KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
JAUNIMO POLITIKOS SRITIES „TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS“
KOKYBĖS VERTINIMO ATASKAITA
Vertinimo tikslas – visapusiškai įvertinti jaunimo politikos srities „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas“ įgyvendinimą Kėdainių rajono
savivaldybėje.
Vertinimo uždaviniai:
1) rinkti, apdoroti ir išanalizuoti duomenis apie jaunimo politikos srities „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas“ įgyvendinimą: vykdomas
programas ir priemones, veikiančias struktūras, sukurtas tarpsektorinio bendradarbiavimo principais, išteklius ir resursus;
2) įvertinti savivaldybės jaunimo politikos srities „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas“ rodiklius pagal vertinimo lygių skalę ir išskirti
privalumus ir trūkumus;
3) parengti vertinimo ataskaitą ir rekomendacijas efektyvesniam jaunimo politikos srities „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas“ vykdymui
Kėdainių rajono savivaldybėje.
Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A1-1 „Dėl Jaunimo
politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos ir Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo patvirtinimo“ patvirtinta Jaunimo
politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodika ir Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašu.
Vertinimas atliktas 2018 m. spalio mėn. – gruodžio mėn.
Vertinimo laikotarpis 2015–2017 metai.
Vertinimo ataskaitoje vartojamos santrumpos:
AJE ˗ Atviroji jaunimo erdvė
JP ˗ Jaunimo politika
JRD ˗ Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
SJRK ˗ Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius
SJRT ˗ Savivaldybės jaunimo reikalų taryba
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5 SRITIS. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS
(Pagal Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikoje nurodytas sritis)

Jaunimo politikos sritis „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas“ Kėdainių rajono savivaldybėje vertinama gerai (4 lygis).
Indikatoriai

Aprašymas

Stipriosios pusės

Tobulintinos sritys

Rekomendacijos

1.
Jaunimo
atstovavimas
savivaldybės jaunimo reikalų
taryboje (toliau – SJRT),
aktualiose komisijose, laikinose
ir nuolatinėse darbo grupėse,
stebėsenos komitetuose ir
kitose struktūrose, sukurtose
tarpsektorinio
bendradarbiavimo principais
(vietos
veiklos
grupėse,
metodinėje taryboje prie darbo
biržos ir kt.)

Lietuvos
Respublikos
jaunimo
politikos pagrindų įstatymo 8
straipsnis
reglamentuoja,
jog
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba
yra sudaroma rajono savivaldybės
tarybos sprendimu. Kėdainių rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. liepos
31 d. sprendimu Nr. TS-197 pakeistas
Kėdainių
rajono
savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos nuostatų,
patvirtintų
Kėdainių
rajono
savivaldybės tarybos 2011 m.
gegužės 13 d. sprendimu Nr. TS-171,
9 punktas, kuris apibrėžia, jog
Kėdainių
rajono
savivaldybės
jaunimo reikalų taryba lygiateisės
partnerystės principu sudaroma iš 14
neetatinių narių: 7 nariai – Kėdainių
rajono savivaldybės institucijų ir
įstaigų atstovai, 7 nariai – po vieną
Kėdainių rajono mokinių tarybos bei
Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo
Radvilos studijų centro studentų

Kėdainių
rajono
savivaldybės jaunimo
reikalų
taryba
suformuota
pariteto
principu.
Reguliariai
organizuojami
SJRT
posėdžiai.

Jaunimas (14-29 m.)
nepakankamai
įtraukiamas
į
tarpžinybines veiklas,
darbo grupes ir pan.

Didinti jaunimo
informatyvumą
apie
SJRT
posėdžius ir apie
kitų
jaunimui
aktualių klausimų
svarstymą
savivaldybėje
(tarybos
posėdžius, darbo
grupių
pasitarimus
ir
pan.).

Dažnu
atveju
tarpžinybinėse veiklose
Kadangi
rajono dalyvauja SJRK, kuris ir
savivaldybėje neveikia atstovauja
jaunimo
regioninė
jaunimo interesams.
organizacijų taryba, tai
jaunimo atstovai į SJRT Informacija apie SJRT
renkami demokratiniais posėdžius
ir
kita
principais ˗ visuotinio jaunimui
aktuali
jaunimo ir su jaunimu informacija
nėra
dirbančių organizacijų pateikiama pakankamai
susirinkimo
metu. efektyviai.
Susirinkimai
protokoluojami,
protokolai saugomi pas
SJRK.

SJRT
posėdžių
metu
įvertinti
poreikius
kurti
atskiras
darbo
grupes
atskirų
jaunimui aktualių
klausimų
sprendimui (pvz.,
jaunimo
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atstovybės atstovą, penki rajono
jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų
demokratiniais
principais išrinkti ir deleguoti
atstovai.
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2015 m. liepos 31 d. sprendimu Nr.
TS-198 patvirtinta Kėdainių rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
sudėtis.
Siekiant efektyvesnės Savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos veiklos (3
SJRT nariams nutraukus narystę ir
pasikeitus situacijai (nuo 2017 m.
rugsėjo 1 d. Kėdainiuose savo veiklą
nutraukė Kauno kolegijos Kėdainių
Jonušo Radvilos studijų centras)),
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr.
TS-13 patvirtinta Kėdainių rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatų
nauja
redakcija.
Vadovaudamasi patvirtintais SJRT
nuostatais,
Kėdainių
rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. vasario
17 d. sprendimu Nr. TS-14 patvirtinta
nauja SJRT sudėtis.
Dar kartą SJRT sudėtis buvo pakeista
Kėdainių rajono savivaldybės 2017
m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS206.

Savivaldybėje
veikia
tarybos, darbo grupės ir
komisijos, susijusios su
jaunimui
aktualiais
klausimais
(pvz.,
Švietimo
taryba,
Narkotikų
kontrolės
komisija, Vaiko gerovės
komisija ir kt.).
SJRK yra daugelio
tarpžinybinių
tarybų,
komisijų ir darbo grupių
narys,
kuriose
nagrinėjami
įvairūs
jaunimo
politikos
įgyvendinimo klausimai
ir priemonės (Narkotikų
kontrolės
komisijoje,
Bendruomenės
vaiko
teisių
apsaugos
taryboje,
Jaunimo
garantijų
iniciatyvos
įgyvendinimo
komisijoje
rajone,
apskrities
Jaunimo
garantijų
iniciatyvos
įgyvendinimo
koordinaciniame
komitete ir kt).

užimtumo
skatinimui ir kt.).
SJRT apsvarstyti
galimybes
ir
poreikius,
kaip
jaunimo atstovus
įtraukti į jau
veikiančias
tarpžinybines
darbo grupes ir
tinklus.
SJRT išanalizuoti
ir taikyti jaunimo
skatinimo būdus ir
priemones,
kad
pastarieji
galėtų/gebėtų
aktyviau dalyvauti
jaunimui
aktualiose
komisijose, darbo
grupėse,
stebėsenos
komitetų ir kitų
struktūrų veikloje.
Nuolat
teikti
informaciją apie
SJRT posėdžius ir
kita
jaunimui
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Kėdainių rajono savivaldybėje nėra
veikiančios
regioninės
jaunimo
organizacijų tarybos (rajono jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“ yra registruota, bet veiklos
nevykdo), todėl jaunimo atstovai į
SJRT yra renkami ir deleguojami
rajono jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų susirinkimų
metu. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko
keturi jaunimo atstovų rinkimų į
Kėdainių rajono jaunimo reikalų
tarybą
visuotiniai
rinkiminiai
susirinkimai (2015 m. birželio 5 d.
rinkiminio susirinkimo protokolas Nr.
1; 2015 m. liepos 9 d. rinkiminio
susirinkimo protokolas Nr. 2; 2016 m.
lapkričio 23 d. rinkiminio susirinkimo
protokolas Nr. 2016/1; 2017 m. spalio
25 d. rinkiminio susirinkimo
protokolas Nr. 2017/1).

aktualią
informaciją.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
teisės aktus, kurie reglamentuoja
jaunimo atstovų delegavimą į
komisijų, darbo grupių ir kitų
struktūrų sudėtį, vertinimo metu
nustatyta, kad jaunimo atstovai ar
SJRK atstovauja jaunimo interesams
rajono
Savivaldybės
tarybose,
komisijose,
darbo
grupėse:
Savivaldybės švietimo taryboje,
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Savivaldybės kultūros ir meno
taryboje, Kauno teritorinės darbo
biržos jaunimo metodinėje taryboje,
Kauno teritorinės darbo biržos
Kėdainių skyriaus Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo komisijoje,
Savivaldybės narkotikų kontrolės
komisijoje,
Savivaldybės
bendruomenės vaiko teisių apsaugos
taryboje, Savivaldybės Vaiko gerovės
komisijoje.
2015˗2017 m. Kėdainių rajono vietos
veiklos grupės ir Kėdainių miesto
vietos veiklos grupės valdybose
dalyvavo po vieną jauną žmogų iki 29
m.
Į Savivaldybės ar kitų institucijų
komisijų ar darbo grupių sudėtį
jaunimo atstovus deleguoja SJRT,
ir/ar jaunimo ir su jaunimu dirbančios
įstaigos/organizacijos.
2.
Savivaldybės
suteikti
įgaliojimai ir resursai SJRT (ar
kitai
struktūrai) dalyvauti
priimant
sprendimus,
jų
atskaitomybė

Vadovaujantis
Kėdainių
rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatais, patvirtintais Kėdainių
rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
vasario 17 d. sprendimu Nr. TS-13,
SJRT yra priskirtos šios funkcijos:
1) rinkti ir analizuoti informaciją apie
jaunimo politikos įgyvendinimą
Kėdainių
rajono
savivaldybės
institucijose ir įstaigose, kitą

Rengiami ir tvirtinami SJRT įgaliojimai yra
metiniai SJRT veiklos menki.
planai, jie viešinami.
SJRT neturi finansinių
išteklių,
tačiau
SJRT teikia siūlymus žmogiškieji ištekliai yra
dėl JP formavimo ir pakankami
SJRT
įgyvendinimo
keliamiems
tikslams
savivaldybėje.
Per įgyvendinti ir rajono
ataskaitinį
laikotarpį jaunimo problemoms
pateikti siūlymai: dėl JP spręsti.

Stiprinti
SJRT
veiklą:
sudarant
metinius veiklos
planus, už jo
atskirų priemonių
įgyvendinimą
atsakomybes
priskirti
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informaciją, susijusią su jaunimu,
teikti siūlymus ir rekomendacijas
Kėdainių
rajono
savivaldybės
tarybai,
jos
komitetams
ar
komisijoms,
Savivaldybės
administracijai
bei
kitoms
institucijoms, susijusioms su jaunimo
politikos įgyvendinimu;
2) teikti pasiūlymus Kėdainių rajono
savivaldybės tarybai dėl jaunimo
politikos plėtros krypčių;
3) inicijuoti Kėdainių rajono
savivaldybės jaunimo politikos
padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir
jaunimo politikos kokybės vertinimą;
4) teikti pasiūlymus Kėdainių rajono
savivaldybės
institucijoms
ir
įstaigoms, dirbančioms su jaunimu
dėl jaunimo politikai įgyvendinti
skirtų programų turinio, projektų
finansavimo dydžio ir tvarkos;
5) analizuoti užsienio valstybių
patirtį, sprendžiant jaunimo politikos
klausimus, ir teikti pasiūlymus ir
rekomendacijas Kėdainių rajono
savivaldybės
tarybai
dėl
bendradarbiavimo galimybių su
užsienio šalių institucijomis;
6) teikti siūlymus dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo priemonių
įtraukimo į Savivaldybės strategiją,
dalyvauti rengiant Savivaldybės
jaunimo politikos strategiją;

priemonių
ir
jų
įgyvendinimui
reikalingų lėšų poreikio;
jaunimo
veiklos
projektų finansavimo
dydžio;
atvirųjų
jaunimo erdvių poreikio
ir
plėtros
rajono
savivaldybėje;
dėl
efektyvesnio jaunimo
politikos formavimo ir
įgyvendinimo.

konkretiems SJRT
SJRT
pateikia nariams;
nepakankamai
daug planuojant
siūlymų,
mažai veiklas,
formuluoja
atsižvelgti
į
rekomendacijų.
savivaldybės
įgyvendinamų
programų
ir
priemonių
atitikimą
nacionaliniams
JP prioritetams.
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7) ne rečiau kaip kartą per metus
teikti savo veiklos ataskaitą Kėdainių
rajono savivaldybės tarybai.
Taip
pat
Kėdainių
rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatuose yra įvardijamos ir SJRT
teisės:
1) gauti iš Kėdainių rajono
savivaldybės institucijų ir įstaigų
informaciją, kurios reikia SJRT
funkcijoms atlikti;
2) kviestis į SJRT posėdžius
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
narius, Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartį,
specialistus (ekspertus), prašyti
pateikti
išvadas,
informaciją,
susijusią su jaunimo politika.
SJRT sprendimai yra rekomendacinio
pobūdžio. Per ataskaitinį laikotarpį
pateikti 5 pasiūlymai, į 4 buvo
atsižvelgta.
SJRT ataskaitos už praėjusius metus
tvirtinamos SJRT posėdžio metu ir
teikiamos
savivaldybės
tarybos
pritarimui. SJRT veiklos planai ir
ataskaitos 2015˗2017 m. viešai
skelbiami buvo rajono savivaldybės
tinklapyje www.kedainiai.lt.
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3. Suinteresuotų įstaigų ir
organizacijų įtraukimas į SJRT
(ar kitos struktūros) sudėtį, jų
įtaka savivaldybės strateginio
planavimo dokumentams

SJRT sudėtyje
yra
deleguoti
kompetentingi savivaldybės tarybos
nariai, administracijos ir jai pavaldžių
institucijų atstovai: 4 savivaldybės
tarybos
nariai,
savivaldybės
vicemerė, SJRK ir Švietimo pagalbos
tarnybos metodininkė, su jaunimu
dirbančių organizacijų, jaunimo ir su
jaunimu dirbančių nevyriausybinių
organizacijų atstovai.

SJRT sudėtyje yra
įvairių sričių specialistų
ir atstovų, kurie turi ir/ar
gali
turėti
įtakos
strateginio planavimo
dokumentų sudarymui.

Įstaigų ir organizacijų
atstovai įtraukiami į
SJRT sudėtį, tačiau
jaunimo atstovai nėra
įtraukiami
į
jiems
aktualių
strateginio
planavimo dokumentų
rengimą.

SJRT didesnės įtakos planuojant
strateginius dokumentus neturi.
Jaunimo atstovai nėra įtraukiami į
strateginių dokumentų rengimą,
įgyvendinimą ar stebėseną.
4. SJRT (ar kitos struktūros)
kompetencijų
vystymas
gerinant veiklos efektyvumą ir
kokybę

SJRT nariams sudaromos galimybės
dalyvauti įvairiuose mokymuose.
SJRT nariai vyko į Jaunimo reikalų
departamento
organizuotas
konferencijas, kitus renginius.
2015
m.
Kėdainių
rajono
savivaldybėje vyko JRD organizuota
konsultacija Kėdainių ir Jonavos
rajonų savivaldybių jaunimo reikalų
tarybos nariams. Konsultacijos metu
SJRT nariai dalijosi gerąją patirtimi,
diskutavo ir ieškojo sprendimų, kaip
ir kokiomis priemonėmis suaktyvinti
SJRT veiklą, kaip didinti jos
žinomumą vietos jaunimo tarpe, kaip

Yra sudarytos sąlygos ir
galimybės
SJRT
nariams
dalyvauti
įvairiuose mokymuose.

Ne visi SJRT nariai
suinteresuoti aktyviai
dalyvauti mokymuose ir
kituose
renginiuose,
skirtuose kompetencijai
SJRT
kasmet kelti.
pasinaudoja
JRD
teikiama paslauga – SJRT
veikloje
po
konsultacija
SJRT, mokymų
ir/ar
siekiant gerinti jos konsultacijų
ženklių
veiklą.
pokyčių nėra.

SJRT apsvarstyti
galimybes
ir
numatyti būdus,
kaip SJRT nariai
galėtų aktyviau
įsitraukti
į
savivaldybės
strateginio
planavimo
dokumentų
rengimą.
SJRT nariai patys
turėtų
aktyviau
naudotis
suteikiamomis
galimybėmis.
Skatinti
SJRT
narių
aktyvų
dalyvavimą
mokymuose,
įvairiuose
kompetencijų
kėlimo
renginiuose.
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sėkmingiau
spręsti
problemas ir kt.

jaunimo

2016 m. SJRT vėl pasinaudojo JRD
siūloma
galimybe
–
SJRT
konsultacija. Konsultacijos metu
kartu su jaunimo veiklos ekspertu
Arnu Marcinkumi diskutavo ir
ieškojo sprendimų, kaip ir kokiomis
priemonėmis
suaktyvinti
SJRT
veiklą.
Per ataskaitinį 2015˗2017 metų
laikotarpį
kompetencijų kėlimo
renginiuose dalyvavo 6 SJRT nariai,
du iš jų dalyvavo tarptautiniuose
mokymuose.
5. Jaunimo politikos sričių,
temų, klausimų aprėptis

Remiantis SJRT 2015˗2017 m.
posėdžių protokolais ir interviu su
SJRK duomenimis, ataskaitiniu
laikotarpiu
pagrindiniai
SJRT
nagrinėti klausimai buvo:
1) Atvirojo darbo su jaunimu plėtros
galimybės rajone: atvirųjų jaunimo
erdvių plėtros ir atvirojo jaunimo
centro įsteigimo rajone galimybės;
2) Rajono jaunimo organizacijų
stiprinimas ir jų veiklos galimybės;
3) JGI projekto „Atrask save“
įgyvendinimas rajono savivaldybėje.
„Tarpžinybinis
tinklas:
bendradarbiavimo
galimybės,

SJRT
nagrinėjamų
klausimų aprėptis nėra
plati, bet ji susijusi su
nacionaliniais tų metų
JP prioritetais bei JRD
Savivaldybei
rekomenduojamomis
įgyvendinti JP sritimis,
užduotimis
ir
rezultatais.

Nepakankamai dirbama
jaunimo
verslumo
skatinimo, socialinės ir
sveikatos
apsaugos,
prevencijos ir kitose
srityse.

Į SJRT sudėtį
įtraukti daugiau
savivaldybės
skyrių
(sričių)
atstovus, siekiant
kad
jaunimo
politikos
įgyvendinimas
apimtų
visas
jaunimui svarbias
viešosios politikos
sritis
(aktualiausios
sritys: užimtumas,
būstas,
verslo
skatinimas,
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siekiant geresnių projekto „Atrask
save“ rezultatų;
4) Mobilaus darbo su jaunimu ir
darbo su gatvės jaunimu rajono
savivaldybėje poreikis.
Sprendžiant minėtus klausimus SJRT
organizavo: 3 išvažiuojamuosius
posėdžius, analizuojant atvirojo darbo
plėtros galimybes savivaldybėje;
parengė mobilaus darbo su jaunimu,
darbo su gatvės jaunimu poreikio
savivaldybėje analizę; parengė rajone
veikiančių įstaigų ir organizacijų
žemėlapį.

socialinė
apsauga).

Buvo svarstomi ir kiti rajono
jaunimui aktualūs klausimai: dėl
parkūro aikštelės miesto parke
įrengimo, dėl kultūros įstaigų
(ypatingai viešosios bibliotekos ir jos
filialų) darbo laiko (priderinto prie
jaunimo poreikio) pakeitimo. Pateikti
pasiūlymai Savivaldybės merui ir
administracijos
direktoriui.
Į
pasiūlymus buvo atsižvelgta.
6.
Tarpinstitucinis
veiklų Jaunimo politika savivaldybėje yra
planavimas,
organizavimas, įgyvendinama
kaip
horizontali
išteklių apjungimas
politika
bendradarbiaujant
savivaldybės
padaliniams,
integruojant jaunimo tematiką į
sektorinės politikos sritis.

Jaunimo
politikai
įgyvendinti trimečio
rajono
savivaldybės
strateginio veiklos plano
05 programoje Kultūros
veiklos
plėtra
yra
numatytas
JP

Trūksta
nuoseklaus
bendradarbiavimo:
savivaldybėje
bendradarbiavimas
jaunimo klausimais tarp
padalinių vyksta pagal
poreikį.

Sukurti
informacinę
sistemą, kurioje
būtų
kaupiama
informacija apie
jaunimo politikos
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Pagal poreikį rajono savivaldybės
administracijos
skyriai
bendradarbiauja svarstant įvairius
jaunimo
klausimus,
rengiant
projektus, organizuojant renginius.
JP priemonės atsispindi Savivaldybės
trimečiame strateginiame veiklos
plane (numatytos atskiros priemonės
jaunimui), ar atskirų skyrių veiklos
planuose. Skyriai bendradarbiauja
tarpusavyje renkant ir kaupiant
informaciją apie jaunimą, pagal
poreikį suteikiant šią informaciją
kitiems savivaldybės padaliniams.
Administracijos skyrių specialistai
tarpusavyje
konsultuojasi,
bendradarbiauja sprendžiant jaunimo
klausimus, rengiant strateginius
savivaldybės
planus,
projektų
paraiškas ir įgyvendinant projektus.

įgyvendinti
atskiras
tikslas, uždaviniai ir
priemonės, skiriamos
lėšos
priemonių
įgyvendinimui.

įgyvendinimą
Ne
visi
rajono savivaldybėje.
savivaldybės
administracijos skyriai
išskiria
jaunimo
politikos klausimus tarp
savo veiklos prioritetų.
Nėra
sukurtos
informacinės sistemos,
kurioje būtų kaupiama
informacija
apie
jaunimo
politikos
įgyvendinimą
savivaldybėje
su
aktualia
informacija
apie jaunimą, pagal
kompetenciją vykdytas
veiklas, jų rezultatus.

Daugiausia tarpinstitucinis veiklų
planavimas vyksta įvairių tarybų,
komisijų ir darbo grupių veiklose, taip
pat rengiant ir įgyvendinant įvairius
projektus.
Beveik
visi
savivaldybės
administracijos
skyriai
įgyvendindami
jiems
priskirtas
funkcijas vienaip ar kitaip prisiliečia
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prie jaunimo politikos įgyvendinimo.
Jaunimo politikos klausimai yra
įtraukti į pagrindinius savivaldybės
strateginius bei skyrių planavimo
dokumentus, numatytos atskiros
priemonės bei finansavimo šaltiniai.
7. Informavimas

Kėdainių
rajono
savivaldybė
interneto tinklapyje www.kedainiai.lt
informuoja jaunimą ir su jaunimu
dirbančias organizacijas apie savo,
įstaigų ir organizacijų veiklą.
Jaunimui aktualios skiltys – Kultūra,
Sportas, Švietimas, Verslas.

Informacija apie SJRT
veiklą yra skelbiama
savivaldybės interneto
svetainėje
www.kedainiai.lt.

Informacija apie SJRT
veiklą yra skelbiama
savivaldybės interneto
svetainėje, tačiau retas
jaunas žmogus žino, kur
tos informacijos ieškoti.

Periodiškai teikti
informaciją apie
SJRT
veiklą
savivaldybės
interneto
svetainėje,
socialiniuose
tinkluose.

Apie jaunimo politikos įgyvendinimą,
jaunimui ir jaunimo organizacijoms
aktualius
įvykius
(renginius,
kvietimus teikti paraiškas projektų
konkursams, tarptautinių mainų
programoms ir pan.), taip pat jaunimo
organizacijas, jų veiklą, jaunimui
informacija pateikiama savivaldybės
tinklapio skiltyje Jaunimui.
SJRT jaunimui aktualią informaciją
publikuoja ir socialinio tinklapio
www.facebook.com
paskyroje
Kėdainių
rajono
savivaldybės
jaunimo reikalų taryba.
Jaunimui
aktuali
informacija
jauniems žmonėms patrauklia forma
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pateikiama internetinėje
jaunimui „Kėdainietis TV“.

laidoje

Informacijos sklaida tarp SJRT yra
vienpusiška: SJRK teikia informaciją
SJRT nariams, kiti nariai informaciją
aktualią jaunimui pateikia labai retai,
arba visiškai neteikia.
2017 m. sausio 5 d. SJRT posėdžio
metu Kėdainių rajono mokinių taryba
pristatė
sukurtos
internetinės
platformos projektą. SJRT ir rajono
jaunimo
organizacijos
buvo
pakviestos teikti informaciją apie
savo veiklą ir kitą jaunimui aktualią
informaciją.
8.
Veiklos
į(si)vertinimas.
patirties sklaida

efektyvumo Metų pradžioje SJRT pasitvirtina
Gerosios einamųjų metų veiklos priemonių
planą, kurio vykdymą į(si)vertina
metų pabaigoje rengiant ataskaitą
rajono savivaldybės tarybai ir
Savivaldybės merui. Reikia pastebėti,
jog SJRT posėdžių darbotvarkėse
neišryškėja
jaunimo
situacijos
analizė, t.y. nuolatinis vietos jaunimo
poreikių ir problemų analizavimas.
Dažniausiai SJRK teikia jaunimo
situacijos
analizę,
apžvelgia
įvykusius pokyčius. SJRT, siekdama
savo veiklos efektyvumo, turėtų
nuolat rinkti informaciją ir duomenis

SJRT veiklą planuoja,
rengiami
metiniai
planai, jų įgyvendinimo
ataskaitos.

Veiklos
ir Reguliariai atlikti
bendradarbiavimo
veiklos
efektyvumas
nėra efektyvumo
vertinamas.
į(si)vertinimą.

Vadovaujantis Jaunimo Gerosios
politikos savivaldybėse sklaida
kokybės
vertinimo vykdoma.
aprašu, kas treji metai
atliekamas
JP
Savivaldybėje kokybės
vertinimas.

praktikos Organizuoti
menkai gerosios praktikos
sklaidą.
Užtikrinti SJRT
veiklos
efektyvumo
į(si)vertinimą.
Keistis
gerąja
patirtimi
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apie vietos jaunimą, analizuoti ir
vertinti, kuriai JP sričiai tuo metu
būtina skirti daugiau dėmesio, ieškoti
sprendimo būdų.

bendradarbiaujant
su
kitų
savivaldybių
jaunimo reikalų
tarybomis.

SJRT viešina savo veiklą įvairių
renginių
metu,
informavimo
priemonėse, rengia ataskaitas, tačiau
įsivertinimo neatlieka.
Kėdainių
rajono
savivaldybės
administracijos direktoriaus 2015 m.
spalio 7 d. įsakymu Nr. AD-1-1067
„Dėl Kėdainių rajono savivaldybės
jaunimo politikos kokybės vertinimo
atlikimo“ sudaryta Kėdainių rajono
savivaldybės
jaunimo
politikos
įgyvendinimo 2012–2014 metai
kokybės vertinimą, parengė vertinimo
ataskaitą.

Vertinimą atliko ir ataskaitą parengė:
Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo grupė, sudaryta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. AD-1-853 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo atlikimo“.
____________________________________
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