PATVIRTINTA:
Panevėžio rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų tarybos
2021 m. balandžio 20 d. sprendimu
protokolo Nr. T4-7
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Tikslas

Vykdymo
terminas

Vykdytojas

Užtikrinti efektyvų
Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos (toliauSJRT) darbą

1.Suorganizuoti ne mažiau kaip 1
SJRT posėdis per ketvirtį;
2.Užtikrinti SJRT veiklos
planavimą: parengtas metinis
veiklos planas, parengta 2021 m.
veiklos ataskaita;
3. Užtikrinti SJRT veiklos viešinimą
(posėdžių protokolai, veiklos
ataskaitos skelbiamos rajono
savivaldybės interneto svetainėje);
4. Pateikti pasiūlymus dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo priemonių
savivaldybės administracijai,
tarybai;
5. Pateikti pasiūlymus dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo priemonių
įtraukimo į savivaldybės ilgalaikius
(arba vidutinės trukmės) strateginio
planavimo dokumentus;
6. Atlikti SJRT veiklos vertinimas
vadovaujantis Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo

2021 m.

Jaunimo
reikalų
koordinatori
us (toliauJRK), SJRT

2.

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

Esant galimybei susitikti su kitos
savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos nariais ir pasidalyti gerąja
patirtimi

2021 m.

JRT, JRK

3.

Skatinti jaunimą
domėtis aktualia
jaunimui informacija

Sukurti Panevėžio rajono jaunimui
paskyrą socialiniuose tinkluose
(Facebook)

2021 m.

JRK, JRT

4.

SJRT narius
supažindinti su
Ramygalos atviru
jaunimo centru

SJRT narių vizitas į Ramygalos
atvirą jaunimo centrą

2021 m.

1.

2
5.

Mobilaus darbo poreikio Atlikti tyrimą dėl mobilaus darbo
analizė
Panevėžio rajone (aplinkos
įvertinimas, jaunų žmonių/dalyvių
galimas skaičius ir pan.)

2021 m.

JRT, JRK

6.

Suorganizuoti mokymus Suteikti jaunimui žinių ir
jaunimui pasirinkta tema kompetencijų jiems įdomiomis
(1 ar 2 mokymai)
temomis
(parengta anketa
jaunimui, kokius
mokymus norėtų turėti)

2021 m.

JRT, JRK

7.

Suorganizuoti
konferenciją-seminarą
apie Jaunimo
savanorišką tarnybą

2021 m.

JRT, JRK

8.

Dalyvauti įvairiuose
Stiprinti Jaunimo reikalų tarybą ir
mokymuose,
jos veiklą
seminaruose bei
gerosios patirties
sklaidos renginiuose,
kuriuos rengia Jaunimo
reikalų departamentas,
įstaigos, savivaldybės

2021 m.

JRT, JRK

9.

Jaunimo veiklų ir
iniciatyvų įgyvendintų
projektų pristatymas

Pristatyti įgyvendintus jaunimo
projektus, viešinti

10.

Jaunimo emocinės
sveikatos stiprinimas

1. Suorganizuoti tarpžinybinį
susitikimą su Panevėžio visuomenės
sveikatos biurų, pedagogine,
psichologine tarnyba.
2. Parengti priemonių planą kaip
stiprinti jaunimo emocinę sveikatą

2021 m.

SJRT, JRK,
VSB, PPT

11.

Užtikinti efektyvų
Savivaldybės jaunimo
politikos formavimą

Jaunimo atstovų įtraukimas į
jaunimui aktualių klausimų
sprendimą savivaldybės
administracijos darbo grupėse

2021 m.

JRT, JRK

12.

Nuolat keistis
informacija tarp įvairių
institucijų jauniems
žmonėms aktualiais
klausimais

Stiprinti jaunimo politiką rajone

2021 m.

JRT, JRK

13.

Jaunimo reikalų tarybos Viešinti jaunimo reikalų tarybos
veiklos viešinimas
veiklą, kad kuo daugiau jaunuolių
(straipsniai savivaldybės įsitrauktų į jaunimo veikas
interneto svetainėje,
spaudoje, ne mažiau
kaip 2 straipsniai).

2021 m.

JRT, JRK

Skatinti jaunuolius rajone įsitraukti į
Jaunimo savanorišką tarnybą

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

JRT, JRK.
Projektų
vykdytojai

