PATVIRTINTA:
Panevėžio rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybos
2020 m. birželio 15 d. sprendimu
protokolo Nr. T4-13
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2020 METŲ II–IV KETVIRČIŲ VEIKLOS PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

Vykdymo
terminas

Vykdytojas

II ketvirtis
1.

Dalytis gerąja patirtimi įgyvendinant
jaunimo politiką su kitų savivaldybių
Jaunimo reikalų tarybos nariais
(suorganizuoti 1 susitikimą)

Susitikti su
Kupiškio rajono
jaunimo reikalų
tarybos nariais ir
pasidalyti gerąja
patirtimi

Birželio
mėn.

JRT, JRK

2.

Atnaujinti www.panrs.lt skiltį
„Jaunimas“

Atnaujinti
savivaldybės
tinklalapio skiltį
„Jaunimas“, kad
būtų pateikta
naujausia
informacija

Birželio
mėn.

JRK

III ketvirtis
3.

Dalyvauti Jaunimo reikalų departamento Sustiprinti Jaunimo
organizuojamoje savivaldybių jaunimo reikalų tarybą ir jos
reikalų tarybų konsultacijoje
darbą

Liepos–
rugpjūčio
mėn.

JRT, JRK

4.

Ramygalos gimnazijoje ir Naujamiesčio Paskatinti jaunus
gimnazijoje pristatyti Jaunimo reikalų
asmenis įsitraukti į
tarybą ir dalyvavimo joje galimybes
Jaunimo reikalų
tarybos veiklas ir
suaktyvinti patį
jaunimą veikti savo
seniūnijose

Rugsėjo
mėn.

JRT, JRK

Spalio–
gruodžio
mėn.

JRT, JRK

IV ketvirtis
5.

Krekenavos Mykolo Antanaičio
gimnazijoje, Raguvos gimnazijoje,
Velžio gimnazijoje, Smilgių
gimnazijoje, Paįstrio Juozo Zikaro

Paskatinti jaunus
asmenis įsitraukti į
Jaunimo reikalų
tarybos veiklas ir

2
gimnazijoje pristatyti Jaunimo reikalų
tarybą ir dalyvavimo joje galimybes

suaktyvinti patį
jaunimą veikti savo
seniūnijose

6.

Suorganizuoti mokymus jaunimui
pasirinkta tema (1 ar 2 mokymai)
(parengta anketa jaunimui, kokius
mokymus norėtų turėti)

Suteikti jaunimui
žinių ir
kompetencijų jiems
įdomiomis temomis

Spalio–
gruodžio
mėn.

JRT, JRK

7.

Suorganizuoti konferenciją-seminarą
apie Jaunimo savanorišką tarnybą (JST)
Panevėžio rajono jaunimui (pakviesti
Mildą Lukoševičiūtę iš JRD)

Kuo daugiau
jaunuolių rajone
įsitraukia į Jaunimo
savanorišką tarnybą

Spalio–
gruodžio
mėn.

JRT, JRK

8.

Jaunimo savanorius priimančioms arba
galinčioms priimti organizacijoms
stiprinti skirtas susitikimas

Kad akredituotųsi
kuo daugiau
savanorius
priimančių
organizacijų rajone

Spalio–
gruodžio
mėn.

JRT, JRK

9.

Dalyvauti įvairiuose mokymuose,
seminaruose bei gerosios patirties
sklaidos renginiuose, kuriuos rengia
Jaunimo reikalų departamentas, kitos
savivaldybės

Stiprinti Jaunimo
reikalų tarybą ir jos
veiklą

Rugsėjo–
gruodžio
mėn.

JRT, JRK

10.

Jaunimo politikos įgyvendinimo
savivaldybėje 2021 metais strateginis
planavimas

Įtvirtinti jaunimo
politikos priemones
Panevėžio rajono
savivaldybės
strateginiame plane

Gruodžio
mėn.

JRT, JRK

11.

Parengti Jaunimo reikalų tarybos
2020 metų veiklos ataskaitą

Apibendrinti
Jaunimo reikalų
tarybos nuveiktą
darbą

Gruodžio
mėn.

JRT, JRK

III–IV ketvirtis
12.

Esant poreikiui, teikti rekomendacinius
siūlymus Savivaldybės tarybai

Savivaldybės taryba Birželio–
atsižvelgia į
gruodžio
jaunimo nuomonę
mėn.

JRT, JRK

13.

Organizuoti Jaunimo reikalų tarybos
posėdžius (ne rečiau kaip kartą per tris
mėnesius)

Nuoseklus ir
nenutrūkstamas
Jaunimo reiklų
tarybos darbas

Birželio–
gruodžio
mėn.

JRT, JRK

14.

Nuolat keistis informacija tarp įvairių
Stiprinti jaunimo
institucijų jauniems žmonėms aktualiais politiką rajone
klausimais

15.

Vadovaujantis Panevėžio rajono
savivaldybės jaunimo savanoriškos
tarnybos tvarkos aprašu koordinuoti

Koordinuoti ir esant
poreikiui tikrinti
SVO organizaciją,

Birželio–
gruodžio
mėn.
JRT, JRK

3
savanorišką veiklą organizuojančios
organizacijos veiklą (SVO)

kuri koordinuoja
Panevėžio rajono
savivaldybės
finansuotus
savanorius

Birželio–
gruodžio
mėn.

16.

Užtikrinti Jaunimo reikalų tarybos
Viešinti ir stiprinti
veiklos planavimą ir viešinimą: rengiami Jaunimo reikalų
metiniai veiklos planai, posėdžių
tarybos darbą
protokolai, veiklos ataskaitos

Birželio–
gruodžio
mėn.

17.

Jaunimo reikalų tarybos veiklos
viešinimas (straipsniai savivaldybės
interneto svetainėje, spaudoje, ne mažiau
kaip 2 straipsniai).

Birželio–
gruodžio
mėn.

Viešinti jaunimo
reikalų tarybos
veiklą, kad kuo
daugiau jaunuolių
įsitrauktų į jaunimo
veikas

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

