Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje
veiklos ataskaitos forma
1 priedas
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

2020 METŲ IV KETVIRČIO
JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE VEIKLOS ATASKAITA
2020-01-20
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
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)

Pasiektas rezultatas

I: 0
I+II: 1
2
I+II+III: 2
I+II+III+IV (metinis): 4
Savanorystės festivalis „P(R)ADĖK: savanorystės festas“, online renginys „Kaip išlaikyti motyvaciją? Ilgalaikės savanorystės iššūkiai“,
teikiamos konsultacijos Vilniaus jaunimo informacijos centre.
1.1.2. Į jaunimo savanoriu priimančioms arba galinčioms priimti organizacijoms
I:0
skirtus informacinius renginius ir mokymus įtrauktų organizacijų skaičius per metus.
I+II: 19
10
I+II+III: 24
I+II+III+IV (metinis): 55
1.1.3. Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos pateikusių jaunimo savanorius
I: 0
priimančių organizacijų skaičius.
I+II: 0
16
I+II+III: 1
I+II+III+IV (metinis): 2

1.2. Stiprinti
jaunimo
savanorišką
veiklą
organizuojančias
organizacijas.

Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui (Atviras jaunimo centras „Bazė“ Justiniškių g. 109A, Vilnius)
1.2.1 Parengtas ir patvirtintas jaunimo savanoriškos veiklos organizavimo ir
I: Neatlikta
finansavimo Savivaldybėje aprašas (jaunų žmonių savanoriškos veiklos išlaidų
I+II: Neatlikta
Aprašas
kompensavimo tvarka), pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, patvirtintą
I+II+III: Neatlikta
patvirtintas
SADM.
I+II+III+IV (metinis): Neatlikta
Įvardinti įsakymą, nutarimą ar kitą dokumentą, kuriuo remiantis aprašas yra patvirtintas.
1.2.2 Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms arba
galinčioms tokiomis tapti organizacijoms stiprinti skirti renginiai (susitikimai,
diskusijos, konferencijos, informaciniai renginiai, mokymai, konsultacijos ar kt.).

I: 0
I+II: 0
2
I+II+III: 6
I+II+III+IV (metinis): 16
Savanorystės festivalis „P(R)ADĖK: savanorystės festas“, online renginys „Kaip išlaikyti motyvaciją? Ilgalaikės savanorystės iššūkiai“,
suteiktos konsultacijos Vilniaus jaunimo informacijos centre.
1.2.3. Į renginius, skirtus jaunimo savanorišką veiklą organizuojančioms arba
I:0
I+II: 0
galinčioms tokiomis tapti organizacijoms stiprinti, įtrauktų organizacijų skaičius.
10
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis): 2
1.2.4. Proaktyviai kreipiamasi į Vilniaus apskrityje veikiančią savanorišką veiklą
Konsultacijos
I: 0
organizuojančias organizacijas (VšĮ „Ne Imti, bet duoti“ ar VšĮ „Socialinis
teikiamos
I+II: Konsultacijos teikiamos
veiksmas“) dėl pristatymo ar konsultacijų Jaunimo savanoriškos tarnybos
I+II+III: Konsultacijos
klausimais.
teikiamos
I+II+III+IV (metinis):
Konsultacijos teikiamos
1.3. Skatinti
jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje
veikloje

1.3.1. Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į
savanorišką veiklą skirti renginiai: susitikimai, diskusijos, konferencijos,
informaciniai renginiai, mokymai ar kt.
VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centro renginiai:
1)
2)
3)
4)

Online renginys „Aš savanoriauju karantino metu“ (II ketvirtis);
Projektas Savanorystės vasara’20 (II ketvirtis);
Informacinis žaidimas apie savanorystę Instagram paskyroje (II ketvirtis);
Savanorystės festivalis „P(R)ADĖK: savanorystės festas“ (III ketvirtis);

5

I:0
I+II: 3
I+II+III: 4
I+II+III+IV (metinis): 53

5) Rudens stovykla: Savanorystė man tinka! (IV ketvirtis);
6) Paskaitos apie savanorystę moksleiviams (IV ketvirtis);
7) Kaip išlaikyti motyvacija? Ilgalaikės savanorystės iššūkiai (IV ketvirtis);
8) Savanorystė - mano karjeros pradžia (IV ketvirtis);
9) Tarptautinė savanorystė: Organizavimas, nauda, motyvacija (IV ketvirtis);
10) Kalėdinių atvirukų dirbtuvės su Textale (IV ketvirtis).
1.3.4. Į jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į
savanorišką veiklą skirtus informacinius renginius įtrauktų jaunų žmonių skaičius.

150

1.3.5. Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius.
150

1.3.6. Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) savanorišką veiklą pagal jaunimo
savanoriškos tarnybos modelį atliekančių jaunų žmonių skaičius.
10

1.3.7. Stiprinama informacijos sklaida apie savanorystės galimybes ir Jaunimo
savanorišką tarnybą jaunimo tarpe jaunimui tinkamais kanalais (internetinėse
svetainėse ir kt.).

Informacija
skleidžiama

I:0
I+II: 200
I+II+III: 700
I+II+III+IV (metinis): 2832
I: Nefiksuojami duomenys
I+II: Nefiksuojami duomenys
I+II+III: Nefiksuojami
duomenys
I+II+III+IV (metinis):
I: Nefiksuojami duomenys
I+II: Nefiksuojami duomenys
I+II+III: Nefiksuojami
duomenys
I+II+III+IV (metinis):
Nefiksuojami duomenys
Bendravimas su savanoriais
nuotoliniu būdu. Informacijos
apie COVID – 19 padėtį
sklaida. Konkursų
organizavimas soc. tinkluose
savanoriams.
VšĮ „Vilniaus neformaliojo
ugdymo ir savanorystės centro“
socialinių tinklų paskyrose.
Partnerių socialinių tinklų
paskyrose, facebook grupėse Savanoriai savanoriams,
Vilniaus jaunimo informacijos
centras,

Žinau viską ir kt
Svetainėse https://renginiai.kasvyksta.lt/vil
nius/siandien ,
https://www.govilnius.lt/aplank
ykite/renginiai ,
https://renginiai.madeinvilnius.l
t/ , https://www.mzirafos.lt ,
https://www.vilniuje.info/afisha
2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
2.1. Sudaryti
2.1.1. Atvirojo darbo su jaunimu įgyvendinimas ir plėtra uždavinio arba priemonės
Atvirasis darbas
sąlygas atvirųjų
forma įtraukti į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus.
įtrauktas į
jaunimo centrų /
strateginio
atvirųjų jaunimo
planavimo
erdvių veiklai ir /
dokumentus
ar jos plėtrai
(rekomendacijose
(užtikrinti
nenumatyta)
finansavimą,
Atviras darbas su jaunimu įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės strateginį 2020 -2022 m. planą.
sukurti teisinę
2.1.2. Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų
bazę, įtraukti į
(toliau - AJC) / atvirųjų jaunimo erdvių (toliau - AJE) finansavimas. Iš Savivaldybės
planavimo
440,2 tūkst. Eur
biudžeto lėšų skirta finansavimo suma.
dokumentus ir
t.t.).

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

I: 97000,00 Eur
I+II: 194000,00 Eur
I+II+III: 298000,00 Eur
I+II+III+IV (metinis):
440200,00 Eur
Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų/ atvirųjų jaunimo erdvių finansavimas.
2.1.3. 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.
2.1.4. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai
nuo projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5
etato Savivaldybės atviruosiuose jaunimo centruose, skaičius.
2.1.5. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai
nuo projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5

5

6

6

I: 5
I+II: 6,5
I+II+III: 6,6
I+II+III+IV (metinis): 8,1
I: 6
I+II: 7
I+II+III: 9
I+II+III+IV (metinis): 10
I:5
I+II: 7

etato Savivaldybės atvirosiose jaunimo erdvėse, skaičius.
2.1.6. Įsteigtas naujas atvirasis jaunimo centras, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu.

I+II+III: 9
I+II+III+IV (metinis): 10
I: 0
Rekomendacijose I+II: 0
nenumatyta
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis): 0

Planuojamas atidaryti atviras jaunimo centras Pilaitėje.
2.1.7. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų, vykdančių
atvirąjį darbą su jaunimu, bendras skaičius.

I: 2
I+II: 4
3
I+II+III: 6
I+II+III+IV (metinis): 4
Atviras jaunimo centras „Mes“, Antakalnio atviras jaunimo centras („Žalianamis“), Justiniškių atviras jaunimo centras „Bazė“ (Vilniaus
jaunimo ir vaikų policijos klubas), Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes patys“ (Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ padalinys).
2.1.9. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių, vykdančių
I: 1
atvirąjį darbą su jaunimu, bendras skaičius.
I+II: 2
3
I+II+III: 3

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

I+II+III+IV (metinis): 6
Vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“ jaunimo erdvė „Laisvas Plotas“, Naujosios Vilnios atvira jaunimo erdvė (Vilniaus atviro jaunimo centro
"Mes" padalinys), Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filialo atviroji jaunimo erdvė „Padėk pritapti“, Vilniaus arkiviskupijos
Carito atviroji jaunimo erdvė, VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro atvira erdvė „Sofkė“, Oranžiniai sparnai.
2.2.1. Įvertinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių
I: Neatlikta
veikla pagal Departamento patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo
I+II: Neatlikta
Identifikavimas
erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą.
I+II+III: Neatlikta
atliktas
I+II+III+IV (metinis): Neatlikta
2.2.2. 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.

I: Neatlikta
I+II: Neatlikta
I+II+III: Atlikta
I+II+III+IV (metinis): Atlikta
Atviras jaunimo centras „Mes“, Antakalnio atviras jaunimo centras („Žalianamis“), Justiniškių atviras jaunimo centras „Bazė“ (Vilniaus
jaunimo ir vaikų policijos klubas), Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes patys“ (Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“ padalinys), Vaikų
ir jaunimo klubo „Šatrija“ jaunimo erdvė „Laisvas Plotas“, Naujosios Vilnios atvira jaunimo erdvė (Vilniaus atviro jaunimo centro "Mes"
padalinys).
2.2.3. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
1500
I: 771
Metinis veiklos
planas sudarytas

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

150

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

2500

2.2.6. Atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse, finansuotose
arba kofinansuotose Savivaldybės biudžeto lėšomis, jaunimo inicijuotų ir / ar
suorganizuotų veiklų skaičius.
2.3. Sudaryti
sąlygas darbo su
jaunimo gatvėje
veiklai ir / ar jos
plėtrai (užtikrinti
finansavimą,
įtraukti į
planavimo
dokumentus ir
t.t.)

2.4. Užtikrinti
darbo su jaunimo
gatvėje /
mobiliojo darbo

2.3.2. Užtikrintas nuoseklus darbo su jaunimo gatvėje įgyvendinimo Savivaldybėje
finansavimas. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta finansavimo suma.

10

30 tūkst. Eur

2.3.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai finansuojamų jaunimo darbuotojų,
vykdančių darbą su jaunimu gatvėje etatų skaičius metų pabaigoje.

4

2.3.4. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai finansuojamų jaunimo darbuotojų,
vykdančių darbą su jaunimu gatvėje skaičius metų pabaigoje.

4

2.4.1. Komandų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje / mobilųjį darbo su jaunimu,
kurią sudaro ne mažiau nei du jaunimo darbuotojai, skaičius.

3

I+II: 1107
I+II+III: 3468
I+II+III+IV (metinis): 5969
I: 109
I+II: 262
I+II+III: 846
I+II+III+IV (metinis): 1446
I:1880
I+II: 2848
I+II+III: 19358
I+II+III+IV (metinis): 26358
I: 61
I+II: 143
I+II+III: 228
I+II+III+IV (metinis): 546
I: 0
I+II: 0
I+II+III: 30000,20 Eur
I+II+III+IV (metinis): 48200,00
Eur
I: 1,25
I+II: 2,5
I+II+III: 3,75
I+II+III+IV (metinis): 1,25
I: 3
I+II: 6
I+II+III: 9
I+II+III+IV (metinis): 3
I:2
I+II:2
I+II+III: 4
I+II+III+IV (metinis): 2

su jaunimu
teikiamų
paslaugų įvairovę
ir kokybę.

2.4.2. Vietovių, kuriose vykdomas darbas su jaunimu gatvėje / mobilusis darbas su
jaunimu, skaičius.

2.4.3. Su darbą su jaunimu gatvėje / mobilųjį darbo su jaunimu vykdančia,
finansuojama arba kofinansuojama Savivaldybės biudžeto lėšomis organizacija,
suderintas ir patvirtintas darbo su jaunimu gatvėje metinis veiklos planas bei
planuojami pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai bei atliktas šio plano pasiektų
rodiklių įvertinimas.
2.4.4. Unikalių jaunų žmonių, su kuriais vykdant darbą su jaunimu gatvėje /
mobilųjį darbo su jaunimu, palaikomas reguliarus kontaktas, skaičius.

2.4.5. Veiklų, įgyvendintų per darbą su jaunimu gatvėje / mobilųjį darbo su jaunimu
ir skatinančių jauną žmogų įsitraukti į visuomeninę veiklą, skaičius.

2.4.6. Veiklų, įgyvendintų per darbą su jaunimu gatvėje / mobilųjį darbo su jaunimu
ir nukreiptų į individualų darbą su jaunais žmonėmis, skaičius.

2.4.7. Veiklų, nukreiptų į darbą su jaunimo grupėmis, skaičius.

2.4.8. Valandų skaičius, kurias darbuotojai, vykdantis darbą su jaunimu gatvėje,
praleidžia gatvėje.

2.4.8. Užtikrinta darbo su jaunimu gatvėje / mobiliojo darbo su jaunimu veiklos

3

Metinis veiklos
planas sudarytas

110

5

I: 2
I+II: 4
I+II+III: 6
I+II+III+IV (metinis): 2
I: Neatlikta
I+II: Neatlikta
I+II+III: Atlikta
I+II+III+IV (metinis): Atlikta
I: 0
I+II: 25
I+II+III: 110
I+II+III+IV (metinis): 205
I: 0
I+II: 35
I+II+III: 37
I+II+III+IV (metinis): 94

I: 0
I+II: 63
45
I+II+III: 66
I+II+III+IV (metinis): 133
I: 0
I+II: 69
5
I+II+III: 76
I+II+III+IV (metinis): 149
I:
I+II:
550
I+II+III: 90
I+II+III+IV (metinis): 140
Darbo su jaunimu I: Neatlikta

kokybė, darbuotojų etatų išlaikymas.

2.5. Vystyti
jaunimo
informavimo ir
konsultavimo
paslaugas.

2.5.1. Nuosekliai finansuojamų jaunimo darbuotojo etatų, skirtų jaunimo
informavimui ir konsultavimui (toliau - JIK) Savivaldybėje, skaičius.

2.5.2. Užtikrinta jaunimo informavimo ir konsultavimo centro veiklos kokybė bei
metodinis palaikymas.

2.5.3. Jaunimo informavimo ir konsultavimo centre jauniems žmonėms suteiktų
konsultacijų skaičius.

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

gatvėje veiklos
kokybė ir plėtra
užtikrinta

I+II: Neatlikta
I+II+III: Atlikta
I+II+III+IV (metinis): Atlikta

I: 1
I+II: 2
1
I+II+III: 3
I+II+III+IV (metinis): 1
JIK centro
I: Taip
veiklos kokybė ir I+II: Taip
metodinis
I+II+III: Taip
palaikymas
I+II+III+IV (metinis): Taip
užtikrinti

1500

Informacija
viešinama

I:
I+II: 1084
I+II+III: 1747
I+II+III+IV (metinis): 3504
I: Taip
I+II: Taip
I+II+III: Taip
I+II+III+IV (metinis): Taip

Socialinis tinklas Facebook, www.vilnius.lt, ir kiti socialiniai partneriai su kuriais JIK bendradarbiauja.
2.5.5. Jauni žmonės nukreipiami į apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir
konsultavimo centrą arba tašką.

I: Taip
Jauni žmonės
I+II: Taip
nukreipiami į JIK
tašką arba centrą I+II+III: Taip
I+II+III+IV (metinis): Taip

Jaunimas į centus kreipiasi su įvairiais klausimais: švietimo, užimtumo, projektų finansavimo, savanorystės ir t.t. Per metus sulaukta 3504
kreipimųsi.

2.5.6. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių jaunimo informavimo ir
konsultavimo centrų arba taškų skaičius.

I: 2

I+II: 4
I+II+III: 6
I+II+III+IV (metinis): 2
Vilniaus jaunimo informacijos centras veikiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate (Konstitucijos pr. 3),
Vilniaus Antakalnio Atviras jaunimo centras – Žalianamis veikiantis Antakalnio g. 84A.
3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
3.1. Skatinti
3.1.1. Suorganizuotas nevyriausybinių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių
I: Ne
jaunų žmonių
organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklų
I+II: Taip
Taip
aktyvumą ir
(programų, projektų, iniciatyvų ir pan.) finansavimo konkursas (pagal Departamento
I+II+III: Taip
dalyvavimą
pateiktas rekomendacijas).
I+II+III+IV (metinis): Taip
jaunimo, jaunimo
organizacijų
3.1.2. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas nevyriausybinių jaunimo ir
I: Taip
veikloje.
nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių
I+II: Taip
jaunimo grupių jaunimo veikloms (programoms, projektams, iniciatyvoms ir pan.)
40 tūkst. Eur
I+II+III: 48770,55 Eur
įgyvendinti.
I+II+III+IV (metinis): 53270,55
Eur
Jaunimo programų finansavimą gavo 25 projektai (39417,55 Eur). Projektų kryptys: savanorystė, karjeros ugdymas, neformalus
švietimas, profesinis orientavimas, kultūra, sportas, negalią turinčio jaunimo užimtumas, emocinė ir fizinė sveikata, švietimas,
visuomeniškumo ir pilietiškumo ugdymas.
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Taip pat finansuojama VJOSAS veikla 4500,00 Eur.
Neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo ugdymo programos finansavimą gavo 84 projektai – ŠMSM dotacija 300045,22Eur.
3.1.3. Užtikrinta finansuotų jaunimo iniciatyvų konkurso projektų įgyvendinimo
stebėsena, vizitavimas.

3.2. Užtikrinti
jaunų žmonių
interesų
atstovavimą,

Projektų
I: įgyvendinimo
I+II: Taip
stebėsena ir
I+II+III: Taip
vizitavimas
I+II+III+IV (metinis): Taip
vykdomas
Vizitavimą, stebėseną, konsultavimą kiekviename projektų įgyvendinimo, dokumentų ruošimo, ataskaitų teikimo etape atlieka Jaunimo
skyriaus vyresn. specialistė Milda Savickaitė.
3.2.1 Įvertinta Savivaldybėje registruota Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba
I: Taip
SJOT
(toliau - SJOT), jos atitikimas teisės aktuose numatytiems reikalavimams bei
identifikavimas I+II: Taip
vykdoma veikla (pagal Departamento parengtas rekomendacijas).
atliktas
I+II+III: Taip
(rekomendacijose I+II+III+IV (metinis): Taip

sprendžiant
Savivaldybės
jaunimo politikos
klausimus.

3.3. Užtikrinti
efektyvų
Savivaldybės
jaunimo reikalų
tarybos darbą.

nenumatyta)
SJOT yra registruota, veiklą vykdanti.
3.2.3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis atitinka teisės aktuose
numatytus reikalavimus (sudaryta laikantis pariteto, į sudėtį kaip narys neįtrauktas
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius).

SJRT sudėtis
atitinka teisės
aktus

3.2.2. Įvertinta, ar į Savivaldybės teritorijoje veikiančios vietos veiklos grupės ir
Įvertinta VVG
(arba) kaimiškų vietovių vietos veiklos grupės valdybą yra įtraukti jaunimo atstovai sudėtis ir jaunimo
ir susipažinta, kokia tvarka jie yra deleguojami ir tampa vietos veiklos grupės
atstovų į ją
valdybos nariais.
įtraukimas
Jaunimo atstovas įtrauktas.
3.3.1. Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planavimas ir
SJRT veikla
viešinimas: rengiami metiniai veiklos planai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos,
planuojama
ir
viešinama internete.
viešinama
Įvyko 9 posėdžiai. Posėdžių protokolai talpinai www.vilnius.lt
3.3.2. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų Savivaldybės
tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo
politikos klausimais, skaičius.

Dėl kalio jodido tablečių išdavimo ne tik Vilniaus mieste registruotam jaunimui.
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.

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

2

I:0
I+II:0
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis): 1

1

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

3.3.4. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimas yra vertinamas
I: Neatlikta
SJRT atitinka
pagal Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vertinimo kriterijus, vadovaujantis
I+II: Neatlikta
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019
rekomendacijas I+II+III: Neatlikta
m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4) "Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų
I+II+III+IV (metinis): Atlikta
tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo".
SJRT narių metinis veiklos įsivertinimas vyko 2020 12 30 nuotolinio posėdžio metu (www.vilnius.lt – protokolas). Veikla vertinama

teigiamai.
KITOS VEIKLOS SRITYS
4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas.
4.1. Skatinti
4.1.1. Parengtas ir patvirtintas jaunimo politikos įgyvendinimo (priemonių) planas.
tarpžinybinį ir
tarpsektorinį
bendradarbiavimą

4.1.2. Jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių plano uždaviniai, priemonės ir
vertinimo kriterijai integruoti į Savivaldybės trimetį strateginį veiklos planą.

Planas
patvirtintas

Plano uždaviniai,
priemonės ir
vertinimo
kriterijai
integruoti į
savivaldybės
strateginį veiklos
planą

I: Neatlikta
I+II: Neatlikta
I+II+III: Patvirtintas
I+II+III+IV (metinis):
Patvirtintas
I: Neatlikta
I+II: Neatlikta
I+II+III: Atlikta
I+II+III+IV (metinis): Atlikta

Šeimos ir vaiko gerovės strategija 2021-2025 m.
4.1.3. Skatinimas saugios emocinės aplinkos mokykloje kūrimas (pavyzdžiui,
mokyklose patvirtinti smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo
tvarkos aprašai, pagal juos vykdomos veiklos).
Šeimos ir vaiko gerovės strategija 2021-2025 m.
4.1.4. Skatinamas jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas mokyklose (įgyvendinamos
programos ir projektai, skirti lavinti jauno žmogaus profesines ir socialines
kompetencijas, suteikti žinių ir gebėjimų, padedančių įsitraukti į darbo rinką).

Kuriama saugi
emocinė aplinka

I: Neatlikta
I+II: Neatlikta
I+II+III: Neatlikta
I+II+III+IV (metinis): Atlikta

I: Neatlikta
I+II: Neatlikta
I+II+III: Vykdoma
I+II+III+IV (metinis):
Vykdoma
Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniau skyriumi, suteikiamos konsultacijos organizacijos veiklos vykdymo
klausimais, atnaujinama neformalusugdymas.lt internetinė svetainė, kurioje bus skelbiama informacija apie patrauklias moksleiviams
vietas, kuriose jie gali atlikti soc.-pilietines valandas, tenkinta Jaunimo programų konkurso projekto paraiška, skirtas finansavimas
projekto vykdymui.
Praktinių įgūdžių
ugdymas
mokyklose
vykdomas

4.1.4. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Savivaldybėje
(jaunimo sveikatos centrų palaikymas, įgyvendinamos ilgalaikės programos ir
projektai).

Jaunimui
teikiamos
palankios
sveikatos
priežiūros
paslaugos,
palaikomi 3
sveikatos centrai
Jaunimo sveikatos centrai palaikomi, teikiamos konsultacijos veiklos vykdymo klausimais.
5. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
5.1. Skatinti
5.1.1. Renkami ir Departamentui pateikiami Savivaldybės duomenys dėl jaunimo
Duomenys
efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu (pagal Departamento parengtą Jaunimo
renkami ir
politikos
politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijų sąrašą).
pateikiami
įgyvendinimą
Savivaldybėje.
5.1.2. Remiantis Departamento patvirtintomis rekomendacijomis, renkama ir
Duomenys
Departamentui teikiama informaciją apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą
renkami ir
deklaravusius neaktyvius jaunus žmones.
pateikiami

I: I+II: I+II+III: Taip

6.2. Spręsti

I: 0

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

I: Taip
I+II: Taip
I+II+III: Taip
I+II+III+IV (metinis): Taip
I: Taip
I+II: Taip
I+II+III: Taip
I+II+III+IV (metinis): Taip
5.1.3. Savivaldybėje atliktų jaunimo situacijos tyrimų, analizių skaičius.
I: Ne
I+II: 1
1
I+II+III: 3
I+II+III+IV (metinis): 2
Vilniaus jaunimo poreikių analizė (lietuvių ir anglų kalbomis) apklausos/analizės organizatoriai: VJOSAS ir SJRT.
Nemotyvuoto jaunimo, tikslinių grupių identifikavimo Vilniaus mieste, pagal seniūnijas, tyrimas.
6. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.
6.1. Užtikrinti
6.1.1. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vykdo funkcijas pagal SADM
Aprašymas
I:Taip
nuoseklų ir
įsakymu patvirtintą tipinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
patvirtintas ir
I+II: Taip
efektyvų jaunimo aprašymą bei Departamento rekomendacijas.
funkcijos
I+II+III: Taip
politikos
vykdomos pagal I+II+III+IV (metinis): Taip
įgyvendinimą
6. 1. 1 nurodytus
Savivaldybėje.
dokumentus
Kitos vykdytos veiklos, susijusios su nuoseklaus ir efektyvaus jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje užtikrinimu (kurios
neišvardintos aukščiau), ir jų pasiekti rezultatai.
6.2.1. Finansuotų ir įgyvendinamų Savivaldybėje projektų, skirtų mažiau galimybių
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mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms (grupiniai užsiėmimai, individualus konsultavimas,
I+II: 1
I+II+III: 12
turinčio jaunimo darbas su jaunuolių šeimomis) skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 30
socialines
Organizacijos:
problemas.
„Jaunimo su specialiaisiais poreikiais labdaros ir paramos fondas“ (du projektai);
„Labdaros ir paramos fondas „Silentium“;
„Ne imti bet duoti“;
„Jaunimo linija“;
„Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“;
„Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras“;
„Lietuvos moksleivių sąjunga“;
„Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“;
„Lietuvos romų bendruomenė“;
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Vilniaus miesto skyrius“;
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Lakštingala“;
Vilniaus Vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“';
Vilniaus atviras jaunimo centras „Mes“;
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Klevas“;
Vilniaus jaunųjų turistų centras;
VšĮ „Jaunimo kelias“;
Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras;
Asociacija Lietuvos skautija;
Tolerantiško Jaunimo Asociacija;
VšĮ „Sporto linija“;
VšĮ „Sveikas miestas“;
Lietuvos sakaliukų sąjunga;
Lietuvos psichologijos studentų asociacija;
VšĮ „Ateities čempionai“;
Laisvasis mokytojas Viktorija Kirilovaitė;
VšĮ Futbolo klubas „Vilnius“;
VšĮ Menų agentūra „Artscape“.
7. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.
7.1. Skatinti
7.1.1. Renginių skaičius, kuriuose Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius –
I: 0
tarptautinės
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros konsultantas – skatina
I+II: 0
1
savanorystės
informacijos apie Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusą galimybės sklaidą,
I+II+III: 0
galimybes.
pagal poreikį konsultuoja jaunus žmones.
I+II+III+IV (metinis): 1
Konsultuoja Vilniaus jaunimo informacijos centro, VšĮ Vilniaus neformalaus ugdymo ir savarnosytės centro darbuotojai.

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

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

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

12.
13.
14.
15.
1

2020 m. duomenys

Pastabos, komentarai

(skaičius)

(jeigu yra)

4
6
8,1
2
11
5696
205
11345
13
1
440200,00 Eur

48200,00 Eur

0
53270,55 Eur
2

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

jaunimo politikos kokybės vertinimas
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)

Neformalaus ugdymo Projektų
inicijavimas, Finansuota 13 projektų (suma 35313,28 Eur).
projektų finansavimo vykdymas ir finansavimas
programa

Vykdytos veiklos
Projektai:
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjungos filialas "Vilniaus miesto
skyrius" projektas "Gerumo laiškas"
1903,00 Eur;
Asociacija lietuvos skautija projektas
„Kada, jei ne dabar?“ 3410,00 Eur;
Tolerantiško Jaunimo Asociacija
"Netolerancija išnauodjimui"
2315,00 Eur;
Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga
vilniaus skyrius projektas Jaunimo
ateities idėjų laboratorija 4260,00
Eur;
Lietuvos sakaliukų sąjunga projektas
„Pažink save pandemijos metu“
2475,00 Eur;
Lietuvos psichologijos studentų
asociacija projektas „#1iš4: apie
psichikos sveikatą moksleiviams“
589,29 Eur;
Lietuvos skautų sąjunga projektas
„Jaunesniųjų skautų ir skautų (iki 18
metų)metodinės medžiagos
pritaikymas nuotoliniam ugdymui“
430,00 Eur;
VšĮ „Sveikas miestas“ projektas

„#MOTIVERSITETAS“ 3800,00
Eur;
Lietuvos Samariečių bendrijos
Vilniaus skyrius projektas "Aš" ir
"Mano" 4959,99 Eur;
Viešoji įstaiga "Oranžiniai sparnai"
projektas „Pašaukimo link“ 3201,00
Eur;
VšĮ „Ne imti, bet duoti“ projektas
„Emocinė ir ugdomoji
pagalbamoksleiviams, netekusiems
tėvų globos“ 1650,00 Eur;
Lietuvos vaikų vėžio asociacija
„Paguoda“ projektas „Vilniaus m.
moksleivių savanoriškos veiklos
skatinimas įtraukiant juos į
visuomeninę vėžių sergančiu vaikų
asociacijos "Paguoda" kalėdinę
akciją“ 1320,00 Eur;
VšĮ Politikos tyrimų ir analizės
institutas projektas „Nuotolinė
Active citizensmagijos pamoka –
gerieji pilietiškumo, verslumo ir
ateities profesijų pavyzdžiai“
5000,00 Eur.

___________________________________________________________
(rengėjo vardas ir pavardė, telefono nr., el. pašto adresas)

__________________
(parašas)

