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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES

Europos Sąjunga

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Jaunimo reikalų koordinatorius

JRT

Jaunimo reikalų taryba

LiJOT

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

LR

Lietuvos Respublika

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau
– Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157
patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką.
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra:
1. siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo
politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į
jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse;
2. skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Joniškio rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Joniškio rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles
bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2012 m. vasario mėnesį buvo atliktas interviu su Joniškio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore (JRK);
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo du Joniškio
rajono savivaldybės administracijos atstovai ir du su jaunimu dirbančių organizacijų
atstovai.
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas. Antroje
– devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti duomenys ir jų
analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje pateikiamas vertinimo
apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį. Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų
jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka
(neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 –
vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Joniškio rajono savivaldybėje yra du miestai – Joniškis ir Žagarė bei du miesteliai – Kriukai ir
Skaistgirys. Savivaldybę sudaro šios seniūnijos – Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Kepalių, Kriukų,
Rudiškių, Satkūnų, Saugėlaukio, Skaistgirio ir Žagarės.
Iš viso Joniškio rajono savivaldybėje gyvena apie 29 tūkst. žmonių. 2010 m. savivaldybėje
gyveno maždaug tūkstančiu gyventojų daugiau negu 2011 metais. Mieste gyvena šiek tiek
mažiau žmonių negu kaime – atitinkamai apie 12 tūkst. ir 16 tūkst. Gyventojų skaičius
savivaldybėje 2011 m. pradžioje pateikiamas 1 lentelėje. Savivaldybės skirstomos į kelias
grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Grupių atskyrimui
naudojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomos kiekybinės
ribos1. Atsižvelgiant į tai, kad 56,5 proc. savivaldybės gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse,
Joniškio rajono savivaldybė pagal šį kriterijų priskiriama „kaimo“ savivaldybių grupei.
1 lentelė. Gyventojų skaičius Joniškio rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje
Gyventojų skaičius miesteliuose ir
Iš viso gyventojų
Gyventojų skaičius mieste
kaimuose
28260
12279
15981
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2.
Jauni žmonės rajone sudaro ketvirtadalį (25 proc.) visų gyventojų; 2010 m. jie sudarė taip pat
25 proc. visų gyventojų.
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje
Merginų
Vaikinų
Bendras skaičius rajone
3611
3385
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis3.

Iš viso
6996

Jaunimo reikalų koordinatorės duomenimis, dauguma Joniškio savivaldybės jaunuolių mokosi
ugdymo įstaigose.
3 lentelė. Ugdymo įstaigose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai
Mieste
Kaime
Besimokančiųjų skaičius
4492
1255
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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2
3

Iš viso
5747

Išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais besiribojančioms kaimiškosioms
teritorijoms. Šis poveikis pasireiškia priemiestinių gyvenamųjų zonų formavimusi ir kitais kaimiškų teritorijų
funkciniais ryšiais su miestu, kuris daro lemiamą įtaką apie didmiestį susitelkusių kaimo gyvenamųjų vietovių
vystymuisi. „Priemiesčio“ savivaldybėms priskiriamos savivaldybės, esančias metropolinių centrų įtakoje.
Lietuvoje, remiantis administraciniu suskirstymu bei pagal gyventojų skaičių didiesiems miestams yra priskiriami
šeši miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, kurių gyventojų skaičius didesnis nei 50
tūkst. Todėl savivaldybės, kurios yra prie metropolinių Lietuvos centrų bei regioninio centro Alytaus - Vilniaus r.
sav., Kauno r. sav., Klaipėdos r. sav., Šiaulių r. sav., Panevėžio r. sav. bei Alytaus r. sav. priskiriamos
„priemiesčio“ savivaldybėms. Grupių atskyrimui naudojamos EBPO taikomos kiekybinės ribos: i) į „pusiau kaimo“
savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje sudaro
nuo 32 iki 49 proc. (imtinai); ii) į „kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų
dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc.; iii) „labai kaimo“ savivaldybėmis laikomos tos,
kuriose kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų.
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0.
JRK suteikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius duomenis, nuomonę, informaciją),
dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, ir interviu su JRK metu pateiktus
faktus bei išsakytą nuomonę.
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2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI
Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos (JP) įgyvendinimui
savivaldybėje. Aptariami jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai, pateikiamas
savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų sąrašas ir valstybės tarnautojų skaičius,
aptariamos jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos. Taip pat pateikiamos išvados ir
rekomendacijos.

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje aptariama Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių
dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo
politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje,
struktūra;
 antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo politikos
kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys, kurioms
skiriama daugiausiai ar mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės
ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija,
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Joniškio rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais4 ir Joniškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais.
Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų
sąrašas pateikiamas 4 lentelėje.
4 lentelė. Savivaldybės JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumento pavadinimas
Patvirtinta (metai)
Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija
2012
Joniškio rajono savivaldybės 2011–2013 metų veiklos planas
2011
Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
2009
Joniškio rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašymas
2009
Jaunimo reikalų koordinatoriaus 2009 m. veiklos ataskaita
2009
Jaunimo projektų rėmimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto
2010
nuostatai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

4

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR
jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos
savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais.
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Pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi formuojant savivaldybės jaunimo politiką, yra
Jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje apibrėžiami šie pagrindiniai
savivaldybės jaunimo politikos principai:
 savivaldybės institucijos skatina jaunimą dalyvauti visuomenės gyvenime ir prisidėti
prie jaunimo problemų sprendimo, taip pat ugdo atsakomybę už savo veiklą ir savo
problemų sprendimą;
 jaunimo klausimai sprendžiami atsižvelgiant į jų kompleksiškumą, įtraukiant kuo
daugiau suinteresuotų institucijų;
 savivaldybės institucijos skatina ir remia nevyriausybines jaunimo organizacijas,
prisidedančias prie jaunimo problemų sprendimo ir savivaldybės jaunimo politikos
tikslų įgyvendinimo;
 jaunimo organizacijoms sudaromos sąlygos daryti įtaką Joniškio rajono savivaldybės
jaunimo politikai ir kontroliuoti, kaip ji įgyvendinama.
Koncepcijoje taip pat nurodomas pagrindinis savivaldybės jaunimo politikos tikslas – sukurti
palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visaverčiam gyvenimui ir saviraiškai Joniškio rajono
savivaldybės teritorijoje. Kiti Koncepcijoje apibrėžti jaunimo politikos tikslai:
 sudaryti sąlygas formuotis pilietiškoms ir demokratiškoms asmenybėms;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies, savivaldybės
gyvenimą;
 skatinti jaunų žmonių dvasinių vertybių formavimąsi, ugdyti pareigą tėvynei ir šeimai;
 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines ir politines teises;
 rūpintis jaunimo užimtumu;
 skatinti jaunimo sportinę, kultūrinę, pilietinę, savanorišką veiklas;
 skatinti jaunimo verslumą.
Labai svarbu tai, kad jaunimo politikos Koncepcijoje įtvirtinamas svarus jaunimo tarybos
vaidmuo, priimant jaunimui aktualius sprendimus. Vienas iš Koncepcijos principų nurodo, kad
„kiekvienas savivaldybės tarybos sprendimas jaunimo klausimais turi būti priimtas tik
atsižvelgus į savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos teisėtą poziciją“.
Vienas iš svarbiausių Koncepcijoje numatytų jaunimo politikos įgyvendinimo principų –
integralumas. Koncepcijoje akcentuojama, jog „savivaldybės jaunimo politika apima daugelį
sričių, todėl ją plėtojant svarbu kad savivaldybės institucijos ir įstaigos bendrautų ir
bendradarbiautų tarpusavyje, spręsdamos su jaunimu susijusius klausimus, juos derindamos su
jaunais žmonėmis ar jaunimo organizacijų atstovais – tai pagrindinis savivaldybės jaunimo
politikos integralumo bruožas“.
Vienas iš pagrindinių JP planavimo – Joniškio rajono savivaldybės 2011–2013 metų veiklos
planas. Jame įtrauktos jaunimo teisių apsaugos, švietimo ir kitos su jaunimu susijusios temos.
Plane taip pat minima „Pažangios bendruomenės aktyvumo skatinimo“ programa, kurios vienas
iš tikslų – didinti jaunimo iniciatyvumą ir dalyvavimą Joniškio rajono gyvenime. Pastarajam
tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
 įsteigti jaunimo centrą steigimas;
 ugdyti jaunimo lyderius ir savanorius;
 ugdyti jaunimo pilietiškumą;
 remti jaunimo iniciatyvas;
 skatinti jaunimo verslumą;
 remti Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ veiklą.
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Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Jaunimo politikos koncepcijoje numatyti šie savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos
uždaviniai:
 užtikrinti įvairių jaunimo grupių poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir
sveikatos sistemų plėtrą;
 ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandų, kultūringą ir kūrybingą jauną žmogų,
gebantį būti aktyvia įvairiapuse visuomenės dalimi;
 išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą, užtikrinti jaunimo užimtumo
infrastruktūros plėtrą;
 sudaryti palankias sąlygas nuosekliai, kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų veiklai plėtoti, siekiant aktyvesnio organizuoto jaunimo įsitraukimo į
visuomeninį gyvenimą;
 užtikrinti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą plėtojant darnią, faktais ir žiniomis grįstą
jaunimo politiką.
Koncepcijoje taip pat pateikiamas detalus, savivaldybėje numatytų įgyvendinti, jaunimo
politikos sričių sąrašas:
 pilietiškumo ugdymas;
 švietimo, studijų, mokslo plėtra;
 neformalus ugdymas;
 darbas ir užimtumas;
 apsirūpinimas būstu;
 laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra;
 socialinė ir sveikatos apsauga;
 sveikatingumas ir sportas;
 narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencija;
 nusikalstamumo prevencija;
 gyvūnų apsauga ir savanoriška veikla;
 tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas;
 kitos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos sritys.
Joniškio rajono savivaldybės 2011–2013 metų veiklos plane darbo su jaunimu kryptys nėra
detalizuojamos.
Remiantis Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės pateiktais duomenimis,
jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, tačiau jaunimo
politika vis dar nepakankamai apima jaunimo užimtumo, verslumo skatinimo bei jaunimo
įsidarbinimo galimybių didinimo klausimus
Apklausoje dalyvavusių savivaldybės administracijos bei su jaunimu dirbančių organizacijų
atstovų vertinimu, savivaldybė gana gerai5 atsižvelgia į visų savivaldybėje esančių jaunimo
grupių poreikius, tačiau, jų nuomone, į savivaldybės darbotvarkę turėtų būti labiau įtraukiami
jaunimo užimtumo, verslumo, pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui, paramos jaunoms
šeimoms bei būsto problemų sprendimo klausimai (1-2 pav.).

5

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai
neatitinka (neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 –
vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę,
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=46

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=4

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant galima teigti, kad jaunimo politikos klausimai vis labiau apima savivaldybės
vykdomos politikos sritis, vis dėlto, įgyvendinant JP, daugiau dėmesio reikėtų skirti šioms
sritims:
 jaunimo užimtumas;
 jaunimo verslumo skatinimas;
 jaunimo įsidarbinimo galimybių didinimas;
 pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui;
 parama jaunoms šeimoms ir būsto problemų sprendimas.

6

Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
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2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pateikiamas jaunimo politiką įgyvendinančių savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių sąrašas bei valstybės tarnautojų skaičius (5 lentelė).
5 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Joniškio rajono savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai
Įgyvendina tik
Įgyvendina jaunimo
Skyrius
jaunimo politiką
politiką greta kitų veiklų
(darbuotojų skaičius)
(darbuotojų skaičius)
Jaunimo reikalų koordinatorius
1
(pavaldus administracijos
direktoriui)
Joniškio r. savivaldybės Švietimo ir
7
sporto skyrius
Joniškio r. savivaldybės socialinės
13
paramos skyrius
Joniškio r. savivaldybės vaiko teisių
4
apsaugos skyrius
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Joniškio rajono savivaldybės administracijoje su jaunimu
dirbančių darbuotojų etatų skaičius nesikeitė nuo 2008 metų. JRK nuomone, jaunimo politikai
įgyvendinti skirtas pakankamas darbuotojų skaičius ir darbo valandų kiekis.
Joniškio rajono savivaldybėje jaunimo politiką taip pat įgyvendina Joniškio rajono savivaldybės
Jaunimo reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorius, Joniškio rajono jaunimo sąjunga
„Apskritas stalas“, vietos bendruomenės, savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigos.
Savivaldybės Jaunimo reikalų taryba susideda iš dešimties narių. JRT lygiateisės partnerystės
pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų.
Jaunimo organizacijų atstovus į JRT deleguoja savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo
organizacijų taryba. Vertinimo metu veikusią JRT sudarė šie nariai: Joniškio rajono savivaldybės
administracijos jaunimo reikalų koordinatorius bei Visuomenės sveikatos biuro, Joniškio rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus, Joniškio meno mokyklos, Joniškio
verslo ir turizmo informacijos centro, M. Slančiausko gimnazijos, Joniškio „Aušros“ gimnazijos ir
Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ atstovai.
Apibendrinant galima teigti, kad Joniškio rajono savivaldybėje yra sudarytos pakankamos
prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui. Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba,
regioninė jaunimo organizacijų taryba – Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“,
dirba jaunimo reikalų koordinatorius.

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir
pakankamam indėliui savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procese.
Aptariamos savivaldybės patvirtintos JRK funkcijos, vertinama, ar sudarytos sąlygos jas gerai
vykdyti. Apibendrinamos savivaldybės sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu
skatinti įgyvendinamos jaunimo politikos kokybę.
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Nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore dirba
Erika Šivickaitė.
Jaunimo reikalų koordinatorė yra pavaldi Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriui. Jaunimo reikalams JRK skiria visą darbo laiką.
Vadovaudamasi JRK pareigybės aprašymu7, jaunimo reikalų koordinatorė atlieka šias funkcijas:
 organizuoti jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimą savivaldybėje;
 inicijuoti jaunimo organizacijų politikos formavimą Joniškio rajone ir organizuoja jos
įgyvendinimą;
 kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją apie Joniškio rajone veikiančias jaunimo
organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir jų veiklą;
 inicijuoti jaunimo situacijos sociologinius ir statistinius tyrimus;
 teikti pasiūlymus dėl jaunimo organizacijų veiklos rėmimo prioritetų;
 kaupti ir sisteminti informaciją apie fondus ir programas, teikiančias paramą Lietuvos
nevyriausybinėms organizacijoms;
 teikti metodinę pagalbą steigiant jaunimo organizacijas;
 informuoti jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes apie fondų skelbiamus
projektų ir programų finansavimo konkursus, apie organizuojamus seminarus,
mokymus ir galimybes juose dalyvauti, kitais aktualiais klausimais;
 inicijuoti ir organizuoti konkursus dėl jaunimo organizacijų projektų ir programų
finansavimo iš savivaldybės biudžeto;
 inicijuoti savivaldybės dalyvavimą bendrose jaunimo, nevyriausybinių organizacijų ir
neformalių jaunimo grupių projektus finansuojančiose programose;
 teikti pagalbą jaunimo organizacijoms rengiant įvairius projektus ir programas, ieškant
patalpų organizacijos veiklai, ieškant partnerių užsienyje, rengiant seminarus,
konferencijas, mokymus ar vykstant į juos;
 inicijuoti bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje su Latvija ir Estija (trišalį),
Vokietija, Lenkija, Švedija (dvišalį) ir kitomis valstybėmis;
 nustatyta tvarka rengti savivaldybės institucijų teisės aktų, susijusių su jaunimo
organizacijų veikla, projektus;
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio
šalimis jaunimo politikos srityje, siekiant perimti Lietuvos ir užsienio šalių jaunimo
politikos įgyvendinimo gerąją praktiką ir pasidalyti jos pavyzdžiais.
Šis JRK funkcijų sąrašas atitinka didžiąją dalį Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymo8, tačiau jame nėra išskiriamos šios nuostatos:
 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje
(7.3 punktas);
 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų
rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje (7.4 punktas);
 teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių paslaugų
plano rengėjams (7.6 punktas);
 teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir
centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos,
jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas);

7
8

Patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A-601.
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-137.
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koordinuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekiant, kad būtų užtikrintas
jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas (7.10 punktas);
dalyvauti su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės
sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos
klausimais ir teikti pasiūlymus, siekiant, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo
interesams savivaldybėje (7.12 punktas);
bendradarbiauti su savivaldybės administracijos tarnautojais, savivaldybės jaunimo
reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią
veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu
dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis (7.13 punktas);
bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis
jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais (7.15 punktas);
inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą (7.16
punktas).

Nuostata dėl JRK pavaldumo atitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymo nuostatą – JRK yra pavaldi savivaldybės administracijos direktoriui.
Per pusę metų nuo darbo pradžios, rajono savivaldybės tarybai JRK pateikė šiuos pasiūlymus:
 inicijuoti savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos rengimą;
 padidinti finansavimą Joniškio rajono jaunimo sąjungai „Apskritas stalas“;
 kompensuoti jaunimo organizacijų įregistravimo išlaidas;
 daugiau įtraukti jaunimo atstovus į savivaldybės sudarytas darbo grupes ir komisijas.
JRK yra įtraukta į nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisiją.
Vertinant JRK darbo efektyvumą ir rezultatus, dera pastebėti, kad per pusę metų nuo darbo JRK
pradžios, JRK greitai prisitaikė ir sėkmingai ėmė kuruoti jos kompetencijai priskirtas veiklos
sritis.
JRK pažymėjo, kad darbo planavimas ir organizavimas vyksta sklandžiai, vis tik, šį procesą
kartais išbalansuoja „momentiniai“ nurodymai atlikti užduotis kuo skubiau – taip nukenčia
„momentinių“ ir planuotų darbų kokybė, planuoti darbai nukeliami tolesniam laikotarpiui.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, JRK nuomone, taip pat vyksta
sklandžiai – per pusę metų nuo darbo pradžios, JRK yra užmezgusi ryšius ir bendrauja su
Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vyksta į JRD
organizuojamus mokymus, bendrauja ir bendradarbiauja su kitais jaunimo reikalų
koordinatoriais.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybė sudaro sąlygas JRK tobulinimuisi ir
kvalifikacijos kėlimui. Visgi, JRK pageidautų daugiau dalyvauti mokymuose strateginio
planavimo, projektų rengimo, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių įtraukimo į
jaunimo politikos įgyvendinimą temomis.
Remiantis, iki 2011 rugpjūčio mėn. dirbusios JRK veiklos ataskaita, JRK kompetencija ir anksčiau
buvo nuolatos keliama, įgytos žinios pritaikomos kuriant darbo su jaunimu dokumentus,
konsultuojant, skleidžiant informaciją, inicijuojant renginius, padedant organizuoti Joniškio
rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ veiklą. 2009 m. buvusi JRK dalyvavo JRD
organizuotame seminare jaunimo reikalų koordinatoriams. Seminare buvo aptartos
nacionalinės jaunimo politikos plėtros tendencijos, savivaldybėse įgyvendinama jaunimo
politika, subsidiarumo principas ir jo taikymas savivaldybėje, Nacionalinės jaunimo reikalų
koordinatorių asociacijos klausimai, jaunimo centrų situacija ir plėtros galimybės Lietuvoje. Be
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to, JRK kartu su būsimais Jaunimo reikalų tarybos nariais tobulinosi JRD organizuotame
seminare „Jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvinimas“, kurio metu buvo aptartos jaunimo
politikos įgyvendinimo tendencijos, analizuoti praktiniai veiklos aspektai ir efektyvesnio darbo
su jaunimu galimybės, dalintasi gerąja patirtimi. Taip pat JRK dalyvavo valstybės tarnautojų
įvadinio mokymo seminaruose (40 akad. val.)
Remiantis buvusios JRK veiklos ataskaita, Joniškio savivaldybėje įgyvendinant jaunimo politiką:
 dirbama ne tik su formaliomis jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, bet ir su
neformaliomis jaunimo grupėmis, silpnai motyvuotu jaunimu, mažiau galimybių
turinčiais jaunais žmonėmis;
 skatinamos bei palaikomos neformalių jaunimo grupių iniciatyvos;
 nuolat konsultuojama vietinio, nacionalinio bei tarptautinio lygmens jaunimo
projektinės veiklos klausimais;
 vykdoma informacijos jaunimui sklaida interneto tinklalapyje, spaudoje, elektroniniu
paštu;
 dalyvaujama Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos veikloje, nuolat
komunikuojama su kitų savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais;
 bendradarbiaujama su JRD, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA),
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ir Nacionalinės plėtros agentūra;
 sudaromos sąlygos jaunimui dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose,
forumuose;
 teikiama informacija suinteresuotiems asmenims bei institucijoms apie jaunimo
politikos situaciją savivaldybėje;
 inicijuojami jaunimo renginiai ir šventės, kaupiama literatūra bei metodinė medžiaga;
 teikiama metodinė pagalba, steigiant jaunimo organizacijas.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad Joniškio rajono savivaldybėje yra sudarytos prielaidos
sėkmingam jaunimo politikos įgyvendinimui:
 pirma, parengti pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys
dokumentai;
 antra, JP įgyvendina pakankamas skaičius valstybės tarnautojų;
 trečia, sėkmingai ir efektyviai dirba JRK.
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos
jaunimo politikos
formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai per
įgyvendinimui
planavimą ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Patvirtinta
Nepakankamas
Apsvarstyti, ar savivaldybėje
planavimo
jaunimo politikos savivaldybės
būtina jaunimo politikos
dokumentai,
koncepcija ir
struktūrinių padalinių ir strategija, ar esamų planavimo
reglamentuojantys 2011–2013 m.
jaunimo organizacijų
dokumentų pakanka.
jaunimo politikos
savivaldybės
įtraukimas į strateginių
Sistemingai tiriant ir vertinant
formavimą ir
veiklos planas,
ir veiklos dokumentų
jaunimo situaciją, analizės
įgyvendinimą
kuriame yra
rengimą ir įgyvendinimą. pagrindu dera išskirti
jaunimui skirtų
prioritetines jaunimo grupes,
priemonių.
joms numatyti specifines
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Prielaidos
jaunimo politikos
formavimui ir
įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai per
planavimą ir institucinius mechanizmus.

Stipriosios sritys

Savivaldybės
institucijos,
įstaigos ir
valstybės
tarnautojai,
atsakingi už
jaunimo politikos
įgyvendinimą

Įgyvendinant
jaunimo politiką
dirba JRT, JRK ir
keletas
savivaldybės
administracijos
skyrių tarnautojų.

Jaunimo reikalų
koordinatoriaus
darbo sąlygos

Jaunimo
reikalams
skiriama 100 proc.
darbo laiko. JRK
yra iniciatyvi, jos
veikla yra
teigiamai
vertinama
jaunimo
organizacijų
atstovų.

Tobulintinos sritys

JRK yra vienintelis
pareigūnas nuosekliai
užsiimantis jaunimo
reikalais savivaldybėje,
kiti savivaldybės
tarnautojai/padaliniai
tuo užsiima pagal savo
kompetenciją ir
vykdomas programas.
JRK pareigybės
aprašymas Pavyzdinį
savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymą
atitinka tik iš dalies. JRK
nėra įtraukta į su
jaunimo problemomis
susijusius klausimus
svarstančias komisijas ir
darbo grupes.
Šiuo metu visa
atsakomybė už jaunimo
politikos formavimo ir
įgyvendinimo rezultatus
perkeliama JRK.
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Rekomendacijos
priemones.
Siekiant sisteminio požiūrio,
turėtų būti aiškiau
reglamentuota jaunimo veiklos
finansavimo tvarka, nustatyta,
kurios, jaunimo politiką
įgyvendinančios, institucijos
turėtų teikti metines ataskaitas
tarybai ar administracijos
direktoriui.
Stengtis labiau įtraukti į
jaunimo politikos formavimą ir
įgyvendinimą skirtingų
savivaldybės struktūrinius
padalinius.

JRK veiklos prioritetus turėtų
nustatyti JRT. JRK metiniai
veiklos planai ir veiklos
ataskaitos, taip pat pareigybės
aprašymas turėtų būti viešai
skelbiami. Tai užtikrintų
didesnį jaunimo informuotumą
apie jaunimo politikos
įgyvendinimą savivaldybėje.
JRK turėtų būti užtikrintos kuo
geresnės galimybės kelti
kvalifikaciją, atsižvelgiama į
tobulinimosi poreikius.

3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti
visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir
įvairių formų mokymąsi dalyvauti9. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje sudarytos sąlygos
užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia yra
tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją
teritoriją;
 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje;
 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje;
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose,
vaikų globos namuose;
 penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją
Joniškio rajono savivaldybėje veikia 39-ios kaimo bendruomenės, asociacija „Joniškio rajono
kaimo bendruomenių sąjunga“ ir vietos veiklos grupė. Remiantis JRK pateiktais duomenimis,
jauni asmenys yra keleto bendruomenių valdybų nariai. Jaunimas taip pat dalyvauja vietos
veiklos grupės iniciatyvose.
Anot JRK, didžioji dalis Joniškio rajono jaunimo nepriklauso vietos savivaldos institucijoms, bet
yra aktyvūs organizuojant vietos renginius ar akcijas, planuojant ir įgyvendinant projektus.
Jaunimui tradiciškai patrauklesnės aplinkos atnaujinimo ir gražinimo, bendruomenės tarpusavio
ryšių stiprinimo ir tarpbendruomeninio bendradarbiavimo veiklos. Jauni asmenys noriai
dalyvauja bendruomenės narių tarpusavio pagalbos veiklose, inicijuoja socialinės pagalbos
akcijas.
Tyrime dalyvavusių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, jaunimas Joniškio
rajono savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių savivaldoje.
Joniškio savivaldybės internetiniame puslapyje pateikiamas kaimo bendruomenių, į kurių veiklą
taip pat yra įsitraukęs jaunimas, sąrašas: Alsių kaimo bendruomenė, asociacija „Jauniūnų kaimo
bendruomenė“, asociacija „Pošupių kaimo bendruomenė“, Bariūnų kaimo bendruomenė,
Blauzdžiūnų kaimo bendruomenė „Ąžuolynas“, Bučiūnų kaimo bendruomenė „Lagūna“,
Darginių kaimo bendruomenė „Šilas“, Daukšių kaimo bendruomenė, Daunoravos kaimo
bendruomenė, Gaižaičių kaimo bendruomenė, Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“,
Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenė, Jankūnų kaimo bendruomenė, Juodeikių kaimo
bendruomenė, Jurdaičių kaimo bendruomenė, Kalnelio kaimo bendruomenė, Kepalių kaimo
bendruomenė „Ašvinė“, Kirnaičių kaimo bendruomenė, Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“,
Lankaičių kaimo bendruomenė, Lieporų kaimo bendruomenė „Sodžius“, Linkaičių kaimo
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„Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose veiklose, kurias
apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157
patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius „Jaunimo dalyvavimas“.
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bendruomenė, Maldenių kaimo bendruomenė, Maželių kaimo bendruomenė, Mekių kaimo
bendruomenė, Mindaugių kaimo bendruomenė, Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“,
Ramoškių kaimo bendruomenė, Reibinių kaimo bendruomenė, Rudiškių kaimo bendruomenė,
Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“, Skaistgirio kaimo bendruomenė, Skakų kaimo
bendruomenė, Stungių kaimo bendruomenė, Stupurų kaimo bendruomenė, Ziniūnų kaimo
bendruomenė „Obelėlė“, Žagarės bendruomenė „Veidė“, Žiurių kaimo bendruomenė, Gataučių
kaimo bendruomenė.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų ir
organizacijų savivaldoje
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas dalyvauja šių su jaunimu dirbančių
savivaldybės įstaigų savivaldoje: Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro,
Joniškio sporto centro, Joniškio kultūros centro bei Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus. Šiose
įstaigose jaunimui organizuojamos sveikatingumo paskaitos, mokymai jaunimui, sportinė
veikla, vyksta edukacinės programos.
Jaunimas taip pat turi galimybę dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, visgi,
dažniau pasitaiko atvejai, kai su jaunimu dirbančių organizacijų vadovai yra vyresni nei 29 metų.
Keletas jų dirbti pradėjo dar būdami jaunesni nei 29-erių metų.
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos.
Organizacija
Organizacijos tipas
Šv. Martinijono jaunimo
Religinė
centras
Daugiavaikių šeimų bendrija
Bendruomeninė
Gataučių rajono neįgaliųjų
draugijos skyrius
Viestarto skautų draugovė
Linkaičių jaunųjų skaitovų
būrelis
Sporto klubas „Gasčiūnai“
Mėgėjų teatras „Žibintas“

Veiklos tikslas
Bažnytinis jaunimo choras

Bendruomeninė

Jaunimo bendruomeniškumo ir
atsakomybės šeimai ugdymas
Savanorystė

Pilietinė, savanoriška
Kultūrinė

Savanorystė
Jaunimo užimtumas

Sporto
Kultūrinė

Jaunimo užimtumas ir sveikatinimas
Jaunimo užimtumas, teatro meno
plėtra
Jaunimo užimtumas

Folkloro kolektyvas
Kultūrinė
„Rūdbala“
Joniškio literatų klubas
Kultūrinė
Jaunimo užimtumas
„Audruvė“
Joniškio vaikų ir jaunimo
Kultūrinė
Jaunimo užimtumas
teatras „Bendraamžiai“
Joniškio žemės ūkio mokyklos Visuomeninė
Jaunimo užimtumas, domėjimosi
jaunųjų ūkininkų ratelis
žemdirbyste ugdymas
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

3.3 Jaunimo veikla
Vertinimo metu buvo sudarytas 8 lentelėje pateikiamas Joniškio rajone veikiančių
nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąrašas.
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8 lentelė. Nevalstybinės jaunimo organizacijos.
Organizacijos
Organizacija
Veiklos tikslas
tipas
Joniškio rajono jaunimo sąjunga
Visuomeninė
Jaunimo interesų atstovavimas
„Apskritas stalas“
Lietuvos moksleivių sąjungos
Visuomeninė
Mokinių savivaldų stiprinimas,
Joniškio skyrius
jaunimo užimtumas
Jaunųjų konservatorių lygos
Politinė
Jaunimo pilietiškumo ugdymas
Joniškio skyrius
Lietuvos socialdemokratinio
Politinė
Jaunimo pilietiškumo ugdymas
jaunimo sąjunga Joniškio skyrius
Jaunieji liberalcentristai
Politinė
Jaunimo pilietiškumo ugdymas
Organizacija „Darbas“
Politinė
Jaunimo pilietiškumo ugdymas
Jaunųjų liberalų aljansas Joniškio Politinė
Jaunimo pilietiškumo ugdymas
skyrius
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
Joniškio rajono savivaldybėje veikia šie jaunimo klubai:
 Daunoravos jaunimo klubas „Daunoravos jaunimas“;
 Gaižaičių jaunimo klubas;
 Gataučių jaunimo klubas „O mums viskas...“;
 jaunimo klubas „Neleiskim vienas kitam numirti“;
 jaunimo klubas „Ateinam“;
 Skaistgirio jaunimo klubas „SJK“;
 Žagarės jaunimo klubas.
Savivaldybėje veikia kelios neformalios jaunimo grupės: neformali Gasčiūnų jaunimo grupė
„Kartu” ir Joniškio merginų futbolo klubas „Sausra“.
Atsižvelgiant į rajono savivaldybėje esančių jaunimo organizacijų skaičių ir veiklos pobūdžio
įvairovę, būtų galima teigti, kad organizacijų rajone yra pakankamai. Visgi, savivaldybės
administracijos atstovų nuomone, jaunimo ir jaunimui skirtoje veiklos yra mažai, o organizacijų
veikla suaktyvėja tik per miesto šventes ar gavus finansavimą projektams įgyvendinti. Tuo tarpu
apklausoje dalyvavusių jaunimo atstovų vertinimu, veiklos jaunimui pakanka, tačiau joje
dalyvauja nedidelė dalis rajone gyvenančių jaunuolių.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, 2011-2012 metais kartu su savivaldybės administracija
Joniškio rajono jaunimas dalyvavo tarptautiniame projekte „Trans in Form“. Jį įgyvendinant
buvo kuriamas reprezentacinis filmas apie rajono jaunimo laisvalaikį, rengiamos Joniškio miesto
erdves atgaivinančios akcijos – trumpametražių filmų konkursas „Burbuliatorius“, gyvieji
muzikos vakarai ir pan.
JRK nuomone, pagrindinės jaunimo veiklos trūkumo priežastys yra lėšų stygius, jaunimo
motyvacijos stoka, nepakankamai sutvarkyta infrastruktūra jaunimo veiklų plėtojimui (patalpos,
sportavimui pritaikytos teritorijos ir pan.). Jaunimo organizacijų atstovai pagrindinėmis jaunimo
veiklos galimybių stokos priežastimis įvardijo šalies ekonominę padėtį, nusivylimą bendra
situacija.
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3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo
įstaigose, vaikų globos namuose
Remiantis savivaldybės internetiniame tinklalapyje pateikiamai duomenimis, savivaldybėje
veikia 13 mokyklų ir gimnazijų, Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, 5 ikimokyklinio
ugdymo įstaigos ir Joniškio žemės ūkio mokykla. Be to, dirba trys neformaliojo švietimo įstaigos
– Joniškio sporto centras, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Joniškio švietimo
centras. JRK teigimu, visose formaliojo švietimo įstaigose veikia ar bent formaliai yra sudarytos
jaunimo savivaldos institucijos (9 lentelė). Mokyklose ir gimnazijose besimokantis jaunimas
organizuoja ir vykdo įvairias vakarones, proginius ir kultūrinius renginius, diskotekas. Bendrojo
lavinimo mokyklose bent keletas jaunų asmenų yra ir mokyklos ar gimnazijos tarybos sudėtyje.
Taip pat rajone veikia moksleivius vienijančios nevyriausybinės organizacijos Lietuvos
moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centras, tačiau vertinimui nebuvo
suteikta detalesnių duomenų apie šios organizacijos vykdomą veiklą.
9 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
Švietimo įstaigos tipas
Įstaigų skaičius
savivalda, skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
20
15
Organizacijos, teikiančios neformalaus
3
n.d.
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba – pagrindinė jungiamoji grandis tarp
savivaldybės administracijos ir jaunimo, sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų ir
jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo interesus Jaunimo reikalų taryboje atstovauja M.
Slančiausko gimnazijos, Joniškio „Aušros“ gimnazijos ir Joniškio rajono jaunimo sąjungos
„Apskritas stalas“ atstovai. Vadovaujantis Jaunimo reikalų tarybos nuostatais10, JRT nariai gali
dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami
jaunimo politikos klausimai. Taigi, jaunimas turi galimybes dalyvauti savivaldybės sprendimų
priėmimo procese.
Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose nurodyti šie JRT veiklos tikslai:
 bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti
savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose;
 koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos
klausimus;
 stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su
jaunimu dirbančių organizacijų.
Siekdama numatytų tikslų, Jaunimo reikalų taryba:
 renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės
institucijose ir įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir

10

Patvirtinta Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-279.
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rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės
administracijai ir kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo
politikos kokybės vertinimą;
teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl
jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir
tvarkos;
analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikia
pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio
šalių institucijomis galimybių;
ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Jaunimo reikalų taryba taip pat koordinuoja savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrina jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant savivaldybės
jaunimo politikos klausimus, stiprina bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir
jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, skirsto lėšas jaunimo organizacijų projektams
finansuoti. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris
mėnesius.
Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“ yra įkurta 2009 m. vasario 19 d. Tai yra
savarankiška, pelno nesiekianti, visuomeninė organizacija, vienijanti Joniškio rajono jaunimo
organizacijas.
Vertinimo metu Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“ vienijo 3 rajone veikiančias
jaunimo organizacijas: Joniškio vaikų ir jaunimo teatrą „Bendraamžiai“, jaunimo klubą
„Neleiskim vienas kitam numirti“ ir neformalią Gasčiūnų jaunimo grupė „Kartu“.
Šios organizacijos misija – dalyvauti formuojant bei įgyvendinant jaunimo politikos tikslus,
vienijant Joniškio rajone veikiančius su jaunimu dirbančius fizinius ir juridinius asmenis, kuriant
palankias sąlygas jaunimui veikti. Organizacijos vizija – visapusiškai palanki aplinka pozityviai ir
kryptingai jaunimo veiklai Joniškio rajone.
Pagrindiniai Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ tikslai yra šie:
 skatinti Joniškio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų iniciatyvas;
 atstovauti Joniškio rajono jaunimą bei jaunimo visuomenines organizacijas valstybinėse
institucijose, visuomeninėse organizacijose ir kt.;
 skatinti ir koordinuoti Joniškio rajono jaunimo organizacijų vienijimąsi
bendradarbiavimo bei keitimosi informacija srityse;
 skatinti Joniškio rajono bendruomenei ir valstybei naudingą ir konstruktyvią veiklą;
 stiprinti Joniškio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų dvasinį ir materialinį
potencialą.
Siekdama aukščiau išvardintų tikslų, Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“
įgyvendina šiuos uždavinius:
 telkti Joniškio rajono jaunimą ir jaunimo organizacijas bendroms problemoms spręsti;
 teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo ir
 jaunimo organizacijų problemas;
 organizuoti įvairius renginius, seminarus, susitikimus, diskusijas, konferencijas bei kitus
 informacijos sklaidos renginius;
 rengti projektus ir programas finansinei ir kitokiai paramai gauti;
 nekliudomai skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius;
 pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
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rinkti, analizuoti, apibendrinti, rengti ir teikti informaciją apie jaunimo organizacijų ir
valstybinių institucijų, savo veikla tenkinančių jaunimo poreikius, veiklą Lietuvoje ir
užsienyje;
gauti lėšų ar kito turto iš visuomeninių ir tarptautinių organizacijų, fondų ar pavienių
asmenų;
plėtoti tarptautinius ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Joniškio rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų ir kitų valstybių organizacijų, savo veikla tenkinančių vaikų ir
jaunimo poreikius.

Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimas turi galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos ir
/ ar kitų komitetų, komisijų posėdžiuose. Su tuo sutiko ir apklausoje dalyvavę jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų atstovai. Visgi, buvo pažymėta, kad jaunimo organizacijos yra
mažai aktyvios siūlydamos sprendimus, savivaldybei sprendžiant su jaunimo aktualijomis
susijusius klausimus.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai, paklausti, ar dalyvauja
savivaldybėje vykstančiuose posėdžiuose ir ar teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo savivaldybės jaunimo tarybai ar kitai savivaldybės institucijai, nurodė tokių
pasiūlymų dar neteikę, tačiau artimiausiu metu ketinantys juos pateikti (3 pav.).
3 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus savivaldybės jaunimo tarybai ar kitai
savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo? Atsakymų procentas, atsakė tik
kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=2

Taip, teikiame dažnai

0,0

Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų

0,0

Ne, tačiau ketiname pateikti

Ne, ir neketiname teikti

100,0

0,0

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kaip savivaldybės administracija atsižvelgia į jaunimo organizacijų
pateiktus pasiūlymus, apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai teigė, kad atsižvelgiama tik į
dalį pateiktų pasiūlymų arba į juos neatsižvelgiama visai (4 pav.). Tikėtina, kad būtent tai
neskatina jaunimo organizacijų būti aktyviomis ir savivaldybės administracijai siūlyti jaunimo
iniciatyvų idėjas ar jaunimo problemų sprendimo būdus.
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4 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus? Atsakymų procentas,
atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=2

Atsižvelgta į visus/ beveik visus
pasiūlymus

0,0

Atsižvelgta į dalį pateiktų pasiūlymų

50,0

Į pasiūlymus neatsižvelgta

50,0

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Į klausimą, kaip dažniausiai jaunimo organizacijos bendrauja su JRK, vienas tyrime dalyvavęs
jaunimo atstovas teigė, kad nebendrauja visai, o kitas – kad bendrauja domėdamosi
kvalifikacijos tobulinimo renginiais ar gaudamos kvietimus dalyvauti bendroje veikloje. Vis
dėlto, galima teigti, kad esama bendravimo ir bendradarbiavimo problemų – daugumos tyrimo
dalyvių nuomone, bendradarbiavimo intensyvumas yra nepakankamas, o požiūris į jaunimo
situaciją nepakitęs nuo 2008 m. Tuo tarpu JRK teigia, kad pačiam jaunimui trūksta motyvacijos
ir noro bendradarbiauti su savivaldybės administracija. Pavyzdžiui, 2011 metams baigiantis į
jaunimo organizacijas ir neformalias grupes buvo kreiptasi prašant pateikti glaustą informaciją
apie organizacijos ar grupės veiklą bei nurodyti organizacijos ar grupės kontaktinę informaciją.
Organizacijos ir grupės buvo informuotos, kad šie duomenys yra reikalingi savivaldybės
interneto svetainei atnaujinti. Nei viena organizacija ar grupė duomenų nepateikė.
5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=2
Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos
tobulinimo

4,5

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą
priimant sprendimus dėl
veiklos, susijusios su jaunimu

4,0

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai
nuo 2008 m.

3,0

Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008
m.

2,5

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
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3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Joniškio rajono savivaldybės
jaunimo politiką užtikrinamas pakankamai:
 pirma, jaunimui sudarytos galimybės dalyvauti JRT veikloje, savivaldybės tarybos ir
komitetų posėdžiuose bei su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje;
 antra jaunimo aktyvumas darant įtaką sprendimams yra nepakankamas – sudarytomis
jaunimo interesų atstovavimo galimybėmis pasinaudoja mažai jaunų asmenų;
 trečia, jaunimo organizacijų rajone yra pakankamai, tačiau jos aktyvesnės tampa tik
organizuojant progines šventes ar įgyvendinant projektus, jei šiems yra gaunamas
finansavimas.
10 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
(2 Metodikos
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
indikatorius)
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas
Keleto vietos
Jaunimo dalyvavimas
Reikėtų daugiau
savivaldoje pagal
bendruomenių
vietos bendruomenių
dėmesio skirti vietos
gyvenamąją teritoriją
valdybų sudėtyje yra savivaldoje
bendruomenių jaunimo
jaunų asmenų.
nepakankamas.
įtraukimui. Siūloma
nuolat vykdyti jaunimo
dalyvavimo
bendruomenėse,
neformaliuose
judėjimuose analizę.
Jaunimo dalyvavimas
Jauni asmenys gali
Jaunimo veiklos
Daugiau dėmesio skirti
su jaunimu dirbančių
dalyvauti daugumos
galimybes mažina
jaunimo motyvacijos
organizacijų savivaldoje su jaunimu dirbančių menkos jaunimo
didinimo, įtraukimo ir
įstaigų ir organizacijų organizacijų ir su
pilietiškumo ugdymo
savivaldoje.
jaunimu dirbančių
iniciatyvoms.
organizacijų finansinės Stiprinti ir kuo labiau
Jaunimo veikla
Rajone yra keliolika
jaunimo organizacijų galimybės.
įtraukti jaunimo
ir keletas neformalių Nepakankamos
organizacijas, dirbti su
grupių. Veikia sporto jaunimo žinios apie
jaunimo ir visuomenės
galimybes įsitraukti į
ir kultūros klubai bei
lyderiais, juos geriau
sprendimų
jaunimo
neformalaus ugdymo
įtraukti į politikos
klausimais priėmimą.
įstaigos.
formavimą. Galbūt
reikalingos reguliariai
vykstančios jaunimo
organizacijų mugės.
Jaunimo savivalda
Jaunimas turi
Mokinių savivaldos
Motyvuoti ir skatinti
formaliojo ir
galimybes dalyvauti
paprastai apsiriboja
jaunimą dalyvauti
neformaliojo švietimo
formaliojo švietimo
mokyklos renginių
formaliojo ir
įstaigose, vaikų globos
įstaigų savivaldoje.
organizavimu, mokyklų neformaliojo švietimo
namuose
Veikia Lietuvos
tarybų veikloje
įstaigų savivaldoje.
moksleivių sąjungos
dažniausiai dalyvauja
Mokyklose galėtų būti
Joniškio mokinių
tik formaliai.
inicijuojamos įvairios
savivaldų
pilietiškumo ugdymo ir
informavimo centras.
motyvacijos skatinimo
akcijos
Jaunimo dalyvavimas
Nenustatyta.
Priimant jaunimui
Aktyvinti JRT veiklą.
formuojant ir
aktualius sprendimus
Stiprinti jaunuolių
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Jaunimo dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)
įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
dalyvauja tik patys
kompetencijas
aktyviausi jauni
(pavyzdžiui, dalyvavimo
žmonės.
projektuose, paraiškų
JRT galimybės yra
rengimo), mokyti ir
nepakankamai
šviesti apie skirtingas
išnaudojamos –
viešosios politikos sritis,
jaunuoliai teikia mažai dalyvavimo galimybes,
pasiūlymų, nėra
projektų reikalavimus,
pakankamai aktyvūs,
savivaldybės prioritetus
jiems trūksta įgūdžių,
ir pan.
informacijos.
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4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui, aptariama, kiek tai susiję su
jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo
politikos uždaviniais savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama finansinė parama.
Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma kitokios paramos formos.
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansinė parama
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, nuo 2008 m. jaunimo politikos įgyvendinimui Joniškio
rajono savivaldybė skiriamų lėšų apimtis didėjo. 2011 m. buvo skirta 7900 Lt, finansuota apie du
trečdalius visų paraiškų. Nors savivaldybės administracijos atstovai nepateikė tikslių duomenų
apie 2009-2010 m. jaunimo projektams skirtą finansavimą, remiantis JRK pateikta informacija,
finansavimo poreikis nuo 2008 m. padidėjo.
11 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos, Lt
Jaunimo
Su jaunimu dirbančioms
Metai
organizacijoms
organizacijoms
2011
3000
0
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Neformalių grupių
iniciatyvoms
2000

12 lentelė. 2011 m. savivaldybės skirtas finansavimas
Programos

2011 m.
Finansuotų
organizacijų skaičius
2

Lėšos, Lt

3

1500

Neformalių jaunimo grupių finansuotų projektų skaičius
ir jiems skiriamos lėšos iš savivaldybės biudžeto
Jaunimo užimtumui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

1000

13 lentelė. Savivaldybės lėšomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti projektai
2011 m.
Organizacijos
Pilnai finansuotų
Bendrai finansuotų
projektų skaičius
projektų skaičius
Jaunimo organizacijų projektai
1
0
Jaunimui skirtų organizacijų projektai
3
0
Neformalių jaunimo grupių projektai
2
0
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Paklausti, ar gali naudotis savivaldybės administracijos teikiama finansine parama, apklausos
dalyviai atsakė teigiamai ir nurodė, kad dažniausiai naudojasi lėšomis projektams finansuoti.
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6 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? Atsakymų
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=2

Taip

100,0

Taip, bet sąlygos labai sudėtingos

0,0

Ne, negalime

0,0

Nežinau apie tokios paramos galimybes

0,0

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=2
Projektų finansavimu

50,0

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui įsigyti
ar remontuoti

50,0

Nesinaudojome jokia parama

0,0

Lėšomis, skirtomis padengti
administravimo išlaidas

0,0

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo
išlaidas

0,0

Kita

50,0

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Paramos skyrimo procedūromis ir tikslais jaunimo organizacijų atstovai yra patenkinti
vidutiniškai – pasitenkinimo paramos skyrimo tikslų atitikimu organizacijų poreikiams
vertinimas tesiekia 3 balus iš 5-ių. Kiek prasčiau buvo įvertinta finansinės paramos skyrimo
sąlygų paprastumas, nesudėtingumas bei paramos skyrimo tikslingumas (ar finansuojamos tos
veiklos, kurias, respondentų nuomone, reikėtų finansuoti) – atitinkamai 2,5 ir 2 balais iš 5-ių
galimų.
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8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai).N=2

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų
organizacijos poreikius

3,0

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės
paramos skyrimo sąlygos yra
paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų
organizacijos galimybes

2,5

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų
nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

2,0

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, 2011 metais savivaldybės administracija nenumatė ir
neskyrė lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų instituciniam finansavimui
(administracinių ir plėtros poreikių tenkinimui). Pagrindinė to priežastis – laisvų patalpų stoka
bei lėšų joms išlaikyti trūkumas.
JRK teigimu, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos į savivaldybę dažniausiai kreipiasi su
prašymais skirti būtent finansinę paramą arba suteikti patalpas. Tad galima daryti prielaidą, kad
tokios paramos poreikis yra pakankamai didelis.

4.3 Kitokia parama
Nors pastaraisiais metais jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir su jaunimu
dirbančios organizacijos nesiūlė savivaldybės administracijai tapti jų projektų partnerėmis,
daugumoje projektų, ypač neformalių jaunimo grupių ir jaunimo organizacijų, JRK dalyvaudavo
kaip konsultantė.
Į klausimą, ar jų organizacija per pastaruosius 3 metus įgyvendino projektų kartu su
savivaldybės administracija, vienas tyrimo dalyvis atsakė teigiamai, kitas – neigiamai.
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9 pav. Ar Jūsų organizacija įgyvendino projektų kartu su savivaldybe per pastaruosius 3
metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos
atstovai). N=2

Taip

50,0

Ne

50,0

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Galima teigti, kad savivaldybės administracija dažniau suprantama kaip vienas iš finansavimo
šaltinių, bet ne partnerė įgyvendinant projektus – abiejų tyrime dalyvavusių organizacijų
atstovai savivaldybę paminėjo kaip finansinį rėmėją.
10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=2
Vietos savivaldos institucijos
(savivaldybės)

100%

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

100%

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

100%

Šalies valdžios institucijų

50%

Užsienio šalių fondų

50%

ES struktūrinės paramos fondų

50%

Labdaros, paramos

50%

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, savivaldybės finansinės paramos apimtys nuo 2008 m. augo, tačiau vis dar išlieka
gana nedidelės;
 antra, savivaldybės administracija turėtų investuoti į jaunimo organizacijų kokybiškų
projektų srauto kūrimą – šviesti jaunimo organizacijas apie jų galimybes gauti paramą,
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apie paraiškų rengimą, savivaldybės prioritetus bei geresnį jaunimo poreikių ir
savivaldybės prioritetų suderinamumą ir papildomumą.
trečia, savivaldybės administracija turėtų skirti finansavimą tokiems projektams, kurie
skatintų jaunimo savanorišką veiklą, verslumą ir iniciatyvumą, nes tai galėtų padidinti ir
jaunų žmonių įsitraukimą į jaunimo organizacijas.

14 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė parama
Nenustatyta.
Lėšų trūkumas.
Gerinti pareiškėjų informavimą,
mokymą, vertinimo rezultatų
aiškinimą ir kitą komunikavimą
su jaunimo organizacijomis,
siekiant padidinti kokybiškų
projektų srautą savivaldybėje.
Būtina diferencijuoti finansinę
paramą pagal tikslines grupes:
vietos bendruomenėms,
jaunimo organizacijoms ir
neformalioms jaunimo grupėms
ar jaunimo klubams bei
savivaldybės įsteigtoms
organizacijoms.
Materialinė parama Nenustatyta.
Nenustatyta jaunimo
Reikėtų išanalizuoti
organizacijų ar
materialinės paramos skyrimo
neformalių jaunimo
formas ir pasirinkti tas, kurios
grupių kreipimosi į
labiausiai pasiteisina.
savivaldybę dėl
Savivaldybėje galėtų būti
patalpų ar kitos
įkurtas jaunimo centras ar kita
materialinės paramos atviroji erdvė jaunimui rinktis,
poreikio tenkinimo
bendrauti. Šiame centre galėtų
tvarka.
veikti klubai ar organizacijos,
jame būtų realizuojamos
jaunimo neformalaus ugdymo
iniciatyvos.
Kitokia parama
Skiriama lėšų
Savivaldybės
Savivaldybėje reikėtų skatinti
projektams
administracija turėtų
filantropinę paramą jaunimui.
finansuoti.
investuoti į verslininkų Verslo įmonės ar žymesni
švietimą ir skatinimą
asmenys galėtų būti kviečiami
remti jaunimo
prisidėti įgyvendinant jaunimui
iniciatyvas ir jaunimo
skirtus projektus, už tai skiriant
organizacijas.
tam tikrą įvertinimą (pvz.,
įmonės vardu pavadinant
sporto aikštelę) arba vykdant
mainus – už gautą paramą
jaunimas galėtų atlikti tam
tikras užduotis įmonėse.
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5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla,
skirta jaunimui bei įvertinama šios veiklos kokybė;
 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija;
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Joniškio rajono savivaldybės administracija kasmet skiria po 3000 Lt jaunimo lyderiams ir
savanoriams ugdyti skirtų veiklų finansavimui. Tai rodo, kad savivaldybės administracijos
finansiniuose planuose yra speciali eilutė mokymams. Be to, įvairaus pobūdžio mokymai gali
būti finansuojami netiesiogiai, jeigu jie būtų sudėtine finansuojamų projektų dalimi.
Neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas savivaldybėje teikia Joniškio Algimanto
Raudonikio meno mokykla, Joniškio sporto centras, Joniškio kultūros centras bei visuomenės
sveikatos biuras (15 lentelė). Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone,
savivaldybėje jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų pakanka, tuo tarpu JRK
neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumą įvertino vidutiniškai (trys balai iš galimų penkių).
15 lentelė. Organizacijos, teikiančios neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas
jaunimui
Organizacija
Organizacijos tipas
Joniškio Algimanto Raudonikio
Meninis ugdymas
meno mokykla
Sportinis ugdymas
Joniškio sporto centras
Joniškio kultūros centras
Kultūros skleidimas, renginių organizavimas
Joniškio rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos priežiūra
visuomenės sveikatos biuras
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybės administracija iki 2011 m. pabaigos netyrė
jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikių. Anot jos, to nedaro ir jaunimo ar su jaunimu
dirbančios organizacijos.

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindiniai su jaunimu savivaldybėje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo
dalyvavimas“ išvardintų organizacijų ar klubų vadovai. Atlikti interviu parodė, kad šie asmenys
yra pakankamai iniciatyvūs ir aktyvūs ne vien organizuojant ir vykdant jaunimo neformalaus
ugdymo veiklas, bet ir identifikuojant rajono jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo būdų.
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5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla Joniškio rajono savivaldybėje nėra
intensyvi. Savivaldybės administracija nevykdo jaunimo mokymo poreikių analizės. Kita vertus,
neformaliu ugdymu užsiima su jaunimu dirbančios organizacijos.
Apklausoje dalyvavusio jaunimo nuomone, jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir ugdymo
veiklų Joniškio rajono savivaldybėje pakanka, tačiau jos ne visiems prieinamos.
11 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui,
Jūsų savivaldybėje? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=2

Taip

0

Taip, bet ne visiems prieinama

100

Ne, nepakanka

0

0

20

40

60

80

100

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinkta informacija, savivaldybės administracija nevykdo programų,
priemonių ar projektų, užtikrinančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje dirbančių asmenų
apsikeitimą informacija ir patirtimi.

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis galima teigti, kad neformalaus ugdymo situacija Joniškio
rajono savivaldybėje yra vidutiniška:
 pirma, kelios įstaigos savivaldybėje vykdo neformalaus ugdymo veiklas, tačiau jos yra
skirtos jaunimui lavinti ir jo užimtumui didinti, kai tuo tarpu patys jauni žmonės
pageidautų labiau naudingų pasiūlymų (pvz., jaunimo verslumo ugdymas, įsidarbinimo
gebėjimų stiprinimas ir pan.);
 antra, savivaldybėje neformalaus ugdymo paslaugų pasiūla yra labai nedidelė, tačiau
jaunuoliai teigia, kad ir tiek paslaugų užtenka. Tai rodo, kad jaunimas yra silpnai
motyvuotas ir nepakankamai informuotas apie neformalaus ugdymo naudą.
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16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
konsultavimas
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Savivaldybėje veikia
Savivaldybės
Atsižvelgiant į savivaldybės
konsultavimas
kelios įstaigos,
administracija
administracijos finansines
vykdančios
netiria jaunimo
galimybes, neformaliam
neformalaus ugdymo
mokymo ir
švietimui turėtų būti
ir švietimo veiklas,
konsultavimo
išnaudojamos nacionalinio
jaunimo poreikiai
poreikių bei
projektinio finansavimo
neformaliai veiklai yra neorganizuoja ir
galimybės, potencialiai
patenkinami.
neinicijuoja
jungiantis su kitomis
mokymo ar
savivaldybėmis.
konsultavimo
Turėtų būti sistemingai
renginių.
tiriami jaunimo mokymo ir
ugdymo poreikiai,
pradedant nuo vidurinio
lavinimo mokyklų (pvz.,
siekiant jaunuolius parengti
įsidarbinimui).
Asmenys, dirbantys su Rajono
Nenustatyta.
Savivaldybės administracija
jaunimu
bendruomenėse yra
turėtų skirti dėmesio su
bent po keletą
jaunimu dirbantiems
iniciatyvių asmenų,
asmenims, ypač
kurie dirba su
atokesniuose rajono
jaunimu.
miesteliuose, kaimuose,
šiuos asmenis identifikuoti,
burti į klubą, mokyti,
inicijuoti juos vienijančius ir
su jų veikla susijusius
projektus.
Jaunimo neformalaus Nenustatyta.
Vidutiniškas
Gerinti neformalaus
ugdymo padėtis
neformalaus
mokymo paslaugų
ugdymo paslaugų
prieinamumą. Didinti
prieinamumas.
teikiamų paslaugų įvairovę,
atsižvelgiant į realius jaunų
asmenų poreikius.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla;
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Apie jaunimo klausimų savivaldybėje svarstymą JRK elektroniniais laiškais informuoja visas
jaunimo organizacijas, priklausančias „Apskritajam stalui“. Kitoms organizacijoms informacija
dažniausiai pateikiama savivaldybės internetiniame puslapyje, spaudoje, taip pat naudojant
neformalius informacijos perdavimo kanalus.
Atsakydami į klausimą, kaip būtų priimtiniausia gauti informaciją iš savivaldybės administracijos,
apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai minėjo, kad patogiausia būtų, jei informacija
juos pasiektų elektroniniu paštu (nors buvo minėtas ir savivaldybės internetinis puslapis).
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai dažniausiai pasigenda informacijos apie
savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jiems aktualiais klausimais. Savivaldybės
administracijos atstovų nuomone, jaunimui tikrai nepakanka informacijos apie jaunimo politikos
įgyvendinimą.
11 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=2

El. paštu iš jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

100,0

Savivaldybės internetinėje
svetainėje

50,0

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų teigimu, jie jaunimui apie save, savo veiklą
praneša naudodami šiuos komunikacijos kanalus: elektroninį paštą, vietinę spaudą, neformalius
kanalus bei internetines svetaines.
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Remiantis interviu duomenimis, jaunimui trūksta informacijos apie veiklos galimybes. Kita
vertus, galima daryti prielaidą, kad dauguma jaunuolių patys nėra aktyvūs ir ne itin ieško
informacijos. Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, siekiant, kad jaunimas būtų geriau
informuotas apie savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką, reikėtų sukurti jaunimui skirtą
interneto svetainę ir/ ar forumą, kuriuose būtų talpinama informacija, interaktyviai
analizuojami sprendimai ir pan.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Joniškio savivaldybėje nėra specialių jaunimui skirtų
leidinių ar interneto tinklaraščių. Jaunimas ir su jaunimu dirbantys asmenys patys rašo
straipsnius ir juos publikuoja vietinėje spaudoje. Neabejotinai teigiamas pokytis yra tai, kad
Joniškio rajono jaunimo sąjungai „Apskritas stalas“ 2011 m. pabaigoje nemokamai buvo
suteikta atskira skiltis viename didžiausių ir skaitomiausių rajono laikraščių. Šioje skiltyje bus
pateikiama informacija apie jaunimo organizacijų ir neformalių grupių veiklą, publikuojami
interviu ir diskusijos jaunimui aktualiais klausimais. Skyreliui jaunimas suteikė pavadinimą –
„Jaunimo žvilgsnis“. Rubrikos redaktorė ir maketuotojas – „Apskrito stalo“ atstovai.
Nė vienas apklausos dalyvis nežinojo, ar Joniškio savivaldybėje jaunimui ir jaunimo
organizacijoms yra sudarytos galimybės nemokamai pristatyti vykdomą veiklą per žiniasklaidos
priemones, tad, natūralu, kad šia galimybe jie nesinaudoja. Be to, jaunimo organizacijų atstovai
nėra patenkinti tuo, kaip vietinė žiniasklaida analizuoja jaunimo tematiką.
12 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos
(ne savivaldybės administracijos atstovai). N=2

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo
tematika

3,0

Pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui
skirtos iniciatyvos

3,0

Analizuojamos jaunimo problemos

3,0

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad Joniškio rajono savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo
informavimo priemonės ir šių priemonių efektyvumas yra vertintinas vidutiniškai. Vis tik
savivaldybės internetinėje svetainėje turėtų būti skelbiama daugiau jaunimui aktualios
informacijos. Nei savivaldybė, nei veikiančios jaunimo organizacijos neišnaudoja galimybių
skelbti savo informaciją socialiniuose tinkluose, kurių efektyvumą jaunimas itin vertina.
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17 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
JRK siekia informuoti
Informavimo
Jaunimą reikėtų daugiau
informavimas apie jaunimo atstovus apie kanalų
informuoti apie savivaldybės
jaunimo politiką
savivaldybės jaunimo
pasirinkimas.
sprendimus, ieškoti
politiką, renginius,
efektyvesnių būtų tai daryti.
projektines galimybes
Dažniau turėtų būti
ir kt.
atnaujinama savivaldybės
internetinė svetainė. Joje
turėtų būti patalpintos
nuorodos, kur dar papildomos
informacijos jauni žmonės
galėtų rasti.
Kita vertus, pačios jaunimo
organizacijos galėtų būti
aktyvesnės viešindamos
jaunimui aktualią informaciją,
nes JRK el. paštu negali pasiekti
neaktyvaus jaunimo.
Jaunimo veiklos
Aktyvusis savivaldybės Informacija,
Sukurti interaktyvų Joniškio
žinomumas
jaunimas yra
jaunimo
rajono jaunimo portalą
pakankamai gerai
organizacijų
internete. Skatinti veikiančias
informuotas apie
teigimu, menkai
jaunimo organizacijas keistis
jaunimo veiklos
pasiekia neaktyvųjį informacija apie savo
galimybes.
jaunimą.
vykdomas veiklas, kad visos
jaunimo iniciatyvos taptų
Jaunimo leidiniai ir Vietos žiniasklaida
Rajono
matomesnės.
erdvė jaunimui
noriai bendradarbiauja laikraščiuose
Jaunimo veiklai pristatyti
vietinėje
su jaunimu, sudaro
mažokai dėmesio
naudoti jaunimo tarpe
žiniasklaidoje
galimybes nemokamai skiriama jaunimo
populiarius socialinius tinklus.
skelbti informaciją.
problemoms.
Skatinti vietos žiniasklaidą
Joniškio rajono
patraukliau pačiam jaunimui
jaunimo sąjungai
pristatyti su juo susijusią
„Apskritas stalas“
informaciją.
nemokamai suteikta
erdvė vietos
laikraštyje.
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir veiklos
planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės tinklinės
struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys:
 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros;
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir kitų skyrių veikloje;
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas;
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos
prioritetams;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros
Kaip ir kitose savivaldybėse, Joniškio rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką
integruojanti struktūra yra Jaunimo reikalų taryba. Pastarojoje dirba jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritas stalas“ atstovai, kurie dalyvauja savivaldybėje svarstomų jaunimui aktualių
klausimų sprendimo procese. Jaunimo organizacijų atstovai turi galimybę dalyvauti
savivaldybės posėdžiuose, tačiau ta galimybe nesinaudoja – JRK duomenimis, jaunimo atstovai
nedalyvauja savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose svarstant jaunimui aktualius
klausimus ir priimant sprendimus.
Apklausoje dalyvavę savivaldybės administracijos atstovai nurodė, kad, įgyvendindami jaunimo
politiką, savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai bei jų atstovai bendradarbiauja
rengiant bendrus, jaunimui skirtus projektus, dalyvaudami JRT veikloje, spręsdami jaunimą
liečiančius klausimus savivaldybės posėdžiuose, rengdami jaunimo politiką reglamentuojančius
savivaldybės teisės aktus.
13 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje
įgyvendindami jaunimo politiką?. Atsakymų procentas, atsakė tik savivaldybės
administracijos atstovai. N=2
Rengdami bendrus jaunimui skirtus
projektus

100%

Dalyvaudami Jaunimo reikalų tarybos
veikloje

50%

Dalyvaudami savivaldybės tarybos
posėdžiuose

50%

Rengdami jaunimo politikos
įgyvendinimą reglamentuojančius teisės
aktus

50%

Rengdami savivaldybės strateginį planą

50%

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
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Remiantis JRK pateiktais duomenimis, į struktūras ir bendras darbo grupes, kurios sukurtos
jaunimui aktualiems klausimams spręsti, yra įtraukti politikai, administracijos atstovai bei su
jaunimu dirbančios organizacijos ir jaunimo organizacijos.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai, bendradarbiaujant savivaldybės
padaliniams ir integruojant jaunimo tematiką į sektorines politikos sritis. Savivaldybėje nėra
rengiamos atskiros jaunimo programos, tačiau jaunimo klausimai sprendžiami įgyvendinant su
savivaldybės strateginiu veiklos planu susijusias tikslines programas.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai,
taip pat formalaus ir neformalaus švietimo įstaigos, dalyvauja Jaunimo reikalų tarybos veikloje,
organizuoja bendrus renginius, keičiasi informacija. Remiantis vertinimo metu surinktais
duomenimis, galima teigti, kad daugumos jaunimui aktualių klausimų sprendimą inicijuoja JRK.
Įprasta, kad struktūriniai savivaldybės padaliniai negali priimti jokių sprendimų nederindami jų
tarpusavyje.
Remiantis surinktais duomenimis galima daryti prielaidą, kad skirtingų savivaldybės skyrių (pvz.,
socialinės paramos, švietimo ir sporto, vaiko teisių apsaugos) atstovai dažniausiai
bendradarbiauja dalyvaudami JRT veikloje bei rengdami savivaldybės strateginį planą, taip pat
rengdami jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ar bendrus jaunimui
skirtus projektus. Tačiau remiantis apklausos rezultatais, daugiausiai pastangų tarpžinybiniam
koordinavimui reikia rengiant bendrus, jaunimui skirtus, projektus. JRK duomenimis, dažnai
bendradarbiauja formalaus ir neformalaus švietimo įstaigos
Įgyvendindama jaunimo politiką, savivaldybės administracija siekia pritraukti Įvairių sektorių
atstovus. Verslo įmones kviečia rengti bendrus projektus. Žiniasklaida įsitraukia viešindama
jaunimo veiklas. Jaunimui savivaldybė rengia bendrus kultūrinius renginius, pilietines akcijas,
planuoja aktyviai į savo veiklą įtraukti kaimiškose teritorijose gyvenantį jaunimą.

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose:
 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406);
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin., 2010, Nr. 1397112);
 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A168 (Žin., 2008, Nr. 29-1042, 2011, Nr. 35-1653);
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Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).

Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui11. Paklausti, kokias nacionalines programas šiuo metu
įgyvendina Joniškio rajono savivaldybė, savivaldybės administracijos atstovai tokių programų
negalėjo įvardinti. Visgi, galima daryti prielaidą, kad toks atsakymas nerodo, jog savivaldybės
administracija neįgyvendina nacionalinių programų – jaunimo politikai esant horizontalia,
aiškiai apibrėžtas nacionalines programas (pvz. narkomanijos prevencijos, nusikalstamumo
prevencijos, užimtumo didinimo ir pan.) pagal kompetenciją įgyvendina tam tikri savivaldybės
administracijos skyriai.
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Joniškio rajono savivaldybės
įgyvendinamos priemonės iš esmės atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 Pirma, Joniškio rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra
– Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų pasiūlymai,
kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti. Viena vertus, jaunimo
organizacijų atstovai Jaunimo reikalų tarybai pasiūlymų teikia nedaug, kita vertus, JRT
inicijuoja ir svarsto daugiau pasiūlymų, kurie teikiami savivaldybės tarybai, negu
jaunimo organizacijos pateikia.
 Antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, bendradarbiaujant
savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į sektorines politikos sritis.
18 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Dirba JRT ir JRK, kiti
Jaunimo aktyvumas,
Stiprinti JRT veiklą ir
integruojančios
savivaldybės skyriai.
dalyvavimas.
įgaliojimus. JRT veiklą
struktūros
susieti su JRK metinės
veiklos programos
formavimu ir įgyvendinimu.
Sudaryti metinius JRT
veiklos planus, o
atsakomybę už jų

11

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157
patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatoriaus „Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)“ 7.4 temoje „Savivaldybės įgyvendinamų programų bei
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams“ numatytas galimas duomenų šaltinis „Praktiškai
išnaudotų nacionalinių ir tarptautinių programų atveriamų galimybių, siekiant spręsti aktualius savivaldybės
jaunimo politikos klausimus, skaičius.“.
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Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
integralumas
(7 Metodikos
indikatorius)

Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.

Stipriosios sritys

Tobulintinos sritys

Jaunimo politikos
integravimas
savivaldybės
strateginiuose
dokumentuose ir
įvairių sričių (kultūros,
sporto, socialinių
reikalų ir kt.) veiklų
programose, planuose

Jaunimo politikos
priemonės
numatytos
savivaldybės
strateginiame plane
ir atskirų skyrių
įgyvendinamose
tikslinėse
programose.

Net ir įgyvendindami
tikslines programas,
ne visi skyriai išskiria
jaunimo politikos
klausimus tarp savo
veiklos prioritetų.

Tarpžinybinių ir
tarpsektorinių
bendradarbiavimo
tinklų praktinis
veikimas

Spręsdami jaunimo
klausimus,
bendradarbiauja
skirtingi savivaldybės
skyriai, pasitelkiamos
kitos institucijos.

Nors atvirose
tarpžinybinėse
komisijose ir darbo
grupėse jaunimo
atstovai gali
dalyvauti, jų
dalyvavimas
svarstant ir priimant
aktualius sprendimus
yra nepakankamas.

Savivaldybės
įgyvendinamų
programų ir
priemonių atitikimas
nacionalinės jaunimo
politikos prioritetams

Savivaldybė siekia
aktyviai dalyvauti
įgyvendinant
nacionalines ir
tarptautinės
programas;
įgyvendina įvairius
jaunimui skirtus
projektus.

Įgyvendinami
projektai gana mažai
grįsti jaunimo
poreikių tyrimais.
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Rekomendacijos
įgyvendinimą priskirti JRT
nariams.
Plėsti JRT, įtraukiant
savivaldybės
administracijos skyrių
atstovus. Jaunimo politika
turėtų apimti visas
jaunimui svarbias viešosios
politikos sritis
(aktualiausios sritys:
užimtumas, būstas, verslo
skatinimas, socialinė
apsauga).
Apsvarstyti galimybes ir
poreikius jaunimo atstovus
įtraukti į jau veikiančias
tarpžinybines darbo grupes
ir tinklus.
JRK ir /ar kitus su jaunimu
dirbančių savivaldybės
administracijos padalinių
atstovus įtraukti į
savivaldybės
administracijos
inicijuojamas darbo grupes
ar komisijas, kurios gali
įtakoti jaunimo situaciją.
Aktyvinti jaunimo
organizacijas, jas įtraukti į
savivaldybės
administracijos rengiamus
ir įgyvendinamus projektus.
Kurti ir diegti jaunimo
poreikių tyrimų sistemą.
Įgyvendinami projektai
turėtų būti labiau grįsti
jaunimo poreikių tyrimais,
labiau į juos orientuoti.

8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant
jaunimo politiką savivaldybėje“, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos tobulinimo funkcijai.
Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui, t.
y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra renkami, ar
atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, ar vykdomas
jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į sprendimų
priėmimo procesą;
 ar ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje.
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat atsiskaityti
už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų įgyvendinimo
prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas ir
politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo įrankiu,
galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais12. Pirma, informacija apie
rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, kokią vertę ji
sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba galima
kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, stebėsenos
informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto sudarymo procese ir
padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, informacija apie
personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar kitas politikos
įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, veiklos informacijos
viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis didinimo priemonė. Galiausiai,
stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių institucijos veiklos būdų
paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos patobulinimus. 19 lentelėje
pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo ciklas, kurį galima išskirti į tris
svarbiausius etapus.
 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo,
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas;
 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskirų priemonių vykdymo
tikslingumo vertinimas.
19 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra.
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir

12

Peržiūra
Konsensuso formavimas
dėl politikos krypties

Stebėsenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require
Different Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598.
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Veikla

Stebėsena
problemas įgyvendinant
politikos tikslus.
Duomenų rinkimas.

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių.

Vertinimas
naudą visuomenei.
Duomenų analizė ir
interpretavimas.
Duomenys imami iš
stebėsenos sistemos ir
renkami papildomai.
Kartą per 2 – 3 metus.

Peržiūra
kaitos.
Turimų šaltinių (tyrimų,
vertinimų) sisteminimas
ir apžvalga; diskusijų
inicijavimas.
Kartą per 5 metus.

Laikantis Metodikos struktūros, skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo
tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, jų
įvairovė, kokybė ir naudingumas;
 antra, pristatoma, kokie duomenys apie jaunimo situaciją yra sistemingai renkami
savivaldybėje;
 trečia, aptariama, ar ir kokiu mastu savivaldybėje vykdomas jaunimo politikos
įgyvendinimo vertinimas;
 ketvirta, aptariama, kiek renkami stebėsenos duomenys, vykdomų tyrimų ir vertinimų
rezultatai yra naudojami sprendimų priėmimo procese;
 penkta, aptariamas inovacijų taikymas ir plėtra įgyvendinant jaunimo politiką
savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Vertinimo metu nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos tyrimus ar jaunimo politikos
vertinimus atliekančių organizacijų Joniškio rajono savivaldybėje. Savivaldybės administracija
pati neatlieka didelės apimties tyrimų, tačiau turi galimybę viešųjų pirkimų būdu juos užsakyti iš
kompetentingų organizacijų ar ekspertų, veikiančių nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybėse.
Mažesni tiksliniai tyrimai yra atliekami JRK iniciatyva, pvz., 2011 m. rudenį JRK vykdė visų rajono
seniūnijų ir savivaldybės administracijos darbuotojų apklausą.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą JRK apžvelgia metų veiklos ataskaitose.
Atskiros, jaunimo situacijai stebėti skirtos, sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, remiantis
interviu su JRK duomenimis, savivaldybės administracija turi tam tikrus duomenis apie jaunimo
situaciją. 2012 m. pradžioje JRK rinko informaciją iš seniūnijų, parengė apklausas
administracijos skyrių padaliniams dėl galimo bendradarbiavimo su jaunimu. JRK reguliariai
atnaujina informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas, kontaktinius
duomenis. Dalis duomenų skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir yra laisvai prieinami
visiems suinteresuotiems asmenims. JRK taip pat renka įvairius duomenis apie jaunimo situaciją
ir jaunimo politikos įgyvendinimą ir juos teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. JRK teigimu, organizacijos ir asmenys retai kreipiasi į savivaldybę
dėl papildomų jaunimo situaciją apibūdinančių duomenų. Organizacijos, su kuriomis
savivaldybės administracija, daugiausia – JRK, bendradarbiauja apsikeičiant, papildant,
atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją, yra savivaldybės švietimo, kultūros, sveikatos
įstaigos, jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės.
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Apibendrinant, Joniškio rajono savivaldybėje jaunimo situacijos stebėsena nėra įgyvendinama
sistemingai ir nuosekliai. Surinkti duomenys nėra analizuojami ar lyginami kasmet, siekiant
nustatyti tam tikras tendencijas. Priimant sprendimus vadovaujamasi nepakankamai
visapusiškai išanalizuotais ar apsvarstytais faktais, duomenimis ir pasiūlymais.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Atliekant tyrimą nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad
jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Joniškio rajono savivaldybėje nėra
naudojama praktika. Visgi, visų apklausoje dalyvavusių organizacijų bei savivaldybės
administracijos atstovai nurodė, kad vykdo vidinius savo veiklos įsivertinimus.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Vertinimo metu nebuvo nustatyta, kad Joniškio rajono savivaldybėje jaunimo situacijos
stebėsenos duomenys būtų taikomi tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą. JRK renka tam
tikrus duomenis, tačiau jie nėra pristatomi darbo grupėse ir įvairių klausimų komisijose. Nesant
sisteminės analizės ir neatliekant surinktų duomenų metinio lyginimo, neįmanoma tiksliai
įvertinti jų naudingumo. Remiantis ir kitose savivaldybėse įprasta situacija, galima teigti, kad
Joniškio rajono savivaldybės tarybai priimant sprendimus trūksta informacijos apie jaunimo
poreikius.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastaruosius trejus metus, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, ypač
savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus
metus Joniškio rajono savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių pokyčių ar inovacijų. Šiai išvadai
pritaria visos suinteresuotosios šalys – tiek jaunimo, tiek savivaldybės administracijos atstovai.
Inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą sustabdė savivaldybės finansinius išteklius
apribojusi finansinė ir ekonominė krizė.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:
 Pirma, ekonominio sunkmečio metais savivaldybės galimybės organizuoti jaunimo
politikos srities tyrimus stipriai sumažėjo. Vertinimo metu Joniškio rajono savivaldybėje
nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos tyrimus ar jaunimo politikos
vertinimus atliekančių organizacijų.
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Antra, Joniškio rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai, nevykdomi tęstiniai
longitudiniai tyrimai (palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais). Jaunimo
politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Joniškio rajono savivaldybėje nėra
naudojama praktika.
Trečia, Joniškio rajono savivaldybėje kol kas neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais
pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad
renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai, situacija nėra
nuosekliai lyginama pamečiui.
Ketvirta, per pastaruosius trejus metus Joniškio rajono savivaldybėje nebuvo įdiegta
esminių pokyčių ar inovacijų. Inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą sustabdė
savivaldybės finansinius išteklius apribojusi finansinė ir ekonominė krizė.

20 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas
tobulinimas ir
informuotos jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos
inovacijos
pastangos ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti.
(5 ir 8 Metodikos
Jaunimo poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti
indikatoriai)
į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Nenustatyta.
Savivaldybėje
Savivaldybėje būtina diegti
klausimais vykdytojai.
sistemingi tyrimai ir sistemingą jaunimo
Tyrimų įvairovė,
vertinimai jaunimo politikos stebėseną ir
kokybė ir naudingumas
politikos srityje
vertinimą.
nėra atliekami.
Pirma, būtina sudaryti
jaunimo situacijos rodiklių
Duomenys apie
JRK renka duomenis
Nenustatyta.
sąrašą, jį kasmet atnaujinti
jaunimą
apie savivaldybės
ir viešinti. Jaunimo rodikliai
jaunimą, jaunimo
turi būti sudaromi
organizacijas.
atsižvelgiant į įvairių skyrių
Jaunimo politikos
Dalis organizacijų
Savivaldybėje
poreikius, juos renkant dera
įgyvendinimo
vykdo vidinius veiklos nevykdomas
bendradarbiauti su
vertinimas
įsivertinimus.
sistemingas
įvairiomis savivaldybėje
jaunimo politikos
veikiančiomis
įgyvendinimo
organizacijomis. Didele
vertinimas.
dalimi šią veiklą turėtų
Tyrimų rezultatų ir kitų Nenustatyta.
Savivaldybėje kol
vykdyti JRK, be to, tai turėtų
duomenų
kas neįsitvirtino
būti daroma kasmet.
panaudojimas
duomenimis ir
Antra, būtina diegti
įrodymais pagrįsta
sistemingus jaunimo
sprendimų
priėmimo sistema, poreikių tyrimus, kuriuos
dera atlikti kasmet, siekiant
renkama mažai
palyginti duomenis ir
jaunimo situacijos
įvertinti situacijos pokyčius.
duomenų, jie
Tam JRT turėtų išskirti
renkami
svarbiausių tyrimo klausimų
nesistemingai.
sąrašą, pasitelkti tinkamus
Inovacijų taikymas ir
Nenustatyta.
Per pastaruosius
tyrimo metodus (pavyzdžiui,
plėtra formuojant bei
trejus metus
savivaldybėje įdiegti
įgyvendinant jaunimo
Joniškio rajono
apklausų įrankį), naudotis
politiką
savivaldybėje
jaunimo organizacijų
nebuvo įdiegta
esminių pokyčių ar pagalba.
Savivaldybėje įgyvendinama
inovacijų.
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Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas
informuotos jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos
pastangos ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti.
Jaunimo poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti
į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
jaunimo politika turėtų būti
kasmet vertinama pagal
numatytus produkto ir
rezultato rodiklius; o kas
keturis – penkis metus
turėtų būti atliekamas
poveikio vertinimas
(vertinama įtaka
numatytiems efekto
kriterijams).
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Joniškio rajono savivaldybė tarptautinį bendradarbiavimą vykdo su kelių užsienio šalių miestų
savivaldybėmis – bendradarbiavimo ryšiai yra užmegzti su Latvija, Lenkija, Estija, Baltarusija,
Švedija, Vokietija. 2012 m. vasario mėn. atliekant vertinimą, nuo JRK darbo pradžios buvo
praėję truputį daugiau nei pusę metų, todėl detaliau apie tarptautinio bendradarbiavimo
praktiką papasakoti negalėjo – per pusmetį JRK nebuvo įtrauktą į tarptautinių delegacijų sudėtį,
tai pat nevykdė išimtinai su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių tarptautinio masto veiklų.
Tokia situacija leidžia daryti prielaidą, kad savivaldybės administracija yra užmezgusi
tarptautinių ryšių, tačiau jie nėra susiję išimtinai su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimi.
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir
bendradarbiaujant įgytos žinios bei praktika yra labai svarbi įgyvendinant savivaldybės jaunimo
politiką. Vis tik, jaunimo nuomone, prioritetu turėtų išlikti tiesioginis vietinių savivaldybės
institucijų bei nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas jaunimo politikos srityje.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
21 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su
Užmegzti ryšiai su Nenustatyta.
Pirma, reikėtų kuo geriau
kitomis šalimis jaunimo kitų šalių
išnaudoti tarptautinio
politikos įgyvendinimo savivaldybių
bendradarbiavimo galimybes
klausimais
institucijomis,
savivaldybės administracijos
kuriuos taip pat
darbuotojų, įskaitant JRK,
įgyvendina
kompetencijai stiprinti bei
jaunimo politiką.
susipažinti su gerąja užsienio
šalių patirtimi sprendžiant
jaunimo problemas,
formuojant ir įgyvendinant
jaunimo politiką.
Antra, ši kompetencija ir
patirtis turėtų būti
panaudojama sprendžiant
jaunimui aktualiausius
klausimus, remiantis
sistemingai vykdomais jaunimo
poreikių tyrimais.

44

10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų.
Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į
Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos įgyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus:
 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo
organizacijų;
 jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms grupėms;
 efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos sprendimas.
Joniškio rajono savivaldybės atveju gerąja praktika galima vadinti trečiąjį aspektą atitinkantį
pavyzdį. Atliekant interviu jaunimo reikalų koordinatorė džiaugėsi, kad jai, kartu su jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritojo stalo“ vadovu pavyko rasti patalpas jaunimui. Šios patalpos
neatlygintinai bus skiriamos vienoje iš Joniškio bendrojo lavinimo mokyklų. Pastarosios
direktorius įsipareigojo leisti jauniems asmenims naudotis viena iš mokyklos klasių, jaunimui už
šias patalpas nemokant pinigų (nuomos mokestis, mokestis už komunalines paslaugas ir pan.).
Viena pagrindinių naudojimosi patalpomis sąlygų – aktyvinti mokyklos bendruomenę, į jaunimo
veiklą įtraukiant kuo daugiau mokyklos mokinių. Taigi, toks problemos sprendimas yra
efektyvus ir įvairiapusiai naudingas – jaunimui sudaromos sąlygos vystyti veiklą, taip pat
gerinamas jaunimo veiklų prieinamumas bei užimtumo galimybės mokyklos moksleiviams.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (14 pav.).
14 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka nacionalinės
jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis
bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika gana gerai apima nacionalinės jaunimo
politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra nepakankamas.
Įgyvendindama jaunimo politiką, savivaldybė turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:
 jaunimo, baigusio aukštąjį mokslą grįžimo į Joniškio rajoną skatinimui;
 jaunimo užimtumo ir aktyvumo skatinimui, orientuojantis ne tik į organizuotą, bet ir
neaktyvų, probleminį, socialiai pažeidžiamą jaunimą;
 jaunimo įdarbinimo galimybių didinimui;
 jaunimo verslumo skatinimui.
Pagal šį kriterijų Joniškio rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai13.

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Bendradarbiaujant savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir jaunimo tematiką
integruojant į sektorinės politikos sritis, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip

13

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai
neatitinka kriterijaus reikalavimų; 2 – prastai atitinka; 3 – vidutiniškai atitinka; 4 – gerai atitinka; 5 – puikiai
atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastai-vidutiniškai“ ir
„labai gerai“.
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horizontali politika. Jaunimo politikos klausimai yra integruoti į kitas savivaldybės vykdomos
viešosios politikos sritis, jie atsispindi savivaldybės strateginiame plane. Institucinė partnerystė
įgyvendinama per pariteto principu formuojamą Jaunimo reikalų tarybą. Tarpžinybinis
bendradarbiavimas vystomas derinant dokumentus, tačiau jaunimo dalyvavimas darbo grupėse
ir komisijose nėra užtikrintas. Per pastaruosius trejus metus tarpžinybinio bendradarbiavimo
pobūdis iš esmės nepakito; pagrindas jam buvo suformuotas anksčiau. Pagal šį kriterijų Joniškio
rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Joniškio rajono savivaldybėje jaunimo
dalyvavimas įgyvendinant jaunimo politiką vidutinis. Savivaldybėje yra sukurtas ir
reglamentuotas mechanizmas suinteresuotoms šalims įsitraukti į JP formavimo ir įgyvendinimo
procesus – savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba. Visgi, JRT įgaliojimus reikia stiprinti, o
jaunimo atstovai turi būti daugiau įtraukiami į savivaldybės komitetų ir savivaldybės tarybos
veiklą.
Jaunus asmenis reikia šviesti apie skirtingas viešosios politikos sritis, dalyvavimo galimybes,
projektų reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. Daugiau dėmesio reikia skirti vietos
bendruomenių jaunimo aktyvinimo veikloms. Rekomenduojama nuolat vykdyti jaunimo
dalyvavimo bendruomenėse ir neformaliuose judėjimuose analizę. Skleidžiant darbo su jaunimu
metodų patirtį, reikia bendradarbiauti su bendruomenių aktyvu.
Pagal šį kriterijų Joniškio rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias
jaunimo organizacijas. Vis dėlto, atliekant vertinimą surinkti duomenys rodo, kad Joniškio
rajono savivaldybės administracijos įgyvendinama jaunimo politika nėra grįsta jaunimo poreikių
nustatymu – savivaldybėje nėra atliekami jaunimo poreikių tyrimai, nėra sistemingos jaunimo
padėties stebėsenos ar jaunimo informavimo apie savivaldybės aktualijas sistemos. Būtina iš
esmės stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą. Pagal šį
kriterijų Joniškio rajono savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių
moksleivių, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir
pan. grupių) poreikių stebėsenos. Kita vertus, atskiri savivaldybės administracijos skyriai
atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas, todėl galima teigti, kad įgyvendinant
jaunimo politiką iš dalies yra atsižvelgiama į kai kurių jaunimo grupių interesus. Numatytų
jaunimo politikos priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra vidutiniškas. Kaip minėta kituose
skyriuose, būtina stiprinti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamam, neaktyviam, probleminiam
jaunimui, stiprinti jaunimo įsidarbinimo, užimtumo ir verslumo galimybes. Pagal šį kriterijų
Joniškio rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.
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Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, galima teigti, kad Joniškio rajono savivaldybėje
yra sukurtos prielaidos jaunimo politikai įgyvendinti: veikia Jaunimo reikalų taryba, JRK dirba
išskirtinai tik jaunimo klausimais, yra pavaldi savivaldybės administracijos direktoriui.
Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo sąlygos. Visgi, jaunimo veiklai stiprinti ir jaunimo
politikai įgyvendinti skiriamos lėšos nėra pakankamos. Galėtų būti aktyvinama ir stiprinama JRT
veikla. Pagal šį kriterijų Joniškio rajono savivaldybė yra vertinama gerai.

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
rezultatų, atliekant interviu ir apklausą surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu
mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Joniškio rajono
savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų
buvo prašoma įvertinti jaunimo politikos pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse:
 neformalaus švietimo plėtroje;
 didinant jaunimo galimybes įsidarbinti;
 skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą;
 rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija;
 užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę;
 mažinant jaunimo socialinę atskirtį;
 skatinant tarptautinę jaunimo veiklą.
15 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=4

Šaltinis: Joniškio rajono organizacijų apklausa, 2011
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Apibendrinant vertinimui surinktais duomenis, Joniškio rajono jaunimo politikos
rezultatyvumas yra vertintinas vidutiniškai. Pagrindinės problemos – nesistemingai atliekami
jaunimo poreikių tyrimai, mažas jaunimo aktyvumas ir, galbūt, dėl to atitinkamai maža veiklos
įvairovė. Taip pat pakankamai rimti trūkumai, neleidžiantys sėkmingai vykdyti jaunimo politikos
ir efektyviai bendradarbiauti su jaunimu, yra nepakankamas jaunimo informavimas ir
nepakankamas skatinimas bendradarbiauti, dalyvauti savivaldybės administracijos veikloje
(dalyvauti svarstant aktualius klausimus ir pan.).

49

1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
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