Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje
veiklos ataskaitos forma
1 priedas

VISAGINO SAVIVALDYBĖ
(savivaldybės pavadinimas)

2020 METŲ IV KETVIRČIO
JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE VEIKLOS ATASKAITA
2021-01-12
(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)
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, konsultacijos ar kt.)
Vyko individualios konsultacijos su potencialiomis organizacijomis.
1.1.2. Į renginius, skirtus jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms priimti
organizacijomis stiprinti, įtrauktų organizacijų skaičius.

Planuojamas
pasiekti
rezultatas
(rodiklis)
5

Pasiektas rezultatas

I: 0
I+II: 2
I+II+III: 3
I+II+III+IV (metinis): 3

I: 0
I+II: 2
5
I+II+III: 5
I+II+III+IV (metinis): 6
Konsultuotas sporto klubas „NAKS“, Menų rezidencija „Taškas“, miesto biblioteka, Visagino edukacijų centras, Lietuvos Raudonojo
kryžiaus draugijos Visagino skyrius, Visagino Atmosfera
1.1.3. Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos pateikusių jaunimo savanorius
I: 0
5
priimančių organizacijų skaičius.
I+II: 0

I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis):0
1.2. Stiprinti
jaunimo
savanorišką
veiklą
organizuojančias
organizacijas.

1.2.1. Jaunimo savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms arba
galinčioms tokiomis tapti organizacijoms stiprinti skirti renginiai (susitikimai,
diskusijos, konferencijos, informaciniai renginiai, mokymai ar kt.)

I: 0
I+II: 0
2

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

1.2.2 Skirtas finansavimas vietos jaunimo savanoriškos tarnybos modelio
įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto.

I: 0
I+II: 0
350 Eur
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis):0
Buvo numatytas biudžetas savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimui (2500 Eur), tačiau dėl koronos nebuvo įgyvendinta.
1.2.3. Proaktyviai kreipiamasi į Utenos apskrityje veikiančią savanorišką veiklą
I:
organizuojančią organizaciją dėl pristatymo ar konsultacijų Jaunimo savanoriškos
I+II:
Konsultacijos
tarnybos klausimais.
teikiamos
I+II+III:
I+II+III+IV (metinis):
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.)

2

I:0
I+II: 1
I+II+III: 2
I+II+III+IV (metinis): 3

LMS Visagino mokinių savivaldų informacijos centras organizavo renginius pritraukti savanorius.
1.3.2. Į renginius, skatinančius jaunus žmones dalyvauti ir į(si)traukti į savanorišką
veiklą, įtrauktų jaunų žmonių skaičius.

40

LMS Visagino mokinių savivaldų informacijos centras organizavo renginius pritraukti savanorius.
1.3.3. Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius.
16

I:0
I+II: 15
I+II+III: 30
I+II+III+IV (metinis): 50

I:0
I+II: 30
I+II+III: 50
I+II+III+IV (metinis): 50
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijoje Visagino skyriuje, įvairiose sporto asociacijose/klubuose – renginių metu padeda savanoriai,

LMS Visagino MSIC moksleiviai savanoriauja.
1.3.4. Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) savanorišką veiklą, ne pagal jaunimo
savanoriškos tarnybos modelį, atliekančių jaunų žmonių skaičius.

1.3.5. Stiprinama informacijos sklaida apie savanorystės galimybes ir Jaunimo
savanorišką tarnybą jaunimo tarpe (internetinėse svetainėse, kt.)

6

Informacija
skleidžiama

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

2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
2.1. Sudaryti
2.1.1 Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų /
I:
sąlygas atvirųjų
atvirųjų jaunimo erdvių finansavimas. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta
I+II:
jaunimo centrų /
finansavimo suma.
I+II+III: 2500,00 (AJE
atvirųjų jaunimo
18 000 Eur
finansavimo konkurso metu)
erdvių veiklai ir /
I+II+III+IV (metinis): 2500,00
ar jos plėtrai
(AJE finansavimo konkurso
(užtikrinti
metu)
finansavimą,
Atvirą darbą su jaunimu vykdančių organizacijų programų finansavimas, priemonės kodas 05.02.01.03 (Visagino savivaldybės strateginis
sukurti teisinę
veiklos planas, patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-37, konkursui numatyta 2,5 tūkst. Eur.);
bazę, įtraukti į
Visagino kūrybos namų 2020 m. biudžetas – DU apie 7,5 tūkst. Eur, o patalpų išlaikymui atskirai nėra paskaičiuota kiek skiriama.
planavimo
Visagino kūrybos namai AJE skiria 130 kv. m.
dokumentus ir
2020-08-17 direktoriaus įsakymu ĮTV-E-203 skirtas finansavimas atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso projektų
t.t.).
vykdytojams (2500,00 Eur).
Nuo 2020 m. rudenį įvyko neformaliojo švietimo įstaigų reforma. Visagino kūrybos namai sujungti su Visagino menų mokykla – dabar
Visagino kūrybos ir menų akademija bei įkurta nauja įstaiga - VšĮ Visagino edukacijų centras, kuriame veikia atvira jaunimo erdvė (0,5
etato darbuotojui)
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo
I:
projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių Savivaldybės
I+II:
1,5
atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse tiesiogiai su jaunimu,
I+II+III:
etatų skaičius metų pabaigoje.
I+II+III+IV (metinis): 0,5
Visagino savivaldybės biudžeto lėšomis išlaikoma Visagino kūrybos namų atvira jaunimo erdvė, asignavimai skiriami: darbo užmokesčiui
– 7,5 tūkst. Eur, patalpų išlaikymui atskirai nėra paskaičiuota kiek skiriama. Visagino kūrybos namai AJE skiria 130 kv. m.
I:0

2.1.3. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų, vykdančių
atvirąjį darbą su jaunimu, bendras skaičius.

1

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

1

Dar viena erdvė tvarkosi/remontuojasi patalpas, kurias gavo iš savivaldybės pagal panaudą.
2.1.5. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo
projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5 etato
Savivaldybės atvirosiose jaunimo erdvėse, skaičius.

2.1.6. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo
projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5 etato
Savivaldybės atviruosiuose jaunimo centruose, skaičius.
2.2. Užtikrinti
atvirųjų jaunimo
centrų / atvirųjų
jaunimo erdvių
teikiamų
paslaugų įvairovę
ir kokybę.

2.2.1. Įvertinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veikla pagal Departamento
patvirtintą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir
veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą.

1

2

Identifikavimas
atliktas

2021 m. sausio mėnesį bus atliktas pagal naują tvarką.
2.2.2. Patvirtintas ir naudojamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių
veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas (pagal Departamento parengtas
rekomendacijas).

Aprašas
patvirtintas

Aprašas bus parengtas 2021 m. pradžioje pagal naujas rekomendacijas
2.2.3. Su Savivaldybėje veikiančiais atviraisiais jaunimo centrais ir / ar atvirosiomis
jaunimo erdvėmis, finansuotomis arba kofinansuotomis iš Savivaldybės biudžeto
lėšų, aptarti ir suderinti metiniai veiklos planai bei planuojami pasiekti rezultatai.

Metiniai veiklos
planai sudaryti

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

400

I+II:0
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis):0
I:2
I+II: 2
I+II+III: 2
I+II+III+IV (metinis):2
I:2 (VKN)
I+II: 2 (VKN)
I+II+III: 2(VKN)
I+II+III+IV (metinis): 1
(Visagino edukacijų centras)
I:0
I+II: 0
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis):0
I: 0
I+II: 0
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis): 0
I: 0
I+II: 0
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis): 0
I: 0
I+II: 0
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis): 0
I:60
I+II: 130
I+II+III: 200
I+II+III+IV (metinis): 300

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

I:140
I+II: 200
1200
I+II+III: 400
I+II+III+IV (metinis): 600
2.2.6. Atvirųjų jaunimo centrų ir / ar atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
I:40
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, nuolatinių lankytojų skaičius.
I+II: 60
80
I+II+III: 70
I+II+III+IV (metinis): 80
2.2.7. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
I:2
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, jaunimo inicijuotų /
I+II: 5
50
suorganizuotų veiklų skaičius.
I+II+III: 10
I+II+III+IV (metinis): 20
VKN atvira jaunimo erdvė organizavo birželio 1 d. renginį mieste (kiemuose sveikino vaikus), Menų rezidencija „Taškas“ organizuoja
kiekvieną savaitę po 1 didesnės apimties renginį savo patalpose.
2.3. Sudaryti
sąlygas mobiliojo
darbo su jaunimo
veiklai.

2.4. Vystyti
jaunimo
informavimo ir
konsultavimo
paslaugas.

2.3.1. Atlikta 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.)

I:
Analizė atlikta I+II:
I+II+III:
I+II+III+IV (metinis):
Parengta jaunimo anketavimo forma. Visagino savivaldybėje netikslinga, nes maža savivaldybė ir yra pakankamai išvystyta infrastruktūra
(kiemelis VKN, Sedulinos al. 49, lauko erdvės prie Festivalio g. 1).
2.4.1. Viešinama informacija apie apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir
I:
Informacija
konsultavimo (toliau - JIK) centrą arba tašką.
I+II:
viešinima
I+II+III:
I+II+III+IV (metinis):
2.4.2. Jauni žmonės nukreipiami į apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir
Jauni žmonės
I:
konsultavimo centrą arba tašką.
nukreipiami į
I+II:
JIK tašką arba I+II+III:
centrą
I+II+III+IV (metinis):

3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
3.1. Skatinti
3.1.1. Nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkoje išskirta atskiru prioritetu
jaunų žmonių
nevyriausybinių jaunimo organizacijų, nevyriausybinių su jaunimu dirbančių

Finansavimo

I:
I+II:

aktyvumą ir
dalyvavimą
jaunimo, jaunimo
organizacijų
veikloje.

organizacijų finansavimo paprogramė (siekiant atskirti nuo bendro vertinimo kartu
su visomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais paraiškų teikėjais).

paprogramė
išskirta

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

Įvardinti: 2020 m. savivaldybės strateginiame veiklos plane paprogramė nenumatyta.
3.1.2. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirto finansavimo nevyriausybinių jaunimo ir
nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių
jaunimo grupių jaunimo veikloms (programoms, projektams, iniciatyvoms ir pan.)
įgyvendinti suma.

1500 Eur

I:0
I+II: 0
I+II+III: 2500,00
I+II+III+IV (metinis): 3500,00

Įvardinti: 2020 m. savivaldybės strateginiame veiklos plane paprogramė nenumatyta.
2020-08-17 direktoriaus įsakymu ĮTV-E-203 skirtas finansavimas atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso projektų
vykdytojams (2500,00 Eur).
1000,00 eur skirta NVO (Asociacija „Ryšių bankas“), kuri pritraukdama jaunimą/savanorius/moksleivius nuspalvino po tiltu esančią
perėją. (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3411503325566225&id=131169096933014 – FB: Asociacija Ryšių bankas)
3.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų nevyriausybinių jaunimo ir
I:0
nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių
I+II: 0
3
jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo veiklų (projektų, iniciatyvų ir pan.) skaičius.
I+II+III: 1
I+II+III+IV (metinis): 2
Įvardinti: 2020 m. savivaldybės strateginiame veiklos plane paprogramė nenumatyta. Konkursas dar nepaskelbtas
2020-08-17 direktoriaus įsakymu ĮTV-E-203 skirtas finansavimas atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso projektų
vykdytojams (2500,00 Eur).
3.1.4. Didinamas jaunimo organizacijų padalinių, veikiančių nacionaliniu mastu,
Padalinių
I:2
skaičius savivaldybėje, suteikiant galimybę jauniems žmonėms dalyvauti pilietinėje
skaičius
I+II: 2
veikloje.
Savivaldybėje
I+II+III:2
didinamas
I+II+III+IV (metinis):2
Įvardinti jaunimo organizacijas, veikiančias nacionaliniu mastu ir turinčias padalinį savivaldybėje.
1) Lietuvos skautijos Visagino skautų organizacija, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 2020 m. vasario 21 d., Nr. 5-73;
2) Lietuvos moksleivių sąjungos Visagino skyrius, sudarytas 2019 m. lapkričio 25 d.
3.2. Užtikrinti
jaunų žmonių
interesų
atstovavimą,
sprendžiant
Savivaldybės

3.2.1. Įvertinta Savivaldybėje registruota, Savivaldybės jaunimo organizacijų taryba
(toliau - SJOT), jos atitikimas teisės aktuose numatytiems reikalavimams bei
vykdoma veikla (pagal Departamento parengtas rekomendacijas).

SJOT
identifikavimas
atliktas

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

Identifikavimas atliktas 2019 metais.
4

I:3

jaunimo politikos
klausimus.

3.3. Užtikrinti
efektyvų
Savivaldybės
jaunimo reikalų
tarybos darbą.

3.2.2. Komisijų ir / ar darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti Savivaldybės jaunimo
I+II: 3
organizacijų tarybos ir / arba Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai,
I+II+III: 4
skaičius.
I+II+III+IV (metinis): 4
Jaunimo reikalų taryba vykdo Visagino savivaldybės studijų rėmimo lėšų skirstymo konkurso komisijos funkciją.
Jaunimo reikalų tarybos narys yra įtrauktas į Visagino savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėtį.
Jaunimo reikalų tarybos narys stebėtojo teisėmis numatomas traukti į Vaiko gerovės komisijos sudėtį.
Jaunimo reikalų tarybos nariai įtraukti į Atvirų jaunimo erdvių veiklų finansavimo vertinimo komisiją.
3.2.3. Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ir / arba Savivaldybės jaunimo
I: 1
reikalų tarybos jaunimo atstovų, kurie įtraukti į Savivaldybės komisijų, darbo grupių
I+II: 1
2
veiklą, skaičius.
I+II+III: 1
I+II+III+IV (metinis):1
Pakomentuoti SJRT sudėties atitikimą teisės aktuose numatytiems reikalavimams:
- SJRT sudaryta vadovaujantis teisės aktais, laikantis pariteto principo (5+5)
- į sudėtį kaip narys neįtrauktas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius, kuris yra SJRT sekretorius.
3.2.4. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai suteikta vizavimo teisė svarstant
I:Savivaldybės tarybos sprendimus, kurie tiesiogiai susiję su jaunimu.
Vizavimo teisė I+II:
I+II+III:
suteikta
I+II+III+IV (metinis):
nesuteikta
3.3.1. Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau - SJRT) veiklos
I:
SJRT
veikla
planavimas ir viešinimas: rengiami metiniai veiklos planai, posėdžių protokolai,
I+II:
planuojama ir
veiklos ataskaitos, viešinama internete.
I+II+III:
viešinama
I+II+III+IV (metinis): taip
Vykusio posėdžio informacija viešinama Visagino JRK facebook paskyroje, pildomi posėdžio protokolai.
3.3.2. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų Savivaldybės
I:0
tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo
I+II:0
2
politikos klausimais, skaičius.
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis):0
3.3.3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų (rekomendacijų) dėl
jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės ilgalaikius (arba
vidutinės trukmės) strateginio planavimo dokumentus skaičius.

I:0
I+II:0
2
I+II+III: 2
I+II+III+IV (metinis):2
2020 m. birželio 17 d. SJRT posėdyje buvo siūloma pagalvoti apie savivaldybės strateginiame veiklos plane esamas priemones jaunimui ir

teikti siūlymus naujoms priemonėms ar esamų atnaujinimui.
2020 m. rugsėjo 28 d. posėdyje JRT nariai pasiūlė įtraukti 2021-2023 metų strateginį veiklos planą naują priemonę – Jaunimo užimtumo
skatinimas vasaros laikotarpiu bei pakoreguoti esamą savanoriškos veiklos įgyvendinimo aprašymą.
3.3.4. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimas yra vertinamas
I:
SJRT atitinka
pagal Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vertinimo kriterijus, vadovaujantis
I+II:
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. rekomendacijas I+II+III:
gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4) "Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
I+II+III+IV (metinis):
veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo".
KITOS VEIKLOS SRITYS
4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas.
4.1. Skatinti
4.1.1. Jaunimo politika įtraukta į pilietiškumo pamokų turinį (pavyzdžiui, įtrauktos
I: 0
tarpžinybinį ir
temos skirtos supažindinti mokinius su jaunimo politika, sužinoti apie savo
5 renginiai apie I+II: 0
tarpsektorinį
galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą per jaunimo organizacijas, Savivaldybės
jaunimo politiką I+II+III: 0
bendradarbiavimą jaunimo organizacijų tarybas, savanorišką veiklą ir kt.)
I+II+III+IV (metinis): 0
2020 m. birželio 17 d. SJRT posėdyje buvo aptariama ši tema ir nuspręsta 2020-2021 m.m. mokyklose kalbėti šiomis temomis,
bendradarbiauti su mokyklomis.
4.1.2. Didinamas jaunuolių įtraukimas į neformalaus ugdymo veiklas. Atlikta
I: situacijos analizė ir pateikti siūlymai dėl jaunuolių įtraukimo į neformalaus ugdymo
I+II:
Analizė ir
veiklas.
siūlymai pateikti I+II+III:
I+II+III+IV (metinis):
Visagine veikia 4 neformalaus ugdymo įstaigos, kurios patenkina visų amžiaus grupių asmenų poreikius.
5. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
5.1. Skatinti
5.1.1. 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.
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 jaunimo reikalų koordinatorius vykdo funkcijas pagal SADM
nuoseklų ir
įsakymu patvirtintą tipinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
efektyvų jaunimo aprašymą bei Departamento rekomendacijas.

Duomenys
renkami ir
pateikiami
Duomenys
renkami ir
pateikiami
Aprašymas
patvirtintas ir
funkcijos

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

politikos
įgyvendinimą
Savivaldybėje.

vykdomos pagal I+II+III+IV (metinis): Taip
6.1.1 nurodytus
dokumentus
Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas patvirtintas vadovaujantis tipiniu, pavaldus Švietimo, kultūros, sporto ir
valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjai.

6.2. Spręsti
mažiau galimybių
turinčio jaunimo
socialines
problemas.
6.3. Skatinti
jaunimui
palankias sąlygas
gyventi ir dirbti
savivaldybėje.

6.2.1. Finansuotų ir įgyvendinamų programų ir / ar projektų, skirtų mažiau galimybių 2
turintiems jauniems žmonėms (grupiniai užsiėmimai, individualus konsultavimas,
darbas su jaunuolių šeimomis), skaičius.

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

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre veikia dienos centras ir vyksta konsultacijos socialiai grupei.
6.3.1. Įgyvendinamos priemonės (programos, projektai ar pan.), skirtos jauniems
2000 Eur
žmonėms paskatinti gyventi ir dirbti savivaldybėje (pavyzdžiui, būstui Savivaldybėje
nuomoti ar įsigyti, atvykti dirbti į Savivaldybės įstaigas ir pan.)
Iš Savivaldybės biudžeto lėšų jauniems žmonėms skiriamos finansinės paskatos studijų parama Lietuvos universitetuose, siekiant bakalauro kv. laipsnio.
6.3.2. Įgyvendinant Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros Visagino savivaldybėje
priemonę finansuotų priemonių (verslo iniciatyvų), kurios vykdytojai yra jauni
verslininkai, skaičius.

I:500
I+II: 500
I+II+III: 500
I+II+III+IV (metinis): 500

1

I: 0
I+II: 0
I+II+III: 1
I+II+III+IV (metinis): 1
2020-07-24 direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-396 skirtas finansavimas smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonėms finansuoti.
Finansuotas vienas jaunas asmuo, vykdantis veiklą pagal Individualios veiklos pažymą.
7. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.
7.1. Skatinti
7.1.1. Metų pabaigoje esančių Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusių
I:0
tarptautinės
organizacijų skaičius Savivaldybėje.
I+II: 0
1
savanorystės
I+II+III: 0
galimybes.
I+II+III+IV (metinis):0
7.1.2. Metų pabaigoje pateiktų Europos solidarumo projektų skaičius.
1
7.1.3. Renginių skaičius, kuriuose Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius –
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros konsultantas – skatina

1

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

informacijos apie Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusą galimybės sklaidą, pagal
poreikį konsultuoja jaunus žmones.

I+II+III+IV (metinis):2

Dalinamasi informacija apie galimybes, jaunimas skatinamas dalyvauti Erasmus+
projektuose.
Evelina Visockytė, tel. 8 616 40680, evelina.visockyte@visaginas.lt
(rengėjo vardas ir pavardė, telefono nr., el. pašto adresas)

__________________
(parašas)

