultatų vertinimo kriterijus, t. y.
neįtraukiant užduočių, kurios nebuvo teiktos ir įgyvendintos)
NACIONALINIU MASTU IŠSKIRTOS PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS
1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.
Užduotis
1.1. Stiprinti
jaunimo
savanorius
priimančias
organizacijas.

Rekomendacija

Planuojamas
pasiekti
rezultatas
(rodiklis)

Pasiektas rezultatas

4

I+II+III+IV(metinis): Susitikimas su
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
kolegijos
studentų
atstovybe
dėl
galimybės tapti jaunimo savanorius
priimančia organizacija.
Susitikimas
su
Kauno
rajono
bendruomenių atstovais dėl galimybės
tapti jaunimo savanorius priimančia
organizacija.
Susitikimas su Kauno rajono seniūnijų
seniūnais dėl galimybių paskatinti jų
seniūnijų
teritorijoje
veikiančias
organizacijas tapti jaunimo savanorius
priimančia organizacija.
Iš viso įvyko 3 susitikimai su jaunimo
savanorius priimančioms arba galinčioms

1.1.1. Jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms priimti
organizacijoms stiprinti skirti renginiai (susitikimai, diskusijos, konferencijos,
informaciniai renginiai, mokymai).

1

priimti organizacijomis.
1.1.2. Jaunimo savanorius priimančių arba galinčių priimti organizacijų,
dalyvavusių renginiuose, skirtuose organizacijų stiprinimui, skaičius.
1.1.3. Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos pateikusių jaunimo
savanorius priimančių organizacijų skaičius.
1.2. Stiprinti
jaunimo
savanorišką
veiklą
organizuojančias
organizacijas.

1.3. Skatinti
jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje
veikloje

4

I+II+III+IV (metinis): 6

1

I+II+III+IV (metinis): 0

4

I+II+III+IV (metinis): 1 (planuoti
renginiai nukelti dėl karantino šalyje
įvedimo).

4

I+II+III+IV (metinis): 1

1.2.1 Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms arba
galinčioms tokiomis tapti organizacijoms stiprinti skirti renginiai (susitikimai,
diskusijos, konferencijos, informaciniai renginiai, mokymai ar kt.)
1.2.2 Akredituotų savanorišką veiklą organizuojančių arba galinčių tokiomis
tapti organizacijų, dalyvavusių renginiuose, skirtuose organizacijų stiprinimui,
skaičius.
1.2.3 Proaktyviai kreiptis į Kauno apskrityje veikiančią savanorišką veiklą
organizuojančią organizaciją dėl pristatymo ar konsultacijų jaunimo
savanoriškos tarnybos klausimais.

Konsultacijos
teikiamos

1.3.1. Parengtas ir patvirtintas jaunimo savanoriškos veiklos organizavimo ir
finansavimo Savivaldybėje aprašas (jaunų žmonių savanoriškos veiklos išlaidų
kompensavimo tvarka).

Aprašas
patvirtintas

1.3.2. Skirtas Savivaldybės finansavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų iniciatyvoms ir projektams, skatinantiems ilgalaikės jaunimo
savanoriškos veiklos vystymą ir įgyvendinimą.
1.3.3. Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į
savanorišką veiklą informaciniai renginiai (susitikimai, diskusijos,
konferencijos)

2000 Eur

4

I+II+III+IV
teikiamos.

(metinis):

Konsultacijos

I+II+III+IV (metinis): –

I+II+III+IV(metinis):skirtas finansavimas
3 projektams, kurie savo veiklomis skatina
savanorystę. Bendra finansuotų projektų
suma: 3500 Eur
I+II+III+IV (metinis): SBĮ Kauno rajono
socialinių paslaugų centro iniciatyva
jaunimui, skirta vieną vasaros dieną
praleisti savanoriaujant Dienos socialinės
globos centre.

2

Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“
Kauno regiono skyriaus 2 dienų mokymai
apie savanorystę.
Gimnazijų mokiniai susipažindinti su
savanorystės principais ir galimybėmis.
Savanorystės
patirtimi
dalinosi
„A.C.Patria“ Savanorių centro savanoris
Yannick iš Prancūzijos, kuris atvyko 1
metus savanoriauti Lietuvoje.
Iš viso įvyko 4 informaciniai renginiai, skirti
jauniems
žmonėms
supažindinti,
paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į
savanorišką veiklą.

1.3.4. Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius.

100

1.3.5. Ilgalaikę (ne mažiau 3 mėnesius) savanorišką veiklą, ne pagal jaunimo
savanoriškos tarnybos modelį, atliekančių jaunų žmonių skaičius.

15

1.3.6. Stiprinti sklaidą apie savanorystės galimybes ir jaunimo savanorišką
tarnybą mokyklose.

2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
2.1. Sudaryti
2.1.1. Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų
sąlygas atvirųjų
(toliau - AJC) / atvirųjų jaunimo erdvių (toliau - AJE) finansavimas. Iš
jaunimo centrų /
Savivaldybės biudžeto lėšų skirta finansavimo suma.
atvirųjų jaunimo
erdvių veiklai ir /
ar jos plėtrai
(užtikrinti
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos
finansavimą,
nepriklausomai nuo projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų,
sukurti teisinę
dirbančių Savivaldybės atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo
bazę, įtraukti į
erdvėse tiesiogiai su jaunimu, etatų skaičius metų pabaigoje.

I+II+III+IV (metinis):115
I+II+III+IV (metinis): 10

Informacija
skleidžiama

I+II+III+IV(metinis):Dalinamasi
informacija su mokyklomis, jaunimo, su
jaunimu dirbančiomis organizacijomis
apie savanoriškos tarnybos galimybes.

18 500

I+II+III+IV (metinis): Iš Savivaldybės
biudžeto lėšų skirta finansavimo suma
18 500 Eur AJE.
8500 Eur suma skirta AJE darbuotojos
etatui.
10 000 Eur skirta naujai AJE steigti.

1,5

I+II+III+IV(metinis):
išlaikomas
jaunimo darbuotojo etatas.

1

3

planavimo
dokumentus ir
t.t.).

2.1.3. Įsteigta nauja atviroji jaunimo erdvė, vykdanti atvirąjį darbą su jaunimu.
1

2.1.4. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių,
vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, bendras skaičius.

2.2. Užtikrinti
atvirųjų jaunimo
centrų / atvirųjų
jaunimo erdvių
teikiamų
paslaugų įvairovę
ir kokybę.

2.3. Sudaryti
sąlygas darbo su
jaunimo

2

2.1.5. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos
nepriklausomai nuo projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų,
2
dirbančių ne mažiau 0,5 etato Savivaldybės atviruosiuose jaunimo erdvėse,
skaičius
2.2.1. Patvirtintas ir naudojamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo
Aprašas
erdvių veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (pagal Departamento
patvirtintas
parengtas rekomendacijas).
2.2.2. Su Savivaldybėje veikiančiais atviraisiais jaunimo centrais ir
atvirosiomis jaunimo erdvėmis, finansuotais arba kofinansuotais iš Metinis veiklos
planas
Savivaldybės biudžeto lėšų, aptartas ir suderintas metinis veiklos planas bei
sudarytas
planuojami pasiekti rezultatai.
2.2.3. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, unikalių lankytojų skaičius.

75

2.2.4. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, bendras lankytojų skaičius.

150

I+II+III+IV (metinis): Kauno rajono
siūlytos patalpos netiko organizacijai, kuri
norėjo steigti AJE. Ieškoma naujų
organizacijų, kadangi galimybių gauti
kitas patalpas nėra.

I+II+III+IV (metinis): 1

I+II+III+IV (metinis): 1 darbuotojas

I+II+III+IV (metinis): –

I+II+III+IV (metinis): metinis veiklos
planas suderintas.
I+II+III+IV (metinis): 70

I+II+III+IV (metinis):100

2.3.1. Užtikrintas mobiliojo darbo su jaunimu vykdymas ir darbuotojo etato Mobilus darbas I+II+III+IV (metinis): Mobilus darbas su
išlaikymas.
su jaunimu
jaunimu įtrauktas į Savivaldybės 2021įtrauktas į
2027 metų strateginės plėtros planą.

4

Savivaldybės
2021-2027
metų
strateginės
plėtros planą.

mobiliojo darbo
su jaunimu
veiklai (užtikrinti
finansavimą,
įtraukti į
planavimo
dokumentus ir
t.t.)
2.4. Vystyti
jaunimo
informavimo ir
konsultavimo
paslaugas.

2.4.1. Viešinama informacija apie apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir
konsultavimo (toliau -JIK) centrą arba tašką.
Informacija
viešinama.

2.4.2. Jauni žmonės nukreipiami į apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir
konsultavimo centrą arba tašką.

3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
3.1. Skatinti
3.1.1. Savivaldybėje įgyvendinamos ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų
jaunų žmonių
finansuojamos programos ir projektai, skirti jaunimo lyderiams ugdyti,
aktyvumą ir
jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti.
dalyvavimą
jaunimo, jaunimo
organizacijų

Jauni žmonės
nukreipiami į
JIK tašką arba
centrą.

3

I+II+III+IV (metinis): Jaunimo, kuris
domėtųsi pats JIK taškais nebuvo, tačiau
bendraudama su jaunuoliais informuoju
apie
galimybės
ten
konsultuotis.
Pirmiausiai nukreipiu į Kauno apskrities
jaunimo informavimo tašką VšĮ „Kaunas
2022“ Tempo erdvėse įsikūrusį jaunimo
informacijos tašką. Taip pat ir į Kauno
apskrities jaunimo informavimo tašką
„Spindulys“.
I+II+III+IV (metinis): Jauni
nukreipiami į JIK taškus.

žmonės

I+II+III+IV (metinis): Organizuotas
jaunimo finansavimo konkursas, kurio
nuostatuose nurodyta vienas iš galimų
veiklų – lyderystės skatinimas. Finansuoti
3 projektai, kurių veiklose nurodytas
lyderystės skatinimas.

5

veikloje.

3.1.2. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas nevyriausybinių
jaunimo ir nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal
galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veikloms (programoms,
projektams, iniciatyvoms ir pan.) įgyvendinti, suma.
3.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų nevyriausybinių jaunimo ir
nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes
neformalių jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo veiklų (projektų, iniciatyvų ir
pan.) skaičius.
3.1.4. Suorganizuoti finansavimo konkursai pagal Departamento pateiktas
rekomendacijas remiantis nevyriausybinių jaunimo organizacijų, su jaunimu
dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo grupių
jaunimo veiklų (programų, projektų, iniciatyvų ir pan.) finansavimo konkurso
nuostatais.

3.2. Užtikrinti
jaunų žmonių
interesų
atstovavimą,
sprendžiant
Savivaldybės
jaunimo politikos
klausimus.

3.3. Užtikrinti
efektyvų
Savivaldybės
jaunimo reikalų
tarybos darbą.

I+II+III+IV (metinis): Savivaldybės
biudžete numatyta suma 20 000 Eur suma.
18 000

16

I+II+III+IV (metinis): įvyko konkursas.
Pateikta 17 paraiškų, iš kurių finansuota
16.

1 finansavimo
konkursas

I+II+III+IV (metinis): Suorganizuotas
finansavimo
konkursas
pagal
Departamento pateiktas rekomendacijas
remiantis
nevyriausybinių
jaunimo
organizacijų, su jaunimu dirbančių
organizacijų bei pagal galimybes
neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklų
finansavimo konkurso nuostatais.

3.2.1 Įvertinta Savivaldybėje registruota Savivaldybės jaunimo organizacijų
taryba (toliau - SJOT), jos atitikimas teisės aktuose numatytiems
SJOT
I+II+III+IV
(metinis):
SJOT
reikalavimams bei vykdoma veikla (pagal Departamento parengtas identifikavimas identifikavimas numatomas 2021 m.
rekomendacijas).
atliktas
pavasarį.
3.2.2. Savivaldybės tarybos komisijų ir/ar darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti
Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ir/arba Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos jaunimo atstovai, skaičius.
3.2.3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų, kurie įtraukti į
Savivaldybės komisijų, darbo grupių veiklą, skaičius.
3.3.1. Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planavimas ir
viešinimas: rengiami metiniai veiklos planai, posėdžių protokolai, veiklos
ataskaitos, viešinama internete.

7

I+II+III+IV (metinis): 8

10

I+II+III+IV (metinis):7

SJRT veikla
planuojama ir
viešinama

I+II+III+IV (metinis): Įvyko 3 SJRT
posėdžiai.
SJRT
veikla
viešinama
(https://www.krs.lt/gyventojams/jaunimui
/savivaldybe-jaunimui/).

6

3.3.2. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų Savivaldybės
tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo
politikos klausimais, skaičius.

2

3.3.3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės ilgalaikius (arba
vidutinės trukmės) strateginio planavimo dokumentus skaičius.
3.3.4. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimas yra
vertinamas pagal Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vertinimo kriterijus,
vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4) "Dėl
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo
rekomendacijų patvirtinimo".
KITOS VEIKLOS SRITYS
4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas.

1

SJRT atitinka
rekomendacija
s

I+II+III+IV (metinis): 1 pasiūlymas dėl
Jaunimo veiklos projektų 2020 m.
vertinimo komisijos sudarymo.
1 pasiūlymas Kauno rajono savivaldybės
apdovanojimų komisijai dėl Liepos 6osios – Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienos proga už
nuopelnus garsinant Lietuvos vardą
garbės ženklu apdovanoti „The Roop“
grupės solistą Vaidotą Valiukevičių.
1 pasiūlymas dėl Savivaldybės 2021 m.
biudžeto sudarymo.
Iš viso: teikti 3 SJRT pasiūlymai.
I+II+III+IV (metinis): 1

I+II+III+IV (metinis): SJRT atitinka
rekomendacijas

7

4.1. Skatinti
tarpžinybinį ir
tarpsektorinį
bendradarbiavimą

4.1.1. Skatinamas jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas mokyklose
(įgyvendinamos programos ir projektai, skirti lavinti jauno žmogaus profesines Kauno rajono
ir socialines kompetencijas, suteikti žinių ir gebėjimų, padedančių įsitraukti į gimnazijose (iš
darbo rinką).
viso 12)
suorganizuotos
karjeros
dienos. 5
Kauno rajono
gimnazijos
dalyvauja
švietimo apie
valstybinį
socialinį
draudimą
Sodros
projekte
„Nepamiršk
parašiuto“.
Mokyklose
vedamos
pamokos apie
socialines
garantijas,
socialinio
draudimo
situaciją.

I+II+III+IV (metinis): 5 Kauno rajono
gimnazijos dalyvavo švietimo apie
valstybinį socialinį draudimą Sodros
projekte
„Nepamiršk
parašiuto“.
Mokyklose vedamos pamokos apie
socialines garantijas, socialinio draudimo
situaciją.
Vyko virtuali karjeros diena 2020.
Gimnazijų abiturientai pagal individualius
savo poreikius rinkosi juos dominančias
paskaitas, konsultacijas Lietuvos sveikatos
mokslų universitete, Kauno technologijos
universitete, Kauno kolegijoje, Lietuvos
mokinių sąjungoje, Kalba.lt, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centre ir
kitose ugdymo institucijose.
Kauno rajono I-IV klasių gimnazistai
dalyvauja profesinio mokymo įstaigose
pagal atskirus profesinio mokymo
modulius.
Gimnazijose
vyksta
konsultacijos karjeros ugdymo klausimais
kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

8

4.1.2. Jaunimo politika įtraukta į pilietiškumo pamokų turinį (pavyzdžiui,
įtrauktos temos skirtos supažindinti mokinius su jaunimo politika, sužinoti apie
savo galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą per jaunimo organizacijas,
Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybas, savanorišką veiklą ir kt.).

3 renginiai,
skirti
supažindinti
mokinius su
jaunimo
politika.

I+II+III+IV (metinis): 1.ES programos
Erasmus+. Jaunimo mainų projekto "My
Open Village - Europe" jaunimas iš
Lietuvos, Nyderlandų, Kroatijos ir
Serbijos dalinosi savo kaimų, kuriuose
gyvena, veiklomis, pomėgiais.
Projekte dalyvaujančių organizacijų
atstovai dalinosi mintimis apie jaunimo
politiką, įsitraukimą į visuomeninę veiklą,
per jaunimo organizacijas savo kaimuose.
2. Dienos stovyklos „Demokratijos
fitnesas“ susitikomo su įvairių Kauno r.
savivaldybės tarybos partijų, jaunimo
organizacijų atstovais buvo diskutuojama
apie jaunimo politiką ir įsitraukimą
visuomeninę veiklą bei savanorystės
svarbą.
3. Nuotolinis renginys gimnazistams apie
galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą
per jaunimo organizacijas ir aptarta
jaunimo reikalų tarybos veikla.

9

4.1.3. Skatinimas saugios emocinės aplinkos mokykloje kūrimas (remiantis
patvirtintais smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos
aprašais). Organizuojami vaikų ir jaunimo socializacijos bei Psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo konkursai.

I+II+III+IV (metinis): Kauno rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
kartu su Kauno rajono švietimo centro
pedagogine psichologine tarnyba vykdo
ankstyvosios intervencijos programą,
skirtą asmenims, eksperimentuojantiems
ar
nereguliariai
vartojantiems
psichoaktyviąsias
medžiagas(alkoholį,
narkotines medžiagas ir pan.).
Kauno rajono 2020 m. vaikų ir jaunimo
socializacijos programų finansuota 37 (už
19 610 Eur).
Kauno rajono 2020 m psichoaktyviųjų
medžiagų
vartojimo
prevencijos
programų finansuota 24 (už 6375 Eur).
Finansuojamos Vaikų ir paauglių socialinės adaptacijos
konkursų
bei integracijos didinimas popamokinių
programos
užsiėmimų
metu.
Projekto
metu
organizuojamos tikslinės pagal amžiaus
grupes suskirstytos veiklos, padėsiančios
geriau pažinti save, savo bei kitų emocijas,
kūno kalbą, atpažinti netinkamo elgesio
modelius bei pasirinkti adekvačius
reagavimo būdus atitinkamose situacijose.
Projektas finansuojamas pagal 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų
programos
8
prioriteto
„socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“
Nr.
08.6.1-ESFA-V-911
priemonę „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“.
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5. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
5.1.
Skatinti 5.1.1. Renkami ir Departamentui pateikiami Savivaldybės duomenys dėl
efektyvų jaunimo jaunimo politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu (pagal Departamento
politikos
parengtą Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijų
įgyvendinimą
sąrašą).
Savivaldybėje.
5.1.2. Remiantis Departamento patvirtintomis rekomendacijomis, renkama ir
Departamentui teikiama informaciją apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą
deklaravusius neaktyvius jaunus žmones.
6. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.
6.1.
Užtikrinti 6.1.1. Savivaldybės trimečiame strateginiame veiklos plane atskiru programos
nuoseklų
ir tikslu arba uždaviniu išskirtas tikslas arba uždavinys: įgyvendinti jaunimo
efektyvų jaunimo politiką.
politikos
įgyvendinimą
Savivaldybėje.
6.1.2. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vykdo funkcijas pagal
SADM įsakymu patvirtintą tipinį savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymą bei Departamento rekomendacijas.

7. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.
7.1.
Skatinti 7.1.1. Metų pabaigoje pateiktų Europos solidarumo projektų skaičius.
tarptautinės

Duomenys
renkami ir
pateikiami

I+II+III+IV (metinis): Duomenys renkami
ir pateikiami.

Duomenys
renkami ir
pateikiami

I+II+III+IV (metinis): Duomenys renkami
ir pateikiami.

Jaunimo
politikos
įgyvendinimas
įtrauktas į
Savivaldybės
strateginį
veiklos planą.

I+II+III+IV (metinis): Jaunimo politikos
įgyvendinimas įtrauktas į Savivaldybės
strateginį veiklos planą.

Aprašymas
patvirtintas ir
funkcijos
vykdomos
pagal 6.1.2.
nurodytus
dokumentus.

I+II+III+IV(metinis):Savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorius vykdo
funkcijas
pagal
SADM
įsakymu
patvirtintą tipinį savivaldybės jaunimo
reikalų
koordinatoriaus
pareigybės
aprašymą
bei
Departamento
rekomendacijas
(Kauno
rajono
savivaldybės administracijos jaunimo
reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo
specialisto)
pareigybės
aprašymas
patvirtintas Kauno rajono savivaldybės
administracijos 2020-06-22 įsakymu Nr.
ĮS-1287).

1

I+II+III+IV (metinis):0

11

savanorystės
galimybes.

7.1.2. Renginių skaičius, kuriuose Savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorius – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
konsultantas – skatina informacijos apie Erasmus+ ir Europos solidarumo
korpusą galimybės sklaidą, pagal poreikį konsultuoja jaunus žmones.

1

I+II+III+IV(metinis): ES programos
Erasmus+. Jaunimo mainų projekto "My
Open Village - Europe" jaunimas iš
Lietuvos, Nyderlandų, Kroatijos ir
Serbijos dalinosi savo kaimų, kuriuose
gyvena, veiklomis, pomėgiais. Projekte
dalyvaujančių
organizacijų
atstovai
dalinosi mintimis apie jaunimo politiką,
įsitraukimą į visuomeninę veiklą, per
jaunimo organizacijas savo kaimuose. Tai
pat buvo diskutuojama apie Erasmus+ ir
Europos solidarumo korpuso galimybes.

2 lentelė (teikiama tik IV ketv. ataskaitoje). Pateikiami susumuoti ir apibendrinti 2020 metų (aktualūs 2020-12-31 dienai) jaunimo politikos įgyvendinimo
vietos lygmeniu duomenys pagal nurodytus Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijus
Nr.

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijai

2020 m. duomenys (skaičius)

1.
2.

Atvirųjų jaunimo centrų (AJC), vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius
Atvirųjų jaunimo erdvių (AJE), vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius
AJC ir AJE tiesiogiai su jaunimu dirbančių jaunimo darbuotojų, nuosekliai finansuojamų
savivaldybės biudžeto lėšomis, etatų bendras skaičius
Komandų (sudarytų iš ne mažiau kaip 2 jaunimo darbuotojų), vykdančių mobilųjį / darbą su
jaunimu gatvėje, skaičius

0
1

Pastabos,
komentarai (jeigu
yra)

3.

4.

5.

1

0

Vietų, į kurias vyksta mobiliojo / darbo su jaunimu gatvėje komanda (sudaryta iš ne mažiau
kaip 2 jaunimo darbuotojų), skaičius

0

2020 m. finansuotas
tęstinis
judėjimo
„Stabdyk
nusikalstamumą“
jaunimo
veiklos
projektas „Mobilus
jaunimo centras“.
2020 m. finansuotas
tęstinis
judėjimo
„Stabdyk
nusikalstamumą“
12

jaunimo
veiklos
projektas „Mobilus
jaunimo
centras“,
kurio
veiklose
numatyta aplankyti
10 Kauno rajono
savivaldybės
seniūnijų ir teikti
mobilias paslaugas
jaunimui.
6.
7.

Bendras savivaldybėje veikiančių AJC ir AJE unikalių lankytojų skaičius
Mobiliojo / darbo su jaunimu gatvėje įgyvendinimas – unikalių jaunų žmonių, su kuriais
palaikomas reguliarus kontaktas, skaičius
Jaunimo iniciatyvų, veiklų projektų, finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis, dalyvių1 jaunų žmonių (14-29 m.), skaičius

10.

Yra suformuota ir patvirtinta savivaldybės jaunimo reikalų taryba (narių skaičius)
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), susijusių su jaunimo
politikos įgyvendinimu, pateiktų savivaldybės administracijai, tarybai, skaičius
Skirtas finansavimas atvirajam darbui su jaunimu savivaldybėje įgyvendinti (AJC ir AJE
jaunimo darbuotojų etatams, patalpoms, veikloms jaunimui), iš savivaldybės biudžeto lėšų
skirta suma (eurais)

11.

12.

1

0

Projektų įgyvendinta 16

8.

9.

70

12
3

18 500 Eur

Skirtas finansavimas mobiliajam / darbui su jaunimu gatvėje savivaldybėje įgyvendinti
(jaunimo darbuotojų etatams, patalpoms, veikloms jaunimui), iš savivaldybės biudžeto lėšų
skirta suma (eurais)

Dar
teikiamos
ataskaitos
už
projektus, kuriuose
nurodomas dalyvių
skaičius.

1 500 Eur

1000 Eur buvo
skirta
atvirai
jaunimo
erdvei
steigti,
tačiau
konkursas
dėl
susiklosčiusios
epidemiologinės
situacijos
šalyje
neįvyko.
Pinigai skirti per
jaunimo
veiklos
projektų
finansavimo
konkursą.

Dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta iniciatyva ir kuris dalyvauja numatytose veiklose (pvz., numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas)
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13.
14.

15.

Skirtas finansavimas jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui, iš savivaldybės
biudžeto lėšų skirta suma (eurais)
Skirtas finansavimas jaunimo iniciatyvoms ir projektams įgyvendinti, iš savivaldybės
biudžeto lėšų skirta suma (eurais)
Atlikti savivaldybės jaunimo (14-29 m.) situacijos, jaunimo problematikos tyrimai, analizės,
jaunimo politikos kokybės vertinimas

0
20 000 Eur.

Atlikta atvirų jaunimo erdvių
poreikio analizė.

Numatyta
atlikti
savivaldybės
jaunimo
problematikos
tyrimą 2021 m.
(numatyti
pinigai
paslaugai
pirkti
planuojamame
savivaldybės 2021
m. biudžete).
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