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Sutrumpinimai:
TJRT – Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba;
2021 m. veiklos tikslai:
1. Didinti jaunimo politikos ir TJRT žinomumą Tauragės rajone;
2. Su jaunimo politika susijusių klausimų aktualizavimas siekiant palankių savivaldybės sprendimų;
3. Prisidėti prie darbo su jaunimu formų plėtros Tauragės rajono savivaldybėje.
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Uždavinys, priemonės

Eil.

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Nr.
1. Didinti jaunimo politikos ir TJRT žinomumą Tauragės rajone
1.1.

Viešinti TJRT veiklą
Savivaldybės interneto svetainėje, TJRT „Facebook“ paskyroje skelbti Nuolat pateikiama su jaunimo politika susijusi informacija TJRT
apie TJRT posėdžius ir jų metu priimtus sprendimus.

1.1.1

„Facebook“ paskyroje;
TJRT posėdžių protokolų viešinimas Tauragės rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje

Organizuoti atvirus TJRT posėdžius;
1.1.2

Kviesti jaunimą į atvirus TJRT posėdžius bendradarbiaujant su jaunimo
organizacijomis,

neformaliomis

grupėmis,

ugdymo

įstaigomis,

bendruomenėmis ir kt.
1.2.3

Viešinti TJRT veiklą jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir
neformalių grupių tarpe

Organizuotas ne mažiau kaip 1 atviras posėdis
Atviruose posėdžiuose dalyvavo bent 5 TJRT nepriklausantys jauni
žmonės.

Sudalyvauta bent 2 jaunimo organizacijų renginiuose, susirinkimuose

2. Su jaunimo politika susijusių klausimų aktualizavimas siekiant palankių savivaldybės sprendimų
2.1

Kelti TJRT narių kompetencijas jaunimo politikos srityje
Dalyvauti

2.1.1
2.2

mokymuose,

seminaruose,

gerosios

patirties

renginiuose

Sudalyvauta bent 1 mokymuose, konsultacijoje arba konferencijoje.

Aktualizuoti Tauragės jaunimo problemas

2.2.1 Organizuoti TJRT posėdžius
2.2.2

sklaidos

Teikti pasiūlymus, susijusius su jaunimo politika, Tauragės r.
savivaldybės tarybai, administracijai bei biudžetinėms įstaigoms.

Įvykę bent 6 posėdžiai
Parengti bent 2 pasiūlymai, sprendimų projektai
Susitikti su rajono ugdymo įstaigų moksleiviais arba sudalyvauti
mokyklų savivaldų pirmininkų susirinkime arba pakviesti mokyklų

2.2.3 Susitikti su rajono ugdymo įstaigų moksleiviais, savanoriais

savivaldų pirmininkus į atvirą TJRT posėdį.
Į TJRT posėdį pakviesti jaunimo savanorišką tarnybą atliekantys arba
baigę savanoriai arba sudalyvauta 1 savanorių susirinkime.

2.2.4 Susitikimai su politikais, seniūnais, bendruomenių pirmininkais
2.2.5 Palaikyti ryšį su išvykusiu jaunimu

Kartą per metus
Sudalyvauti bent viename globalių tauragiškių susitikime
Užmegzti ryšį su kitose miestuose besimokančiais tauragiškiais

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

Vykdyti tarpžinybinį bendradarbiavimą su kitų savivaldybių jaunimo
reikalų tarybomis
Prisidėti prie savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo tyrimo
įgyvendinimo
Prisidėti prie savivaldybės jaunimo politikos priemonių įgyvendinimo
plano rengimo

Įvykę susitikimai su 2 kitų savivaldybių JRT

Idėjomis, siūlymais, atsakymais prisidėta prie vieno tyrimo

Idėjomis, siūlymais, atsakymais prisidėta prie plano rengimo

Aktualizuoti jaunimo lytinio švietimo ir psichinės sveikatos gerinimo

Sudalyvauta arba prisidėta prie 1-2 renginių lytinio ugdymo ir (arba)

temas

psichinės sveikatos ugdymo temomis
3. Prisidėti prie darbo su jaunimu formų plėtros Tauragės rajono savivaldybėje
Dalyvauta 2 susitikimuose su savivaldybės atvirame jaunimo centre ir
atviroje jaunimo erdvėje dirbančiais ir mobilųjį darbą vykdančiais

3.1.

Organizuoti susitikimus su savivaldybės jaunimo darbuotojais

darbuotojais

Aplankyti bent 2 AJC ir AJE organizuojami renginiai
3.2.

Prisidėti prie mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo Tauragės rajone

3.3.

Spręsti užimtumo Taurų dvare klausimą

Sudalyvauta išvykose į visus taškus, kuriuose vykdomas mobilusis
darbas su jaunimu
Drauge su jaunimo darbuotojais ir AJC koordinatoriais ieškoti galimybių
įrengti atvirą jaunimo erdvę Taurų dvaro teritorijoje.

