1 PRIEDAS
PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2022 m. vasario 3 d. protokolu Nr.JT-1
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIO REIKALŲ TARYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslas

Uždaviniai

1.
Efektyvus
1.1.
SJRT
savivaldybės jaunimo
organizavimas
politikos formavimas

posėdžių

2.1. Skirtas finansavimas
Jaunimo
savanoriškos
tarnybos
modelio
įgyvendinimui Biržų rajone.
2.
Jaunimo
savanoriškos tarnybos
modelio įgyvendinimas 2.2.
Skatinti
efektyvų
savanoriškos
tarnybos
modelio įgyvendinimą

Planuojami rezultatai
Kiekybiniai
Pateikti 1 siūlymai
Biržų
rajono
savivaldybės tarybai
ir administracijai
Numatytos
lėšos
biudžete
dėl
10
savanorių
veiklos
finansavimo

Terminas

Atsakingi
asmenys

I-II ketv.

SJRT
nariai, JRK

Kokybiniai
Posėdžų metu identifikuotos
tikslinių grupių problemos,
SJRT
I-IV ketv.
numatytos
problemos
nariai, JRK
sprendimo priemonės

Aptariami pasiekti rezultatai:
Suorganizuotas
1 PO
organizacijų
skaičius,
aptarimas
dėl skirtas finansavimas, jaunų
Savanoriškos
žmonių
skaičius
atlikęs IV ketv.
tarnybos
modelio savanorystę,
viešinama
įgyvendinimo
informacija
socialiniuose
tinkluose
Suorganizuoti
2
3.1. Užtikrintas nuoseklus susitikimai
su
Išgryninti
organizacijų
3. Darbo su jaunimu
mobilaus ir atviro darbas su organizacijomis,
poreikiai,
numatytas I ketv.
formų
plėtros
ir
jaunimu
įgyvendinimas vykdančiomis atvirą
finansavimas biudžete
kokybės užtikrinimas
Biržų rajone
ir mobilų darbą su
jaunimu

SJRT
nariai,
JRK, SVO,
PO

SJRT
nariai, JRK

4. Jaunimo įgalinimo ir
įtraukimo į pilietinę
veiklą
galimybių
kūrimas
ir
plėtra.
Jaunų žmonių interesų
atstovavimas,
sprendžiant
Savivaldybės jaunimo
politikos klausimus.

4.1.
Biržų
rajono
Jaunimo
organizacijos,
su
savivaldybės jaunimo ir su
jaunimu
dirbančios
jaunimu
dirbančių
organizacijos,
neformalios
organizacijų 2019─2022 m. Finansavimas skirtas
jaunimo
grupės
gaus I-II ketv.
veiklos rėmimo programos 7 projektams
finansavimą savo idėjoms,
2022 m. projektų vertinimas
veikloms įgyvendinti. Didės
ir
finansuotų
projektų
jaunimo užimtumas.
stebėsena.
4.2. Dalyvauti jaunimo
Dalyvavimas renginiuose pagal
organizacijų, su jaunimu
poreikį. Užmegztas kontaktas
dirbančių
organizacijų,
su jaunimu ir JO. Žinomos ir I-IV ketv.
neformalių jaunimo grupių
sprendžiamos
jaunimo
organizuojamuose
problemos.
renginiuose.
Dalyvaudami
komitetų,
komisijų posėdžiuose, jaunimas
4.3. Dalyvauti Savivaldybės
turi puikias galimybes tiesiogiai
tarybos, jos komitetų ar
bendrauti ir bendradarbiauti su
komisijų
posėdžiuose,
rajono politikais, išsakyti savo
I-IV ketv.
kuriuose
sprendžiami
nuomonę, spręsti problemas ir
jaunimo politikai aktualūs
formuoti jaunimo politiką Biržų
klausimai.
rajone.
Įtraukti
jaunimo
atstovus į įvairių darbo grupių
veiklą.

SJRT
nariai, JRK

SJRT
nariai,
JRK, AJC.

SJRT
nariai, JRK

