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Tikslas/Uždavinys/Priemonė

Vertinimo
kriterijai

Terminas

Vykdytojas

Finansavimas

Suinteresuotos
šalys

1. Tikslas – aktyvinti jaunimą supažindinant su JRT veikla bei įtraukiant į bendrus renginius; susipažinti su aktyviu ir veikliu rajono
jaunimu, organizuojant susitikimus.
1.1. Uždavinys – stiprinti JRT veiklą, sudominti jaunus žmones galimybėmis realizuoti savo idėjas; išaiškinti jaunimo poreikius, didinti
abipusį pasitikėjimą.
1.1.1. Organizuoti JRT išvykas į
8 įvykę susitikimai
Sausis –
ŠJRT
Jaunimo organizacijos
seniūnijas
su jaunimu / jaunimo
gruodis
ir su jaunimu
organizacijomis /
dirbančios
neformaliomis
organizacijos,
jaunimo grupėmis.
gimnazijų mokiniai,
neformalios jaunimo
grupės.
1.1.2. Parengti informaciją
Parengta atmintinė
Sausis –
ŠJRT, jaunimo reikalų
Jaunimo organizacijos
susitikimams apie:
dėl finansavimo
gruodis
koordinatorė
ir su jaunimu
̶ Jaunimo reikalų tarybos veiklą;
galimybių, paskelbta
dirbančios
̶ apie jaunimo organizacijas
www.salcininkai.lt
organizacijos,
rajone;
skiltyje „Jaunimas“.
gimnazijų mokiniai,
̶ apie organizacijų finansavimo
neformalios jaunimo
galimybes.
grupės.
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1.1.3. Parengti diskusijų temas Įvykusių susitikimų
susitikimams:
viešinimas spaudoje.
Gairės: pomėgiai, profesija,
visuomeninė veikla, verslas,
laisvalaikis, sportas, kelionės ir
pan.

Sausis –
gruodis

Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracijos
Informacijos, kultūros
ir turizmo skyrius

_

Jaunimo organizacijos
ir su jaunimu
dirbančios
organizacijos,
gimnazijų mokiniai,
neformalios jaunimo
grupės.
1.1.4. Kontroliuoti Jaunimo
–
Balandis –
ŠJRT nariai, Jaunimo
–
ŠJRT, Jaunimo reikalų
programos projektų vykdymą
rugsėjis
reikalų koordinatorė
koordinatorė.
1.2. Uždavinys – Organizuoti renginius jaunimui savarankiškai (pagal galimybes) ir bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis,
organizacijomis ir pan.
1.2.1. Organizuoti lyderystės
Įvykusi stovykla,
Liepa –
ŠJRT
Lenkijos ambasada
Jaunimo organizacijos
stovyklą jaunimo
viešinimas spaudoje,
rugsėjis
Vilniuje pagal
ir su jaunimu
organizacijoms ir su jaunimu
dalyvių apklausa
pateiktą projektą,
dirbančios
dirbančioms organizacijoms.
vidiniam įvykusio
nuosavos lėšos
organizacijos.
(Parengti projektą)
renginio vertinimui.
1.2.2. Organizuoti Europos
Įvykęs renginys,
Gegužė –
ŠJRT, Jaunimo
Jaunimo programa ŠJRT, Šalčininkų
dienos ir Tarptautinės jaunimo
straipsniai.
rugpjūtis
reikalų koordinatorė
rajono jaunimas,
dienos minėjimus.
jaunimo reikalų
koordinatorė,
Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracija.
2. Tikslas – plėtoti darbą su jaunimu, kuriant jam saugias ir atviras erdves, propaguojant atvirą darbą su jaunimu.
2.1. Uždavinys – pagal galimybes atidaryti naujas atviras erdves seniūnijose, užtikrinti jų veiklą.
2.1.1. Informuoti su jaunimu
dirbančias organizacijas apie
galimybes ir priemones,
reikalingas jaunimo erdvių
atidarymui.

Diskusijos
susitikimų metu

Balandis –
gruodis

ŠJRT
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-

Jaunimo organizacijos
ir su jaunimu
dirbančios
organizacijos.

2.1.2. Skirti finansavimą Jaunimo
atvirai erdvei atidaryti:
‒ Eišiškių Stanislovo Rapolionio
gimnazijos vilties skyriaus
renovuojame pastate;
– Jančiūnų universaliame
daugiafunkciame centre;
– Pagal poreikį ir galimybes.

2.1.3. Surengti atvirų jaunimo
erdvių pristatymus.

Atidaryta atvira
erdvė jaunimui.

Sausis –
gruodis

Šalčininkų kultūros
centras, Eišiškių
Stanislovo Rapolionio
gimnazijos vilties
skyrius, Jančiūnų
daugiafunkcis centras

Jaunimo programa

Straipsniai apie
atidarytas erdves.

Sausis –
gruodis

Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracijos
Informacijos, kultūros
ir turizmo skyrius

-

Šalčininkų kultūros
centras, Eišiškių
Stanislovo Rapolionio
gimnazijos vilties
skyrius, Jančiūnų
daugiafunkcis centras,
ŠJRT, Eišiškių
seniūnijos gimnazijų
mokiniai, Jančiūnų
kaimo jaunimas,
seniūnijų jaunimas.
Šalčininkų kultūros
centras, Turgelių
laisvalaikio salė, ŠJRT,
Turgelių seniūnijos
gimnazijų mokiniai,
Pabarės pagrindinės
mokyklos mokiniai,
Baltosios Vokės
seniūnijos gimnazijų
mokiniai, seniūnijų
jaunimas.

3. Tikslas – tobulinti jaunimo informavimą įvairiose srityse (verslo, mokslo, įsidarbinimo galimybių, kt.).
3.1. Uždavinys – nuolat informuoti apie ŠJRT veiklą.
3.1.1 Straipsnių apie posėdžius,
renginius, problematiką, ir pan.
viešinimas savivaldybės interneto
portale ir socialinėse tinkluose.

Straipsniai
internete,
socialinėse
tinkluose, spaudoje.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracijos
Informacijos,
kultūros ir turizmo
skyrius, Jaunimo
reikalų koordinatorė

Nuolat
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-

Jaunimo
organizacijos ir su
jaunimu dirbančios
organizacijos,
suinteresuotas
jaunimas.

4. Tikslas -užtikrinti bendradarbiavimą su savivaldybės administracija, jaunimo organizacijomis, rajono įstaigomis, sprendžiant
jaunimo problemas.
4.1. Uždavinys – pakviesti jaunimą į vienos dienos darbą savivaldybėje.
4.1.1. Organizuoti jaunimui
Įvykęs renginys
vieną darbo dieną savivaldybėje,
įtraukiant savivaldybės
darbuotojus.

Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracija,
jaunimo reikalų
koordinatorė.

Svarstymui

-

Savivaldybės
pagrindinių mokyklų
mokiniai, gimnazijų
mokiniai.

-

Jaunimo
organizacijos ir su
jaunimu dirbančios
organizacijos,
suinteresuotas
jaunimas.

-

ŠJRT, jaunimo
organizacijos ir su
jaunimu dirbančios
organizacijos,
gimnazijų mokiniai,
neformalios jaunimo
grupės, savivaldybės
mokiniai.

4.2. Uždavinys - parengti pasiūlymų savivaldybei jaunimo klausimais.
4.2.1. Parengti dokumentą apie
jaunimo problemas, pateikiant
siūlymus kaip jas spręsti.

Parengtas
dokumentas

Balandis –
gruodis

Jaunimo reikalų
koordinatorė, ŠJRT
nariai

4.3. Uždavinys – organizuoti jaunimo susitikimą su meru.
4.3.1 Organizuoti jaunimui
susitikimą su meru, pristatant
rajono jaunimo problemas ir
pasiekimus.

Įvykęs renginys

ŠJRT, jaunimo reikalų
koordinatorė

Svarstymui
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