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I. STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Strateginis tikslas: siekti palankios šeimai aplinkos, efektyvios socialin÷s apsaugos ir 

aktyvaus bendruomenių dalyvavimo socialin÷je veikloje, užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų 

grupių socialinę integraciją. 

 

II. PROGRAMŲ, NUMATYTŲ STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE, APRAŠYMAS 

 

Programa 2.2. Socialinių paslaugų pl÷tra įstaigose prie Socialin÷s apsaugos ir darbo 

ministerijos 

 

PROGRAMOS TIKSLAS:  Užtikrinti kokybiškas ir efektyvias paslaugas Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos. Kodas 02.02.01 

 

PROGRAMOS UŽDAVINYS: Teikti socialines paslaugas gyventojams Jaunimo reikalų 

departamente prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos. Kodas 02.02.01.01 

 

PROGRAMOS PRIEMONö: Sudaryti sąlygas Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s 

apsaugos ir darbo ministerijos veiklai. Kodas 02.02.01.01.01 

 

Jaunimo reikalų departamento veiklos organizavimas. 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

Departamentas) nuolat teik÷ informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą jaunimo politikos 

klausimais. Tokia informacija buvo suteikta 60-čiai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

atstovų, 60-ties savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams. Apie savo vykdomą veiklą 

Departamentas teik÷ 157 įmon÷ms, įstaigoms, organizacijoms. 

            Per ataskaitinį laikotarpį Departamento interneto puslapyje www.jrd.lt buvo patalpinta 136 

naujienos/publikacijos, viešinti 439 kitų organizacijų informaciniai pranešimai – iš viso 575 

jaunimui aktualios naujienos/publikacijos. Departamento interneto puslapyje apsilankyta 834.366  

kartus, iš jų -  70.672  – unikalių apsilankymų. 

Per 2010 m. buvo gauta 401, išsiųsti – 743 raštai, vykdyti viešieji pirkimai ir sudarytos 78 

sutartys. 

Iš viso buvo parengti 6 teis÷s aktų projektai: 2 tarpžinybinių programų projektai bei 4 

poįstatyminių teis÷s aktų projektai. 
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Kartu su Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija (toliau - SADM) buvo parengtas 

Nacionalin÷s jaunimo politikos pl÷tros 2011-2019 m. programos projektas, Departamento atstovai 

dalyvavo 5 darbo grupių  pos÷džiuose, savo pasiūlymus aptar÷ ir derino su Socialin÷s apsaugos ir 

darbo ministerijos bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) atstovais. Programą 

patvirtinus 2010-12-01 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1715, buvo prad÷tas rengti 

šios programos priemonių planas. 

 2010 m. geguž÷s m÷n. buvo parengta ir 2010-06-11 d. Socialin÷s apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu Nr.A1-234 buvo patvirtinta Jaunimo politikos pl÷tros 2010-2012 m. programa, 

kuri užtikrino 2007-2009 m. vykdytos programos tęstinumą kartu užtikrindama būtiną teisinį 

pagrindą Departamento vykdomam projektui „Integruotos jaunimo politikos pl÷tra“, 

įgyvendinamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto 

„Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir 

nevyriausybinio sektorių skatinimas“.  

Parengti ir Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2010-07-07 d. įsakymu Nr. A1-324 

patvirtinti Tipiniai savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nuostatai. 

Parengtas ir pateiktas Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro tvirtinimui savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatorių pareigyb÷s aprašo projektas.  

Parengtas ir pateiktas Socialin÷s apsaugos ir darbo ministro tvirtinimui pataisytas 

savivaldybių jaunimo politikos kokyb÷s vertinimo aprašo ir metodikos projektas. 

 Pateikti pasiūlymai d÷l „Globalios Lietuvos“ strategijos, Alkoholio ir tabako kontrol÷s 

2011-2014 metų programos ir priemonių plano, Lietuvos gyventojų 2011-2012 metų fizinio 

aktyvumo skatinimo programos, Lietuvos verslumo skatinimo strategijos 2011-2020 m. projektui, 

d÷l Nacionalin÷s demografin÷s (gyventojų)  politikos strategijos šeimos gerov÷s įgyvendinimo 

2011-2013 m. priemonių plano ir kitų rengiamų teis÷s aktų. 

 Buvo organizuota 40 darbo grupių susitikimų ir renginių. Departamento darbuotojai 

lank÷si 42-uose kitų institucijų bei įstaigų, organizacijų organizuotuose renginiuose, kuriuose buvo 

išsakyta Departamento pozicija savo kompetencijos klausimais. 

 Derinant rengiamas programas ir priemones, buvo suorganizuoti 23 skirtingi 

susitikimai su Departamento partneriais – LiJOT, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių 

asociacija (toliau - NJRK), valstyb÷s institucijomis bei įstaigomis pagal kompetenciją ir jaunimo ir 

su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Šių susitikimų skaičius gerokai viršijo planuotą 

susitikimų skaičių metų pradžioje d÷l kelių aplinkybių – balandžio m÷n. LiJOT ir Departamento 

vadovų susitarimo rengti bendrus LiJOT ir Departamento vadovų bei darbuotojų susitikimus 

einamiesiems reikalams aptarti bei veiklų įvairiose jaunimo politikos srityse planavimui. Pagal šį 
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susitarimą 2010 m. suorganizuoti 8 susitikimai. Taip pat 15 susitikimų buvo surengta su 

Nacionalin÷s jaunimo koordinatorių asociacijos bei LiJOT atstovais d÷l aktualių dokumentų 

projektų jaunimo politikos srityje rengimo - Nacionalin÷s jaunimo politikos pl÷tros 2011-2019 m. 

programos projekto rengimo, savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nuostatų, tipinio savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatorių pareigyb÷s aprašo, ir kitų projektų, taip pat d÷l projektų, 

finansuojamų ES l÷šomis „Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas 

įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“  ir „Integruotos jaunimo politikos pl÷tra“ pristatymo, d÷l 

partneryst÷s Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių asociacijai įgyvendinant EEE l÷šomis ir 

Norvegijos l÷šomis finansuojamus projektus „Jaunimo reikalų koordinatorių tinklo stiprinimas 

d÷l jaunimo politikos pl÷tros savivaldyb÷se“ ir „Tarptautin÷s dimensijos vystymas stiprinant 

regioninę jaunimo politiką“. 

Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos kvietimu Departamento 

atstovai dalyvavo 2 Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pos÷džiuose, kuriuose buvo 

pristatomas Nacionalin÷s jaunimo politikos pl÷tros 2011-2019 m. programos projektas. 

Parengtas ir įgyvendintas Departamento 2010 m. veiklos planas bei iš viso pateiktos 9 

ataskaitos: 4 finansin÷s ataskaitos bei 5 veiklos ataskaitos - kiekvieną ketvirtį, bei metin÷ ataskaita 

Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai. Taip pat pateiktos 7 tarpžinybinių programų ataskaitos, 

kurias įgyvendinant dalyvauja ir Departamentas - koordinuojančioms institucijoms bei įstaigoms. 

Departamento atstovas įtrauktas į Nacionalinę darbo grupę, pad÷siančią užtikrinti kokybišką 

informacijos sklaidą jaunimo politikos klausimais bei struktūrinio dialogo pl÷tojimą tarp Europos 

Sąjungos Europos Tarybos ir Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos. 

Departamento atstovas įtrauktas į Ūkio ministerijos sukurtą darbo grupę ilgalaikei verslumo 

strategijai 2011-2020 metai rengti. 

Departamento atstovas įtrauktas į Kultūros ministerijos sudarytas darbo grupes d÷l apskričių 

viešųjų bibliotekų funkcijų ir uždavinių įvertinimo bei  į regionų kultūros pl÷tros programos 

rengimo darbo grupę. 

            Departamentas administravo ES l÷šomis finansuojamus projektus „Partneryst÷s tarp 

valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“  ir 

„Integruotos jaunimo politikos pl÷tra“, užtikrindamas viešųjų pirkimų organizavimą prek÷ms ir 

paslaugoms įsigyti, projekto veiklų plane numatytų veiksmų atlikimą kokybiškai ir laiku. 

 

Jaunimo reikalų tarybos  (JRT) veiklos organizavimas. 

 Per 2010 metus buvo suorganizuoti 7 Jaunimo reikalų tarybos (toliau - JRT) pos÷džiai. 

2010 m. sausio pradžioje įvykusio pasitarimo tarp JRT narių ir Departamento vadovų metu buvo 

nuspręsta iki dabartin÷s JRT kadencijos pabaigos (2011 m.) toliau organizuoti išpl÷stinius 
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pos÷džius su kviestiniais ekspertais ir organizacijomis/įstaigomis. Sutarta kad tokie išpl÷stiniai 

pos÷džiai gal÷tų būti organizuojami įvairiose įstaigose/organizacijose, siekiant pritraukti platesnę 

specialistų auditoriją (pvz. gimnazijose, universitetuose, kolegijose), o perspektyvoje – surengti ir 

išvažiuojamuosius pos÷džius. Pradin÷ sutarta išpl÷stinių pos÷džių tema (savanoriška veikla, 

jaunimo verslumas, jaunimo tyr÷jai, erdv÷s jaunimui) buvo pakoreguota atsižvelgiant į jaunimo 

politikos aktualijas. Sutarta, jog galutinis temų sąrašas bus tvirtinamas 2010 m. pabaigoje. 

 Pirmasis JRT pos÷dis įvyko sausio 26 d., Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijoje. 

Jame buvo pristatyta  Departamento 2009 m. veiklos ataskaita, veiklos kryptys ir 2010 m. veiklos 

plano gair÷s. 

 Kovo 9 d. vyko išpl÷stinis pos÷dis „Jaunimo verslumas“. Pos÷dyje buvo aptartos 

verslumo nuostatos visuomen÷je, jų įtaka užimtumui, pateikta praktinio mokymo firmų praktika, 

aptartas tarptautinis projektas "Gazel÷". 

 Kovo 30 d.  vykusiame pos÷dyje buvo apsvarstytas ir priimtas pasiūlymų paketas 

Jaunimo migracijos tema. Šį pasiūlymų paketą nutarta persiųsti atsakingoms valstyb÷s institucijoms 

bei įstaigoms. Tuo pačiu JRT nutar÷ dalyvauti „Globalios Lietuvos“ strategijos, už kurios rengimą 

atsakinga Užsienio reikalų ministerija, kūrime. 

 Geguž÷s 25 d. S. Daukanto gimnazijoje buvo surengtas  išpl÷stinis JRT pos÷dis 

savanoryst÷s tema. Šiame pos÷dyje, diskusijos metu, buvo apžvelgta teisin÷ baz÷, įtakojanti 

savanorišką veiklą, visuomen÷s nuostatos, valdžios politika, savanoriškų organizacijų geroji 

praktika skatinant jaunimo savanorystę, siūlomi sprendimai, kurie pagerintų savanoryst÷s teisinį 

reglamentavimą ir paskatintų visuomenę, ypač jaunus žmones, aktyviau įsitraukti į savanoriškas 

veiklas. Pos÷džio dalyviai tai pat tur÷jo galimybę išgirsti apie tarptautinę savanorystę Lietuvos 

kontekste. 

 Birželio 29 d. JRT pos÷dyje buvo apžvelgtos jaunimo politikos aktualijos, nutarta 

pasiųsti užklausimus valstyb÷s institucijoms bei įstaigoms, kurioms buvo išsiųstas JRT pasiūlymų 

paketas d÷l jaunimo migracijos, siekiant užsitikrinti grįžtamąjį ryšį ir žinoti tikslią jų poziciją.  

 Rugs÷jo 28 d. JRT pos÷dyje buvo aptariami valstyb÷s institucijų atsiųsti raštai 

(atsakymai) į JRT siūlymų paketą d÷l jaunimo migracijos, taip pat buvo aptariami JRT svarstymui 

pateikti Globalios Lietuvos strategijos, Nacionalin÷s demografin÷s gyventojų politikos strategijos 

šeimos gerov÷s įgyvendinimo 2011-2013 m. priemonių plano, Ilgalaik÷s jaunimo politikos 

strategijos priemonių plano projektai. Atsižvelgiant į jaunimo politikos aktualijas, buvo sutarta 

pakeisti išpl÷stinių pos÷džių temų eiliškumą ir kitą išpl÷stinį JRT pos÷dį rengti lapkričio m÷n. tema 

„Jaunimas ir kultūra“. 

Lapkričio 25 d. 13 val. Kultūros ministerijos Baltojoje sal÷je (J. Basanavičiaus g. 5) vyko 

paskutinis 2010 m. išpl÷stinis JRT pos÷dis „Jaunimas ir kultūra“. Pos÷dyje dalyvavo Kultūros 
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ministras A.Gelūnas, įvairių ministerijų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatorių, universitetų ir kolegijų  bei kitų institucijų atstovai. Pos÷džio metu 

buvo aptarti Lietuvos kultūros politikos jaunų žmonių atžvilgiu tendencijos, kultūros prieinamumo 

jauniems žmon÷ms klausimai, kultūros įstaigų darbo su jaunimu galimyb÷s ir kiti klausimai. 

Pos÷džio metu jo dalyviai sutar÷, kad kultūros įstaigos jaunimui turi suteikti galimybę dalyvauti 

kultūriniame gyvenime ir tarp įvairių institucijų, dirbančių su jaunimu turi vyrauti glaudus 

bendradarbiavimas, o ne konkurencija. 

 

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:  

 

Vertinimo kriterijus Planuojama 

reikšm÷ 

metams 

Pasiekta  Kriterijaus 

pasiektumas, 

procentin÷ 

išraiška % 

PRODUKTO KRITERIJAI:    

Su jaunimu dirbančių asmenų, dalyvavusių Jaunimo 

reikalų departamento organizuotuose mokymuose ir 

kituose renginiuose, skirtuose jų kompetencijai 

didinti, skaičius. 

 

400 465 116 

Valstyb÷s ir savivaldybių institucijų bei 

nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių Jaunimo 

reikalų  departamento vykdomoje veikloje jaunimo 

politikos srityje, skaičius. 

150 173 115 

VEIKSMŲ ATLIKIMO RODIKLIAI:    

Konsultuotų jaunimo politikos klausimais  jaunimo ir 

su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų skaičius 

500 650 130 

Publikacijų skaičius interneto puslapyje 

www.Departamento.lt 

  

Apsilankymų skaičius www.Departamento.lt  

70 

 

30000 

136 

 

70672 

194 

 

235 

Parengtų programų, priemonių, projektų skaičius  2 6 300 

Susitikimų, konsultacijų skaičius, derinant rengiamas 10 23 230 
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programas bei priemones su kitų institucijų, įstaigų, 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

atstovais 

Dalyvautų renginių skaičius, kuriuose išsakyta 

Jaunimo reikalų departamento pozicija 

50 42 84 

Sukurtų Departamento veiklos planų skaičius 

Parengtų ataskaitų skaičius  

1 

 

15 

1 

 

16 

100 

 

107 

 

2.9. Programa. Jaunimo politikos įgyvendinimas  

 

PROGRAMOS TIKSLAS: Sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomen÷s dalimi, pl÷tojant 

jaunimo politiką tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Kodas 02.09.01 

 

UŽDAVINYS NR 1: Įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje bei pl÷toti veiklą, skirtą jaunimo 

pad÷čiai gerinti. Kodas 02.09.01.01 

Uždavinio įgyvendinimui vykdytos priemon÷s: 

Priemon÷: Inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir 

priemones. Kodas 02.09.01.01.01  

 

Jaunimo politikos pl÷tra savivaldyb÷se.  

2010 m. vasario m÷n. Departamentas organizavo susitikimą su NJRK bei SADM atstovais. 

Susitikimo tikslas – aptarti jaunimo teisių apsaugos klausimą. Nutarta atnaujinti jaunimo reikalų 

koordinatoriaus pareigyb÷s aprašą ir išsiųsti raštus savivaldyb÷ms siekiant priminti savivaldybių 

įsipareigojimus jaunimo teisių apsaugos klausimais. II ketvirtyje sudaryta darbo grup÷ d÷l 

pavyzdinio savivaldyb÷s Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigyb÷s aprašo, patvirtinto Socialin÷s 

apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042). Darbo 

grup÷s nariai - atstovai iš NJRKA, SADM, LiJOT ir Departamento. IV ketvirtyje, raštu Nr. 2S-742-

(5.2) SADM pateiktas projektas d÷l  pavyzdinio savivaldyb÷s Jaunimo reikalų koordinatoriaus 

pareigyb÷s aprašo tobulinimo. 

Balandžio 28-29 d. vyko susitikimai – diskusijos su savivaldybių administracijų 

darbuotojais temomis: „Darbo su jaunimu ypatyb÷s siekiant užtikrinti efektyvų valstybinio ir 

nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą“ ir „Socialinių partnerių bendradarbiavimo tinklų 

kūrimas siekiant įgalinti specialistus efektyviai spręsti jaunimo problemas“. Susitikimų metu 

pasidalinta patirtimi apie atviro darbo su jaunimu metodų taikymą darbe, diskutuota apie 
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bendradarbiavimą su savivaldyb÷se veikiančiomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis, 

aptartos opiausios jaunimo problemos bei būdai, kaip jas būtų galima spręsti. Susitikimuose 

dalyvavo 18 asmenų iš Jonavos, Kelm÷s, Lazdijų, Skuodo rajonų bei Klaip÷dos ir Šiaulių miestų 

savivaldybių.  

Balandžio 30 d. buvo sudaryta darbo grup÷ d÷l savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tipinių 

nuostatų tobulinimo. Tarpžinybinę darbo grupę sudar÷ SADM, Departamento, NJRKA bei LiJOT 

atstovai. Ji buvo sudaryta siekiant apsvarstyti ir patobulinti ministro įsakymu patvirtintus Jaunimo 

reikalų tarybų tipinius nuostatus. Darbo grup÷je patobulinti Jaunimo reikalų tarybų tipiniai 

nuostatai, kurie buvo suderinti su SADM teisininkais, ir raštu Nr. 2S-357-(5.2) projektas pateiktas 

tvirtinti Socialin÷s apsaugos ir darbo ministrui. III ketvirtyje min÷ti nuostatai patvirtinti.  

II ketvirtyje raštu Nr. 2S-266-(5.2) SADM pateiktas ministro tvirtinimui patobulintas 2008 

m. geguž÷s 19 d. ministro įsakymu Nr. A1-157 patvirtintas Jaunimo politikos savivaldyb÷se 

kokyb÷s vertinimo metodikos ir jaunimo politikos savivaldyb÷se kokyb÷s vertinimo aprašo 

projektas.  

III ketvirtyje buvo surengtas seminaras Alytaus, Panev÷žio, Šiaulių, Vilniaus miestų 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklų efektyvinimui. Seminaro metu buvo įvardinti iššūkiai 

tenkantys taryboms, aptarta, kaip jų reik÷tų vengti, dalintasi gerąja patirtimi.  

Liepos 21 d. organizuotas susitikimas su Jaunimo reikalų koordinatoriais, siekiant aptarti 

Departamento vykdomų projektų veiklas. Dalintasi patirtimi bei informacija apie projekto 

„Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą 

jaunimo politiką“ veiklų eigą, savivaldybių ind÷lį, siekiant efektyviai įgyvendinti šio projekto 

veiklą  „Jaunimo centrų koncepcijų įgyvendinimas“. 

Ištisus metus vyko savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių informavimas ir 

konsultavimas jiems aktualiais klausimais: atviro darbo su jaunimu pl÷tros, vaikų ir jaunimo 

užimtumo kultūros įstaigose, dokumentų rengimo jaunimo politikos klausimais ir kt. patirtimis, 

darbo grup÷se gilinosi į atskiras darbo su jaunimu specifines sritis (darbo su savanoriais 

organizavimą, darbą su specifin÷mis jaunimo grup÷mis, veiklos krypčių atitikimą jaunimo 

poreikiams ir kitas diskusijų metu kilusias temas). Susitikimų metu taip pat aptartos Departamento 

taikytos priemon÷s atvirų jaunimo centrų ir erdvių centrų teisiniam, metodiniam ir politiniam 

palaikymui bei pl÷trai, pasidalinta id÷jomis d÷l 2011 m. planuojamų Departamento planų, į kurias 

pagal galimybes planuojama atsižvelgti. 
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Darbo su jaunimu pl÷tra. 

Jaunimo centrų darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos k÷limas:  

Kovo 18 d. įvyko informacinis seminaras, skirtas organizacijoms, teikusioms paraiškas 

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2010 metais konkursui. Seminaras įvyko jau 

po konkurso rezultatų paskelbimo, jame buvo kviečiami dalyvauti tiek finansuotų, tiek nefinansuotų 

organizacijų atstovai; iš viso dalyvavo 15 atstovų iš 11 organizacijų. Šiuo žingsniu buvo siekiama 

ne tik palaikyti ryšius su finansuojamomis organizacijomis, tačiau ir užmegzti kontaktus su naujais 

programų finansavimo paraiškų teik÷jais siekiant atvirojo darbo su jaunimo pl÷tros geografine ir 

kokyb÷s prasme. Susitikimo metu organizacijų atstovai pristat÷ savo tikslus, įgyvendinamas veiklas, 

veiklos rezultatų vertinimo būdus, savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Tai pad÷jo ne tik pasidalinti 

patirtimi, bet – kai kuriais atvejais – ir pad÷ti vieni kitiems atsakyti į rūpimus klausimus, mokytis 

vieniems iš kitų patirties. Jaunimo reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovai pristat÷ įvykusio konkurso rezultatus, pateik÷ jo dalyviams bendrą konkurso 

komisijos vertinimų ir pastabų apžvalgą, pristat÷ finansavimo sutarties pakeitimus. Siekiant išvengti 

nesusipratimų ir nesklandumų teikiant ataskaitas už 2010 metų programų įgyvendinimą, trumpai 

buvo pristatytos bendros pastabos, susijusios su ataskaitomis už 2009 m. finansuotus projektus. 

Taip pat pristatyti Departamento planai, susiję su Atvirų jaunimo centrų ir erdvių palaikymu bei 

konsultavimu 2010 metais. 

- Išsamus organizacijų supažindinimas su Konkurso komisijos išvadomis pad÷s joms 

ateityje gerinti savo teikiamų paraiškų kokybę. 

- Organizacijų stiprybių ir silpnybių pažinimas užtikrins tai, kad Departamento 

įgyvendinamos priemon÷s, skirtos atvirojo darbo su jaunimo stiprinimui, maksimaliai atitiks 

organizacijų poreikius bei prisid÷s prie darbo su jaunimu kokyb÷s ir efektyvumo gerinimo. 

Rugpjūčio 26-28 d. įvyko įvadiniai atviro darbo su jaunimu mokymai. Mokymų dalyviai (iš 

viso 27-ių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai) metu patirtinio bei teorinio mokymosi būdu 

gilinosi į šias temas: 

• Atviro darbo su jaunimu principai ir metodai;  

• Jauno žmogaus poreikiai; 

• Darbo su jaunimu formos ir būdai;  

• Jaunimo neformalaus ugdymo metodai ir metodiniai principai; 

• Jaunimo darbuotojo laikysena. 

Nuo rugs÷jo m÷n. prad÷tos vykdyti konsultacijos (supervizijos) Atvirų jaunimo centrų ir 

erdvių jaunimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui pagal konsultacijų dalyvių poreikius, 

analizuojant problemines darbines situacijas, sudarant sąlygas jiems nustatyti problemų sprendimo 

būdus ir palydint sprendimų įgyvendinimo link. Įvyko 12 konsultacijų (trys konsultacijų ciklai po 4 
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vienos dienos konsultacijas grup÷mis) 2010 m. finansuotų atvirų jaunimo centrų jaunimo 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. 

2010 m. gruodžio 16-18 d. buvo suorganizuotas metų apibendrinimo ir įsivertinimo 

seminaras, skirtas Atvirų centrų jaunimo darbuotojams ir aktyviems savanoriams, kurio metu šiais 

metais finansuotos organizacijos pristat÷ vykdytas veiklas, aptar÷ pasiektus rezultatus ir pasidalino 

kitomis patirtimis, darbo grup÷se gilinosi į atskiras darbo su jaunimu specifines sritis (darbo su 

savanoriais organizavimą, darbą su specifin÷mis jaunimo grup÷mis, veiklos krypčių atitikimą 

jaunimo poreikiams ir kitas diskusijų metu kilusias temas). Šio seminaro metu taip pat aptartos 

Departamento taikytos priemon÷s centrų teisiniam, metodiniam ir politiniam palaikymui ir pl÷trai 

bei pasidalinta id÷jomis d÷l 2011 m. planuojamų Departamento planų, į kurias pagal galimybes 

planuojama atsižvelgti. 

Atviro darbo su jaunimu pl÷tra. 2010 m. spalio 13 d., bendradarbiaujant su K÷dainių 

rajono savivaldyb÷s administracija, suorganizuotas seminaras K÷dainių rajono savivaldyb÷s 

kultūros darbuotojams. Dalyvavo 68 K÷dainių rajono kultūros įstaigų darbuotojai, jiems buvo 

pristatyta Atvirojo darbo su jaunimu koncepcija, geroji praktika ir galimyb÷s pritaikyti tai 

kasdieniame darbe. 

Lapkričio 9 d. Vilniuje suorganizuota konferencija „Darbas su jaunimu kultūros įstaigose ir 

bendruomenių centruose“, joje aptarta, kokie tikslai ir uždaviniai yra keliami regionuose pl÷tojamai 

kultūros politikai, su kokiais iššūkiais ir galimyb÷mis susiduria vietos savivalda juos įgyvendinant; 

pasidalinta įžvalgomis apie galimą glaudesnį bendradarbiavimą sprendžiant jaunų žmonių 

užimtumo ir ugdymo galimybes kultūros įstaigose ir bendruomenių centruose. Konferencijoje 

pakviesti dalyvauti atstovai iš Socialin÷s apsaugos ir darbo, Kultūros ministerijų, Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kultūros 

darbuotojų tobulinimosi centro, Žem÷s ūkio ministerijos programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo 

metodikos centro bei savivaldybių – jaunimo reikalų koordinatoriai; kultūros darbuotojai, t.y., 

bibliotekų, kultūros centrų; savivaldybių administracijų atstovai, kuruojantys kultūros sritį; vietos 

bendruomenių atstovai ir kt. Šiame renginyje dalyvavo 101 kultūros ir jaunimo srities atstovas. 

Lapkričio 24-27 d. Klaip÷dos, Kelm÷s, Skuodo ir Jonavos jaunimo centruose vyko metin÷s 

veiklos pristatymo – apibendrinimo renginiai, siekiant informuoti socialinius partnerius apie 

vykdomas veiklas. Tokiu būdu siekiama sustiprinti jaunimo centrų vaidmenį vykdant tarpžinybinį – 

tarpsektorinį bendradarbiavimą savivaldyb÷se bei socialiniams partneriams akcentuoti darbo su 

jaunimu svarbą. 

2010 m. gruodžio 14-15 d. Vilniuje buvo suorganizuotas seminaras Vilniaus miesto 

organizacijoms, dirbančioms su jaunimu, apie jaunų žmonių poreikių pažinimą, atviro darbo 

principus ir metodus, jaunimu neformalaus ugdymo taikymą. Seminare dalyvavo 22 su jaunimu 
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dirbantys žmon÷s iš 19 įstaigų ir organizacijų, jie pasidalino savo patirtimis bei susipažino su 

neformaliojo ugdymo ir atviro darbo principais pagrįsto darbo metodais. Kai kurios iš šių įstaigų ir 

organizacijų išreišk÷ susidom÷jimą min÷tomis metodikomis, tod÷l numatoma 2011 m. sudaryti 

sąlygas panašių organizacijų veiklų, pagrįstų atviro darbo principais, finansavimui organizuojant 

naują – atvirų erdvių jaunimui – finansavimo konkursą, kartu numatant šių institucijų ir 

organizacijų steb÷seną, konsultavimą ir mokymą. 

Parengta medžiaga metodiniam leidiniui apie atviro darbo su jaunimu praktinius aspektus, 

kuri bus išleista 2011 metams. Leidinyje nagrin÷jamos tokios temos kaip atvirojo darbo su jaunimu 

išskirtinumas pasiūlų jaunimui kontekste, ką svarbu žinoti prieš steigiant atvirus jaunimo centrus, 

reikalingos patalpos, priemon÷s, personalas, veiklų kryptys, tikslo grup÷s, saugumo, 

bendradarbiavimo, finansavimo šaltinių ir kiti klausimai, aktualūs steigiant arba pl÷tojant atviro 

darbo su jaunimu centrą arba erdvę. 

Bendradarbiaujant su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Lietuvos 

neformalaus ugdymo asociacija rengta metodin÷ medžiaga leidiniui „Praktinis vadovas dirbantiems 

su jaunimu“. Leidiniu siekiama stiprinti dirbančių su jaunimu metodinį išmanymą, suteikti įrankių 

jaunimo neformaliam ugdymui, tokiu būdu prisidedant prie jaunimo politikos įgyvendinimo 

kokyb÷s gerinimo. 

Teis÷s aktų projektų rengimas. Vasario 22 d. suorganizuotas susitikimas su SADM, 

Švietimo ir mokslo ministerijų atstovais, skirtas apsvarstyti Atvirų jaunimo centrų ir erdvių 

koncepcijos projekto teisinius ir turinio aspektus. Susitikimo metu buvo aptartos priežastys, 

l÷musios tai, kad Koncepcija buvo parengta v÷liau nei tai buvo numatyta, taip pat buvo aptartas jos 

turinys, atsakyta į susitikimo dalyviams kilusius klausimus ir aptartos galimos koncepcijos sąsajos 

su kitais teis÷s aktais, ypač – su Minimalios ir vidutin÷s vaiko priežiūros įstatymu, į kurį Atviras 

darbas su jaunimu gal÷tų būti įrašytas kaip viena iš priemonių darbui su probleminiu jaunimu. 

Susitikimo metu nutarta, jog jos projektas bus svarstomas Socialin÷s apsaugos ir darbo 

ministerijoje, kur taip pat bus peržiūr÷ti jos turinio ir teisiniai aspektai.  

Balandžio 7 d., po konsultacijų su teisininkais, pagal jų rekomendacijas patobulinus, 

koncepcija buvo patvirtinta Departamento direktoriaus įsakymu. 

Suorganizuoti 8 pos÷džiai d÷l jaunimo darbuotojo sistemos kūrimo, kurių metu rengta 

jaunimo darbuotojų koncepcija. Koncepcija bei numatomi praktinio jos įgyvendinimo žingsniai 

pristatyti 3 susitikimuose su nevyriausybin÷mis organizacijomis jų organizuotuose renginiuose. 

Įvyko 1 susitikimas su nevyriausybinių organizacijų, kitų institucijų atstovais d÷l Europos 

Sąjungos Tarybos bei šalių – narių vyriausybių atstovų sudarytos Rezoliucijos d÷l darbo su jaunimu 

projekto.  
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Spalio 18-20 d. bei spalio 25-27 d. Departamento atstovai dalyvavo tarptautin÷se 

konsultacijose d÷l jaunimo darbuotojo sertifikavimo sistemos ir akreditavimo mechanizmo 

parengimo. Konsultacijų tikslas buvo suteikti kompetencijų ir žinių, kaip kokybiškai parengti 

jaunimo darbuotojo aprašą ir kaip s÷kmingai įgyvendinti jaunimo darbuotojo sertifikavimo sistemą. 

Per šias konsultacijas buvo sud÷ti pagrindai jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemai, kuri baigta 

kurti metų pabaigoje ir bus prad÷ta įgyvendinti 2011 m.  Konsultacijas organizavo Departamentas 

įgyvendindamas projektą „Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas 

įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“. 

 

JRD finansuojamų nevyriausybinių organizacijų vykdomų programų ir projektų steb÷sena. 

Buvo vykdoma organizacijų, kurioms buvo skirtas finansavimas pagal 2009 m. 

Departamento vykdytas finansavimo programas, ataskaitų pateikimo steb÷sena ir tikrinimas. II 

ketvirtyje laiku pateikta 17 iš 73 (23 %) finansinių ir 37 iš 73 (51 %) veiklos ataskaitų. Taip pat 

buvo peržiūr÷tos pateiktos veiklos ataskaitos, tikrinant jų rezultatų pasiekimą ir atitikimą 

sutartiniams įsipareigojimams. Tikrinimo metu pasteb÷ti bendri trūkumai pristatyti tiek pačioms 

organizacijoms 2010 m. kovo 18-19 d. vykusių susitikimų metu, tiek atskirame susitikime su 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir Jaunimo reikalų tarybos atstovais, siekiant užtikrinti, kad 

šie trūkumai ateityje nepasikartotų. 

Parengtas ir atnaujintas Departamento tikslinio valstyb÷s biudžeto l÷šų panaudojimo ir 

valstyb÷s turto steb÷senos tvarkos aprašo projektas. 

III ketvirtyje vyko konkursų būdu finansuotų projektų steb÷sena, t.y., ketvirtinių ataskaitų 

pateikimo steb÷sena ir tikrinimas, organizacijos, pateikusios netikslias ar nepilnas ataskaitas buvo 

įsp÷tos ir informuotos.  Taip pat vykdytas patikrinimas aplankant organizacijas vietose. Tikrinant 

steb÷ti šie aspektai: organizacijos patalpos; finansavimo sutarties sąlygų laikymasis, turinio 

įsipareigojimų vykdymas; įvyko pokalbiai su programos/organizacijos vadovais apie vykdomas 

veiklas ir darbo organizavimo principus. Pažeidimų nerasta.  

2010 m. buvo vizituotos 9 organizacijos, siekiant patikrinti projektų ir programų veiklą bei 

turinį: 1 organizacija, gavusi finansavimą pagal Jaunimo veiklos regionuose pl÷tojimo ir regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimo konkursą, 1 organizacija – pagal Jaunimo 

organizacijų potencialo pl÷tojimo ir institucin÷s paramos konkursą, 2 organizacijos – pagal Atvirų 

jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2010 metais konkursą, 3 organizacijos, kurioms 

finansavimas skirtas iš Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo programos bei 2 projektai, kurie 

finansuoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo l÷šomis. Pagal Jaunimo verslumo ugdymo ir 

skatinimo projektų finansavimo 2010 metais konkursą, buvo finansuota 14 organizacijų, iš kurių 13 

viešo renginio metu pristat÷ savo vykdytų projektų rezultatus. Organizacijų, finansuotų pagal Atvirų 
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jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2010 m. konkursą, baigiamojo metų seminaro vienas 

iš tikslų buvo įgyvendintų projektų steb÷sena ir įvertinimas: jame dalyvavo 8 iš 10 pagal šį 

konkursą finansuotų organizacijų. 

Finansuotų organizacijų veiklos steb÷sena buvo vykdoma ir analizuojant bei sisteminant jų 

pateiktas ataskaitas už 2010 m. konkurso būdu gautas l÷šas. Apibendrinus rezultatus paaišk÷jo, kad: 

Atvirų jaunimo centrų veiklos programos ap÷m÷ 2925 žmones (15 proc. daugiau nei per 

2009 metus), iš kurių 2683 buvo jauni žmon÷s (14-29 metų amžiaus); siekiant pasiūlyti veiklas 

jaunimui aktualiomis ir įdomiomis temomis bei norint pritraukti į atvirus jaunimo centrus daugiau 

jaunų žmonių, sudominant juos naudinga veikla, suorganizuota 11 stovyklų, 17 seminarų ir 10 

mokymų savanoriams, dirbantiems su jaunimu pagal atvirojo darbo principus bei 182 kitokio 

pobūdžio renginiai (pavyzdžiui, socialinių darbuotojų ar psichologų konsultacijos, meno dirbtuv÷s, 

įvairūs kiti jaunimo pageidauti ugdomieji užsi÷mimai; 30 atvirų jaunimo centrų darbuotojų ir 

savanorių tobulino savo kvalifikaciją įvairiuose kitų institucijų ir organizacijų organizuotuose 

mokymuose. Apie atvirojo darbo su jaunimu veiklas informuoti artimiausios jaunimui aplinkos 

asmenys (tarp jų – mokyklų, įvairių institucijų darbuotojai, jaunuolių t÷vai). Įgyvendintos veiklos 

prisid÷jo prie kiekybin÷s ir kokybin÷s atvirojo darbo su jaunimu pl÷tros, taip pat paskatino vietos 

bendruomenes labiau dom÷tis atviruoju darbu, o tuo pačiu – prisid÷ti įgyvendinant atvirąjį darbą 

ateityje, pad÷ti užtikrinti jo tęstinumą ir pl÷trą. 

 

Tarpžinybinio bendradarbiavimo užtikrinimas ir pl÷tra tarp valstybinių institucijų. 

Bendradarbiaujant su Karo prievol÷s administravimo tarnyba surengtas seminaras Vilniaus 

ir Utenos apskričių savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, karo prievol÷s ir civilin÷s saugos 

administravimo specialistams, siekiant aptarti bendradarbiavimo galimybes, sprendžiant aktualius 

jaunimui klausimus Vilniaus ir Utenos apskrityse. Seminaro metu pristatyti Karo prievol÷s 

administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Vilniaus karo prievol÷s  centro 

uždaviniai ir veikla, aptartos galimyb÷s jaunimui  Krašto apsaugos sistemoje (agitavimo būdai, 

apmokymas, įdarbinimas ir garantijos).  

Vasario 2 d. Departamento atstovas dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento 

organizuotoje diskusijoje apie jaunimo savanorystę sporto srityje. 

Balandžio 7 d. ir geguž÷s 4 d. dalyvauta Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotos darbo 

grup÷s d÷l vaikų pasirenkamojo švietimo finansavimo krepšelio principu pos÷džiuose, taip pat 

pateiktos rekomendacijas šio finansavimo modelio aprašo tobulinimui pagal SADM užklausą. 

Geguž÷s 17 d. Departamento atstovas dalyvavo Narkotikų kontrol÷s departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s apskritojo stalo diskusijoje „Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos efektyvumo didinimas“. Diskusijos metu aptartos išvados apie Lietuvoje 
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2009 m. įgyvendintų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų privalumus ir 

trūkumus, pasidalinta gerąja patirtimi, ieškota bendrų sprendimų, kaip užtikrinti s÷kmingą 

narkomanijos prevencijos įgyvendinimą. 

Birželio ir rugs÷jo m÷nesiais Departamento atstovai dalyvavo Narkotikų kontrol÷s 

departamento Atrankin÷s ir tikslin÷s prevencijos projektų atrankos konkursams 2010 m. pateiktų 

paraiškų vertinimo komisijų pos÷džiuose, vertino šiems konkursams pateiktas paraiškas bei teik÷ 

išvadas ir siūlymus d÷l projektų finansavimo. 

Liepos 23 d. dalyvauta susitikime Ūkio ministerijoje d÷l Jaunimo politikos strategijos 

projekto ir Verslumo strategijos. Pasikeista nuomon÷mis d÷l verslumo ugdymo jaunimo tarpe; 

sutarta, jog Jaunimo politikos strategijos kontekste bus ugdomas socialinis verslumas. 

Rugs÷jo 24 d. dalyvauta seminare, kurį organizavo Kultūros darbuotojų tobulinimosi 

centras. Kultūros darbuotojams iš visos Lietuvos pristatytos jaunimo politikos gair÷s, aptartas 

galimas glaudesnis bendradarbiavimas sprendžiant jaunimo užimtumo klausimus per kultūrines 

veiklas. 

Departamento atstovai dalyvavo Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro organizuotame 

kvalifikacijos k÷limo seminare bibliotekų vadovams. Seminaro metu Departamento atstovas pristat÷ 

darbo su jaunimu bibliotekose pl÷tros galimybes, aptar÷ galimą bendradarbiavimą.  

Departamento atstovas įtrauktas į Kultūros ministerijos sudarytas darbo grupes d÷l apskričių 

viešųjų bibliotekų funkcijų ir uždavinių įvertinimo bei  į regionų kultūros pl÷tros programos 

rengimo darbo grupę. 

Prie Departamento sudaryta (2009 m. sausio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-05-(1.4) 

patvirtinta ir 2010 m. spalio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. 2V-118-(1.4) atnaujinta) ir kelinti metai 

jau veikia tarpžinybin÷ ir tarpsektorin÷ darbo grup÷ mokinių savivaldos klausimams spręsti. Spalio 

21 d. įvyko darbo grup÷s pos÷dis.  

Departamento atstovas dalyvavo Respublikin÷je mokinių savivaldų formaliajame švietime 

atstovų  konferencijoje Vilniuje. Konferencijoje skaitytas pranešimas „Mokinių savivalda dabarčiai 

ir ateičiai“.  

Lapkričio 5-7 d. ir lapkričio 11-12 d. bendradarbiaujant su Biržų rajono savivaldybe 

Biržuose buvo organizuojami mokymai savivaldyb÷s jaunimo reikalų tarybos nariams, 

administracijos darbuotojams, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams. Surengta ir 

baigiamoji  konferencija jaunimo politikos pl÷tros klausimais.  

Gruodžio 17 d. Departamento atstovas buvo deleguotas į Ūkio ministerijos darbo grupę, kuri 

sudaryta siekiant parengti „Lietuvos verslumo skatinimo 2011-2020 m. programą“ ir 2012-2014 m. 

Tarpinstitucinį veiklos planą.  
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Gruodžio 17 d. bendradarbiaujant su Radviliškio rajono savivaldybe Radviliškio sporto 

arenoje suorganizuotas renginys Šiaulių regiono jaunimo organizacijoms. Renginyje dalyvavo 

Akmen÷s, Kelm÷s, Joniškio, Pakruojo, Šiaulių rajono, Šiaulių miesto ir Radviliškio rajono jaunimo 

organizacijų atstovai ir 5-ųjų TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių darbo grupių, kurias sudaro 

rajonų merai, administracijos direktoriai ir įvairių sričių ir skyrių vadovai bei specialistai, nariai iš 

visų Šiaulių regiono savivaldybių. Renginio tikslai: pristatyti Šiaulių regiono jaunimo, su jaunimu 

dirbančių organizacijų ir sporto klubų veiklas; skatinti jaunų žmonių dalyvavimą savo regiono 

jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų bei sporto klubų veikloje; skatinti jaunimą dalyvauti 

bendruomenių gyvenime. 

Gruodžio m÷nesį suorganizuotas seminaras, siekiant suteikti seminaro dalyviams teorinių 

žinių apie: psichologinius paauglyst÷s bruožus; Lietuvoje aktyviai veikiančias jaunimo subkultūras; 

kitoniškumo valdymo bei konstruktyvaus bendradarbiavimo galimybes. Didinti visuomen÷s 

pakantumą kitoniškumui; mažinti  konfliktines situacijas tarp jaunimo ir „suaugusiųjų“. Seminaro 

dalyviai: savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, policijos pareigūnai, vaiko teisių apsaugos 

tarnybų  darbuotojai. 

 

Tarpžinybinio bendradarbiavimo užtikrinimas ir pl÷tra tarp nevyriausybinių organizacijų. 

Kovo 19 d. vyko 2 informaciniai seminarai 2010 m. konkurso būdu finansuotoms jaunimo 

nevyriausybin÷ms organizacijoms. Seminaruose dalyvavo nacionalinių jaunimo organizacijų 

vadovai bei finansininkai ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų vadovai bei finansininkai. 

Aptartos konkursams pateiktos paraiškos, konkurso rezultatai, finansavimo sutartyse numatytų 

įsipareigojimų vykdymas. Apsvarstyta 2009 m. ir 2010 m. institucinio finansavimo tendencijos (žr. 

lentelę). 

2009 m. ir 2010 m. institucinio finansavimo palyginimas (Lt) 
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Surengti 4 susitikimai su LiJOT atstovais. Susitikimų metu buvo aptariamos jaunimo 

politikos aktualijos, tariamasi d÷l bendradarbiavimo derinant atskirų priemonių įgyvendinimą.  

Geguž÷s m÷nesį jaunimo politikos gair÷s ir prioritetai pristatyti seminare Mykolo Riomerio 

universiteto studentams. Kartu su Mykolo Romerio universiteto studentais išanalizuota jaunimo 

politikos įgyvendinimo Lietuvoje klausimai: jaunimo politikos teisinis reglamentavimas, sritys, 

prioritetai, atsakingos institucijos, pl÷tra regionuose. 

Departamentas bendradarbiaudamas su Palangos miesto sporto klubu „Gintarinis ringas“, 

2010 metų rugs÷jo 17-19 d. organizavo Palangos mieste konferenciją bei praktinius užsi÷mimus 

džiudžitsu kovos menui pristatyti. Skatintos jaunimo iniciatyvos, užimtumas, įvairiapusis 

papildomas jaunimo ugdymas, vykdyta jaunimo socializacija ir narkomanijos prevencija, keltas 

jaunimo sveikatos, fizin÷s kultūros ir sportinis lygis. 

Rugs÷jo 30 d. – spalio 1 d. Departamentas Kaune organizavo  seminarą „Institucijų 

bendradarbiavimas siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą“.  Pagrindinis šio renginio tikslas - 

efektyvinti įvairių institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant kuo s÷kmingesnio jaunų žmonių 

nedarbo klausimų sprendimo ir kuo racionalesnio išteklių panaudojimo. Seminare dalyvavo 

jaunimo darbo centrų, verslo informacijos centrų atstovai, jaunimo reikalų koordinatoriai, kiti 

dalyviai ir svečiai.  Seminaro metu dalyviai tur÷jo progą ne tik apžvelgti esamą dabartinę jaunimo 

nedarbo problemos situaciją, bet ir dirbant darbo grup÷se surasti kuo efektyvesnius sprendimo 

būdus savo regionams, kurie, bendradarbiaujant tarpžinybiškai ir koordinuojant veiksmus, mažintų 

jaunimo nedarbą visos Lietuvos mastu.  

Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su arkivyskupijų jaunimo centrais, kurie dirba su 

jaunimu ir turi patirties jaunimo dorovinio aukl÷jimo, rengimo šeimai klausimais, dalyvauta 

seminare, kurį organizavo Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų jaunimo centrų atstovai. Seminaro metu 

pristatytos jaunimo politikos gair÷s bei prioritetin÷s sritys, tartasi d÷l galimo glaudesnio 

bendradarbiavimo. Departamento atstovai dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos  

Jaunimo pastoracijos tarybos pos÷dyje, kur buvo aptariami galimo bendradarbiavimo klausimai.  

Lapkričio 30 d. - gruodžio 1 d. surengti seminarai regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

bei nacionalinių jaunimo organizacijų atstovams, programų vadovams, finansininkams. Seminarų 

metu buvo aptartos 2010 metais organizacijų vykdytos Departamento finansuotos veiklos, atliktas 

įsivertinimas, pristatyti kitų metų veiklų finansavimo prioritetai, paraiškų teikimo ir atsiskaitymo 

tvarkos. Dalyviai supažindinti su 2011 metų jaunimo politikos gair÷mis bei keliamais kokybiniais 

reikalavimais paraiškoms, kurios teikiamos Departamento programų finansavimo konkursams. 

Departamentas bendradarbiaudamas su Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“ š.m. gruodžio 15-19 d. suorganizavo mokymus Utenos apskrities jaunimo 

organizacijų atstovams. Mokymų tikslas - sustiprinti Utenos apskrities jaunimo, jaunimo 
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organizacijų atstovų kompetencijas dalyvauti jiems aktualių sprendimų pri÷mime, skatinti 

tarpsektorinį bendradarbiavimą, socialinį dialogą. 

Gruodžio 9 d. dalyvauta Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos organizuotame 

tarptautiniame seminare, skirtame bendradarbiavimui tarp jaunimo ir švietimo sričių tyr÷jų bei 

žmonių, dirbančių neformalaus ugdymo srityje. Seminaro metu praktikai kartu su tyr÷jais aptar÷ 

galimas tyrimų metodikas neformaliojo ugdymo poveikiui tirti jaunimo srityje. Susitikimo 

rezultatas: Lietuvos atstovai, dalyvavę šiame susitikime, išk÷l÷ id÷ją suorganizuoti konferenciją, 

kurioje dalyvautų Lietuvos jaunimo srities tyr÷jai mokslininkai bei praktikai, kad būtų pasidalinta 

Lietuvos aktualijomis bei id÷jomis d÷l galimo glaudesnio praktikų ir tyr÷jų bendradarbiavimo. 

Numatoma, kad tokia konferencija gali įvykti 2011 m. 

 

Jaunimo informavimas ir jaunimo situacijos steb÷sena. 

 Siekiant efektyvios jaunimo situacijos steb÷senos Lietuvoje, nuolat buvo stebimi 

statistiniai duomenys.  

14-29 metų amžiaus gyventojų Kitų amžiaus grupių gyventojų Iš viso gyventojų 

790493 2538546 3329039 

 

Jaunimo skaičius 2010 m. Lietuvoje

24%

76%

14-29 m. gyventojų skaičius Kitų amžiaus grupių gyventojų
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Jaunimo skaičius pagal amžiaus grupes 2010 m.

35%

34%

31%

14–19 m.

20–24 m.
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Išsituokusiųjų iš pirmos santuokos skaičius 2010 m.
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Nedarbo tendencijos Lietuvoje (proc.)
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Lietuvos darbo biržos duomenys 

  

 Taip pat buvo renkama informacija iš valstybinių institucijų apie tyrimų jaunimo srityje 

vykdymą, tačiau pasteb÷ta, jog tam skiriamas vis mažesnis d÷mesys. Departamentas įgyvendindamas savo 

veiklas, siek÷ pakartotinai atlikti Jaunimo situacijos tyrimą, kuris paskutinį kartą buvo atliktas 2007 metais. 

Buvo parengtas tyrimo aprašymas, pakartotinai stebimų rodiklių sąrašas, tačiau nebuvo gautas leidimas iš 

Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos šiam tyrimui atlikti. 

 Taip pat jaunimas bei su jaunimu dirbantys asmenys nuolat per Departamento internetinę 

svetainę www.jrd.lt buvo informuojami ne tik apie Departamento, bet ir kitų institucijų, organizacijų 

vykdomas veiklas.  

 Siekiant efektyvaus informavimo, bendradarbiaujant su Lietuvos darbo birža bei Policijos 

departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos buvo parengti ir išleisti šie informaciniai lankstinukai: 
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Jaunimo reikalų departamentas prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo nedarbas ir Jaunimo 

saugumas.  Taip pat buvo parengtas ir išleistas informacinis leidinys: „Jaunimo politika Lietuvoje“.  Visi šie 

leidiniai skirti jauniems žmon÷ms ir su jaunimu dirbantiems asmenims. 

 

UŽDAVINYS NR. 2: Stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti 

jaunimo veikloje. Kodas 02.09.01.02 

Uždavinio įgyvendinimui vykdytos priemon÷s: 

Priemon÷: Konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų programoms ir projektams. Kodas 02.09.01.02.01 

 

2010 m. Departamentas paskelb÷ 7 konkursus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

programoms ir projektams finansuoti. (žr. lentelę). Konkursams pateiktų projektų ir programų 

vertinimui sudarytos vertinimo komisijos; organizuojant jų darbą vyko 12 vertinimo komisijos 

pos÷džių. 

2010 m. gautų paraiškų ir finansuotų  projektų/ paraiškų, prašomų ir skirtų l÷šų santykis 

Eil.

Nr. 
2010 m. skelbti konkursai 

Gauta 

paraiškų 

Paremta 

projektų 
L÷šų poreikis Lt 

Skirta l÷šų 

Lt 

1 

Jaunimo koordinacin÷s veiklos ir 

jaunimo politikos pl÷tojimo 

tikslin÷s programos finansavimo 

konkursas 

1 1 617 142,48 180 000,00 

2 

Jaunimo organizacijų potencialo 

pl÷tojimo ir institucin÷s paramos 

konkursas 

23 21 1 589 802,00 352 400,00 

3 

Jaunimo veiklos regionuose 

pl÷tojimo ir regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų potencialo 

stiprinimo konkursas 

15 15 506 846,00 141 300,00 

4 
Atvirų jaunimo centrų programų 

finansavimo 2010 metais konkurso 
17 10 401 478,25 104 000,00 

5 

Jaunimo verslumo ugdymo ir 

skatinimo projektų finansavimo 

2010 metais konkursas 

74 14 359 541,80 57 800,00 

6 
Jaunimo savanoriškos veiklos 

skatinimo projektų finansavimo 
2 1 19 000,00 9 500,00 
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2010 metais konkursas 

7 

Jaunimo antidiskriminacijos ir 

tolerancijos, pagarbos žmogui 

ugdymo projektų finansavimo 2010 

metais konkursas 

14 1 17667,20 32900,00 

 IŠ VISO: 146 63 3 511477,73  877 900,00 

 

2010 m. peržiūr÷ta ir atnaujinta sutarties su organizacijomis forma (atnaujinta apie 30 proc. 

sutarties apimties), siekiant užtikrinti tiek jos atitikimą pasikeitusiems teis÷s aktų reikalavimams, 

tiek nustatant atsiskaitymo už įgyvendinamas programas sklandumą. Organizacijos su pasikeitusia 

sutarties forma ir joje nustatytomis sąlygomis buvo atskirai supažindintos informaciniuose 

seminaruose kovo 18-19 d.   

Jaunimo koordinacin÷s veiklos ir jaunimo politikos pl÷tojimo tikslin÷s programos 

konkurso organizavimas, paraiškų vertinimas ir atrinktų programų finansavimas. Konkurso būdu 

LiJOT skirta 180 tūkst. Lt. 

Birželio m÷nesį LiJOT Departamentui pateik÷ veiklos ataskaitą apie programos 

įgyvendinimą, buvo suorganizuotas susitikimas programos įgyvendinimui aptarti. 

Jaunimo organizacijos potencialo pl÷tojimo ir institucin÷s paramos finansavimo 

konkurso organizavimas, paraiškų vertinimas ir atrinktų programų finansavimas. Konkursui 

pateiktos 23 paraiškos. Pasirašyta 21 sutartis ir programų įgyvendinimui skirtas 352.400 Lt.  

Regioninių jaunimo organizacijų sąjungų potencialo pl÷tojimo ir institucin÷s paramos 

finansavimo konkurso organizavimas, paraiškų vertinimas ir atrinktų programų finansavimas. 

Konkursui pateikta 15 paraiškų. Atsižvelgiant į 2009 m. sutartinių įsipareigojimų vykdymą, 

numatomą 2010 metų programos turinį, priimtas sprendimas finansuoti 15 regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų ir joms skirti 141.300,00 Lt. 

Vykdytas Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimo jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektų finansavimo konkursas, kurio tikslas – finansuoti projektus, kuriuos 

įgyvendinant būtų rengiami savanoriai, pl÷tojama partneryst÷ ir bendradarbiavimas tarp 

savanoriškos veiklos organizatorių, populiarinama savanoriška veikla. Pasirašyta viena finansavimo 

sutartis ir skirtas 9500 Lt finansavimas projekto įgyvendinimui. 

Vykdytas Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2010 metais 

konkursas. Atsižvelgiant į pinigų likutį įgyvendinant 1.1.2 priemonę „Konkurso būdu skirti 

finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų programoms ir projektams“ 
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papildomai pagal šią priemonę finansuotos 4 organizacijos. Joms paskirstyta 12,8 tūkst. Lt. III ketv. 

pasirašytos sutartys su finansavimą gavusiomis organizacijomis. 

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo konkurso organizavimas, 

paraiškų vertinimas ir atrinktų programų finansavimas. Konkursui iš viso buvo pateikta 17 paraiškų, 

iš jų finansuota 10 programų, organizacijoms iš viso paskirstant 104 tūkst. Lt, atvirą darbą su 

jaunimu išplečiant geografiškai į du naujus miestus – Skuodą ir Radviliškį. 

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2011 m. konkursas buvo paskelbtas 

gruodžio 14 d. Paraiškų pateikimo terminas - sausio 7 d. (atsiųsti paštu) ir sausio 10 d. (atnešti); 

įvertinti jas ir paskelbti rezultatus planuojama iki 2011 m. sausio pabaigos. Buvo peržiūr÷ti ir 

atnaujinti konkurso nuostatai, paraiškos. 

Jaunimo antidiskriminacijos ir tolerancijos, pagarbos žmogui ugdymo projektų     

finansavimo 2010 metais konkursas, kurio tikslas finansuoti projektą (-us), kurių metu būtų: ugdomi 

jaunų žmonių teisinis sąmoningumas, kompleksin÷ tolerancija; ugdomi jaunimo lyderiai, gebantys 

veikti didinant visuomen÷s sąmoningumą antidiskriminacijos, tolerancijos, žmogaus teisių ir laisvių 

klausimais. Konkursui pateikta 14 paraiškų, atrinktas ir finansuotas vienas projektas. 

Iš viso projektą įgyvendino aštuoni jauni vykdytojai,  projekte dalyvavo 465 žmon÷s iš jų 

450 - jaunų žmonių. Suorganizuoti 3 mokymai, kuriuose dalyvavo 63 žmon÷s iš jų - 53 jauni asmenys. 

Suorganizuota 11 įvairaus pobūdžio renginių: 6flash mobo akcijos; nacionalin÷ žmogaus teisių 

min÷jimo akcija, vykdytos kitos veiklos.  Į projekto įgyvendinimą įtraukta  20 savanorių. Įgyvendinant 

projektą sukurta ir išleista dalomoji medžiaga jaunimui. 

IV ketvirtyje parengti dokumentai (konkursų nuostatai, ekspertų komisijų nuostatai) susiję 

su 2011 metų jaunimo organizacijų ir atvirų jaunimo centrų veiklų finansavimu konkursų būdu. 

Konkursai paskelbti 2010 m. gruodžio m÷nesį. 

 

UŽDAVINYS NR. 3: Atstovauti jaunimo politiką tarptautiniu lygiu. Kodas 02.09.01.03 

Uždavinio įgyvendinimui vykdytos priemon÷s: 

Priemon÷: Suderinus su Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką 

tarptautin÷se darbo grup÷se, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti 

tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje. Kodas 

02.09.01.03.01 

 

Tarptautinių protokolų įgyvendinimas.  

Tarptautiniai ryšiai bei bendradarbiavimas yra palaikomi ir pl÷tojami su Europos Sąjungos 

(toliau - ES) bei kitomis valstyb÷mis, siekiant apsikeisti gerąja patirtimi su kitų valstybių jaunimo 

politiką įgyvendinančiomis institucijomis. Su vienomis šalimis Lietuva yra daugiau patirties 
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per÷m÷ja (Vokietijos Federacin÷ Respublika, Jungtin÷s Didžiosios Britanijos ir Šiaur÷s Airijos 

Karalyst÷s Velso žem÷, Belgijos Karalyst÷s Flamandų bendruomen÷), su kitomis lygiavert÷ partner÷ 

(Estijos Respublika, Latvijos Respublika, Norvegijos Karalyst÷, Japonija, Lenkijos Respublika). 

Įgyvendinami 3 tarptautinio bendradarbiavimo susitarimai: 

1. Protokolas d÷l bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje tarp Vokietijos Federacin÷s 

Respublikos Federalin÷s šeimos, senjorų,  moterų ir jaunimo ministerijos ir Departamento; 

2. Jaunimo subkomisijos susitarimas tarp Flandrijos ir Lietuvos; 

3. Bendradarbiavimo  vaikų ir jaunimo politikos srityse susitarimas tarp LR Socialin÷s 

apsaugos ir darbo ministerijos ir Norvegijos Karalyst÷s vaikų ir lygyb÷s ministerijos. 

• Susitarimas su Vokietijos Federacine Respublika. 

Įgyvendinant susitarimą su Vokietijos Federacin÷s Respublikos Federalin÷s šeimos, senjorų, 

moterų ir jaunimo ministerija, geguž÷s 3-7 d. Vokietijoje vyko renginys „Ilgalaik÷s pagalbos 

jaunimui formavimas – keitimasis patirtimi su jaunimo reikalų koordinatoriais“, kuriame dalyvavo 

5 atstovai iš Lietuvos. Renginio metu vizituotos įvairios institucijos, vykdančios ilgalaik÷s pagalbos 

jaunimui formavimą ir įgyvendinimą (savivaldyb÷, jaunimo centrai, klubai), dalyviai gilino žinias, 

dom÷josi, kaip ilgalaik÷s pagalbos jaunimui formavimas įgyvendinamas praktiškai, keit÷si patirtimi 

ir konsultavosi d÷l atliekamų žingsnių savose savivaldyb÷se. Po šio renginio Vokietijoje, inicijuoti 

trys projektai tarp Lietuvos ir Vokietijos jaunimo reikalų koordinatorių.  

Surengta atranka į mokymų seminarą „Vokiečių kalba ir paslaugos jaunimui: 

pradedantiems“, kuriuose balandžio 17 d. - geguž÷s 15 d. ir geguž÷s 22 d. dalyvavo du atstovai iš 

Lietuvos. Seminaras ap÷m÷ vokiečių kalbos mokymosi kursus (A1 lygmens (Common European 

Framework of Reference for Languages – CEFR)) ir įvadą į Vokietijos darbo su jaunimu sistemą. 

Renginio dalyviai perteikia įgytą patirtį Lietuvoje.  

Surengta atranka į tarptautinį mokymų seminarą „Vokiečių kalba ir paslaugos jaunimui“ 

(pažengusiems), kuris vyko rugpjūčio 28 d. – rugs÷jo 25 d. Vokietijoje. Iš Lietuvos dalyvavo vienas 

atrinktas (remiantis Departamento nustatyta tvarka) žmogus. Seminaras ap÷m÷ vokiečių kalbos 

mokymosi kursus ir įvadą į Vokietijos darbo su jaunimu sistemą.  

Suderinta ir lapkričio 2-6 d. suorganizuota tarptautin÷ konsultacija Lietuvoje su konsultante 

iš Vokietijos d÷l ilgalaikių pagalbos planų savivaldyb÷je rengimo, dalyvavo 3 atstovai iš Lietuvos - 

Telšių, Plung÷s ir Šakių raj. savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai. Konsultacijos metu 

jaunimo reikalų koordinatoriai aptar÷ savo patirtį ilgalaik÷s pagalbos jaunimui formavimo srityje, 

vykdomus žingsnius ir jų s÷kmes, nes÷kmes, planavo tolimesnius darbus ir reng÷ reikiamus 

dokumentus. Savo pasiektus rezultatus ir tarptautinę patirtį min÷ti dalyviai pristat÷ gruodžio 7-8 d. 

vykusioje konferencijoje su jaunimo reikalų koordinatoriais.   
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Suderintas ir lapkričio 22-26 d. Lietuvoje įgyvendintas renginys „Ilgalaik÷s pagalbos 

jaunimui formavimas - keitimasis patirtimi su jaunimo reikalų koordinatoriais“. Renginyje dalyvavo 

atstovai iš Plung÷s, Telšių ir Šakių rajono savivaldybių. Pagrindin÷ renginio programa vyko 

Plung÷s savivaldyb÷je, kur atstovai iš Vokietijos Berlyno žem÷s bei Telšių, Plung÷s, Jurbarko ir 

Šakių savivaldybių keit÷si patirti d÷l jaunų žmonių įtraukimo į planavimo procesus ir ilgalaikių 

planų sudarymo grupes. Taip pat vyko susitikimai su Plung÷s ir Telšių rajonų savivaldybių merais, 

administracijų atstovais, lankytasi Plung÷s teritorin÷je darbo biržoje. Pagrindin÷ išvada: 

įgyvendinant jaunimo politiką ir dirbant su jaunais žmon÷mis, būtina atsižvelgti ir kitas grupes -  

vaikus, suaugusiuosius ir pan. bei skatinti tarpžinybinį bendradarbiavimą ir su, už min÷tas tikslines 

grupes, atsakingomis institucijomis.  

2010 metais numatytos veiklos „Sportas“ ir „Tyrimai jaunimo srityje“ bus įtrauktos į kitų 

metų veiklos planą. Jų nepavyko įgyvendinti d÷l partnerių iš Vokietijos kalt÷s.  

• Susitarimas tarp Flandrijos bendruomen÷s, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 

             Įgyvendinant susitarimą tarp Flandrijos bendruomen÷s ir Lietuvos bei Latvijos, Estijos, 

suderintas ir balandžio 12-17 d. Latvijoje vykdytas renginys „Darbas su jaunimu“ („Identifying 

youth work and youth work quality“), kuriame dalyvavo 3 atstovai iš Lietuvos. Renginio tikslas - 

įvertinti, kaip užtikrinamas darbas su jaunimu vertinant jaunimo politiką ir jaunimo sektorių bei 

atrasti darbo su jaunimu bendrą pagrindą iš trijų perspektyvų: politika, praktika ir jaunimas, tod÷l 

kiekvieną šalį tur÷jo atstovauti jaunimo atstovai, dirbantys su jaunimu ir jaunimo politikos 

formuotojais ir/ar įgyvendintojais. Renginio metu buvo nagrin÷jami šie klausimai: Kas yra darbas 

su jaunimu? (identifikavimas, tikslai, uždaviniai ir pan.) Kokie yra (visuomeniniai) darbo su 

jaunimu (jaunimo bendradarbiavimo sąvoka ir Europos sąjunga – kaip pradžios taškai) tikslai ir 

charakteristikos (įskaitant vertybes, id÷jas, kompetencijas ir pan.), istorinis ryšys su jaunimu ir 

jaunimo politika Europoje? Kokios yra patvirtintos struktūros, darbo su jaunimu programos ir 

palaikymo sistemos skirtingose šalyse (Tarpsektorinis bendradarbiavimas); Kokie yra darbo su 

jaunimu kokyb÷s indikatoriai (nacionaliniai, asmeniniai (praktiniai), organizaciniai lygmenys); 

Kokia yra kokyb÷s užtikrinimo sistema: mokymai, standartai, jaunimo darbuotojo identitetas 

(portfolio), Europin÷s programos ir pan. Dalyviai gilinosi ne tik į savo šalies specifiką darbo su 

jaunimu tema, bet kartu gilino žinias ir darbo su jaunimu istorijos tema, keit÷si gerąja patirtimi, 

ieškojo darbo su jaunimu panašumų ir skirtumų keturiose šalyse, reng÷ bendras rekomendacijas 

darbo su jaunimu sričiai šalyse stiprinti ir palaikyti.  

Gruodžio 2-3 d. įvyko tarptautinio renginio „Tarpžinybinio bendradarbiavimo vystymas 

vietos lygmenyje“ („Developing cross sectoral youth policy on local level“) parengiamasis 

susitikimas Lietuvoje. Susitikime dalyvavo atstovai iš Latvijos ir Estijos. Flamandų atstovai d÷l oro 

sąlygų netur÷jo galimybių atskristi. Susitikimo metu buvo aptarti šalių lūkesčiai, galimi ind÷liai, 
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renginio data ir dalyvių profilis, bendros programos gair÷s ir pan. Toliau derinamos renginio, 

vyksiančio 2011 m. kovo m÷nesį Lietuvoje, detal÷s. 

Įgyvendinant susitarimą tarp Flandrijos  bendruomen÷s ir Lietuvos Departamento atstovas 

dalyvavo gerosios patirties mainų vizite „Patirties mainai vystant jaunimo centrus vietiniu 

lygmeniu“, vykusiame geguž÷s 17-22 d. Belgijoje. Vizito metu buvo lankytasi tiek savivaldyb÷se, 

tiek jaunimo centruose/klubuose. Buvo susipažinta su jaunimo politikos formavimu bei 

įgyvendinimu vietos lygmeniu, jaunimo darbuotojui suteikiamu vaidmeniu įgyvendinant jaunimo 

politiką vietos lygmeniu, taip pat buvo aptartas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklų 

finansavimas. Be darbo su jaunimu ypatybių, taip pat buvo pristatytos jaunimo informavimo 

ypatyb÷s, jaunimo informacinių centrų vaidmuo. Pažym÷tina, jog vizite dalyvavę atstovai iš 

jaunimo centrų Lietuvoje, per÷m÷ patirtį, kurią dabar m÷gina pritaikyti savo centrų veiklose. 

Gruodžio 15 d. Departamente įvyko susitikimas su savivaldybių administracijų darbuotojais, 

siekiant aptarti bei pasidalinti įgyta patirtimi lankant jaunimo centrus Belgijoje. Susitikime 

dalyvavo 17 žmonių. Aptartos jaunimo centrų vystymo ypatyb÷s Belgijoje, gerosios patirties 

pritaikymo Lietuvoje galimyb÷s. 

• Susitarimas su Norvegijos Karalyste. 

              2010 m. spalio 11-14 d. Norvegijoje, Osle vyko renginys, skirtas tiek nacionaliniu, tiek 

regioniniu lygmeniu dirbantiems specialistams, susijusiems su iš švietimo ar darbo sistemų 

„iškritusiais“ jaunais žmon÷mis, asmenims, kurie formuoja ir/ar įgyvendina politiką šiais klausimais 

regioniniu ar nacionaliniu lygmenimis, konsultuoja jaunus bedarbius, socialin÷s rizikos grupei 

priklausantį jaunimą. Renginio tikslas – užtikrinti jaunimo politikos atstovavimą tarptautiniu 

lygmeniu, susipažinti su Norvegijoje taikomomis priemon÷mis nedarbui mažinti bei skirtomis 

grąžinti iš švietimo/darbo sistemos iškritusius asmenis į švietimo/darbo sistemą. Renginio metu 

lietuvių delegacija buvo supažindinta su Norvegijos jaunimo, šeimos ir socialin÷s apsaugos politika, 

institucijomis, dirbančiomis su nedarbo mažinimo tema; pristatytos darbo rinkos programos 

jaunimui, pristatyta Norvegijos sistema ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu; pristatytos 

atskiros programos darbui su vaikais, jaunimu ir šeima; aplankytas vaikų elgesio vystymo centras, 

darbo centras, susipažinta su šių įstaigų veiklomis. Renginio metu buvo aptartas tolimesnis 

bendradarbiavimas. 

            Gruodžio 8-9 d. rengtas LiJOT ir Norvegijos jaunimo organizacijų tarybos (LNU) 

susitikimas d÷l Baltijos jaunimo resursų centro ir tolimesnio bendradarbiavimo. Pasibaigus 

susitarimui tarp Lietuvos ir Norvegijos, su SADM derintos susitarimo bei veiksmų plano pratęsimo 

galimyb÷s. 
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Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veiklos organizavimas bei konkurso būdų projektų 

finansavimas.  

2007 m. birželio 1 dieną Polocke Lietuvos Respublikos bei Lenkijos Respublikos 

Vyriausyb÷s, remdamosi 1997 m. vasario 14 d. sutartimi d÷l abiejų šalių jaunimo bendradarbiavimo 

ir mainų, pasiraš÷ Susitarimą d÷l Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (Žin., 2007; Nr. 81-

3329), (toliau vadinama Fondu), siekiant „paskatinti jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis 

bendriems veiksmams, kurie skatintų tarpusavio suart÷jimą, bendrų šaknų atradimą, pad÷tų įveikti 

nusistatymą ir stereotipus vertinant bendrą istoriją ir puosel÷jant dabartinius santykius“. Susitarimas 

patvirtintas 2007 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 704 „D÷l Lietuvos 

Respublikos vyriausyb÷s ir Lenkijos Respublikos vyriausyb÷s susitarimo d÷l Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų fondo patvirtinimo (Žin., 2007; Nr. 78-3152) (toliau – Susitarimas), pagal kurį 

Departamentas yra nacionalin÷ valdymo institucija Lietuvoje. Pagal Susitarimo 6 straipsnio 2 

punktą ir pagal 4 straipsnio 6 punktą 2010 metais Lietuva buvo Fondui pirmininkaujanti šalis. Į 

Komiteto pirmininko pareigas paskirtas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patar÷jas Jonas 

Survila. 2010 m. vasario 26 d. Ministro Pirmininko potvarkiu „D÷l Lietuvos Respublikos Ministro 

Pirmininko 2099 m. vasario 24 d. potvarkio Nr. 72 „D÷l atstovų skyrimo į Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo mainų fondo komitetą“ pakeitimo“ Nr. 77, į Komitetą paskirti: Aurelija Kazlauskien÷, 

Informacijos analiz÷s ir tarptautinių ryšių skyriaus ved÷ja, ir Justinas Bakūnas, Užsienio reikalų 

ministerijos Europos šalių departamento patar÷jas. Pagal 2010 m. vasario 20 d. Lietuvos 

Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos raštą Nr. (29.11-62) SD – 1200 Fondo veiklai 

2010 metams skirta 190 tūkst. Lt, iš kurių 170 tūkst. Lt buvos skirta finansuoti projektus ir 20 tūkst. 

Lt – administracin÷ms išlaidoms. 

2010 metais Lietuvoje įvyko 2 Komiteto pos÷džiai: 

1. Kovo 2 d. Fondo Komiteto pos÷dis vyko Vilniuje, kurio metu Nacionalin÷s valdymo 

institucijos pristat÷ savo veiklas 2009 m., buvo priimtas nutarimas Nr. 10 „D÷l l÷šų skyrimo“, 

kuriuo patvirtintas 2010 m. Fondo l÷šomis finansuojamų projektų sąrašas. Lietuvoje 2010 m. 

konkursui gautos 49 paraiškos, iš kurių buvo finansuota 10.  

Paskelbus konkurso rezultatus suderintos ir pasirašytos sutartys su organizacijomis. 

Pervestos visos projektų įgyvendinimui skirtos l÷šos (170 tūkst. Lt). Finansuotų projektų Lietuvoje 

veiklose iš viso dalyvavo 203 jauni žmon÷s, papildomai veiklose dalyvavo 101 savanoris ir 363 

asmenys buvo informuoti ir/ ar konsultuoti apie projekto veiklas, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 

bendradarbiavimą. 

2. Lapkričio 5 d. įvyko susitikimas su Fondo Komiteto nariais iš Lietuvos pus÷s, siekiant 

pasiruošti Komiteto pos÷džiui Vilniuje. Pos÷džio, vykusio 2010 m. lapkričio 8-10 d., metu buvo 

priimti nutarimai: Nr. 11 „D÷l Reglamento keitimo“ (Pakeista Fondo Reglamento 6 straipsnio 1 
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dalis ir nauja redakcija išd÷styta taip: „Paraiškas gali teikti pagal Lietuvos arba Lenkijos įstatymus 

registruoti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, turintys patirtį darbo su jaunimu srityje. Pagal 

juridinę formą tai gali būti švietimo, viešosios įstaigos ir nevyriausybin÷s organizacijos. Šio punkto 

nuostatos taikomos ir partner÷ms organizacijoms.“), siekiant, kad į finansavimą nepretenduotų 

pelno siekiantys subjektai bei Nr. 12 „D÷l konkurso projektams skelbimo“, kurio pagrindu 

Departamentas įgyvendina projektų finansavimo 2010 m. Fondo l÷šomis konkursą. Konkursas 

paskelbtas 2010 m. lapkričio 22 d., paraiškų pri÷mimo terminas – 2011 m. sausio 21 d. Iš viso gauta 

40 paraiškų, iš jų 15 – švietimo įstaigos (mokyklos, gimnazijos, kitos švietimo įstaigos). Bendras 

l÷šų poreikis yra 184 474,54 euro (636 953,69 Lt). Šiuo metu vyksta projektų vertinimo etapas ir 

rengimasis Komiteto pos÷džiui. 

Be Komiteto pos÷džių, įgyvendinami projektų kokyb÷s palaikymo sistemos etapai: 

1. Mokymai skirti projektams, gavusiems finansavimą iš Fondo 2010 m. veikloms 

įgyvendinti, kurie vyko balandžio 21-22 d. Tai informacinio pobūdžio seminaras – mokymai, kurių 

metu buvo aptartos projekto administravimo, įgyvendinimo bei atsiskaitymo už projektą klausimai. 

Taip pat diskutuojant ir pristatant temas: tarpkultūrinis mokymasis, lygiavert÷ partneryst÷, 

programos subalansavimas ir t.t. Buvo tobulinama finansuotų projektų turinio kokyb÷. 

2. Liepos 14 d., spalio 15 d. ir 23 d. buvo lankomi 2010 metais Fondo l÷šomis finansuoti 

projektai: VŠĮ „Nacionalin÷s socialin÷s integracijos instituto“ projektas „Demokratijos adresas – 

žurnalistika“, Kultūros centro „In Actio“ projektas po 600 metų“ ir Kauno apskrities sutrikusios 

klausos vaikų t÷vų bendrijos „Suvoka“ įgyvendintas projektas „Susipažinimas meno pagalba“. Visų 

vizituotų projektų veiklos buvo s÷kmingai įgyvendinamos, tikslai siekiami, dalyviams sąlygos 

sukurtos tinkamos, saugios vykdyti projekto metu numatytas veiklas. 

3. Vykdomas nuolatinis projektų įgyvendintojų konsultavimas telefonu, el. paštu. 

Bendradarbiaujant su Fondo nacionaline valdymo agentūra Lenkijoje, buvo parengta ir išleista 2009 

metais įgyvendintus projektus pristatanti publikacija.  

. Ši projektų palaikymo sistema yra ne tik naudinga Organizacijoms, bet ir Departamentui, 

kadangi visi mokymai-seminarai gerina projektų kokybę ir kartu efektyvina pinigų realizavimą, 

didina Fondo matomumą, žinomumą, populiarumą ir jo tikslų pasiekiamumą. 

 

Jaunimo politikos atstovavimas tarptautin÷se darbo grup÷se, institucijose bei organizacijose.  

Lietuva tęs÷ pirmininkavimą Baltijos jūros Ekspertinei darbo grupei jaunimo reikalams 

(Baltic Sea Expert Group on Youth Affairs, CBSS), I ketvirtį buvo pervestas metinis mokestis. 

Bendradarbiavimo tikslas jaunimo politikos srityje Baltijos jūros regione yra skatinti 

tarpvyriausybinį bendradarbiavimą, jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą, skatinti jaunimo mainus 

siekiant geresnio supratimo ir žinių apie Baltijos jūros regioną, pabr÷žti jaunų žmonių potencialą ir 
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jaunus žmones kaip resursą. To yra siekiama per jaunų žmonių informavimą ir konsultavimą, 

dalinantis jaunimo politikos vystymosi tendencijomis, patirtimis, bendrais projektais. Baltijos jūros 

tarybos vyresniųjų pareigūnų komiteto susitikime, vykusiame kovo 3 d. Lietuvos atstovas pristat÷ 

Baltijos jūros Ekspertin÷s darbo grup÷s jaunimo reikalams veiklą, Lietuvos pirmininkavimo 

prioritetai. Bendradarbiauta su LiJOT, siekiant s÷kmingai surengti jaunimo renginį B-Young, 

vykusį geguž÷s 14-16 d. Vilniuje, skirtą Lietuvos pirmininkavimui Baltijos jūros tarybai. 

Departamento direktorius renginio metu pristat÷ Lietuvos pirmininkavimo jaunimo grupei sukurtą 

produktą „Faktais ir žiniomis grįsta jaunimo politika Baltijos jūros regione“. Lietuvos atstovas 

dalyvavo kaip ekspertas vienoje iš šio renginio darbo grupių: „Jaunimo nedarbas“. 2010 m. liepos 1 

d. pirmininkavimą šiai grupei iš Lietuvos per÷m÷ Norvegija. Spalio 25-26 d. Osle įvyko kasmetinis 

pos÷dis, kurio metu buvo aptarti Lietuvos pirmininkavimo rezultatai, pristatyti Norvegijos 

pirmininkavimo prioritetai bei diskutuota apie galimas veiklas, siekiant įgyvendinti prioritetus. 

Nutarta kitą susitikimą rengti Osle birželio m÷nesį, siekiant efektyviai įgyvendinti išsikeltus tikslus. 

Siekiant tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijas jaunimo politikai tarptautin÷se 

darbo grup÷se, ET jaunimo darbo grupei ir Ministrų Tarybai buvo rengiamos pozicijos: d÷l jaunimo 

dimensijos strategijoje Europa 2020; Tarybos rezoliucijos d÷l aktyvios jaunimo apr÷pties kovojant 

su nedarbu ir skurdu (priimta 2010 m. geguž÷s 11 d.); Tarybos rezoliucijos d÷l darbo su jaunimu; 

Tarybos išvadų d÷l jaunimo galimybių pažinti kultūrą; Tarybos išvadų d÷l Europos ir tarptautin÷s 

politikos darbotvark÷s vaikų ir jaunimo reikalų ir vaiko teisių srityse. 

 Dalyvavimas ES Tarybos darbo grupių pos÷džiuose: 

• Kovo m÷n. Departamento atstovas dalyvavo Europos Tarybos koordinacinio komiteto 

jaunimo klausimais (CDEJ) 44-ajame pos÷dyje Strasbūre, Prancūzijoje.  

• Balandžio 13-16 d. Departamento direktorius dalyvavo ES Jaunimo Generalinių 

Direktorių susitikime Cherese, Ispanijoje. 

• Birželio 8-11 d. Departamento atstovas dalyvavo 23-ajame Europos Tarybos 

Programų komiteto pos÷dyje Budapešte, Vengrijoje.  

• Spalio 17-21 d. Departamento atstovas dalyvavo Europos Tarybos koordinacinio 

komiteto jaunimo klausimais (CDEJ) 45-ajame pos÷dyje Budapešte, Vengrijoje. 

• Gruodžio 11-15 d. Departamento atstovas dalyvavo Europos Tarybos Programavimo 

komiteto jaunimo klausimais 24-ajame susitikime Briuselyje, Belgijoje. 

• Rugs÷jo 28 d. bei spalio 11 d. dalyvauta ES Tarybos Jaunimo darbo grup÷s 

susitikimuose, išsakyta Lietuvos pozicija svarstomais klausimais. 

• Spalio 2-5 d. Departamento direktorius dalyvavo ES Jaunimo Generalinių Direktorių 

susitikime Liuvene, Belgijoje. 
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• Spalio 11-14 d. Norvegijoje, Osle vyko renginys, skirtas tiek nacionaliniu, tiek 

regioniniu lygmeniu dirbantiems specialistams, susijusiems su iš švietimo ar darbo sistemų 

„iškritusiais“ jaunais žmon÷mis, asmenims, kurie formuoja ir/ar įgyvendina politiką šiais klausimais 

regioniniu ar nacionaliniu lygmenimis, konsultuoja jaunus bedarbius, socialin÷s rizikos grupei 

priklausantį jaunimą. Renginio tikslas – užtikrinti jaunimo politikos atstovavimą tarptautiniu 

lygmeniu, susipažinti su Norvegijoje taikomomis priemon÷mis nedarbui mažinti bei skirtomis 

grąžinti iš švietimo/darbo sistemos iškritusius asmenis į švietimo/darbo sistemą. Renginio metu 

lietuvių delegacija buvo supažindinta su Norvegijos jaunimo, šeimos ir socialin÷s apsaugos politika, 

institucijomis, dirbančiomis su nedarbo mažinimo tema; pristatytos darbo rinkos programos 

jaunimui, pristatyta Norvegijos sistema ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu; pristatytos 

atskiros programos darbui su vaikais, jaunimu ir šeima; aplankytas vaikų elgesio vystymo centras, 

darbo centras, susipažinta su šių įstaigų veiklomis. Renginio metu buvo aptartas tolimesnis 

bendradarbiavimas. 

Teikta informacija Europos jaunimo politikos žinių tinklui (EKCYP): atnaujinta informacija 

apie Lietuvą bei teikta informacija apie Lietuvoje įgyvendinamą faktais ir žiniomis grįstą jaunimo 

politiką. 

Ispanijos pirmininkavimo ES metu (2010 m. I pusmetį) buvo pristatytas struktūrinio dialogo 

skatinimo mechanizmas, kuriuo remiantis kiekvienoje valstyb÷je nar÷je buvo privaloma sudaryti 

Nacionalines darbo grupes siekiant efektyvaus struktūrinio dialogo ir konsultacijų su jaunimu. Į 

nacionalines darbo grupes įtraukti šie atstovai: tyr÷jai, jaunimo politikos formuotojai, įgyvendintojai 

ir nacionalin÷s agentūros atstovai. Departamento atstovas dalyvavo Nacionalin÷s darbo grup÷s d÷l 

informacijos sklaidos jaunimo politikos klausimais susitikimuose Lietuvoje, reng÷ pozicijas 

klausimynams. Tiesiogiai konsultuojantis su jaunimu per Jaunimo centruose surengtas diskusijas, 

vykdytas informavimas siekiant efektyviai skleisti informaciją apie darbo grup÷s veiklą. 2010 m. – 

2011 m. I pusm. konsultacijų tema: jaunimo užimtumas. Konsultacijų metu sukurtas produktas bus 

svarstomas 2011 m. pradžioje vyksiančioje Jaunimo konferencijoje. 

 

Kiti inicijuojami tarptautiniai renginiai. 

Tęsiant bendradarbiavimą su Japonijos Vyriausybe bei Japonijos ambasada Lietuvoje, 

vykdyti susitikimai su Japonijos ambasados Lietuvoje bei Užsienio reikalų ministerijos atstovais d÷l 

Japonijos Vyriausyb÷s programos „Užsienio jaunimo kvietimas į Japoniją 2010“. Taip pat siekiant 

tinkamai pasirengti min÷tos programos vykdymui, t.y. parengti lietuvių grupę dalyvauti renginyje 

Japonijoje (liepos 5-22 d.) ir pasirengti Japonijos jaunimo pri÷mimui Lietuvoje (rugs÷jo 3-20 d.) 

įvyko keletas susitikimų su Japonijos Vyriausyb÷s atstovais, kurių metu aptarta Lietuvos ir 

Japonijos bendradarbiavimo patirtis, renginių svarba bei jų įgyvendinimas kiekvienoje iš šalių. 
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Pažym÷tina, jog šiuos renginius visiškai finansuoja Japonijos Vyriausyb÷. Siekiant užtikrinti 

dalyvių į renginį Japonijoje atrankos skaidrumą, sudaryta tarpinstitucin÷ – tarpsektorin÷ komisija. 

Atrinkta 10 asmenų dalyvavusių renginyje Japonijoje. 2010 m. liepos 5-22 d. dvylikos žmonių 

grup÷ dalyvavo renginyje Japonijoje, po renginio surengta keletas susitikimų su Departamento ir 

Japonijos ambasados atstovais, aptarti renginio privalumai, trūkumai. Taip pat vykdyti 

parengiamieji darbai Japonijos Geros valios misijai Lietuvoje, kuri vyko rugs÷jo 3-19 d. Liepos 29 

d. – rugpjūčio 10 d. vykdyta šeimų atranka „Japonas – Jūsų šeimoje“ Japonijos jaunimo geros 

valios misijai Lietuvoje įgyvendinti. Gauta 15 anketų, atrinktos 9 šeimos, kurios rugs÷jo 10-12 d. 

pri÷m÷ tarptautinio renginio dalyvius iš Japonijos. Liepos 28 d. – rugpjūčio 10 d. vykdyta atranka 

šio renginio savanoriams atrinkti. Iš viso gauta 50 anketų, atrinkta 12 savanorių. Rugs÷jo 3-19 d. 

vykdyta Japonijos jaunimo Geros Valios Misija Lietuvoje. Pažym÷tina, jog Departamento atstovai 

šiame renginyje dalyvavo fragmentiškai, Japonijos delegaciją visur lyd÷jo Japonijos ambasados 

Lietuvoje atstovas.  

Vasario 3-6 d. Departamentas pl÷todamas jaunimo darbuotojų tematiką Lietuvoje ir 

tęsdamas bendradarbiavimą su Velso atstovais, organizavo renginį, skirtą užbaigti procedūras, 

reikalingas Lietuvoje dirbantiems su jaunimu asmenims gauti OCN (Velso atviro koledžų tinklo) 

jaunimo darbuotojo III lygio sertifikatą ir aptarti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Velso, galimas 

naujas veiklas. Susitikimo metu buvo įvertinti dirbančių su jaunimu asmenų parengti profesiniai 

portfolio, kurie yra kaip baigiamasis darbas įgyjant OCN III (sertifikatai atsiųsti paštu iš Velso), 

aptartos tolimesn÷s dirbančių su jaunimu asmenų kvalifikacijos k÷limo galimyb÷s. Pirmą kartą 

kitoje šalyje, t.y., Lietuvoje, išbandyta Velso bendruomenių koledžo programa jos įgyvendintojų ir 

vertintojų nuomone labai pasiteisino ir rezultatai viršijo lūkesčius: lietuviai yra labai atsakinga ir 

kompetentingi savo srities žinovai, siekiantys savo žinias, įgūdžius gilinti, gerinti, kartu gerinant 

darbo su jaunimo kokybę Lietuvoje. Renginyje dalyvavo 3 Velso atstovai.  

Departamento atstovas kovo 17-19 d. dalyvavo Roterdame, Olandijoje, vykusiame Europos 

ekspertų susitikime d÷l darbo su jaunimu tema „Įgalinant darbą su jaunimu“. Tai 3 dienų jaunimo 

politikos formuotojų ir/ar įgyvendintojų, tyr÷jų ir pačių dirbančių su jaunimu pirmasis tokio masto 

susitikimas, kurio metu buvo diskutuojama apie darbo su jaunimu situacijas šalyse, galimas bendras 

kryptis ir gaires, ES vaidmenį, siekiant efektyvesnio darbo su jaunimu ir pan. Renginio rezultatai 

buvo pristatyti Belgijos pirmininkavimo ES metu vykusiuose renginiuose: liepos 5-7 d. 

konferencijoje tema: „Darbo su jaunimu istorija“ ir liepos 7-10 d. Europos darbo su jaunimu 

konvencijoje. Pagrindin÷ užduotis dirbantiems su jaunimu: visada žinoti ir mok÷ti trumpai 

pristatyti, kas yra darbas su jaunimu ir koks darbo su jaunimu rezultatas. 

Bendradarbiaujant su Kultūros centru „In Actio“ birželio 4 d. rengta konferencija „Žmogaus 

teisių ugdymo situacija, iššūkiai bei praktinis pritaikymas Lietuvoje“. Renginio metu ne tik svarstyti 
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klausimai d÷l žmogaus teisių pad÷ties Lietuvoje, jaunimo ugdymo šiuo klausimu, bet taip pat 

pristatytas Europos Tarybos Jaunimo ir sporto direktorato sudarytas  metodinis leidinys 

„KOMPASAS – žmogaus teisių ugdymo vadovas darbui su jaunimu“, kurį Kultūras centras „In 

Actio“ bendradarbiaudamas su Departamentu išvert÷ į lietuvių kalbą ir išleido. 

Siekiant efektyvinti bendradarbiavimą su Azerbaidžano Respublika, susitikta su šios šalies 

Jaunimo ir sporto ministerijos viceministru Intigam V. Babayev, aptartos galimos veiksmų plano 

remiantis 2007 m. susitarimu tarp Azerbaidžano Respublikos Jaunimo ir sporto ministerijos ir 

Lietuvos Respublikos Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos veiklos. 

2010 m. liepos 5-10 d. Ghente, Belgijoje, Departamento atstovai dalyvavo Belgijos 

pirmininkavimo ES organizuotose renginiuose: liepos 5-7 d. konferencijoje tema: „Darbo su 

jaunimu istorija“ ir liepos 7-10 d. Europos darbo su jaunimu konvencijoje. Abiejų renginių bendras 

tikslas - išryškinti darbo su jaunimu svarbą visoje Europoje ir įtraukti šią temą į Europos 

darbotvarkę. Po renginio, t.y. liepos 16 d., surengtas susitikimas d÷l tarptautin÷s patirties 

pasikeitimo jaunimo darbuotojo tema. Šie renginio sustiprino darbo su jaunimu pl÷tojimo procesą 

Lietuvoje, pad÷jo išsigryninti Lietuvos poreikį ir pamatyti, kiek ir ką reikia padaryti, kad darbas su 

jaunimu ir jaunimo darbuotojas būtų pripažintas visuomen÷s. 

Rugpjūčio 5-7 d. Departamentui bendradarbiaujant su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 

(toliau – PLJS) buvo organizuojamas Europos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kuris vyko 

Kailiniuose, Lazdijų raj. Renginyje dalyvavo PLJS atstovai iš skirtingų Europos šalių. Renginio 

metu buvo kalbama apie Departamento, LiJOT ir PLJS bendradarbiavimą, diskutuota globalios 

Lietuvos strategijos tema, aptarti užsienio lietuvių jaunimo poreikiai, lūkesčiai, stipryb÷s ir 

silpnyb÷s. Skatintas jų tarpusavio bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi. 

Bendradarbiaujant su PLJS ir LiJOT 2010 metais vyko susitikimai, siekiant stiprinti 

bendradarbiavimą su ir tarp pasaulio lietuvių jaunimo. Atsižvelgiant į Departamento metų veiklos 

planus ir PLJS prašymą, buvo skirta finansin÷ parama kuriamam internetiniam tinklalapiui, domeno 

išpirkimui ir informacinio tinklo palaikymui.  

Siekiant efektyvaus ir nuolatinio darbo su PLJS surengti mokymai (š. m. gruodžio 9-11 d.) 

PLJS Prancūzijos bendruomen÷s nariams, vykdytos nuotolin÷s konsultacijos bei parengtos 

bendruomenių ugdymo metodin÷s rekomendacijos. 

Spalio 25-28 d. bendradarbiaujant su Mažeikių rajono savivaldybe rengta tarptautin÷ 

konferencija „Leader programa ir atviro darbo su jaunimu pl÷tros galimyb÷s Mažeikių rajono 

savivaldyb÷je“. Konferencijoje dalyvavo atstovai iš Vokietijos, taip pat 90 atstovų iš aplinkinių 

savivaldybių. Konferencijos metu pasidalinta atviro darbo su jaunimu vykdymo praktika, 

patiriamais sunkumais bei nauda visuomenei. 
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Gruodžio 6-10 d. Lietuvoje rengtas tarptautinis renginys „Patyrimin÷ pedagogika ir jaunimo 

aktyvinimas per sportą“, siekiant supažindinti ir pritaikyti Belgijos bei Vokietijos patirtį Lietuvoje. 

2010 m. gruodžio 7-8 d. surengta konferencija Jaunimo reikalų koordinatoriams, siekiant 

juos informuoti apie Europos Sąjungoje formuojamą jaunimo politiką, šioje srityje veikiančias 

struktūras, taip pat dalintasi patirtimi iš tarptautinių veiklų, kuriose dalyvauja savivaldybių atstovai. 

Konferencijos metu svarstytos ES jaunimo politikos įgyvendinimo galimyb÷s Lietuvoje. 

Konferencijoje dalyvavo 60 Jaunimo reikalų koordinatorių, institucijų bei organizacijų atstovų. 

 

UŽDAVINYS NR.4: Sukurti, įdiegti ir tobulinti jaunimo verslumo ugdymo priemones, teikti 

paramą jaunimo verslo pradžiai ir pl÷trai, vykdyti jaunimo verslumo situacijos ir verslumo 

skatinimo steb÷seną bei informuoti valstyb÷s institucijas apie verslumo skatinimą Lietuvoje. Kodas 

02.09.01.04 

Uždavinio įgyvendinimui vykdytos priemon÷s: 

 

Priemon÷: Įgyvendinti Nacionalin÷s jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų 

programos 2010 metų priemones. Kodas 02.09.01.04.01 

  

Įgyvendinant Nacionalinę jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 metų 

programą (toliau – Programa), buvo sudaryta ir Departamento direktoriaus patvirtinta (2008 m. 

spalio 1 d. įsakymu Nr. 2V-162-(1.4)) tarpžinybin÷ darbo grup÷, kurios pagrindinis tikslas yra 

derinti ir koordinuoti įvairių institucijų ir organizacijų nuomones ir veiksmus jaunimo verslumo 

ugdymo ir skatinimo klausimais bei steb÷ti jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo bei verslo 

situacijos pokyčius, skleisti informaciją bei teikti pasiūlymus d÷l Programos tęstinumo poreikio, 

siektinų tikslų ir uždavinių bei įvairių institucijų ir organizacijų bendradarbiavimo galimybių. 

2010 m. du kartus peržiūr÷ta Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo darbo grup÷s sud÷tis, 

kreiptasi į atsakingas institucijas ir organizacijas d÷l naujų atstovų delegavimo į darbo grupę. 

Gruodžio 8 d. pakeista darbo grup÷s sud÷tis.  

Balandžio 8 d. suorganizuotas Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo darbo grup÷s pos÷dis, 

kurio metu buvo pristatyti verslo informacijos centrai bei jų situacija, aptartas Jaunimo verslumo 

informacinio ir mentoryst÷s tinklo sukūrimas, Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų 

finansavimo 2010 metais nuostatai. 

Gruodžio 21 d. suorganizuotas Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo darbo grup÷s 

pos÷dis, kurio metu darbo grup÷s nariai pristat÷ 2010 m. įgyvendintas veiklas ir 2011 m. 

planuojamas įgyvendinti veiklas, Ūkio ministerijos atstov÷ pristat÷ Lietuvos verslumo skatinimo 

strategiją 2011-2020 m., Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos atstov÷ pristat÷ Nacionalinę 
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jaunimo politikos 2011-2019 m. pl÷tros programą, aptartas tolimesnis darbo grup÷s veiklos 

organizavimas. 

  Pasitarus su Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo darbo grup÷s atstovais, 2010 m. 

geguž÷s 28 d. paskelbtas Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2010 m. 

konkursas. Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kurie skatintų jaunimo užimtumą (ypač vasaros 

metu) mokant įvairių amatų per praktines veiklas, sudarant galimybes įgyti praktinių įgūdžių. 

Projekto teik÷jai gal÷jo būti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Konkursui teikiamo 

projekto turinys tur÷jo atitikti visus šiuos kriterijus: 

• Projekto dalyviai turi būti mokomi amatų per praktines veiklas; veiklos turi būti 

planuojamos taip, kad būtų sudarytos sąlygos ilgalaikiam užimtumui; 

• Programos įgyvendinimo pabaigoje (planuojama lapkričio m÷n.)  bus vykdomas 

Departamento inicijuojamas renginys, kurio metu projektą įgyvendinusios organizacijos 

įsipareigoja pristatyti projekto įgyvendinimo metu pagamintus dirbinius.  

Vertinant projektus buvo atsižvelgiama į šiuos prioritetus: 

• Ar projektu, bendradarbiaujant su partneriais (jaunimo darbo centrais, verslo informacijos 

centrais arba verslo inkubatoriais), bus bandoma spręsti jaunų bedarbių problemas; 

• Ar projektas bus įgyvendinamas vasaros metu; 

• Ar projektas bus vykdomas problemin÷se teritorijose: Akmen÷s raj., Druskininkų, Ignalinos 

raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kelm÷s raj., Lazdijų raj., Mažeikių raj., 

Pasvalio raj., Rokiškio raj., Skuodo raj., Šalčininkų raj., Švenčionių raj. savivaldyb÷se 

(remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 „D÷l 

probleminių teritorijų“ (Žin., 2007, Nr. 15-555); 

• Ar yra numatomas projekto tęstinumas. 

            Gautos 74 paraiškos, iš jų 2 paraiškos buvo atmestos d÷l neatitikimo konkurso nuostatams. 

            Patvirtinti Komisijos, vertinančios Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų 

finansavimo 2010 metais konkurso paraiškas, (toliau – Komisija) nuostatai bei Komisijos sud÷tis. 

Komisiją sudar÷ 7 atstovai: 4 Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguoti atstovai, 1 Socialin÷s 

apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, 1 Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, 1 Ūkio 

ministerijos atstovas. Įvyko 2 Komisijos narių pos÷džiai, kurių metu Komisijos nariams buvo 

išdalintos jiems paskirtos vertinti paraiškos, aptarti Konkurso, Komisijos nuostatai bei paraiškos 

vertinimo forma, Komisijos nariai aptar÷ vertintas paraiškas bei pri÷m÷ bendrą sprendimą d÷l 

finansavimo, kuris buvo pateiktas departamento direktoriui. Direktoriui pri÷mus sprendimą d÷l 

finansavimo, buvo paskelbti konkurso rezultatai. Finansavimą pagal šią priemonę gavo 10 

organizacijų. Joms paskirstyta 45 tūkst. Lt. Atsižvelgiant į pinigų likutį įgyvendinant 1.1.2. 
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priemonę „konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

programoms ir projektams, papildomai pagal šią priemonę buvo finansuotos dar 4 organizacijos. 

Joms paskirstyta 12,8 tūkst. Lt. Iki lapkričio 1 d. buvo vykdomi projektai, iki gruodžio 1 d. 

pateiktos ataskaitos.  

Suorganizuoti 2 susitikimai su jaunimo organizacijomis, dirbančiomis verslumo skatinimo 

srityje, organizacijos išsak÷ savo pasiūlymus d÷l informacinio ir mentoryst÷s tinklo sukūrimo ir 

pl÷tojimo.  

Įvyko 4 vidiniai pos÷džiai d÷l informacinio ir mentoryst÷s tinklo sukūrimo. Buvo parengta 

viešojo pirkimo informacinio ir mentoryst÷s tinklo sukūrimui, technin÷ specifikacija. 2010 m. 

liepos 21 d., leidinio „Valstyb÷s žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 53 ir Centrin÷je 

viešųjų pirkimų informacin÷je sistemoje 2010 m. liepos 21 d., pirkimo Nr. 92162 buvo paskelbta 

apie Jaunimo verslumo informacinio ir mentoryst÷s tinklo sukūrimo ir palaikymo paslaugos 

pirkimą. Pirkimas buvo nutrauktas. Darbo grupių, susitikimų metu buvo diskutuota su daugelio 

institucijų bei organizacijų atstovais d÷l mentoryst÷s tinklo reikalingumo. Paaišk÷jo, kad Ūkio 

ministerija turi projektą Verslo laiptai, kurio viena iš pagrindinių tikslų yra įdiegti informacinę bazę 

interneto svetain÷je, tod÷l manome, kad bendradarbiaujant su Ūkio ministerija būtų galima 

panaudoti jau turimus išteklius (interneto svetainę) ir sukurti naują rubriką, kurioje būtų galima 

patalpinti aktualią jaunimui informaciją. 

 Lapkričio 4 d. Vilniuje, viešbutyje Centrum Uniquestay, Vytenio g. 9/25 įvyko konferencija 

„Jaunimo verslumas: esama situacija, iššūkiai ir galimyb÷s“, kurioje dalyvavo atstovai iš 

ministerijų, įgyvendinančių Nacionalin÷s jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 m. 

programos priemones, Jaunimo darbo centrų, verslo informacijos centrų, inkubatorių,  jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų atstovai, savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai, verslo 

sektoriaus atstovai ir kiti svečiai.  Konferencijos metu buvo pristatyta Nacionalin÷ jaunimo 

verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 m. programa, jos nuveikti darbai ir laukiami tolimesni 

žingsniai, kurie pad÷s įgyvendinti numatytą programą; Ūkio ministerijos įgyvendinamos priemon÷s, 

skatinančios jaunų žmonių verslumą ir verslą; verslumo skatinimo fondas, mikrokreditavimo 

projektas ir INVEGOS suteikiamos garantijos. Konferencijos dalyviai ir svečiai  tur÷jo galimybę 

pamatyti Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2010 metais konkurso būdu 

finansuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų mugę, kurioje buvo pristatyti vykdytų projektų 

rezultatai: 13 iš 14 finansavimą gavusių organizacijų atvež÷ į mugę parodyti projektų įgyvendinimo 

metu pagamintus dirbinius. Konferencijos filmuotą medžiagą galite rasti čia: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZDfzR8G07Ko. 
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Projekto „Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant 

integruotą jaunimo politiką“ rezultatų trumpas pristatymas 

Nuo 2009 m. geguž÷s 29 d. iki 2012 m. geguž÷s 29 d. Departamentas įgyvendina projektą 

„Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą 

jaunimo politiką“ (toliau – Projektas) pagal Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 4 

prioriteto įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir 

nevyriausybinio sektorių skatinimas“.  

Projekto tikslas - stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, 

skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas. 2010 

metais pagal atitinkamas Projekto veiklas buvo pasiekti šie rezultatai: 

- Klaip÷dos miesto, Skuodo, Kelm÷s ir Jonavos rajonų savivaldyb÷se įgyvendinamos 

Jaunimo centrų veiklos koncepcijos Projekto r÷muose įsteigtuose jaunimo centruose (veikla Nr. 

2.3.3 „Parengtų koncepcijų įgyvendinimas savivaldyb÷se“); 

- Vasario 10 d. parengta ir patobulinta metodika, reikalinga jaunimo problematikos 

tyrimams savivaldyb÷se atlikti (veiklos Nr. 1.1.1 „Metodikos, reikalingos jaunimo problematikos 

tyrimams savivaldyb÷se atlikti parengimas ir jos tobulinimas po išbandymo“); 

- Kovo 1 d. parengta ilgalaik÷ jaunimo problematikos tyrimų koncepcija (veiklos Nr. 1.2.1. 

„Ilgalaik÷s jaunimo problematikos tyrimų koncepcijos parengimas“); 

- Iki kovo 16 d. atlikti 7 tyrimai Projekto savivaldyb÷se – partner÷se pagal veiklos Nr. 1.1.1 

metu parengtą metodiką (veiklos Nr. 1.1.2 „Tyrimų pagal parengtą metodiką atlikimas 

savivaldyb÷se – partner÷se“); 

- Kovo 19-21 d. buvo organizuojamas Jaunimo žiemos forumas, kuris skirtas pristatyti NVO 

verslumą ir ištirti esamą situaciją jaunimo organizacijų tarpe, renginyje dalyvavo 87 asmenys. 

Liepos 16-18 d. organizuotas Jaunimo vasaros forumas. Jo tikslas – LiJOT organizacijų narių 

bendradarbiavimo stiprinimas, geresnis vieni kitų pažinimas. Šio renginio metu dalyvavo 100 

asmenų (veikla Nr. 2.2.1 „Renginių jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos 

klausimais organizavimas“). Iš viso pagal Projekto sutartį turi būti suorganizuoti 6 tokie renginiai; 

- Balandžio 29 d. parengta Nacionalin÷ jaunimo organizacijų veiklos kokyb÷s gerinimo 

metodika (veikla Nr. 2.1.1 „Egzistuojančių veiklos kokyb÷s gerinimo sistemų peržiūra ir 

nacionalin÷s jaunimo organizacijų veiklos kokyb÷s gerinimo metodikos parengimas“), kuri šiuo 

metu yra išbandoma, t.y. yra atliekami 12-os organizacijų įvertinimai ir rengiami rekomendacijų 

sąrašai, siekiant tobulinti ir kelti organizacijų veiklą (veikla Nr. 2.1.2 „Jaunimo organizacijų veiklos 

kokyb÷s gerinimo įvertinimų atlikimas pagal parengtą metodiką, veiklos efektyvumo gerinimo 

rekomendacijų rengimas„); 
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- Birželio 28 d. Lazdijuose buvo suorganizuota diskusija d÷l jaunimo reikalų tarybų veiklos 

efektyvinimo su Lazdijų raj., Var÷nos raj. bei Druskininkų savivaldybių atstovais. Rugs÷jo 27 d. 

Klaip÷doje vyko tokio pat pobūdžio diskusija su Vilniaus m., Kauno m., Panev÷žio m., Šiaulių m., 

Marijampol÷s ir Alytaus m. savivaldybių atstovais. Diskusijose dalyvavo savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų nariai tiek iš valstybinio, tiek iš nevyriausybinio sektorių, apskritųjų stalų atstovai, 

taip pat – jaunimo reikalų koordinatiniai. Organizuotų diskusijų tikslas – išgirsti, su kokiomis 

problemomis susiduria konkrečios savivaldyb÷s jaunimo reikalų tarybų veikloje, pasidalinti gerąja 

praktika, ieškoti problemų sprendimų būdų. Diskusijų pabaigoje pateikti pasiūlymai ir išvados, 

nusimatyti artimiausi savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos tikslai bei įsipareigojimai (veikla 

Nr. 2.2.2 „Apskrito stalo diskusijų organizavimas asocijuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų 

ir jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvumui didinti“). Abiejuose renginiuose dalyvavo po 10 

asmenų; 

- Liepos 28 d. parengtas kompleksinių pagalbos priemonių neorganizuotam jaunimui 

paketas (veikla Nr. 3.2.1 „Kompleksinių pagalbos priemonių neorganizuotam jaunimui kūrimas“), 

kuris buvo rengiamas atsižvelgiant į Šiaulių miesto kontekstą ir pagal kurį gruodžio 3 d. ir 9 d. buvo 

organizuoti dveji mokymai Šiaulių mieste, kaip dirbti su neorganizuotu jaunimu (veikla Nr. 3.2.2 

„Mokymų organizavimas, kaip dirbti su neorganizuotu jaunimu“). Iš viso mokymuose dalyvavo 50 

asmenų; 

- Iki liepos 30 d. buvo atlikti 7 jaunimo politikos kokyb÷s pirminiai vertinimai Projekto 

savivaldyb÷se - partner÷se (veikla Nr. 1.3.2 „Jaunimo politikos kokyb÷s įgyvendinimo vertinimo 

atlikimas savivaldyb÷se – partner÷se“). Baigiamieji jaunimo politikos kokyb÷s vertinimai 

savivaldyb÷se planuojami atlikti 2011 m. 

- Rugpjūčio 31 d. parengta mokymų vadovų mokymo programa (veikla Nr. 2.1.3 „Jaunimo 

organizacijų mokymų vadovų ruošimo programos parengimas“), kuri yra šiuo metu įgyvendinama 

ir kurios r÷muose turi būti mokomi 150 asmenų (veikla Nr. 2.1.4 „Mokymų jaunimo organizacijų 

atstovams pagal paruoštą programą organizavimas“); 

- Spalio 10 d. parengta finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos 

steb÷senos ir kontrol÷s sistema (veikla Nr. 1.3.3 „Finansuojamos jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų veiklos steb÷senos ir kokyb÷s kontrol÷s sistemos parengimas ir išbandymas”), kuri 

pagal tą pačią veiklą yra išbandoma; 

- Spalio 18-20 d. ir spalio 26-28 d. įvyko dvi tarptautin÷s konsultacijos, siekiant kokybiškai 

parengti jaunimo darbuotojų sertifikavimo metodiką (veikla Nr. 3.1.1 „Tarptautin÷s patirties 

per÷mimo renginių organizavimas, skirtų parengti s÷kmingai veikiančią jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo sistemą“), kuri buvo parengta 2010 m. gruodžio 27 d. (veikla Nr. 3.1.2 „Jaunimo 

darbuotojų sertifikavimo metodikos parengimas“); 
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- Lapkričio 5 d. parengta rekomendacija savivaldyb÷ms (veikla Nr. 1.2.2 „Rekomendacijos 

savivaldyb÷ms parengimas d÷l jaunimo politikos savivaldyb÷se ilgalaik÷s veiksmų programos 

sudarymo“); 

- Iki gruodžio 6 d. buvo suorganizuoti 5 mokymai, kaip dirbti pagal veiklos Nr. 1.3.3 

r÷muose parengtą metodiką. Mokymuose dalyvavo 64 asmenys (veikla Nr. 1.3.4 „Mokymų 

organizavimas kaip dirbti pagal parengtą veiklos steb÷senos ir kokyb÷s kontrol÷s sistemą“). 

 

Projekto „Integruota jaunimo politikos pl÷tra“ trumpas pristatymas. 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. 

rugpjūčio 10 d.  prad÷jo įgyvendinti projektą „Integruotos jaunimo politikos pl÷tra“. Numatoma 

projekto trukm÷ – 36 m÷n. Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių 

pl÷tros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V 

„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“. 

 

Projekto partneriai: 

• Jonavos rajono savivaldyb÷s administracija; 

• Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracija;  

• Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracija; 

• Skuodo rajono savivaldyb÷s administracija. 

 

Tikslin÷s projekto grup÷s:  

1) Valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstyb÷s tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys JP 

srityje; Jaunimo reikalų tarybos prie JRD prie SADM nariai; savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 

nariai  - jie įgis tinkamas žinias, geb÷jimus ir įgūdžius; bus suteiktos konsultacijos ir mokymai, kaip 

efektyviau organizuoti darbą; išbandys naujas tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo 

formas, gal÷s planuoti ir/arba įgyvendinti veiklas jaunimui, besiremdami faktais; įsitvirtins naujos 

bendradarbiavimo formos ir principai. 

2) Jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojai ir (arba) nariai - didins 

veiklos kokybę, išbandys naujas tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo formas; did÷s jų 

konkurencingumas ir atstovų kompetencijos. 
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Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos 

 

Tikslai Uždaviniai Projekto veiklos 

Fiziniai 

veiklos 

įgyvendinimo 

rodikliai 

1. Stiprinti 

valstybinį  ir 

nevyriausybinį 

sektorius, 

dirbančius jaunimo 

politikos srityje 

1.1. Užtikrinti 

sistemingą ir faktais 

grįstą jaunimo 

situacijos apžvalgą 

1.1.1. Jaunimo 

problematikos tyrimų atlikimas 

savivaldyb÷se 

53 tyrimai 

  1.1.2. Tarptautin÷s patirties 

per÷mimo renginio, skirto 

išsiaiškinti, kaip užtikrinti 

nuoseklią jaunimo situacijos 

apžvalgą, organizavimas 

1 renginys 

  1.1.3. Ilgalaik÷s jaunimo 

problematikos tyrimų koncepcijos 

įgyvendinimas, atliekant jaunimo 

problematikos tyrimų rezultatų 

palyginamąją analizę 

1 analiz÷ 

 1.2. Užtikrinti 

jaunimo politikos 

kokybę nacionaliniu 

bei regioniniu 

lygmenimis 

1.2.1. Jaunimo politikos 

įgyvendinimo savivaldyb÷se 

kokyb÷s vertinimų atlikimas 

53 vertinimai 

  1.2.2. Analiz÷s apie 

tarpžinybinį bendradarbiavimą 

nacionaliniu lygmeniu jaunimo 

politikos srityje atlikimas 

1 analiz÷ 

  1.2.3. Tarpžinybinių 

renginių organizavimas, 

užtikrinant jaunimo politikos 

įgyvendinimo savivaldyb÷se 

53 renginiai 



40 
 

kokyb÷s vertinimų rezultatų 

sklaidą 

 1.3. Įgalinti jaunimo 

nevyriausybines 

organizacijas tapti 

valstybinio 

sektoriaus 

partner÷mis 

1.3.1. Jaunimo organizacijų 

veiklos kokyb÷s gerinimo 

įvertinimų atlikimas, veiklos 

efektyvumo gerinimo 

rekomendacijų rengimas ir 

įgyvendinimas 

16 organizacijų 

įvertinimų ir 

rekomendacijų 

  1.3.2. Diegti efektyvaus 

bendradarbiavimo principus, 

didinant jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų atstovų 

kompetencijas 

10 mokymų 

2. Kurti, skatinti ir 

stiprinti 

bendradarbiavimo 

formas tarp 

valstybinio ir 

nevyriausybinio 

sektorių 

2.1. Užtikrinti 

jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo 

sistemos vykdymą 

2.1.1. Dirbančių su jaunimu 

darbuotojų kompetencijų 

įvertinimo mechanizmo 

parengimas ir įgyvendinimas 

600 įvertinimų 

  2.1.2. Jaunimo darbuotojų 

sertifikavimo sistemos 

įgyvendinimas 

500 

sertifikuotų 

darbuotojų 

 2.2. Užtikrinti 

bendradarbiavimo 

strategijos 

įgyvendinimą 

2.2.1. Jaunimo problemų 

sprendimo planų sudarymas ir 

įgyvendinimas nacionaliniu bei 

vietos lygmenimis 

61 planas 

 2.3. Taikyti 

priemones, skirtas 

diegti geriausius 

bendradarbiavimo 

principus 

2.3.1. Renginių jaunimo 

politikos įgyvendinimo ir 

informacijos sklaidos klausimais 

organizavimas 

2 renginiai 

  2.3.2. Diskusijų 

organizavimas asocijuotų 

10 renginių 
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jaunimo nevyriausybinių 

organizacijų ir jaunimo reikalų 

tarybų veiklos efektyvumui 

didinti 

  2.3.3. Naujų 

bendradarbiavimo formų 

diegimas, pl÷tojant jaunimo 

centrų koncepcijas 

Jaunimo centrų 

koncepcijos 

išpl÷totos 8 

savivaldyb÷se 

 

2010 m. projekto vykdymo metu buvo suformuota projekto administravimo komanda, prad÷ti 

pasiruošiamieji veiklų darbai, prad÷ti rengti viešųjų pirkimų dokumentai. 

 

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo kriterijais:  

 

 

Vertinimo kriterijus Planuojama 

reikšm÷ 

metams 

Pasiekta  Kriterijaus 

pasiektumas, 

procentin÷ 

išraiška % 

Suorganizuotų konferencijų, seminarų bei kitų 

renginių, skaičius 

30 48 160 

Koordinuojamų tarpžinybinių ir tarpsektorinių 

darbo grupių, kuriose sprendžiami jaunimo 

klausimai, skaičius 

5 

 

5 100 

Savivaldybių skaičius, kuriose yra sudarytos ir 

veikia Jaunimo reikalų tarybos ar kitos jaunimo 

asocijuotos struktūros 

54 55 102 

Finansuotų programų ir projektų, skirtų jaunimui, 

skaičius. 

 

50 62 124 

Jaunų asmenų, dalyvavusių vykdomose 

programose ir projektuose, skaičius. 

 

30000 29000 96,6 

Tarptautinių darbo grupių, kuriose atstovaujama 6 6 100 



42 
 

Lietuvos jaunimo politika, skaičius. 

Suorganizuotų tarptautinių renginių, skirtų 

jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims, 

skaičius. 

8 13 162,5 

Paremtų projektų, skirtų jaunimo verslumo 

tyrimams, ugdymui bei informavimui, skaičius. 

3 10 333 

 

 

___________________ 

 


