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Ðilalës rajono savivaldybës administracijos Jaunimo reikalø koordinatoriaus 2010 metø veiklos planas   
Tikslas – formuoti ir ágyvendinti jaunimo politikà Ðilalës rajone.                 
____________________________
Eil.nr.
Funkcija
Priemonës

Siekti jaunimo politikos nuostatų įgyvendinimo savivaldybėje.
Rengti Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Savivaldybės mero potvarkius, susijusius su jaunimo politikos įgyvendinimu.
	

Informuoti visuomenę jaunimo politikos klausimais.
Teikti informaciją jaunimo klausimais žodžiu ir raštu suinteresuotiems asmenims. Kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklos galimybes. Esant poreikiui konsultuoti jaunimą bei jaunimo organizacijas.
	

Koordinuoja Jaunimo reikalų tarybos darbą.
Rengia Jaunimo reikalų tarybos posėdžius.
	

Koordinuoja Prevencinio darbo koordinavimo grupės darbą.
Rengia Prevencinio darbo koordinavimo grupės posėdžius. 
	

Koordinuoja Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos atrankos komisijos darbą.
Rengia Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos atrankos komisijos posėdžius. Teikia nevyriausybinėms organizacijoms informaciją. 
	

Koordinuoja Gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos atrankos komisijos darbą.
Rengia Gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos atrankos komisijos posėdžius. Teikia suinteresuotiems asmenims informaciją.
	

Įgyvendina tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos klausimais.
Bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Šilalės rajono savavaldybės institucijomis(švietimo, kultūros, nevyriausybinėmis organizacijomis), Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Gargždų, Šilutės rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybių su jaunimu susijusiomis institucijomis.
	

Inicijuoja, koordinuoja renginius.
Nevyriausybinių jaunimo organizacijų lyderių susitikimai, mokymai. Savivaldybės institucijų atstovų susitikimai. Akcijos. Šventiniai minėjimai. Renginiai – tarptautinei jaunimo dienai, tarptautinei vaikų gynimo dienai, Europos dienai, Europos jaunimo dienai. Sąskrydžiai. Naujų formų  jaunimo renginiai. Diskotekos. 

Jaunimo reikalų koordinatorė
Danguolė Jakštienė

