NACIONALINIU MASTU IŠSKIRTOS PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS
1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje
veiklos ataskaitos forma
1 priedas
__Kretingos rajono savivaldybė____
(savivaldybės pavadinimas)

2020 METŲ _IV_ KETVIRČIO
JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE VEIKLOS ATASKAITA
__2021-01-07__

(data)
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)

Užduotis

Rekomendacija

1.1. Stiprinti
jaunimo
savanorius
priimančias
organizacijas.

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

Planuojamas
pasiekti
rezultatas
(rodiklis)
2

Pasiektas rezultatas

0
0
0
2

2020-12-10 buvo suorganizuoti nuotoliniai mokymai su savanoriais dirbančioms organizacijoms (mokymų metu organizacijų atstovai
mokėsi, kaip pritraukti savanorių į savo organizaciją ir vėliau juos išlaikyti, kaip tinkamai pasiruošti savanorių priėmimui), mokymus vedė
Žilvinas Mažeikis.
Taip pat 2020-12-10 buvo suorganizuoti mokymai organizacijoms galinčioms priimti savanorius (dalyvavo 5 organizacijos), mokymus
pravedė Jaunimo departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos „Jaunimo savanoriškos tarnyba“ vadovė S.
Gaučiūtė.
1.1.2. Į jaunimo savanoriu priimančioms arba galinčioms priimti organizacijoms
0
skirtus informacinius renginius ir mokymus įtrauktų organizacijų skaičius per metus
0
3
0
9
2020-12-10 mokymuose dalyvavo 4 akredituotos organizacijos, o kituose mokymuos dalyvavo 5 organizacijos.
1.1.3. Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos pateikusių jaunimo savanorius
1
priimančių organizacijų skaičius.
1
2
1
1
Akredituota 1 įstaiga, tai Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“, akreditacijai dokumentus planavo p teikti ir Kretingos
socialinių paslaugų centras, tačiau dėl pandemijos planus atidėjo 2021 m.
1.1.4. Jaunimo savanorius priimančios organizacijos yra susipažinusios su Jaunimo
savanorišką tarnybos savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų
veiklos kokybės aprašu.

PO su aprašu
susipažinusios

0
0
0
0

Įvardinti jaunimo savanorius priimančias organizacijas, susipažinusias su veiklos kokybės aprašu.

0.2. Stiprinti
jaunimo
savanorišką
veiklą
organizuojančias
organizacijas.

Kitos vykdytos veiklos:
I ketv. Jaunimo savanorius priimančios organizacijos dalinasi savo veiklos gerąja patirtimi tarpusavyje ir su kitų savivaldybių jaunimo
savanorius priimančiomis organizacijomis. Kretingos Dienos veiklos centras, kuris priima, net savanorius iš užsienio šalių (kovo 9 d.)
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje susitiko su šios įstaigos darbuotojais ir pasidalijo gerąja patirtimi, nuo
ko reikia pradėti norinti priimti savanorius, kokius namų darbus atlikti ir t.t. Taip pat į biblioteką jie atsivedė ir savanorį iš Turkijos,
kuriam buvo aprodytos čia vykdomos veiklos.
III ketv. Per Jaunimo apdovanojimus, nominaciją „Metų savanoris“ pristatė ir įteikė Kretingos Dienos veiklos centro ES Solidarumo
korpuso savanoriai iš Turkijos ir Gruzijos, kurie ne tik įteikė nominaciją, bet pasakojo jaunimui, kodėl jie savanoriauja ir kodėl, tai svarbu
jiems.
IV ketv. Nuotoliniu būdu vyko Kretingos rajono akredituotų įstaigų diskusija, kurios metu įstaigos dalijosi gerąją patirtimi, kaip
pandemijos laikotarpiu įveiklinti savanorius, kaip juos motyvuoti ir skatinti dirbti organizacijos labui.
1.2.1 Parengtas ir patvirtintas jaunimo savanoriškos veiklos organizavimo ir
finansavimo Savivaldybėje aprašas (jaunų žmonių savanoriškos veiklos išlaidų
Aprašas
kompensavimo tvarka), pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, patvirtintą
patvirtintas
SADM.
Aprašas projektas parengtas, SJRT sprendimu aprašas bus svarstomas 2021 m.
1.2.2 Palaikomos ir konsultuojamos savanorišką veiklą organizuojančios
organizacijos Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo ir vietos bendruomenės
klausimais.

Taip
Taip
Taip
Taip
Su savanoriška veiklą organizuojančiomis organizacijomis nuolat palaikomas ryšis, aptariami joms svarbūs klausimai, tokie kaip,
pritraukti savanorių į organizaciją ir t.t.
1.2.3 Kuriami aiškūs susitarimai su savanorišką veiklą organizuojančiomis
Ne
organizacijomis veiklos vykdymo ir atskaitomybės Savivaldybei klausimai, jei joms
Ne
Susitarimai
suteikiamas Savivaldybės biudžeto finansavimas.
kuriami
Ne
Ne
Veikla nebuvo vykdoma.
Konsultacijos
teikiamos

1.2.4. Skirtas finansavimas jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui. Iš
Savivaldybės biudžeto lėšų skirta suma.

500 Eur

0
0
0
0

Mūsų savivaldybėje savanorystei nebuvo teikiami prioritetai, todėl ir nebuvo skiriamas finansavimas.
1.3. Skatinti
jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje
veikloje.

1.3.1. Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į (si) traukti į
savanorišką veiklą informaciniai renginiai (susitikimai, diskusijos, konferencijos)

2

0
0
0
0

Buvo suorganizuoti jaunimui mokymai, tačiau juose norą pareiškė dalyvauti, tik 1 dalyvis, todėl mokymai buvo atšaukti.
1.3.2. Į jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į (si) traukti į
savanorišką veiklą skirtus informacinius renginius įtrauktų jaunų žmonių skaičius.

400

1.3.3. Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius
200
1.3.4. Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) savanorišką veiklą ne pagal jaunimo
savanoriškos tarnybos modelį atliekančių jaunų žmonių skaičius

90

0
0
0
0
15
15
35
15+15+35+4: 69
1
1
2
1+1+2+2: 6

Kitos vykdytos veiklos, susijusios su jaunimo dalyvavimo savanoriškoje veikloje skatinimu (kurios neišvardintos aukščiau), ir jų pasiekti
rezultatai.
2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
2.1. Sudaryti
2.1.1. Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų (toliau

10 000 Eur

0

sąlygas atvirųjų
jaunimo centrų /
atvirųjų jaunimo
erdvių veiklai ir /
ar jos plėtrai
(užtikrinti
finansavimą,
sukurti teisinę
bazę, įtraukti į
planavimo
dokumentus ir
t.t.).

- AJC) / atvirųjų jaunimo erdvių (toliau - AJE) finansavimas. Iš Savivaldybės
biudžeto lėšų skirta finansavimo suma.

7628
7628
7628
Kretingos rajono savivaldybė turi 2 atviras ir 9 draugiškas jaunimo erdves. Šiais metais įvyko konkursas, kurio metu gauta 10 paraiškų ir
išdalinta 7 628 Eur (lėšos buvo prašomos ir skirtos atvirų jaunimo erdvių veikloms vykdyti). Jaunimo erdvėms skirta po 2000 Eur, 8
draugiškoms erdvėms skirta 3628 Eur.
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo
projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių Savivaldybės
atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse tiesiogiai su jaunimu,
etatų skaičius metų pabaigoje.
2.1.3 Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių, vykdančių
atvirąjį darbą su jaunimu, bendras skaičius.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Kretingos rajone veikia dvi jaunimo erdvės: Kretingos švietimo centre „Tavo erdvė“ ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje „Savas kampas“
2.1.4. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo
2
projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5 etato
2
1
Savivaldybės atvirosiose jaunimo erdvėse, skaičius
2
2
Kitos vykdytos veiklos:
Savivaldybės administracija rado patalpas Jaunimo centrui, kurios yra miesto centre, patalpas apžiūrėjome kartu su jaunimo darbuotojais,
kuriems jos patiko ir jie pritarė, kad šiose patalpose būtų įkurtas Jaunimo centras. Kadangi, tai yra UAB „Kretingos šilumos
tinklų“ patalpos sutarta, kad jie iki 20201 m. kovo mėnesio atlaisvins patalpas.
2.2.1. Įvertinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių
Ne
veikla pagal Departamento patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo
Ne
Identifikavimas
erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą
Ne
atliktas
1

2.2. Užtikrinti
atvirųjų jaunimo
centrų / atvirųjų
jaunimo erdvių
teikiamų paslaugų
įvairovę ir
Atliktas Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos „Savas kampas“ vertinimas.

kokybę.

2.2.2. Patvirtintas ir naudojamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių
veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (pagal Departamento parengtas
rekomendacijas).

Tvarkos aprašas
patvirtintas

Ne
Ne
Ne
Ne

Jei aprašas patvirtintas – nurodyti tai patvirtinantį įsakymą, nuorodą ar pan.
2.2.3. Su Savivaldybėje veikiančiais atviraisiais jaunimo centrais ir atvirosiomis
jaunimo erdvėmis, finansuotais arba kofinansuotais iš Savivaldybės biudžeto lėšų,
aptartas ir suderintas metinis veiklos planas bei planuojami pasiekti rezultatai.

Ne
Metinis veiklos Taip
planas sudarytas Taip
I+II+
Suderinti AJE veiklos planai: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos ir Kretingos rajono švietimo centro.
2.2.4. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, unikalių lankytojų skaičius.

25
25+133:158
160
25+133+184:342
25+133+184+44:
2.2.5. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
44
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, bendras lankytojų skaičius.
44+438:482
180
44+438+666:1148
44+438+666+292:1440
Kitos vykdytos veiklos, susijusios su atvirųjų jaunimo centrų / atvirųjų jaunimo erdvių teikiamų paslaugų įvairovės ir kokybės užtikrinimu
(kurios neišvardintos aukščiau), ir jų pasiekti rezultatai.
2.3. Sudaryti
sąlygas darbo su
jaunimo gatvėje /
mobiliojo darbo
su jaunimu
veiklai ir / ar jos
plėtrai (užtikrinti

2.3.1. Atlikta darbo su jaunimo gatvėje / mobiliojo darbo su jaunimu vietos (-ų) /
aplinkos, kur galėtų vykti mobilusis darbas su jaunimu analizė (gyventojų skaičius,
vietų skaičius, jaunų žmonių / dalyvių galimas skaičius ir pan.), ir pasidalinta su
Jaunimo reikalų departamentu.

Analizė atlikta

Ne
Ne
Ne

Ne

Apklausa nevykdoma, kadangi nėra įstaigos, kuri sutiktų prie savo veiklos prijungti mobiliojo darbo su jaunimu veiklą. Kadangi 2021-2022
m. planuojama įsteigti AJC, tai prie šio centro veiklos bus prijungta ši papildoma veikla. Todėl apklausa bus vykdoma įsteigus centą.
I+II+III+IV (metinis):

finansavimą,
įtraukti į
planavimo
dokumentus ir
t.t.)

Kitos vykdytos veiklos, susijusios su darbo su jaunimo gatvėje / mobiliojo darbo su jaunimu veiklos ir / ar jos plėtraos (užtikrinti
finansavimą, įtraukti į planavimo dokumentus ir t.t.) sąlygų sudarymu (kurios neišvardintos aukščiau), ir jų pasiekti rezultatai.

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.

Ne
Ne
Informacija
viešinama
Iš dalies taip
Iš dalies taip
Informacija apie JIK ruošiama ir artimiausiu metu bus patalpinta į savivaldybės svetainę. Tačiau informacija pateikta mokykloms.
2.4.2. Jauni žmonės nukreipiami į apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir
konsultavimo centrą arba tašką.

Ne
Jauni žmonės
Ne
nukreipiami į JIK
tašką arba centrą Nebuvo poreikio
Nebuvo poreikio

Nebuvo poreikio.
Kitos vykdytos veiklos, susijusios su jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų vystymu (kurios neišvardintos aukščiau), ir jų pasiekti
rezultatai.
3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
3.1. Skatinti jaunų 3.1.1. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas nevyriausybinių jaunimo ir
0
žmonių aktyvumą nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių
10 000
10 000 Eur
ir dalyvavimą
jaunimo grupių jaunimo veikloms (programoms, projektams, iniciatyvoms ir pan.)
10 000
jaunimo, jaunimo įgyvendinti.
10 000
organizacijų
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-498 paskirstytos lėšos, finansuoti 24
veikloje.
projektai.
3.1.2. Užtikrinta, kad jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso paraiškų turinio
Paraiškas vertina Ne

vertinimą atliktų nešališka komisija (ne Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai).

nešališka
komisija

Ne
Ne
Ne
Šiais metais jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso paraiškas įvertino Jaunimo reikalų taryba, kaip tai numatyta nuostatuose, kuriuos
planuojame šiais metais keisti. Tarybos nariai, kurie yra susiję su organizacijomis, kurios pateikė paraiškas nuo jų vertinimo nusišalino.

3.2. Užtikrinti
jaunų žmonių
interesų
atstovavimą,
sprendžiant
Savivaldybės
jaunimo politikos
klausimus.
3.3. Užtikrinti
efektyvų
Savivaldybės
jaunimo reikalų
tarybos darbą.

3.2.1. Įvertinta, ar į Savivaldybės teritorijoje veikiančios vietos veiklos grupės ir
(arba) kaimiškų vietovių vietos veiklos grupės valdybą yra įtraukti jaunimo atstovai
ir susipažinta, kokia tvarka jie yra deleguojami ir tampa vietos veiklos grupės
valdybos nariais.

1
Įvertinta VVG
1
sudėtis ir
jaunimo atstovų į 1
1
ją įtraukimas

Į VVG valdybos sudėti įtrauktas jaunimo atstovas.
Kitos vykdytos veiklos, susijusios su jaunų žmonių interesų atstovavimo, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus, užtikrinimu
(kurios neišvardintos aukščiau), ir jų pasiekti rezultatai.
3.3.1. Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planavimas ir
viešinimas: rengiami metiniai veiklos planai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos,
viešinama internete.

SJRT veikla
planuojama ir
viešinama

Taip
Taip
Taip
Taip

Išviso per I-III ketvirtį įvyko 7 SJRT tarybos posėdžiai.
II ketvirtį įvyko 2020-06-10 išvažiuojamasis SJRT tarybos posėdis, kurio metu Kretingos rajono jaunimo tarybos nariai bei jaunimo
erdvių darbuotojai lankėsi Skuodo savivaldybėje, čia susitiko su Skuodo SJRT nariais, apžiūrėjo Skuodo jaunimo centrą ir t.t.
SJRT veikla informacija viešinama savivaldybės svetainėje https://www.kretinga.lt/node/319
3.3.2. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų Savivaldybės tarybai,
0
administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos
0
1
klausimais, skaičius.
0
Iš dalies
2020-12-30 vykusiame SJRT posėdyje buvo „Kretingos rajono savivaldybės vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa“.
Programai pritarta ir nuspręsta teikti tvirtinti 2021 m. vasario mėn. taryboje.

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

0
0
0
0

Įvardinti SJRT pateiktus pasiūlymus Savivaldybės strateginio planavimo dokumentams.
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".
SJRT vertinimas nėra atliktas. .

SJRT atitinka
rekomendacijas

Ne
Ne
Ne
Ne

Kitos vykdytos veiklos, susijusios su efektyvaus Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo užtikrinimu (kurios neišvardintos aukščiau), ir
jų pasiekti rezultatai.
KITOS VEIKLOS SRITYS
4. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
4.1. Skatinti
4.1.1. Renkami ir Departamentui pateikiami Savivaldybės duomenys dėl jaunimo
efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu (pagal Departamento parengtą Jaunimo
politikos
politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijų sąrašą).
įgyvendinimą
Savivaldybėje.
4.1.2. Remiantis Departamento patvirtintomis rekomendacijomis, renkama ir
Departamentui teikiama informaciją apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą
deklaravusius neaktyvius jaunus žmones.

Duomenys
renkami ir
pateikiami
Duomenys
renkami ir
pateikiami

4.1.3. Savivaldybėje atliktų jaunimo situacijos tyrimų, analizių skaičius.
1
Įvardinti atliktus jaunimo situacijos tyrimus ir / ar analizes, pakomentuoti jų rezultatus (jei turima).

Ne
Ne
Ne
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
0
0
0
0

Kitos vykdytos veiklos, susijusios su efektyvaus jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje skatinimu (kurios neišvardintos aukščiau), ir
jų pasiekti rezultatai.
5. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.
5.1.1. Parengta ir Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtina atskira Savivaldybės
5.1. Užtikrinti
trimečio strateginio veiklos plano jaunimo politikos įgyvendinimui skirta programa.
nuoseklų ir
efektyvų jaunimo
politikos
įgyvendinimą
Programa planuojama rengti 2021 m.
Savivaldybėje.
5.1.2. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vykdo funkcijas pagal SADM
įsakymu patvirtintą tipinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
aprašymą bei Departamento rekomendacijas.

Jaunimo
politikos
įgyvendinimui
skirta programa
patvirtinta

Ne
Ne
Ne

Ne

Aprašymas
Taip
patvirtintas ir
Taip
funkcijos
Taip
vykdomos pagal Taip
5.1.2. nurodytus
dokumentus
Kitos vykdytos veiklos, susijusios su nuoseklaus ir efektyvaus jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje užtikrinimu (kurios
neišvardintos aukščiau), ir jų pasiekti rezultatai.

5.2. Spręsti
mažiau galimybių
turinčio jaunimo
socialines
problemas.

5.2.1. Finansuotų ir įgyvendinamų programų / projektų, skirtų mažiau galimybių
turintiems jauniems žmonėms (grupiniai užsiėmimai, individualus konsultavimas,
darbas su jaunuolių šeimomis), skaičius.

5.3. Skatinti
jaunimui
palankias sąlygas
gyventi ir dirbti
Savivaldybėje.

5.3.1. Atlikta Savivaldybėje įgyvendinamų ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų
finansuojamų ir įgyvendinamų jaunų žmonių verslo skatinimo programų ir projektų
analizė, įvertintas poreikis, plėtros galimybes.

3

0
0
0
0

Įvardinti priemones, skirtas mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms.
Ne
Analizė atlikta Ne
Ne
Ne
Jei analizė atlikta – pakomentuoti jos rezultatus, pasidalinti nuoroda, kur galima analizę rasti, pakomentuoti, kokie laukia tolimesni
veiksmai, kt.

Kretingos rajono savivaldybė remia smulkiojo verslo subjekto atstovus, tai yra, kad paraiškas dėl paramos gavimo gali teikti visi Kretingos
rajono gyventojai, tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus. Dėl verslo paramos gavimo šiais metais nesikreipė nei vienas jaunas žmogus.
Taip Savivaldybė ieško galimybių mieste įsteigti bendrystės centrą „Spiečių“.
6. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.
6.1. Skatinti
6.1.1. Metų pabaigoje esančių Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusių
0
tarptautinės
organizacijų skaičius Savivaldybėje
0
1
savanorystės
0
galimybes.
1
Dienos veiklos centras.
61.2. Metų pabaigoje pateiktų Europos solidarumo projektų skaičius.
1
6.1.3. 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.
Pakomentuoti vykusius renginius, jaunų žmonių dalyvavimą juose, pristatytą informaciją.

1

0
0
0
1 (Dienos veiklos centras)
0
0
0
0

Kitos vykdytos veiklos.
I ketv.: Tarptautinę savanorystę atliekančių, Savivaldybėje registruotų, jaunų asmenų skaičius. – 1. Kretingos rajono savivaldybėje
tarptautinę savanorystę atlieka 2 asmenys: vienas iš Turkijos mergina iš Gruzijos. Abu savanoriauja „Dienos veiklos centre“.

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijai
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
Vietų, į kurias vyksta mobiliojo / darbo su jaunimu gatvėje komanda (sudaryta iš ne mažiau kaip 2
jaunimo darbuotojų), skaičius
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
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)
Skirtas finansavimas mobiliajam / darbui su jaunimu gatvėje savivaldybėje įgyvendinti (jaunimo
darbuotojų etatams, patalpoms, veikloms jaunimui), iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta suma
(eurais)

1
numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas)

2020 m. duomenys
(skaičius)
2

Pastabos, komentarai
(jeigu yra)
Nėra
9 draugiškos jaunimo
erdvės

2
342
142
10
1
10 000

Skirta atviroms jaunimo
erdvėms

-

Dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta iniciatyva ir kuris dalyvauja numatytose veiklose (pvz.,

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

10 000
-

3 lentelė (nebūtina teikti). Nurodomi pasiekti rezultatai ir vykdytos veiklos įgyvendinant kitas, individualias savivaldybės jaunimo politikos veiklos sritis
(pildoma ir teikiama, jeigu yra esminių, ilgalaikių veiklų, kurios nebuvo įtrauktos prie savivaldybei rekomenduojamų įgyvendinti, tačiau kurias aktualu įtraukti
į ataskaitą)
Sritys

Užduotys

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios)
pasiekti rezultatai (kiekybiniai ir kokybiniai)

Inga Biliūnaitė-Rušinskė, tel. 8 445 72145, inga.rusinske@kretinga.lt
___________________________________________________________
(rengėjo vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Vykdytos veiklos

__________________
(parašas)

