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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės strateginiu plėtros ir
veiklos planais bei atsižvelgdama Jaunimo reikalų tarybos 2022 m. sausio 27 d. protokolą Nr.AP851 Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Trakų rajono savivaldybės Jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo 2022–
2024 metų programą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Parengė
Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė)
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Andrius Šatevičius

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E–49
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO 2022–2024 METŲ PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Trakų rajono savivaldybės jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo programa (toliauPrograma) skirta Savivaldybės jaunimo politikai nuosekliai įgyvendinti ir plėtoti, sudaryti sąlygas
jaunam žmogui turėti tinkamą socialinę aplinką, laisvalaikio užimtumo įvairovę, galimybę
kiekvienam visapusiškai ugdytis, realizuoti save, pasirinkti priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje
formą, ypač sunkumus patiriantiems jauniems žmonėms, skatinti asocijuotų jaunimo struktūrų
steigimąsi ir veiklą, jaunimo lyderių ugdymą bei stiprinti darbą su mažiau galimybių turinčiu
jaunimu.
2. Programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Trakų rajono savivaldybės strateginiu
plėtros ir veiklos planais.
3. Programos vykdytojai – Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų rajono
savivaldybės švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir atitinkamos socialinės įstaigos, Trakų rajono
savivaldybės seniūnijos, jaunimo, su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės,
patariamoji institucija – Savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
4. Programos įgyvendinimui lėšos numatomos formuojant Savivaldybės biudžetą.
5. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos
pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
6. Pagrindinės sąvokos:
6.1 jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir
siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į
visuomenės gyvenimą, visuma;
6.2. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);
6.3. jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;
6.4. mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip
bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar
patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar)
sveikatos problemų;
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6.5. neaktyvus jaunas žmogus– nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo
sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis
neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus;
6.6. jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka
jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių
yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne
mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės;
6.7. su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – atlikti
darbą su jaunimu;
6.8. atvirasis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir
(ar) erdvėse, atliekamas darbo su jaunimu principais;
6.9. atvirasis

jaunimo centras – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas,

atstovybė, kurie atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu
dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinanti jų įsitraukimą į šią veiklą;
6.10. atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines
paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, pasitikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių
pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų
žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą;
6.11. darbas su jaunimu – veikla, skirta sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę,
profesinę ir visuomeninę veiklą sudaryti, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti;
6.12. mobilus darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją teritoriją,
kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų
žmonių individualius poreikius;
6.13. projektas – tikslinė grupės ar organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir
įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, autoriais ir vykdytojais;
6.14. jaunimo verslumas – jauno žmogaus požiūris, įgūdžiai ir žinios, kurie leidžia
atpažinti galimybę kurti pridėtinę vertę (tiek socialinę, tiek ekonominę), ir veiksmai, skirti šiai
galimybei panaudoti;
6.15. jaunimo iniciatyva – savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir
visuomenės poreikiams tenkinti;
6.16. jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas – darbas su jaunimu praktikos atlikimo vietoje
siekiant lavinti jauno žmogaus profesines ir socialines kompetencijas, suteikiant žinių ir gebėjimų,
padedančių įsitraukti į darbo rinką;
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6.17. neformalusis jaunimo ugdymas – veikla, kuria plėtojamos jaunų žmonių
asmeninės, socialinės ir edukacinės kompetencijos ir kuri vykdoma ne pagal formaliojo švietimo
programas;
6.18. prevencija – priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos
veiksniams atsirasti ir plėtotis;
6.19. saviraiška – asmenybės prigimties ir patirties realizavimas veikloje, kurios metu
atsiskleidžia asmenybės talentas, gebėjimai ir išgyvenimai;
6.20. socializacija – žmogaus vystymasis visą jo gyvenimą sąveikaujant su aplinka,
socialinių normų ir kultūros vertybių perėmimo procesas, tobulinimasis ir savęs realizavimas toje
visuomenėje, kuriai jis priklauso;
6.21. pilietiškumas – asmens savo teisių, atsakomybės ir pareigų demokratinei valstybei
suvokimas, veikla visuomenės labui, bendrapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos gynimas, gerovės
Lietuvai siekimas

II SKYRIUS
PADĖTIES APŽVALGA
7. Statistikos departamento 2021 m. liepos 1 d. duomenimis Trakų rajono savivaldybėje
yra 33 403 gyventojai, iš jų 5 911 jauni 14–29 metų amžiaus žmonės, kurie sudaro 17,6 proc. viso
rajono gyventojų skaičiaus. šalies mastu jaunuoliai sudaro 18,3% visos populiacijos. Per penkis
metus Trakų rajone sumažėjo 519 jaunais žmonėmis – 8,1%, šalyje sumažėjo jaunų žmonių 12,2%,
tai sudaro 67 818 jaunus žmones.
8. Užimtumo tarnybos duomenimis 2021 m. kovo mėn. jaunimo nedarbo lygis Trakų
rajone siekė 11,3% (jaunuolių amžius 16–29 m.), šalies vidurkis – 13,3%.
9. Neformaliojo švietimo veiklose (būreliuose) rajone dalyvauja 24,77% visų moksleivių
(2019 m. mokinių registro duomenys), šalies mastu – 24,04%.
10. Šiuo metu rajono jaunimui atstovauja 11 registruotų su jaunimu dirbančių
organizacijų, 6 jaunimo organizacijos, tame tarpe jų 2 neformalios jaunimo grupės, 2 nacionaliniai
jaunimo organizacijų padaliniai. Gimnazijose veikia mokinių tarybos. Penkių gimnazijų mokinių
tarybos yra prisijungusios prie LMS padalinio, Trakų rajono mokinių savivaldų informavimo centro
(MSIC).
11. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba pariteto principu yra sudaryta iš 10 narių, kurių
pusė yra savivaldybės administracijos ir politikų atstovai, kita pusė jaunimo atstovai. Jaunimo
reikalų taryba yra skirta Savivaldybės ir jaunimo dialogo skatinimui, tarpžinybiškumo jaunimo
politiko srityje didinimui, svarbiausių jaunimo problemų iškėlimui bei sprendimui. Jaunimo reikalų
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taryba Savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma nuo 2005 metų ir veikia vadovaudamasi Jaunimo
reikalų tarybos nuostatais. Jie atnaujinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d.
sprendimu Nr. S1E-55 sprendimu „Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario 21 d.
sprendimo Nr.S1E-37 „Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos naujos redakcijos
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
12. Trakų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius (vyriausiasis
specialistas) yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės
institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp
Savivaldybės politikų, tarnautojų ir jaunimo. Jaunimo reikalų koordinatorius kaupia, sistemina,
analizuoja ir apibendrina informaciją, rengia pranešimus apie jaunimo būklę Savivaldybėje,
inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui reikalingas priemones, bendradarbiauja su
socialiniais partneriais, valstybės ir vietos savivaldos lygmens jaunimo politiką įgyvendinančiomis
institucijomis.
13. Trakų rajone vykdomas jaunimo informavimas ir konsultavimas, veikia 1 regioninis
Eurodesk atstovas – Lentvario jaunimo centras.
14. Trakų rajono savivaldybėje formuojasi tarpžinybinio bendradarbiavimo jaunimo
politikos srityje tinklas. 2021 metais gerasis bendradarbiavimo pavyzdys buvo emocinio palaikymo
jaunimui suteikimas bendradarbiaujant Lentvario jaunimo centrui, Trakų atvirajai, rajono švietimo
įstaigoms ir Trakų visuomenės sveikatos biurui bei Trakų rajono savivaldybės pedagoginei
psichologinei tarnybai.
15. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimai bei kiti Savivaldybės administracijos
priimti teisės aktai atitinka keliamus uždavinius jaunimo politikai įgyvendinti. Savivaldybės tarybos
sprendimais patvirtintas, Jaunimo savanoriškos veiklos organizavimo ir finansavimo Savivaldybėje
tvarkos aprašas, „Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonė“,
patvirtinti

ir

atnaujinti

Savivaldybės

jaunimo

reikalų

tarybos

nuostatai.

Savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienais metais yra skelbiamas jaunimo projektinės veiklos
finansavimo konkursas, patvirtintas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių
identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašas.
16. Trakų rajono savivaldybėje yra vykdomas atviras darbas su jaunimu. Tai tokia darbo
su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės
padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant
poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams, spręsti kasdienybėje kylančius
iššūkius ir klausimus, ypač dirbant su sunkumus patiriančiais jaunais žmonėmis. Atvirą darbą su
jaunimu vykdo Trakų jaunimo ir turizmo centro filialai: Lentvario jaunimo centras, Trakų atvira
jaunimo erdvė ir Aukštadvario atvira jaunimo erdvė.
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17. Siekiant įvertinti mobilaus darbo su jaunimu Savivaldybės poreikį, tose seniūnijose, kur
nėra atvirojo darbo, Rūdiškių, Paluknio, Senųjų Trakų bei Onuškio, 2020 m. buvo atlikta jaunimo
apklausa. Į apklausos tyrimo duomenų apžvalgą atsižvelgiama priimant su jaunimo situacija ir
problemomis susijusius sprendimus. Jaunimas įvardija šias problemas: nepatogus susisiekimas tarp
rajono centro ir atokesnių rajono vietovių, informacijos skaidos trūkumas, trūksta veiklos jaunimui,
nėra specialisto darbui su jaunimu, įsitraukimo į neformalių grupių veiklas motyvacijos stoka,
jaunimo žalingi įpročiai. Remiantis šiais duomenimis pagal Jaunimo reikalų departamento mobilaus
darbo projektą nuo 2021 m. pradžios pradėtas vykdyti mobilus darbas Rūdiškių, Paluknio, Senųjų
Trakų bei Onuškio seniūnijose.
18. Jaunimo organizacijų plėtrai ir veiklos tęstinumui Savivaldybėje trukdo dažna
žmogiškųjų išteklių kaita. Jaunimo organizacijų, Jaunimo reikalų tarybos nariai dažniausiai yra
mokiniai, kurie per kelerius metus įgiję projektų vadybos ir organizacinės patirties išvyksta
studijuoti į didžiuosius Lietuvos miestus.
19.

Savanoriškos veiklos indėlis stebimas mokyklose, su jaunimu dirbančiose

organizacijose. Jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką veiklą sudaro sąlygas skatinti pilietiškumą,
didinti visuomeninį aktyvumą, įgyti darbinių įgūdžių. Įgyvendinamas savanoriškos veiklos
Savivaldybėje modelis, atsižvelgiant į savanorius priimančių organizacijų veiklos rūšis. Rajone
veikia šešios savanorius priimančios organizacijos, bei dvi Europos savanorių tarnybos akreditaciją
turinčios organizacijos. Taip pat palaikoma tarptautinė savanoriška tarnyba. Akredituota Trakų
istorinio nacionalinio parko direkcija, 2021 metais priėmė du savanorius iš Ukrainos ir Rusijos.
20. 2021 metais atliktoje Jaunimo politikos įgyvendinimo plėtros Trakų rajono savivaldybėje
2022–2024 m. galimybių studijoje pateikiamos šios pagrindinės rekomendacijos: plėtoti darbą su
jaunimu, sudaryti kokybiškas sąlygas atvirųjų jaunimo erdvių/ jaunimo centro veiklai, didinti
jaunimo informuotumą, dalyvavimą jaunimo veiklose, skatinti savanorišką veiklą ir lyderystę,
sukurti dalyvaujamojo biudžeto mechanizmą jaunimo poreikiams, geriau išnaudoti tarptautinio
bendradarbiavimo galimybes, užtikrinti darbo su jaunimu paslaugų ir infrastruktūros jaunimui
plėtrą, sukurti tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklus.

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS
21. Siekiant užtikrinti tęstinę jaunimo politiką, jos plėtrą, norint spręsti jaunimo
problemas, numatomas šios programos tikslas:
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,,Skatinti jaunuolių fizinį aktyvumą, sukurti palankias sąlygas jauno žmogaus tapimui suaugusiu,
puoselėjant sąmoningumą, atsakomybę bei kuriant sąlygas aktyviam dalyvavimui ir jaunų žmonių
saviraiškai.
22.

Šios programos uždaviniai:

23.1. užtikrinti kokybišką Trakų rajono jaunimo politikos įgyvendinimą ir jaunimo
atstovavimą bei šios srities viešinimą;
23.2 puoselėti ir kurti jaunimo dalyvavimo galimybes Trakų rajono jauniems žmonėms;
23.3. plėtoti darbo su jaunimu paslaugų tinklą Trakų rajone, užtikrinant esamų paslaugų
kokybę bei vystant naujas darbo su jaunimu formas.
24.

Uždaviniams įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:

24.1. Stiprinti nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių
organizacijų, neformalių jaunimo grupių, kurios nėra išlaikomos iš savivaldybės biudžeto,
potencialą;
24.2.Sukurti ir vystyti Trakų rajono jaunimo politikos tarpžinybinio bendradarbiavimo
tinklą;
24.3.

Finansuoti jaunimo projektus bei iniciatyvas;

24.4. Plėtoti darbo su jaunimu paslaugų infrastruktūrą, vystyti esamas ir kurti naujas darbo
su jaunimu paslaugas Trakų rajone, bei užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą;
24.4. Skatinti vietinės, tarptautinės savanorystės ir dalyvavimo, bei įsidarbinimo
galimybes.

IV SKYRIUS
VERTINIMO REZULTATAI IR KRITERIJAI
25.

Įgyvendinus Programos plano priemones, prognozuojami šie rezultatai:

stiprinant jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų veiklą, sudarytos jaunimo laisvalaikio,
savanoriškos veiklos ir saviraiškos sąlygos;
25.1. atvirajam darbui ir mobiliajam darbui su jaunimu išnaudota turima laisvalaikio
infrastruktūra, praplėstas teikiamų paslaugų spektras;
25.2. sustiprintas institucijų ir sektorių bendradarbiavimas, plėtojant jaunimo politiką
Savivaldybėje;
25.3. sudarytos sąlygos jauniems asmenims dalyvauti siūlymų teikime ir sprendimų
priėmime, padidės Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos efektyvumas;
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25.4. sudarytos įvairiapusės savirealizacijos, mokantis verslumo, dalyvaujant prevencinėse
ir kitose veiklose, galimybės pagal jaunų žmonių poreikius, integruotas į visuomenę mažiau
galimybių turintis jaunimas;
25.5. įdiegta jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema;
25.6. sustiprinta savanorystės plėtra bei savanoriškos tarnybos įgyvendinimas;
25.7. išplėsti tarptautiniai jaunimo ryšiai.
26.

Programos vertinimo kriterijai:

26.1. veikiančių atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių skaičius;
26.2. atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius;
26.3. asmenų, tiesiogiai dalyvavusių Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro renginiuose ir
iniciatyvose, skaičius;
26.4. akredituotų įstaigų, siekiančių tapti savanorius priimančiomis organizacijomis,
skaičius;
26.5. savanoriškoje veikloje dalyvaujančio jaunimo skaičius;
26.6. finansuotų jaunimo projektų, iniciatyvų, skirtų laisvalaikio užimtumui įgyvendinti,
savanoriškai veiklai plėtoti, skaičius;
26.7. jaunuolių dalyvavusių Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo bei integracijos į darbo
rinką skaičius;
26.8. pateiktų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų Savivaldybės tarybai,
Administracijai skaičius;
26.9. mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimas – vietovių, kur vykdomas mobilus darbas
skaičius;
26.10. įstaigų ir organizacijų skaičius, kurios dalyvauja tarpžinybinio bendradarbiavimo
jaunimo politikos srityje tinklo veikloje
26.11. Renginių vienijančių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, bei
rajono jaunimą skaičius;
26.12. Unikalių jaunų žmonių skaičius, kurie pasinaudojo naujai sukurtomis paslaugomis
jaunimui, praktinių įgūdžių ugdymu bei jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugomis.

V SKYRIUS
ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ
27.

Trakų rajono savivaldybės administracija ir Trakų rajono savivaldybės

jaunimo reikalų taryba koordinuoja numatytų priemonių įgyvendinimą.
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Trakų rajono savivaldybės
Jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo 2022–2024 m. programos
priedas
Trakų rajono savivaldybės jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo 2022–2024 m. planas

Tikslas/Uždavinys/

Vertinimo kriterijus

Terminas

Vykdytojas

Finansavimas

Suinteresuotos šalys

1.
Tikslas. Skatinti jaunuolių fizinį aktyvumą, sukurti palankias sąlygas jauno žmogaus tapimui suaugusiu, puoselėjant sąmoningumą,
atsakomybę bei kuriant sąlygas aktyviam dalyvavimui ir jaunų žmonių saviraiškai.
1.1 Uždavinys: Užtikrinti kokybišką Trakų rajono jaunimo politikos įgyvendinimą ir jaunimo atstovavimą bei šios srities viešinimą
1.1.1 Sukurti
prielaidas jaunimo
politikos matomumui
ir pripažinimui.

Suorganizuoti
kasmetiniai jaunimo
apdovanojimai;

Suorganizuotas
kasmetinis jaunimo
festivalis.
1.1.2 Sukurti ir vystyti Pasirašytas
Trakų rajono jaunimo bendradarbiavimo
politikos tarpžinybinio susitarimas.
bendradarbiavimo
tinklą

2022 m. sukurti
koncepciją ir
įgyvendinti.

2023 ir 2024 m.
įgyvendinti

2022 m. tinklo
sukūrimas ir 1
susitikimas

Jaunimo reikalų
koordinatorius,

Bendros
savivaldybės lėšos

Savivaldybės kultūros
įstai-gos. Trakų rajono
jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras

Papildomų lėšų
poreikio nėra

Kultūros įstai-gos;
Trakų rajono jaunimo
turizmo ir lais-valaikio
centras.

Jaunimo reikalų tarnyba;
Trakų rajono jaunimo turizmo
ir laisvalaikio centras

Jaunimo reikalų
koordinatorius;
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
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1.1.3 Koordinuoti
Trakų rajono
savivaldybės jaunimą,
jaunimo organizacijas
ir su jaunimu
dirbančias
organizacijas
apjungiančias veiklas

Per metus vykdomi 2
tarpžinybinio tinklo
susitikimai, kurių
metu įstaigos pristato
savo veiklą, planuoja
bendras veiklas ir
projektus

2023 ir 2024 m.
tinklo veiklos
vykdymas

koordinatorius.

Suorganizuotas
Trakų rajono
moksleivių savivaldų
forumas

2022 m., 2023 m.,
2024 m.

Jaunimo reikalų
koordinatorius;

Socialiniai darbuotojai,
bi-bliotekos, švie-timo
įstaigos. Policija. Visuomenės sveikatos biuras.
Seniūnai, PPT

Papildomų lėšų
poreikio nėra

Trakų rajono ugdymo
įstaigos, Trakų rajone
veikiančios jaunimo ir
su jaunimu dirbančios
organizacijos

Bendros
savivaldybės lėšos

Trakų rajone
veikiančios jaunimo ir
su jaunimu dirbančios
organizacijos

Trakų rajono savivaldybės
švietimo skyrius;
Jaunimo reikalų taryba;

Suorganizuota Trakų
rajono jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų mugė.

Tarpžinybinio
bendradarbiavimo tinklas;
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius.

1.2 Uždavinys: Puoselėti ir kurti jaunimo dalyvavimo galimybes Trakų rajono jauniems žmonėms
1.2.1 Jaunimo
projektų ir jaunimo
iniciatyvų
finansavimas

Atnaujintas jaunimo
projektų, iniciatyvų
finansavimo tvarkos
aprašas pagal LiJOT
rekomendacijas

2022 m., aprašo
parengimas ir
įgyvendinimas,
2023 m., 2024 m.

Jaunimo reikalų
koordinatorius
Trakų rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų taryba
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įgyvendinimas

1.2.2. Savanorystės
skatinimas Trakų
rajono savivaldybėje

Jaunimo
savanoriškos
tarnybos savanorių
skaičius;
Akredituotų
organizacijų,
vykdančių
savanorystę skaičius;

2022 m., 2023 m.,
2024 m. –
skleidžiama
informacija
socialinėse
medijose; vykdomi
savanorystės
pristatymai
jaunimo tarpe;

Neformalios jaunimo
grupės
Jaunimo reikalų koordinatorius Bendros
savivaldybės lėšos
Jaunimo reikalų taryba;
Savivaldybės administracija;
VšĮ „Ne imti, bet duoti“

Trakų rajone
veikiančios jaunimo ir
su jaunimu dirbančios
organizacijos
Neformalios jaunimo
grupės
Švietimo ir socialinės
įstaigos

2022 m., 2023 m.,
2024 m.
suorganizuoti
informaciniai
įstaigoms,
siekiančioms tapti
savanorius
priimančiomis
organizacijomis.

1.2.3. Jaunimo
Dalinai finansuotų
užimtumo, verslumo
darbo vietų skaičius
ugdymo ir integracijos
į darbo rinką
programa, kuriant

2022 m., 2023 m., Jaunimo reikalų koordinatorius Bendros
2024
m.
–
savivaldybės lėšos
Jaunimo
reikalų
taryba
įgyvendinama
Jaunimo
Trakų raj. savivaldybei
užimtumo,

Trakų rajone
veikiančios verslo
įmonės
Trakų rajono
savivaldybei pavaldžios
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jaunimui patrauklias
darbo vietas ne
ugdymo proceso metu.

1.2.4. Dalyvaujamasis
biudžetas Trakų
rajono švietimo
įstaigose

verslumo ugdymo pavaldžios įstaigos ir įmonės
ir integracijos į
darbo
rinką
priemonė.
Įsitraukusių rajono
mokyklų skaičius

2022 m. modelio
sukūrimas ir
pilotavimas

Finansuotų iniciatyvų
skaičius
2023 ir 2024 m.
vykdymas

Daiva Umbrasienė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

įstaigos ir įmonės

Bendros
savivaldybės lėšos

Trakų rajono švietimo
įstaigos

Trakų rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų taryba
Trakų rajono savivaldybės
švietimo skyrius

1.3 Uždavinys: Plėtoti darbo su jaunimu paslaugų tinklą Trakų rajone, užtikrinant esamų paslaugų kokybę bei vystant naujas darbo su
jaunimu formas
1.3.1 Darbo su
jaunimu paslaugų
plėtra ir kokybės
užtikrinimas Trakų
rajono savivaldybėje.

Suteiktos didesnės
patalpos Lentvario
jaunimo centrui,
Trakų atvirajai
jaunimo erdvei.

Įkurta jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų
bendradarbystės
erdvė (2024 m.).

2023 m., 2024 m.

Trakų rajono jaunimo turizmo
ir laisvalaikio centras.
Jaunimo reikalų koordinatorius
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius.

Bendros
savivaldybės lėšos

Trakų rajono jaunimo
turizmo ir laisvalaikio
centras
Trakų rajone
veikiančios jaunimo ir
su jaunimu dirbančios
organizacijos
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1.3.2. Mobiliojo darbo
su jaunimu paslaugų
plėtra Trakų rajono
savivaldybėje.

Mobilų darbą su
jaunimu įgyvendina
du jaunimo
darbuotojai,
dirbantys ne mažiau
negu po 0,5 etato;

2022 m, 2023 m. ir
2024 m. vykdomas
mobilus darbas su
jaunimu

Trakų rajono jaunimo turizmo
ir laisvalaikio centras.

Bendros
savivaldybės lėšos

Jaunimo reikalų koordinatorius

Trakų rajono seniūnijos

Mobilus darbas su
jaunimu vykdomas
vieną kartą per
savaitę seniūnijose.
1.3.3. Plėsti darbo su
jaunimu paslaugų
pasiūlą Trakų rajono
savivaldybėje
pilotuojant naują
praktinių įgūdžių
ugdymo paslaugą.

1.3.4. Atviros erdvės
darbui su jaunimu

Sukurta ir pilotuota 1
nauja darbo su
jaunimu paslauga,
praktinių įgūdžių
ugdymas Trakų
rajono savivaldybėje.
Galimos
akternatyvos:
dirbtuvės jaunimui
(angl.k. makers
space) arba mobili
paslauga apimanti
visą savivaldybės
teritoriją.

Trakų rajono jaunimo
turizmo ir laisvalaikio
centras

Savivaldybei pavaldžios
įstaigos

2023 m. vykdomas
pilotinis projektas

Jaunimo reikalų koordinatorius Bendros
savivaldybės lėšos
Trakų rajono savivaldybės
švietimo skyrius

2024 m.
pasiteisinus
metodikai
vykdoma jaunimo
praktinio įgūdžių
ugdymo paslauga

Trakų rajono jaunimo turizmo
ir laisvalaikio centras.

Įsteigta 1 nauja atvira 2022 m. įkurta
erdvė darbui su
erdvė

Trakų rajono jaunimo
turizmo ir laisvalaikio
centras
VšĮ amatų mokykla
„Sodžiaus meistrai

VšĮ amatų mokykla „Sodžiaus
meistrai“
Trakų krašto tradicinių amatų
centras

Daiva Umbrasienė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

Trakų rajono seniūnijos

Trakų krašto tradicinių
amatų centras

Bendros
savivaldybės lėšos

Trakų rajono seniūnijos
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steigimas Trakų
rajono savivaldybėje

jaunimu.
Įsteigiamas 0,5
jaunimo darbuotojo
etatas darbui naujoje
erdvėje.

2022 m., 2023 m.
ir 2024 m.
vykdoma veikla

1.3.5. Jaunimo
informavimo ir
konsultavimo
paslaugų stiprinimas
įsteigiant Trakų
jaunimo informavimo
ir konsultavimo centrą
(preliminariai Trakų
viešojoje
bibliotekoje).

Įsteigtas jaunimo
informavimo ir
konsultavimo taškas,
kuriame dirba
jaunimo
informavimo ir
konsultavimo
specialistas.

2023 m. įsteigtas
taškas

Specialistui
mokamas priedas
prie atlyginimo.

2023 m. ir 2024 m.
vykdoma veikla

Trakų rajono jaunimo turizmo
ir laisvalaikio centras.

Jaunimo reikalų koordinatorius Bendros
savivaldybės lėšos
Trakų viešoji biblioteka.

Lietuvos jaunimo
organizacijų sąjungos
(Lijot), Eurodesk
padalinys
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