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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

BLM

Bendrojo lavinimo mokykla
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Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
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Jaunimo reikalų taryba
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VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas

VVG

Vietos veiklos grupė
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – lapkričio 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.
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 Jurbarko rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Jurbarko rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo
lenteles bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Atsižvelgiant į vertinimo apribojimus bei poreikius, aprašytus VPVI techniniame pasiūlyme,
vertinimo metodika buvo adaptuota.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. spalio mėn. buvo atlikti interviu su Jurbarko rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore (JRK) bei savivaldybės jaunimo organizacijomis;
 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 mėn. Apklausoje dalyvavo trys
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ir keturių savivaldybėje veikiančių
jaunimo ir 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 kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai
atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Jurbarko rajono savivaldybė suskirstyta į dvylika seniūnijų, tai – Eržvilko, Girdžių, Jurbarkų,
Jurbarko miesto, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų, Šimkaičių,
Veliuonos, Viešvilės. Savivaldybėje yra du miestai – Jurbarkas, Smalininkai, septyni miesteliai
– Eržvilkas, Raudonė, Seredžius, Šimkaičiai, Vadžgirys, Veliuona, Viešvilė ir 355 kaimai.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2010 m. pradžioje Jurbarko
rajono savivaldybėje gyveno 34213 gyventojai, iš jų 13567 Jurbarko ir Smalininkų miestuose,
20646 – kaimuose. 2011 m. pradžioje gyventojų skaičius sumažėjo apie 1133. 2011 m.
pradžioje jaunimas (14-29 m.) sudarė 24 % visų gyventojų (1 lentelė).
1 lentelė. Gyventojų skaičius Jurbarko rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje
Gyventojų skaičius
Gyventojų skaičius
Jaunimo skaičius
Iš viso gyventojų
mieste
kaimuose
savivaldybėje
33080
13069
20011
7983
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento bei JRK pateiktais
duomenimis2.
Vertinimo tikslais savivaldybei priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis, t.y. tam tikra Lietuvos
savivaldybių klasifikacija kur išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau
kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių atskyrimui taikytos Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) naudojamos kiekybinės ribos3. Pagal
pasirinktą metodiką, Jurbarko savivaldybė priskiriama „kaimo“ grupei.

1
2

3

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.
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.
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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 pirmiausia aptariama Jurbarko rajono savivaldybės JP reglamentuojančių
dokumentų struktūra, pristatomas JP turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo politikos turinio
atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių JP savivaldybėje, struktūra;
 antra, pristatomos JP savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos JP kryptys atitinka
šiuos poreikius. Taip pat aptariamos JP 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 JP 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
Jurbarko rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos įstatymais4 bei Jurbarko rajono savivaldybės teisės aktais, kurie
išvardijami 2 lentelėje.
2 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumentas
Patvirtintas (metai)
1. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta savivaldybės
2008
jaunimo politikos koncepcija
2. Savivaldybės institucijų dokumentai, kuriais atstovai deleguojami
2011
į savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą
3. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
2008
4. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 m.
2009
5. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.
2010
6. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.
2011
7. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m.
2010
8. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m.
2011
9. Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai
2010
4

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 įsakymai.
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Dokumentas
10. Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2009 m.
11. Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2010 m.
12. Keturšalė bendradarbiavimo sutartis
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Patvirtintas (metai)
2010
2011
2008

Vienas svarbiausių dokumentų, kurie apibrėžia ir formuoja jaunimo politiką savivaldybėje,
yra 2008 m. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės
jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje nusakomas savivaldybės
jaunimo politikos sąvokos turinys, formuluojami pagrindiniai savivaldybės jaunimo politikos
tikslai, savivaldybės jaunimo politikos principai. Koncepcijoje taip pat nurodomos
savivaldybės institucijos, įgyvendinančios jaunimo politikos tikslus, apibrėžiama savivaldybės
institucijų parama jaunimo organizacijoms ir tarnyboms, savivaldybės jaunimo politikos
koncepcijos įgyvendinimo tvarka, reglamentuojama konkreti Jaunimo reikalų tarybos bei
savivaldybės administracijos veikla, įgyvendinant jaunimo politikos tikslus.
Formuojant jaunimo politiką Jurbarko rajono savivaldybėje dirba ir jaunimo reikalų taryba
(JRT). Ji savo veiklą vykdo vadovaudamasi nuostatais, nustatančiais tarybos tikslus, funkcijas,
darbo organizavimo principus ir tarybos sudėtį. JRT uždaviniai yra formuoti jaunimo politiką,
skatinti jaunimo iniciatyvas, užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises,
formuoti intelektualią, pilietišką, demokratišką asmenybę, padėti jaunimui integruotis į
politinį, pilietinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį Jurbarko rajono gyvenimą.
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti,
kad jaunimo politika Jurbarko rajono savivaldybėje yra pakankamai reglamentuota.
Savivaldybės funkcijas ir pareigas, formuojant jaunimo politiką, apibrėžia jau ketvirtus metus
galiojanti Jaunimo politikos koncepcija, be to, veikia Jaunimo reikalų taryba, kelianti sau
ambicingus uždavinius ne tik dirbti su jaunimu, tačiau ir formuoti jaunimo politiką.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje numatyti šie JP įgyvendinimo
tikslai:
 sudaryti sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, iniciatyviai, pilietiškai ir
demokratiškai asmenybei;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį Lietuvos ir rajono
bendruomenės gyvenimą;
 skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdyti pareigą gimtajam kraštui;
 rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo
nusikalstamumo prevencija, laisvalaikio užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis
jaunimo problemomis;
 sudaryti sąlygas kiekvienam jaunam žmogui visapusiškai ugdyti save, taip pat
pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą.5
Koncepcijoje numatyta, kad Jurbarko rajono savivaldybės taryba formuoja savivaldybės
jaunimo politikos tikslus, principus ir kryptis bei savo teisės aktuose įtvirtina nuostatas, pagal
kurias įgyvendinami jaunimo politikos tikslai. Savivaldybės institucijos ir įstaigos įgyvendina
savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius savivaldybės jaunimo politikos tikslų
įgyvendinimą, o jaunimo politikai formuoti, koordinuoti ir dalyvauti ją įgyvendinant
sudaroma Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Taip pat koncepcijoje
numatoma, kad savivaldybės institucijos visapusiškai skatina jaunimo organizacijų kūrimąsi ir
veikimą, pagal savo galimybes teikia finansinę paramą jaunimo organizacijų ir tarnybų
veiklos projektams įgyvendinti.
5

Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija.
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Darbo su jaunimu principai atsispindi 2011 metų JRK veiklos plane, kuriame detalizuojami
trys pagrindiniai veiklos tikslai:
 formuoti jaunimo politiką Jurbarko rajone,
 aktyvinti jaunimo bei jaunimo organizacijų veiklą, stiprinti motyvaciją, gerinti
dialogą,
 bendradarbiauti su kitais partneriais, vykdant integruotą jaunimo politiką.
Veiklos planas yra pakankamai išsamus – smulkiai apibūdinama kiekviena priemonė tikslui
pasiekti bei numatomas kiekvienos jų vykdymo terminas. Pirmiausia JRK kelia sau tokius
uždavinius, kokius būtų galima apibūdinti kaip „einamuosius“ darbus – pvz., jaunimo
problemų ir kitų klausimų, susijusių su politikos formavimu ir įgyvendinimu, sprendimas,
susitikimų su Jurbarko rajono jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis
organizacijomis, bendrojo lavinimo mokyklų (BLM) mokinių tarybomis organizavimas
įvairiose rajono vietovėse, mokymų, renginių, akcijų organizavimas jaunimui, jaunimo
lyderiams, dirbantiems su jaunimu, dalyvavimas juose. Plane taip pat įtvirtinamas ir
bendradarbiavimas su kitomis institucijomis – gerosios patirties pasidalinimas su kitų rajonų
JRT, tarpžinybinis bendradarbiavimas, bendrų projektų rengimas, dalyvavimas kitų
organizacijų, institucijų organizuojamuose renginiuose, be to, labai sveikintina, kad
numatytos ir darbo į(si)vertinimo priemonės – jaunimo politikos plėtros rajone vertinimas,
2011 m. JRT įvykdytos veiklos aptarimas, įvertinimas, išvadų apibendrinimas, 2011 metų
veiklos plano įgyvendinimo vertinimas ir rengimas (papildymas), JRT veiklos ataskaitos
rengimas ir teikimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybai, visuomenei.
Savivaldybės 2011 – 2015 m. strateginiame plėtros plane jaunimo politikai atskiri tikslai ir
uždaviniai nėra suformuluoti, o jaunimas nėra apibrėžtas kaip atskira plėtros grupė. Visgi,
šiame plane labai fragmentiškai numatyti tikslai ir priemonės, kurie turi aiškių sąsajų su
jaunimu, pavyzdžiui, tokie kaip tikslas užtikrinti sklandų ugdymo procesą rajono ugdymo
įstaigose.
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. Atsakymų vidurkiai. N=76
Savivaldybės administracijų atstovai

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo poreikius

Kitos organizacijos

3,0

Savivaldybė atsižvelgia į visų
savivaldybėje esančių jaunimo grupių
poreikius

2,3

Savivaldybės jaunimo politika gerai
atitinka savivaldybės jaunimo
situaciją, poreikius

2,7

3,2

3,3

3,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausoje dalyvavę tiek savivaldybės administracijos atstovai, tiek ir jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovai savivaldybės vykdomą jaunimo politiką įvertino pakankamai
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Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
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panašiai ir gana vidutiniškai7 – vertinimo vidurkiai svyruoja apie 3 iš 5 galimų (1 pav.). Iš
atsakymų matyti, jog savivaldybės administracijos atstovai buvo kritiški, todėl į klausimus
atsakinėjo labiau neigiamai. Labiausiai apklausos dalyvių nuomonė išsiskyrė vertinant, ar
savivaldybė atsižvelgia į visų jaunimo grupių poreikius. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovai šią savivaldybės atliekamą funkciją įvertino šiek tiek geriau negu patys
savivaldybės atstovai, kurie buvo savikritiškesni – atitinkamai 3,3 ir 2,3 balais.
Atsakydami į klausimą, kokie jaunimo poreikiai turėtų būti daugiau nagrinėjami
savivaldybėje, apklausos dalyviai išskyrė jaunimo užimtumo, pagalbos socialiai
pažeidžiamam jaunimui bei jaunų šeimų situacijos ir jų gyvenamojo būsto klausimus (2 pav.).
Savivaldybės administracijos atstovai daugiau akcentavo pagalbos socialiai pažeidžiamam
jaunimui ir verslumo klausimus, o jaunimo organizacijų atstovai – savanorystės skatinimą.
JRK pagrindine problema savivaldybėje įvardijo nedarbą ir iš to sekančias problemas – mažos
pajamos, būsto įsigijimo problemos, mažesnės galimybės, pasyvumas, motyvacijos
trūkumas. Todėl savivaldybės prioritetas jaunimo srityje turėtų būti užimtumo didinimas.
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=7
Savivaldybės administracijų atstovai
Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

100,0

Jauna šeima ir būstas

100,0

Užimtumas
Verslumas

66,7
33,3

Savanorystė

Kitos organizacijos

50,0
75,0

50,0
75,0

Švietimas

25,0

Sportas

25,0

Socialinė apsauga

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Daugumos8 savivaldybės administracijos ir organizacijų atstovų nuomone, jaunimo politikos
klausimai vis daugiau įtraukiami į savivaldybės politiką (3 pav.).

7

8

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.
„Dauguma respondentų“ arba „didesnė / didžioji dalis respondentų“ apima daugiau negu pusę į klausimą
atsakiusių apklausos dalyvių, t.y. daugiau negu 50 %.
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3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=7
Savivaldybės administracijų atstovai
Jaunimo politikos klausimai vis labiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

66,7

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

Kitos organizacijos

50,0

25,0

Nėra reikšmingų pokyčių

Negaliu atsakyti

33,3

25,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Atsakant į klausimą, ar pakito jaunimo poreikiai per pastaruosius keletą metų, išsiskyrė
savivaldybės administracijos atstovų nuomonė – teigusiųjų, jog jaunimo poreikiai pasikeitė
ar kaip tik liko tokie patys, buvo beveik po lygiai. Tuo tarpu pusės kitų organizacijų atstovų
manymu, poreikiai pasikeitė – jaunimas labiau domisi savo interesų atstovavimu, aktyviai
įsitraukia į jiems rūpimų klausimų sprendimą.
Apibendrinant, galima konstatuoti, jog savivaldybė pakankamai gerai žino jaunimo poreikius,
todėl jos vykdomos veiklos pagrindinės kryptys šiuos poreikius pakankamai gerai atitinka.
Visgi, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šalia pagalbos šeimoms ir jaunimo užimtumo skatinimo
(kas dažniausiai suprantama kaip kova su nedarbu) reikėtų ieškoti tam tikrų būdų sudominti,
paskatinti, pritraukti jaunus žmones ir sudaryti jiems visas galimybes veikti, nes pats
jaunimas iniciatyvą veiklai (pavyzdžiui, savanoriškai) rodo.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pateikiamas jaunimo politiką įgyvendinančių savivaldybės struktūrinių
padalinių sąrašas bei valstybės tarnautojų skaičius.
Jaunimo politiką savivaldybėje įgyvendina savivaldybės administracija (JRK, taip pat atskiri
savivaldybės struktūriniai padaliniai pagal jiems priskirtas funkcijas) ir JRT. Vykdydami savo
tiesiogines funkcijas, prie jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat prisideda savivaldybės
Švietimo skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius ir kitos institucijos.
3 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą
Indėlio į jaunimo
Kaip prisideda
politikos
įgyvendinant
Skyrius / valstybės tarnautojai
įgyvendinimą
Institucija
jaunimo politiką
/ valdymo institucija
įvertinimas
savivaldybėje
(žemas, vidutinis,
(funkcijos)
aukštas)
Jurbarko
Jaunimo reikalų koordinatorė Tiesioginė funkcija
Aukštas
rajono
(1)
savivaldybės
Švietimo skyrius
Netiesioginė
Vidutinis
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Institucija

Skyrius / valstybės tarnautojai
/ valdymo institucija

administracija
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Jurbarko rajono kūno
kultūros ir sporto centras
Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokykla
Bendrojo lavinimo mokyklos
Kultūros centrai

Kaip prisideda
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje
(funkcijos)
funkcija
Netiesioginė
funkcija
Netiesioginė
funkcija
Netiesioginė
funkcija
Netiesioginė
funkcija
Netiesioginė
funkcija

Indėlio į jaunimo
politikos
įgyvendinimą
įvertinimas
(žemas, vidutinis,
aukštas)
Vidutinis
Vidutinis
Vidutinis
Vidutinis
Vidutinis

Šaltinis: sudaryta autorių
JRK duomenimis, savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingi 7 valstybės
tarnautojai; šeši jų jaunimo politiką įgyvendina greta savo tiesioginių funkcijų.
Savivaldybėje veikia 2011 m. balandžio mėn. suformuota ir patvirtinta Jaunimo reikalų
taryba. Ji sudaroma laikantis lygiateisės partnerystės principo – JRT sudaro dvylika narių, iš
kurių šeši nariai, deleguoti Jurbarko rajono jaunimo organizacijų ir šeši atstovai, deleguoti iš
Jurbarko rajono savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių su jaunimu ir
jaunimo organizacijomis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos.
Apibendrinant galima teigti, jog Jurbarko rajono savivaldybėje formaliai sudarytos
pakankamos prielaidos jaunimo politikai įgyvendinti: priimti teisiniai dokumentai, veikia
Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai. Veikia ir
daug vietinių jaunimo ar dirbančių su jaunimu organizacijų. Per jas taip pat iš dalies
įgyvendinami jaunimo politikos principai (plačiau – trečiame skyriuje).

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti.
Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra valstybės tarnautojas,
tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Be jaunimo reikalų
koordinavimo, JRK atlieka nevyriausybinių organizacijų veiklos koordinavimo funkciją,
jaunimo reikalams skiria apie 90 procentų savo laiko.
Nuo 2008 m. JRK pareigas Jurbarko rajono savivaldybėje eina Audronė Balčiūnienė. Savo
veikloje JRK vadovaujasi Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto
(jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės aprašymu, kuris visiškai pilnai, t.y. puikiai
atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą.
Remiantis JRK pareigybės aprašymu, papildomų, su jaunimo politika nesusijusių funkcijų JRK
priskirta nėra, todėl galima daryti išvadą, kad nevyriausybinių organizacijų veiklos
koordinavimas gali būti priskirtas 7.18 Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymo punktui – pagal kompetenciją atlikti kitus darbus ir
vykdyti kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės
administracijos direktoriaus pavedimus.
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Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, 2011-2012 m. prioritetinės JRK veiklos sritys
yra:
1. jaunimo interesų užtikrinimas atskirose viešosios politikos srityse;
2. jaunimo veikla, kuria siekiama sudaryti jauniems asmenims mokytis iš patirties ir
eksperimentuoti (tai veikla ne šeimoje, ne mokykloje, ne darbe):
 jaunimo organizacijų stiprinimas ir aktyvinimas;
 jaunimo organizacijų visuomeninės veiklos skatinimas;
 informavimas, kompetencijų ugdymas;
 patrauklių veiklų jaunimui įvairovės didinimas;
 tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas.
JRK turi galimybę teikti įvairius pasiūlymus savivaldybės institucijoms. Per 2008 m. – 2011 m.
laikotarpį buvo pateikti du pasiūlymai:
1. rengiant vietos veiklos grupės (VVG) „Nemunas“ strategiją pasiūlyta, kad jaunimo
tematika joje būtų įtraukta kaip viena iš prioritetinių sričių;
2. pasiūlymas dėl poilsio vakarų organizavimo jaunimui (kultūros centrai, mokyklos).
Į abu pasiūlymus buvo atsižvelgta. Parengtoje ir jau įgyvendinamoje VVG „Nemunas“
strategijoje jaunimas yra išskiriama tarp prioritetinių organizacijos veiklos sričių. Kultūros
centrai organizuoja poilsio vakarus jaunimui, taip pat sudaro sąlygas jų neformaliam
ugdymui (sudaro sąlygas patiems organizuotis užsiėmimus, laisvalaikį). Mokyklos taip pat
sudaro sąlygas jaunimui patiems organizuotis laisvalaikį (poilsio vakarus).
JRK yra ir VVG „Nemunas“ valdybos narė (kaip savivaldybės atstovė), o jaunimo klausimais
yra įtraukta į darbo grupes bei komisijas, kurios turi esminį poveikį sprendimams su jaunimo
politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos srityse. Šios institucijos yra:
 Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba;
 Vaiko gerovės komisija;
 Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto suaugusiųjų sporto ir moksleivių sporto
aktyvinimo programų atrankos komisija;
 Bendruomenės sveikatos taryba;
 Visuomeninė taryba (prie Jurbarko rajono policijos komisariato).
Taigi, JRK iš esmės dalyvauja visose darbo grupėse, kuriose sprendžiami jaunimui aktualūs ar
su jaunimu susiję klausimai. Nors JRK pažymi, jog veiklos, susijusios su jaunimo politikos
įgyvendinimu, nėra įtrauktos į savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planus (atskiri
veiklos planai nėra sudaromi, tik strateginis veiklos planas, kuriuo skyriai ir specialistai
vadovaujasi savo darbe), tačiau administracijos padaliniams yra sudarytos realios galimybės
dalyvauti ir daryti įtaką sprendimų priėmimui.
Remiantis vertinimo duomenimis, savivaldybė sudaro palankias sąlygas JRK kelti kvalifikaciją.
Informacija apie seminarus ir kvalifikacijos kėlimo kursus pateikiama 4 lentelėje.
4 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2010-2011 m.
Data
Kursai / seminarai
2008
UAB Cursus – „Konstruktyvus konflikto valdymas“ (Savivaldybės lėšomis)
VšĮ „PVC“ – „Projekto rengimo praktika“ (Savivaldybės lėšomis)
Jurbarko Verslo informacijos centras – „Viešųjų pirkimų naujovės: praktiniai
aspektai“ (Savivaldybės lėšomis)
JRD – „Darbas su jaunimu” (JRD ir savivaldybės lėšomis)
2009
UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ – „Projektų, įgyvendinamų pagal
Leader metodą, rengimas ir įgyvendinimas“ (VVG „Nemunas“ lėšomis)
JRD – mokymai jaunimo reikalų koordinatoriams (JRD ir savivaldybės lėšomis)
JRD – Jaunimo politika Lietuvoje. jaunimo politikos plėtros tendencijos.
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Data

2010

2011

Kursai / seminarai
Tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. Jungtinėje Karalystėje
policijos pareigūnų su jaunimu geroji patirtis. (JRD ir savivaldybės lėšomis)
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – Seminaras specialistams
vykdantiems vaiko minimalios priežiūros priemones ir koordinuojantiems jų
vykdymą. (Savivaldybės lėšomis)
YMCA Wales Community College / National Open College Network –
Introduction to Youth work (3 kreditai, 2 lygis Unot code GB1/2/WE/019)) (JRD
ir savivaldybės lėšomis)
Jurbarko švietimo centras – „Ar aš HIP-HOP? Gatvės meno istorija ir
koncepcijos. Break dance šokių mokymai“ (Viešvilės bendruomenės centro
lėšomis, pagal projektą)
„Gelbėkit vaikus“ – „Pilietinių, demokratinių ir tautinių vertybių ugdymas
taikant inovatyvius metodus“ (Savivaldybės lėšomis)
Jurbarko švietimo centras – „ŽIV / AIDS prevencijos organizavimas mokyklose.
Narkomanijos prevencija“ (Savivaldybės lėšomis)
VVG „Nemunas“ – „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procesuose“ (VVG
„Nemunas“ lėšomis)
VVG „Nemunas“ – „Kūrybinio potencialo panaudojimas siekiant vietos plėtros
strategijos tikslų. Proceso – nuo idėjos iki projekto-valdymas“ (VVG
„Nemunas“ lėšomis)
Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio mokslo ir technologijų
parkas – „Jaunimo projektų rengimas“ (Nr. 4425)
IDAMAS – „Aptarnavimo kokybės gerinimas. Praktiniai bendravimo su klientais
mokymai“ (Nr. IDA2010-188) (Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
Nacionalinės plėtros institutas – „Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių
jaunimui koordinavimas“ (JRD ir savivaldybės lėšomis)
IDAMAS – „Paslaugų kokybės vadyba viešojo administravimo įstaigose“
(Nr. IDA2010-126) (Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras – „Sociokultūriniai pokyčiai
ir jų valdymo strategijos“ (Pr-105) (Savivaldybės lėšomis)
YMCA Wales Community College / National Open College Network – Youth
Work (24 kreditai, 3 lygis) (Savivaldybės ir JRD lėšomis)
IDAMAS – „Dokumentų valdymo sistemos „Webpartner“ naudotojų mokymai“
(Nr. IDA2010-31) (Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
VšĮ STEP as – „Konfliktų sprendimas ir streso valdymas“ (Nr.111011-03)
(Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
VVG „Nemunas“ – „Konsultavimo ir suaugusiųjų mokymo LEADER metodo
įgyvendinimo tematika įgūdžių stiprinimas“ (Nr. 4543) (VVG „Nemunas“
lėšomis)
Jurbarko švietimo centras – „Įstaigos dokumentų rengimas ir įforminimas“
(Nr. 43846) (Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
Tauragės Europos informacijos centras – „Projektų idėjų paieška, jų
pristatymas ir vystymas“
VVG „Nemunas“ – „Partnerystė ir vietovės rinkodara“ (VVG „Nemunas“
lėšomis)
VšĮ STEP as – „Komandinis darbas ir vadovavimas“ (Nr.110823-12)
(Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
VšĮ Socialinių mokslų kolegija –„ ES struktūrinė parama ir projektų valdymas“
(Nr.22M-679) (Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
Informacijos technologijų mokymų centras – „Leidybos pagrindai informacijos
viešinimo procese“ (Nr. ITMC11/5223) (Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
UAB „Eurosprendimai“ – Finansų valdymo sistemos (strateginio planavimo)
naudotojų mokymai (Nr. 10-0293) (Savivaldybės lėšomis, pagal projektą)
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Data

Kursai / seminarai
VVG „Nemunas“ – „Etnokultūrinio paveldo ištekliai ir tradicinių amatų plėtros
projektai“ (Nr. 5300) (VVG „Nemunas“ lėšomis)
Finansų ministerijos mokymo centras - Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo
seminaras (Savivaldybės lėšomis)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar objektyviai
sudarytos pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai įgyvendinant savivaldybės jaunimo
politiką:
 pirma, privalumas tas, kad Jurbarko rajono savivaldybėje koordinatorius dalyvauja
darbo grupėse, tiesiogiai priimančiose sprendimus įvairiais jaunimo klausimais;
 antra, Savivaldybėje veikia JRT, aiškiai apibrėžtos JRK kompetencijos sritys, parengti
metiniai veiklos planai;
 trečia, JRK sudarytos plačios galimybės tobulintis;
 ketvirta, JRK jaunimo politikos įgyvendinimui skiria didžiąją dalį savo laiko;
 penkta, Deja, savivaldybėje neatliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas.
Kita vertus, tam naudojami jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir
vertinimai – JRK teigimu, jie naudojami rengiant veiklos planus, projektus, strategijas
(pvz., panaudota rengiant VVG „Nemunas“ strategiją), su rezultatais supažindinamos
suinteresuotos institucijos.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 1
Metodikos indikatorių.
5 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP
įgyvendinimui
plėtrai per teisinius ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir planavimo Detaliai
JP priemonės nėra
Reikėtų apsvarstyti, ar
dokumentai,
reglamentuota
aiškiai atskirtos ir
esamų planavimo
reglamentuojantys
jaunimo politika įvardintos savivaldybės dokumentų pakanka, ar
jaunimo politikos
patvirtinta jaunimo
strateginiame plane.
vertėtų tam tikras
formavimą ir
politikos koncepcija, Veiklos, susijusios su JP veiklos priemones
įgyvendinimą
JRK veiklos
įgyvendinimu, nėra
įtraukti į savivaldybės
nuostatai ir planai,
įtrauktos į savivaldybės skyrių veiklos planus.
ataskaitos.
struktūrinių padalinių
veiklos planus.
Savivaldybės institucijos, Veikia Jaunimo
Neidentifikuota.
Ir toliau tęsti sėkmingą
įstaigos ir valstybės
reikalų taryba.
jaunimo organizacijų ir
tarnautojai, atsakingi už
savivaldybės
JP įgyvendinimą
bendradarbiavimo
praktiką, į jaunimo
politikos įgyvendinimą
įtraukiant kuo daugiau
jaunų asmenų.
Jaunimo reikalų
JRK jaunimo
Neidentifikuota.
Dalintis šios srities
koordinatoriaus darbo
klausimams skiria
gerąja praktika su
sąlygos
beveik visą savo
kitomis savivaldybėmis.

14

Prielaidos jaunimo
politikos formavimui ir
įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP
plėtrai per teisinius ir institucinius mechanizmus.
Stipriosios sritys
darbo laiką, JRK
nėra priskirta kitų
papildomų, su JP
nesusijusių funkcijų.
JRK pareigybės
aprašymas puikiai
atitinka Pavyzdinį
savivaldybės
jaunimo reikalų
koordinatoriaus
pareigybės
aprašymą. Labai
geros galimybės
tobulintis,
priklausymas
įvairioms darbo
grupėms.
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Tobulintinos sritys

Rekomendacijos

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
Remiantis surinktais duomenimis, Jurbarko rajono savivaldybėje veikia šios vietos
bendruomenių organizacijos:
 Armeniškių kaimo bendruomenė;
 Dainių kaimo bendruomenė „Prie užtvankos“;
 Eržvilkiškių bendruomenės centras;
 Girdžių bendruomenės centras;
 Jurbarkų bendruomenės centras;
 Juodaičių kaimo bendruomenė;
 Jurbarko rajono bendruomenių sąjunga;
 Kalnėnų gyvenvietės bendruomenė;
 Klausučių bendruomenės centras;
 Lybiškių kaimo bendruomenė;
 Pilies kaimo bendruomenė;
 Raudonės bendruomenės centras;
 Raudonėnų bendruomenės centras;
 Rotulių kaimo bendruomenė;
 Stakių bendruomenės centras „Židinys“;
 Skirsnemunės kaimo bendruomenė;
 Smalininkų bendruomenės centras;
 Šimkaičių miestelio bendruomenė;
 Vadžgirio bendruomenės centras;
 Varlaukio bendruomenė;
9

„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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Viešvilės bendruomenės centras „Skalvija“;
Veliuonos krašto bendruomenė;
Žindaičių bendruomenė;
Akmeniškių bendruomenės santalka.

Absoliučiai visos apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos (ne
savivaldybės administracijos atstovai) nurodė, kad jaunimas savivaldybėje turi galimybes
dalyvauti vietos bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje. Jaunimas organizacijose
lygiomis teisėmis su kitais asmenimis ar vadovais, gali laisvai išsakyti savo nuomonę, ginti
savo interesus bei dalyvauti priimant sprendimus. Jauni asmenys taip pat gali inicijuoti tam
tikrų problemų svarstymą bei siūlyti identifikuotų problemų sprendimus.
Pažymėtina, kad aktyviai su jaunimu dirba vietos bendruomenes, vietos organizacijas
vienijanti Jurbarko rajono vietos veiklos grupė „Nemunas“. Jaunimas yra išskiriamas kaip
viena iš prioritetinių organizacijos veiklos sričių.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje
6 lentelėje pateikiama informacija tik apie tas su jaunimu dirbančias įstaigas, apie kurias
vertintojams buvo pateikti duomenys.
6 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos
Įstaiga
Įstaigos tipas
Veiklos tikslas
Smalininkų
Švietimo įstaiga
Valstybinė mokykla, kuri suteikia profesinį bei
technologijų ir
bendrąjį vidurinį išsilavinimą, atitinkantį
verslo mokykla
šiuolaikinį mokslo ir technikos išsivystymo lygį,
darbo rinkos keliamus reikalavimus. Mokykloje
sudaromos sąlygos tobulinti profesinę
kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, ugdyti
asmenybę, kuri sugebėtų dirbti ir gyventi rinkos
ir demokratiniais principais grindžiamoje
visuomenėje.
Viešvilės vaikų
stacionari
Valstybinė įstaiga, kuri:
globos namai
socialinės globos
- teikia socialinę globą vaikams iki 18 metų, o jei
įstaiga
vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo
programą ar pagal formaliojo profesinio
mokymo programą – iki 21 metų;
-parengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir
integracijai visuomenėje;
-užtikrina be tėvų globos likusiam vaikui globą
(rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises
ir teisėtus interesus;
- sudaro vaikui artimas šeimos aplinkai
gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių,
sveikatą ir brandą;
-užtikrina vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo
paslaugų kokybę;
-dirba socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais
įgyvendinant vaiko laikinosios ar nuolatinės
globos (rūpybos) planą.
Šaltinis: sudaryta autorių.
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Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimas turi visas galimybes dalyvauti su jaunimu
dirbančių įstaigų ir organizacijų savivaldoje, tačiau dažniausiai jaunuoliai apsiriboja
dalyvavimų švietimo ir ugdymo įstaigų savivaldos struktūrų veiklose.

3.3 Jaunimo veikla
Savivaldybėje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, į kurių veiklą įsitraukia
jauni žmonės, sąrašas yra pateikiamas 7 lentelėje.
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos
Organizacijos
Organizacija
Veiklos sritis / tikslas
tipas
Dziudo sporto klubas
Sporto NVO
Dziudo / sambo / sveikatingumas.
„Sfinksas“
Jaunimo regbio klubas Sporto NVO
Regbis.
„Lūšis“
Jurbarko sporto
Sporto NVO
Sportinė veikla.
klubas „Žara“
Moksleivių sporto
Sporto NVO
Sportinė veikla.
klubas „Šviesa“
Jurbarko
Sporto NVO
Orientavimosi sportas.
orientavimosi sporto
klubas „Karšuva“
Jurbarko sporto
Sporto NVO
Kyokushin karate.
klubas „Kumite“
Jurbarko džiudžitso ir Sporto NVO
Ne pelno siekianti visuomeninė organizacija,
kobudo sporto klubas
veikianti ugdymo pagrindais socialinėje ir
„Pantera“
sporto srityje.
Futbolo klubas
Sporto NVO
Futbolas
„Vulkanas“
Jurbarko kultūrizmo
Sporto NVO
Kultūrizmas / fitnesas.
klubas „Progresas“
Klausučių sporto
Sporto NVO
Sunkioji atletika.
klubas „Jaunuolynas“
Ekologinio ugdymo
Pilietinė
Jaunimo ekologinis ugdymas.
centras
„Žalioji viltis“
Jurbarko liberalus
Politinė
Jaunimo pilietinis ugdymas, užimtumas.
jaunimas
Lietuvos
Politinė
Veikla įvairi. Vienija rajono aktyvų jaunimą
socialdemokratinio
rengia akcijas.
jaunimo sąjunga,
Jurbarko skyrius
Jaunimo centras –
Pilietinė
Renginių organizavimas.
klubas „Geras“
Jurbarko rajono
Pilietinė
Jaunimo užimtumas.
jaunimo iniciatyvos
centras
Smalininkų jaunimo
Pilietinė
Burti Smalininkų jaunimą ar su jaunimu
klubas „Aukštyn
dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo
kojom“
grupes. Skatinti bendrą veiklą, jaunimo pilietinį
aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką
visuomenėje.
Lietuvių tautinio
Pilietinė
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga yra

18

Organizacija

Organizacijos
tipas

jaunimo sąjungos
Jurbarko skyrius

Jurbarko jaunimo
organizacijų sąjunga
Vadžgirio jaunimo
klubas „Išlaikyk
pusiausvyrą“
Veliuonos jaunimo
klubas „Veliuonėlė“
Šokio studija „Era“
Lietuvos Skautija,
Tauragės kraštas,
Jurbarko skyrius

Pilietinė

Jurbarko muzikos
klubas „Devynstygis“
Visuomeninė
organizacija „Gelbėkit
vaikus“ (Jurbarko
struktūrinis padalinys)

Pilietinė

Veiklos sritis / tikslas
nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo
veikianti jaunimo organizacija. LTJS – viena iš
nedaugelio Lietuvoje veikiančių jaunimo
organizacijų, siekiančių išsaugoti Lietuvą tokią,
kokia ji buvo ilgus šimtmečius. Lietuviškos
kultūros puoselėjimas, pagarba mūsų istorijai ir
protėviams, patriotizmas ir meilė Tėvynei
Lietuvai – tai mūsų organizacijos narių kelias.
Jaunimo organizacijų vienijimas, atstovavimas,
jaunimo interesams.
Įvairi veikla skirta vaikų ir jaunimo užimtumui:
kultūra, muzika, sportas ir kt.

Pilietinė

Pilietinė

Jaunimo užimtumas.

Pilietinė
Pilietinė

Šokis.
Tikslas – ugdyti jaunimą dorais, stiprios dvasios
ir kūno, naudingais visuomenės piliečiais.
Misija – įtakoti jaunų žmonių ugdymą per
skautiškų vertybių sistemą. Skautų šūkis:
„Dievui, Tėvynei, Artimui“.
Skautų judėjimas – gyvenimo mokykla.
Muzika.

Pilietinė

Smurto prieš vaikus ir eksploatacijos
mažinimas;
Vaikų atskirties ir diskriminacijos mažinimas;
Vaikų apleistumo ir vaikų skaičiaus valstybės
įstaigose mažinimas;
Pokyčių visuomenėje inicijavimas,
Veliuonos jaunimo
Neformali
Jaunimo užimtumas, muzikinių renginių
klubas „Menas Kurti"
organizavimas,
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Taip pat savivaldybėje veikia keletas neformalių jaunimo grupių, kurių sąrašas pateikiamas 8
lentelėje.
8 lentelė. Neformalios jaunimo grupės
Neformali jaunimo grupė
Veiklos tikslas
Roko grupė „AnamCara“ (Jurbarkas)
Muzika
Muzikos grupė „Heiz“
Muzika
Muzikos grupė „Mental Boost“ (Veliuona)
Muzika
Muzikos grupė „Whispers“ (Eržvilkas)
Muzika
Roko grupė „NEKKRALAI“ (Seredžius)
Muzika
Trys grupės, kurių veikla - jaunimo užimtumas, muzikinių renginių organizavimas ir kitos
veiklos
5 šokių grupės
Šokiai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad įsikūrusių jaunimo organizacijų Jurbarko
rajono savivaldybėje yra tikrai pakankamai daug. Taip pat pusės apklausoje dalyvavusių
atstovų nuomone, jaunimas turi daug galimybių dalyvauti veikloje (4 pav.).
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4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite VIENĄ teisingą atsakymą. N=4

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti
veikloje

50,0

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo
turi galimybes dalyvauti šioje veikloje

25,0

Tokios veiklos labai mažai

25,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje
veikloje, apklausos respondentai pažymėjo, kad vienas iš būdų galėtų būti gerosios praktikos
viešinimas ir pristatymas vietos spaudoje (žiniasklaidoje). Taip pat reikėtų remti ir skatinti
veikiančių jaunimo grupių atvirų, visuomeninių renginių organizavimą ir įgyvendinimą.
Jaunimo dalyvavimas veikloje galėtų būti užtikrinamas didinant jaunimo įdarbinimą (šiuo
metu fiksuojamas mažėjantis jaunimo skaičius – daug išvyksta į didmiesčius ir užsienį),
gerinant susisiekimą (rajonas yra platus, gyvenvietės viena nuo kitos nutolusios, sudėtingas
susisiekimas). Kaimiškose vietovėse praktiškai nėra žmonių, dirbančių su jaunimu,
užtikrinant jiems laisvalaikį po mokyklos.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose,
vaikų globos namuose
Remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, Jurbarko rajono
savivaldybėje veikia 18 formaliojo švietimo įstaigų ir 2 neformaliojo ugdymo įstaigos.
Pažymėtina, jog visose švietimo ir ugdymo įstaigose veikia mokinių savivaldos struktūros –
mokinių tarybos.
9 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose jaunimas
Švietimo įstaigos tipas
Įstaigų skaičius
dalyvauja savivaldoje,
skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
18 (vidurinės, pagrindinės
18
mokyklos ir gimnazijos)
Organizacijos, teikiančios
2
2
neformalaus švietimo
paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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Nuo 2008 m. savivaldybėje kasmet įgyvendinta po keturis projektus ir programas, skirtas
mokinių ir studentų savivaldai stiprinti. Be to, savivaldybė organizuoja darbą su formalaus ir
neformalaus švietimo įstaigų vadovais, siekdama užtikrinti šiose įstaigose mokinių ir
studentų savivaldos stiprinimą.
Savivaldybėje yra vieni globos namai, tačiau jų savivaldoje jaunimas nedalyvauja.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Kaip jau buvo minėta, Jurbarko rajono savivaldybėje formaliai jaunimas dalyvauja
formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje per Jaunimo reikalų tarybą, kuri
atstovauja jaunimo interesus savivaldybėje.
Jurbarko rajone taip pat veikia asociacija „Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga“, tačiau
išsamesnių duomenų apie šios organizacijos veiklą vertintojams nebuvo pateikta.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimas Jurbarko rajono savivaldybėje turi galimybes
dalyvauti savivaldybės tarybos ir / ar komitetų, komisijų bei Jaunimo reikalų tarybos
posėdžiuose, tačiau pačiam jaunimui trūksta noro šia galimybe naudotis. Jaunimo
organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje nuo 2008 m. nepasikeitė –
jaunimo atstovai buvo kviesti į beveik visus posėdžius. Visgi, jaunimas, JRK nuomone, yra
šiek tiek pasyvus, todėl reikėtų skirti dėmesio jo aktyvumui ugdyti
Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, nuo 2008 metų jaučiasi teigiami požiūrio į jaunimo
problemas ir situaciją pokyčiai. Visgi, šių organizacijų atstovai, galima sakyti, susilaiko nuo
vertinimų, ar savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo atstovų siūlymus dėl veiklos ar politikos
tobulinimo, ar bendravimas su savivaldybe tapo intensyvesnis, ir ar savivaldybė gerai įtraukia
jaunimą priimant sprendimus dėl veiklos, susijusios su jaunimu. Šie aspektai vertinti
maždaug 3 balais iš 5 galimų, kas, be „vidutiniško“ vertinimo, galėtų reikšti, jog tyrimo
dalyviai neturi informacijos šiuo klausimu (tik vengia sakyti, kad to nežino) ar tiesiog neturi
nuomonės apie vertinamą reiškinį.
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=4
Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai
nuo 2008 m.

3,5

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos
tobulinimo

Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008
m.

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

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
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3,3

3,0

2,8

Jaunimo atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės posėdžiuose, sprendžiant klausimus,
susijusius su jaunimu. Pusė respondentų šia galimybe naudojasi ir teigia teikiantys siūlymus
dėl jaunimo politikos įgyvendinimo. Jų nuomone, į pasiūlymus dažniausiai yra atsižvelgiama
– buvo minėta, kad buvo atsižvelgta į jaunimo nuomonę dėl jaunimo užimtumo gerinimo
(vietiniai ir tarptautiniai projektai, sporto salių ir aikštynų darbo laiko derinimas) ir viešųjų
sporto aikštynų sutvarkymo.
Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, dauguma apklausoje
dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų pažymėjo, kad vyksta abipusis keitimasis
informacija (gauna bei teikia įvairią informaciją), taip pat įgyvendina įvairius projektus bei
teikia pasiūlymus.
6 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=4

Gauna informaciją

100,0

Teikia informaciją

75,0

Įgyvendina projektus

50,0

Teikia pasiūlymus

50,0

Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

0,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės atstovų nuomone, jaunimo organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus
savivaldybėje nuo 2008 m. nepasikeitė, kaip nepasikeitė ir jaunimo organizacijų aktyvumas,
siūlant pokyčius jaunimo politikoje.
Atsakydami į klausimą, kaip padidinti jaunimo aktyvumą, savivaldybės administracijos
atstovai pažymėjo, kad tai būtų galima padaryti skatinant jaunimą aktyviau įsitraukti į
savivaldą, nebijoti pasakyti savo nuomonę. Šis aspektas susijęs ir su finansine dalimi –
skiriant lėšų mokymams kaip stiprinti savivaldą bei atstovavimo gebėjimams ugdyti. Be to,
reikėtų sudaryti sąlygas atvykti jaunimui į miestą arba kurti mobilią programą, mobilias
paslaugas. Taip pat išsakytas poreikis turėti daugiau jaunimo darbuotojų.

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant surinktus duomenis, daroma išvada, kad Jurbarko rajono savivaldybės
jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra pakankamai aukšto lygio, tiek turint omenyje
savivaldybės administracijos, švietimo įstaigų lygmenį, tiek vietos bendruomenių, įvairių
savivaldybėje veikiančių organizacijų lygmenį.
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10 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas Užtikrinamos
Nenustatyta.
Skatinti ir palaikyti
savivaldoje pagal
galimybės jaunimui
jaunimo įsitraukimą į
gyvenamąją
dalyvauti savivaldoje
savivaldą pagal
teritoriją
pagal gyvenamąją
gyvenamąją teritoriją.
teritoriją. Jaunimas
Dalintis gerąją praktika su
yra išskirtas kaip
kitomis savivaldybėmis.
viena iš prioritetinių
vietos veiklos grupės
sričių.
Jaunimo dalyvavimas Dažna su jaunimu
Nerenkami duomenys
Gerosios praktikos
su jaunimu dirbančių dirbanti organizacija apie jaunimo
viešinimas ir pristatymas
organizacijų
yra valdoma ar
dalyvavimą su jaunimu
vietos spaudoje
savivaldoje
įsteigta jaunų
dirbančių įstaigų ir
(žiniasklaidoje). Taip pat
žmonių.
organizacijų savivaldoje. reikėtų remti ir skatinti
veikiančių jaunimo grupių
Jaunimo veikla
Jurbarko rajono
Stokojama jaunimo
atvirų, visuomeninių
savivaldybėje veikia
motyvacijos,
renginių organizavimą ir
labai daug jaunimo ir fragmentiškai minėtas
įgyvendinimą.
su jaunimu dirbančių veiklos įvairovės
organizacijų.
trūkumas.
Jaunimo savivalda
Formaliojo ir
Mokinių tarybos didžia
Rinkti informaciją apie
formaliojo ir
neformaliojo
dalimi apsiriboja
jaunimo dalyvavimą.
neformaliojo
švietimo ir ugdymo
mokyklos vidaus veikla.
Aktyviau naudoti mokyklų
švietimo įstaigose,
įstaigose veikia
tarybas skleidžiant
vaikų globos
mokinių tarybos.
informaciją apie jaunimo
namuose
veiklą, jaunimui skirtas
priemones ir iniciatyvas.
Jaunimo dalyvavimas Jaunimo
Jaunimo įsitraukimo į JP Kadangi jaunuoliams
formuojant ir
atstovavimas vyksta formavimo ir
galimai trūksta įgūdžių įgyvendinant
per JRT; jaunimas
įgyvendinimo procesus
reikėtų stiprinti jų
jaunimo politiką
dalyvauja
lygis.
kompetencijas
savivaldybėje
posėdžiuose, teikia
(pavyzdžiui, dalyvavimo
pasiūlymus.
projektuose, paraiškų
rengimo), mokyti ir šviesti
apie skirtingas viešosios
politikos sritis, dalyvavimo
galimybes, projektų
reikalavimus, savivaldybės
prioritetus ir pan.
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4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui savivaldybėje (kiek tai susiję
su jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais
jaunimo politikos uždaviniais savivaldybėje). Skyrių sudaro kelios 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 metų paramos poreikis Jurbarko rajono
savivaldybėje padidėjo. Džiugu, jog, kaip buvo nustatyta vertinimo metu, patenkinama apie
90 procentų jaunimo organizacijų ir neformalių grupių prašymų finansuoti veiklą, projektus ir
iniciatyvas.
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Finansuotų
organizacijų skaičius

Lėšos, Lt

Jaunimo ir su jaunimu
0
0
1
370
0
dirbančių organizacijų
administravimo išlaidoms
padengti
Neformalių jaunimo
2
300
2
400
3
grupių finansuotų
projektams
Jaunimo ir su jaunimu
0
0
0
0
0
dirbančioms
organizacijoms
ilgalaikiam turtui įsigyti
arba remontuoti
(renovuoti) organizacijų
patalpas
Jaunimo centrų ar
0
0
0
0
0
atvirųjų erdvių steigimui
ir priežiūrai
Kita (jaunimo ir su
0
0
4
5000
3
jaunimu dirbančių
organizacijų veiklos
projektai )
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų skaičius

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų skaičius

Lėšos, Lt

Paskirtis

Finansuotų
organizacijų skaičius

11 lentelė. Finansuoti jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų projektai 2008-11 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.

0

0

0

2000

4

3000

0

0

0

0

0

0

6000

7

5000

12 lentelėje pateikiamas pilnai ir dalinai savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų jaunimo ir
jaunimui skirtų projektų skaičius.

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Jaunimo organizacijų
4
4
4
4
5
projektai
Jaunimui skirtų
0
0
0
0
1
organizacijų projektai
Neformalių jaunimo
2
2
2
2
3
grupių projektai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

12 lentelė. Finansuoti (pilnai ar bendrai) jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų organizacijų
projektai 2008-2011 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.

5

5

5

1

2

1

3

4

4

Daugumos apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų teigimu, jų organizacija gali naudotis
savivaldybės teikiama finansine parama. Daugiau negu du trečdaliai organizacijų teigia
pasinaudojusios projektų finansavimu ir lėšomis ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti.
Parama nėra naudojęsi ketvirtadalis organizacijų (7 pav.).
7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=8

Projektų finansavimu

75,0

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui įsigyti
ar remontuoti

75,0

Lėšomis, skirtomis padengti
administravimo išlaidas

Nesinaudojome jokia parama

50,0

25,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis apklausos duomenimis, jaunimo organizacijos mano, jog savivaldybės skiriamos
paramos sąlygos nėra sudėtingos ir atitinka jų organizacijos galimybes, be to, finansuojamos
tos sritys, kurios, jų nuomone, ir turėtų būti finansuojamos (8 pav.). Pagrindinis priekaištas –
dėl per menkų skiriamų lėšų sumų vienam projektui ir bendro kiekio.
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8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=4

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

3,8

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

3,5

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

2,8

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Organizacijos stokoja ne tik lėšų, tačiau ir patalpų. Visgi, JRK pažymėjo, kad nė viena
organizacija per pastaruosius ketvertą metų nėra kreipusis į savivaldybę prašydama suteikti
patalpas.
9 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų proc.
N=4

Lėšų

75,0

Patalpų

50,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Kaip jau buvo minėta, interviu su JRK ir jaunimo organizacijų atstovais parodė, kad jaunimo
organizacijų materialinės paramos poreikis yra gana didelis, kita vertus, organizacijos
paprastai nesikreipia į savivaldybę su prašymais skirti patalpas buveinei. Remiantis JRK
pateiktais duomenimis, organizacijos, dirbančios su jaunimu, gali naudotis savivaldybei
priklausančiomis patalpomis, organizuoti nekomercinius renginius nemokamai arba
padengdamos išlaidas tik už komunalines paslaugas.
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4.3 Kitokia parama
2011 metais su savivaldybe buvo įgyvendinti keturi projektai, kur savivaldybės vaidmuo,
organizacijų atstovų duomenimis, buvo ne tik administracinis ar finansavimo, bet ir kaip
lygiaverčio partnerio - į savivaldybę taip pat kreipiamasi, ją kviečiant būti partneriu
įgyvendinamuose ar planuojamuose
13 lentelė. Bendri savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektai
Bendri savivaldybės ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų
Metai
projektai
2008
3
2009
3
2010
3
2011
4
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis.
Savivaldybė taip pat padeda jaunimo organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius: 20082010 m. laikotarpiu tokia pagalba buvo suteikta bent vienai organizacijai kasmet, šiemet
(2011 m.) – dviem organizacijoms. Taip pat jaunimo atstovai įtraukiami į savivaldybės
tarptautines delegacijas - organizuojant susitikimus su miestais partneriais ir aptariant
galimas bendras veiklos sritis, vykstant į tarptautines konferencijas.
Savivaldybės lėšomis 2011 metais buvo suorganizuoti penki renginiai su jaunimu
dirbančioms organizacijoms, o per 2008 – 2011 metus įgyvendinti aštuoni mokymai jaunimo
ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir specialistų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijai
tobulinti.
Dauguma savivaldybėje veikiančių organizacijų, atstovaujančių jaunimą ar dirbančių su juo,
lėšas veiklai vykdyti gauna iš savivaldybės, taip pat dažnai lėšų pritraukia iš 2 proc. gyventojų
pajamų mokesčio. Džiugu pastebėti, jog tokia pati dalis organizacijų – daugiau nei pusė –
lėšų savo veiklai vykdyti užsidirba pačios. Nario mokesčius renka tik trečdalis organizacijų.
10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=4
Vietos savivaldos institucijos
(savivaldybės)

66,7

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

66,7

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

66,7

Šalies valdžios institucijų

33,3

ES struktūrinės paramos fondų

33,3

Lietuvos fondų, kitų NVO

33,3

Iš organizacijos nario mokesčio

33,3

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
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4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 3
Metodikos indikatorių.
14 lentelė. Skyriaus 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
Daugiau nei pusė
Skiriamos finansinės
Savivaldybėje reikėtų
organizacijų lėšas ar dalį
paramos apimtys yra
skatinti paramą
jų savo veiklai vykdyti
mažos.
jaunimui, įtraukiant kaip
užsidirba pačios.
rėmėjus savivaldybės
Finansuojama apie 90
įmones ar kitus fizinius ir
proc. prašymų.
juridinius asmenis.
Apsvarstyti materialinės
Materialinė
Jaunimo ir su jaunimu
Materialinės paramos
paramos (patalpomis
parama
dirbančios organizacijos
poreikis (pirmiausia
konkretiems renginiams,
gali naudotis patalpomis, patalpų) yra labai
organizacinėmis pan.
organizuoti
didelis.
reikmenimis, transportu
nekomercinius renginius
ir kt.) jaunimui teikimo
nemokamai arba
skatinimą.
padengiant išlaidas tik už
komunalines paslaugas.
Kitokia parama
Pagalba užmezgant ryšius Bendradarbiavimas su
su užsieniu,
fiziniais ir privataus
organizuojami renginiai ir kapitalo juridiniais
mokymai organizacijoms, asmenimis.
dirbančioms su jaunimu.
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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
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Jurbarko rajono savivaldybė netiria jaunimo mokymo
ar konsultavimo poreikių. Vis dėlto, kai kurios apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos nurodė tokius tyrimus atliekančios.
Pati savivaldybė organizuoja ir finansuoja jaunimui skirtus mokymus bei konsultavimą, o
tokių paslaugų prieinamumas Jurbarko rajono savivaldybėje vertinamas vidutiniškai – 3
balais iš 5 galimų. Nuo 2008 m. savivaldybė finansavo kasmet po vieną projektą, skirtą
neformaliam mokymui ar konsultavimui.
14 lentelė. Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
Metai
Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
2008
„Atvira erdvė jaunimui“ (kontaktų mugė, saviraiška per meną, diskusijos,
subkultūros (suaugusiems)), dalyvių – 150
2009
Susitikimas su jaunimu, jaunimo organizacijomis (informacinis renginys apie
jaunimo politiką, galimybes, darbas grupėse), dalyvių – 70
2010
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas – 3 diskusijos / susitikimai.
Susitikimai seniūnijose su vietos jaunimu ir ten veikiančiomis organizacijomis
bei institucijomis. Bendras dalyvių skaičius – 100
2011
„Kaimo jaunimas verslumui ir bendradarbiavimui“ tyrimo ir studijos
pristatymo renginys. Dalyvių – 60 ;
Jurbarko rajono jaunimo sąskrydis „Mūsų stiprybė - mes patys“ (3 dienos).
Dalyvių – 80.
Antidiskriminacinis renginys „O kas toliau?“, dalyvių – 30.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Visos apklausoje dalyvavusios organizacijos yra vykdžiusios neformalius jaunimo mokymus,
vis tik dalis jų nurodė, kad tai nėra pagrindinė veikla.
Remiantis apklausos duomenimis, dažniausiai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
taikomi neformalaus ugdymo metodai yra grupiniai metodai ir neformalus bendravimas, tuo
tarpu kiti metodai yra kur kas mažiau populiarūs (11 pav.).
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11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc. N=4
Grupinius metodus

100,0

Neformalų bendravimą

75,0

Mokymąsi iš patirties

25,0

Nekonkurencinės aplinkos
kūrimą

25,0

Aktyvų dalyvavimą

25,0

Kita

25,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, neformalaus
mokymo ir konsultavimo paslaugas savivaldybėje teikia 14 lentelėje nurodytos organizacijos.
14 lentelė. Organizacijos, teikiančios neformalaus ugdymo paslaugas
Organizacijos
Neformalaus mokymo, konsultavimo temos
Organizacija
tipas
ir pobūdis
Jurbarko Švietimo
Švietimo įstaiga
Profesinis orientavimas, konsultavimas
centras
Bendrojo lavinimo
Švietimo įstaigos Profesinis orientavimas, konsultavimas,
mokyklos
verslumo ugdymas, įvairus neformalus
ugdymas (popamokinė veikla), atstovavimas
(savivaldos)
Kultūros centrai
Kultūros įstaigos Meninis ugdymas, saviraiška
Neformalaus
Neformalaus
Meninis, sportinis ugdymas, saviraiška,
ugdymo įstaigos
ugdymo įstaigos gebėjimų tobulinimas.
(meno mokykla,
sporto centras)
Sutrikusio intelekto Socialines
Jaunuolių su negalia priežiūra dieną, veikla
jaunuolių darbo
paslaugas
susijusi su menine saviraiška, per rankdarbius.
centras
teikianti įstaiga
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinami mokymai, kvalifikacijos tobulinimo
kursai asmenims dirbantiems su jaunimu. Per ketverius metus finansuoti penki projektai,
skirti su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui stiprinti, tačiau bendradarbiavimas
tarp savivaldybės ir tokį darbą dirbančių asmenų vertinamas kaip ne itin glaudus (įvertintas 2
balais iš galimų 5). JRK nuomone, asmenų, dirbančių su jaunimu, pagrindinis poreikis yra
atviras darbas su jaunimu, kūrybiškas idėjų įgyvendinimas.
Absoliučiai visi tyrime dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai manė,
kad neformalaus ugdymo jaunimui savivaldybėje pakanka, tačiau toks ugdymas nėra visiems
prieinamas.
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12 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=4

Taip

0,0

Ne, nepakanka

0,0

Taip, bet ne visiems prieinama

100,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, nuo 2008 m. savivaldybė surengė ir finansavo
devynis projektus, užtikrinančius asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje,
apsikeitimą informacija ir patirtimi. Tam skirta beveik pusantro tūkstančio litų.
JRK, kalbėdama apie jaunimo poreikius Jurbarko rajono savivaldybėje, pabrėžė, jog, jos
nuomone, yra poreikis atviram darbui su jaunimu, t.y. ne šeimoje, ne mokykloje, o saugioje
aplinkoje, kur rasti sau vietą galėtų bet kuris jaunuolis, kad ir neturintis specialių gebėjimų
(kurių reikia meno mokykloje ar sporto centre).

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 4
Metodikos indikatorių.
15 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
neformalus
ugdymas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
mokymai ir
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai
Savivaldybė
Neidentifikuota.
Stiprinti bendradarbiavimą
ir konsultavimas
organizuoja ir
tarp savivaldybės ir jaunimo
finansuoja jaunimui
/ su jaunimu dirbančių
skirtus mokymus bei
organizacijų, kad būtų pilnai
konsultavimą.
išsiaiškinti poreikiai
Organizacijose
mokymams bei neformaliai
atliekami mokymų
veiklai.
kokybės vertinimai.
Rūpintis veiklos įvairove –
užtikrinti ne tik gebėjimais
Asmenys, dirbantys Savivaldybėje veikia
Neidentifikuota.
grįstą lavinimą (pvz.,
su jaunimu
pakankamai daug
muzikos mokyklos, šokiai ir
organizacijų,
pan.), tačiau ir turiningą
vykdančių
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Jaunimo
neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)

Jaunimo
neformalaus
ugdymo padėtis

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.

neformalaus ugdymo
ir švietimo veiklas, tad
jaunimo poreikiai
neformaliai veiklai yra
patenkinami.
Įgyvendinami
mokymai,
kvalifikacijos
tobulinimo kursai
asmenims dirbantiems
su jaunimu.
Finansuojami
projektai, skirti su
jaunimu dirbančių
asmenų
bendradarbiavimui
stiprinti. Veiklos
savivaldybėje jaunimui
pilnai pakanka

laiko praleidimą jaunimui,
neturinčiam ypatingų
gebėjimų.
Toliau organizuoti mokymus
dirbantiems su jaunimu,
kelti kvalifikaciją

Neformalaus ugdymo
veiklų įvairovė.
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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
Jurbarko rajono savivaldybė nuolat informuoja visas jaunimo organizacijas, veikiančias
savivaldybėje - organizacijas, priklausančias „Apvaliajam stalui“, neformalias jaunimo grupes,
veikiančias savivaldybėje, su jaunimu dirbančias savivaldybės institucijas. Tai daroma
pasitelkiant visas informavimo priemones - informacija savivaldybės puslapyje, el. paštu,
teikiant informaciją spaudoje / televizijoje, per informacinius renginius, plakatais ir
skrajutėmis, pristatant jaunimo politiką įvairiuose renginiuose ir neformaliais kanalais. Labai
džiugu, jog savivaldybės internetiniame puslapyje yra labai lengvai randama skiltis
„Jaunimui“, kur pateikiamos su jaunimu susiję naujienos, organizacijos, naudingos nuorodos
bei teisės aktai.
Savivaldybės naudojami informavimo kanalai taip pat priimtini organizacijoms – apklausoje
dalyvavę organizacijų atstovai teigė, jog jiems priimtiniausia / patogiausia informaciją iš
savivaldybės gauti elektroniniu paštu bei rasti ją savivaldybės puslapyje (13 pav.).
13 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų
proc. N=4
El. paštu iš jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

100,0

Savivaldybės internetinėje
svetainėje

75,0

Iš informacijos vietinėje
spaudoje

25,0

Neformaliais kanalais

25,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Per pastaruosius ketverius metus įvyko 11 savivaldybės organizuotų diskusijų tarp
savivaldybės atstovų ir jaunimo bei jaunimo organizacijų jaunimo politikos įgyvendinimo
klausimais, kuriose iš viso dalyvavo virš 500 jaunuolių.
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14 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Atsakymų proc. N=4

Projektų finansavimo galimybes

100,0

Savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui
aktualiais klausimais

50,0

Savivaldybės įgyvendinamus
projektus jaunimui

50,0

Jaunimui aktualius renginius

50,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės, visi apklausos dalyviai išskyrė
projektų finansavimo galimybes (14 pav.). Taip pat matyti, jog jaunimas domisi, kas vyksta
savivaldybėje – jie gauna savivaldybėje svarstomus ir priimamus jaunimo politikos
aktualijoms priskirtinus sprendimus, įgyvendinamus projektus jaunimui. Nors šie aspektai
buvo nurodyti ir tarp tų, kuriais informacijos trūksta labiausiai, visgi „gavėjų“ procentinės
dalys yra didesnės nei tų, kurių manymu, informacijos šiais klausimais nepakanka (15 pav.).
15 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=4
Informacijos apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui aktualiais
klausimais,

25,0

Informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus
jaunimui,

25,0

Informacijos apie projektų
finansavimo galimybes,

25,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės informacijos išsamumą dauguma respondentų vertino kaip pakankamą ar
vidutinišką (16 pav.).
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16 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=4
Pakankamai išsamiai

50,0

Vidutiniškai

25,0

Labai prastai

25,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje yra siekiama užtikrinti informacijos
sklaidą dėl specifinės informacijos jaunimui per visus įmanomus sklaidos kanalus, kurie yra
populiarūs jaunimo tarpe – persiunčiama aktuali informacija suinteresuotiems asmenims, ji
platinama spaudoje, tinklalapiuose, vietinėje TV, diskusijų, renginių metu.
Taip pat patys jaunuoliai skatinami rengti straipsnius, rinkti ir platinti informaciją, įsitraukti į
viešinimą, kurti renginių reklamą ir pan. Kartą per metus savivaldybėje vykdomi
informuotumo tyrimai, ir, pasak JRK, informacijos pateikiama tikrai pakankamai; pagrindinė
darbo su informacija kryptis yra padidinti jaunimo motyvaciją ir suinteresuotumą domėtis
pateikiama informacija – tam pasiekti konsultuojamasi su jaunimu, kokia informacija jiems
yra aktuali, kur ji jiems greičiausiai prieinama, kokia forma turėtų būti pateikiama ir pan.

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Jaunimo organizacijos bei organizacijos, dirbančios su jaunimu, apie savo vykdomą veiklą
dažniausiai informuoja per informacinius renginius bei neformaliais kanalais, o tokie kanalai
kaip elektroninis paštas, organizacijų internetinės svetainės lieka neišnaudojami (17 pav.).
17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? N=4
Per informacinius renginius

75,0

Neformaliais kanalais

75,0

Vietinėje spaudoje

50,0

Plakatais ir skrajutėmis

50,0

Kitose savivaldybės jaunimui
skirtose svetainėse

50,0

El. paštu

25,0

Savo internetinėje svetainėje

25,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausos dalyviai neteikė konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti jaunimo
informuotumą apie savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką – jų, kaip ir JRK nuomone,
informacijos yra pateikiama pakankamai.
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6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Jaunimui aktuali informacija pateikiama vietinėje spaudoje – rajono laikraštis „Šviesa“
mėnesio pabaigoje leidžia jaunimui skirtą priedą „Žvilgsnis“, mokyklos turi savo laikraščius.
Taigi, specialiai tik jaunimui skirtų leidinių nėra, bet rajono vietinėje spaudoje ir televizijoje
yra skiltys arba rubrikos, skirtos jaunimui. Taip pat informacija prieinama socialiniuose
tinkluose bei mokyklų, bendruomenių tinklalapiuose.
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad jų
atstovaujamos organizacijos bendradarbiauja su žiniasklaida, siekdamos teikti aktualią vietos
jaunimui informaciją. Savivaldybė yra sudariusi sąlygas nemokamai pristatyti jaunimo
organizacijų vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones ir visos organizacijos sėkmingai šia
galimybe naudojasi – galbūt dėl to, jų nuomone, žiniasklaida jaunimo klausimus analizuoja ir
pristato pakankamai išsamiai (18 pav.).
18 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5,
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=8

Pristatomos aktualios jaunimo ir
jaunimui skirtos iniciatyvos

3,8

Analizuojamos jaunimo
problemos

3,8

Plačiai ir visapusiškai pristatoma
jaunimo tematika

3,5

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
16 lentelėje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 6
Metodikos indikatorių.
16 lentelė. Skyriaus 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 aktyviai informuoja
Neidentifikuota.
Analizuoti jaunimui
informavimas apie
jaunimo atstovus apie
pateikiamos
jaunimo politiką
savivaldybės jaunimo
informacijos
politiką, projektų
efektyvumo ir
vykdymą bei finansavimą
prieinamumo niuansus.
visais įmanomais
Ištirti, kokie
kanalais. Išsami
informacijos pateikimo
informacija pateikiama
kanalai jaunimui yra
savivaldybės tinklapyje
labiausiai priimtini ir
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Jaunimo
informavimas
(6 Metodikos
indikatorius)
Jaunimo veiklos
žinomumas

Jaunimo leidiniai

Erdvė jaunimui
vietinėje
žiniasklaidoje

Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
jaunimą apie jaunimo politiką.
Stipriosios sritys
Jaunimas yra labai gerai
informuotas apie
jaunimo veiklos
galimybes savivaldybėje.
Skiltys vietinėje
žiniasklaidoje, rubrikos
vietinėje TV, mokyklų
laikraščiai
Visos galimybės
nemokamai skelbti
informaciją.
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Tobulintinos sritys
Neidentifikuota.

Neidentifikuota.

Neidentifikuota.

Rekomendacijos
patogiausi. Ištirti, ar
reikia tobulinti
informacijos pateikimo
formas, ar tinkamas
informacijos pateikimo
reguliarumas /
intensyvumas. Ištirti,
kokių sričių informacija
yra labiausiai
pageidaujama.
Didinti jaunimo
motyvaciją domėtis
pateikiama informacija,
ir toliau išlaikyti esamą
informavimo lygį.

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
Pagrindinė Jurbarko rajono savivaldybėje jaunimo politiką integruojanti struktūra yra
Jaunimo reikalų taryba, kurios šeši nariai yra deleguoti Jurbarko rajono jaunimo organizacijų,
o kiti šeši atstovai yra deleguoti iš Jurbarko rajono savivaldybės institucijų, įstaigų ir kitų
institucijų, dirbančių su jaunimu ir jaunimo organizacijomis, taip pat Jurbarko rajono
savivaldybės administracijos, savivaldybės Tarybos. JRT posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą
per ketvirtį. Šiais metais įvyko 7 posėdžiai. Iki 2011 m. liepos 7 d. – 3 posėdžiai.
Pagrindinis JRT tikslas – aktyvesnės jaunimo veiklos skatinimas, dalyvavimas koordinuojant,
inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą, palaikant dialogą tarp rajono jaunimo ir
savivaldybės tarybos bei savivaldybės administracijos.
JRT funkcijos:
 jaunimo problemų ir poreikių analizė,
 jaunimo situacijos tyrimų inicijavimas,
 siūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo rengimas,
 jaunimo veiklos finansavimo prioritetų nustatymas,
 darbas jaunimo nusikalstamumo prevencijos ir socialinės integracijos srityse,
 informacijos apie jaunimo organizacijas ir jų patirtį sklaida.
JRT posėdžiuose sprendžiami klausimai: projektų, jaunimo iniciatyvų finansavimas, veiklos
plano rengimas, veiklos prioritetų nusistatymas, siūlymų savivaldybės tarybai teikimas, pvz.,
dėl pritarimo Tauragės apsk. Vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko r. Policijos
komisariatui siūlymui drausti nepilnamečiams rūkyti Jurbarko rajono viešosiose vietose
(2010 m.).
Kaip jau buvo minėta, jaunimo atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės tarybos
(komitetų, komisijų) posėdžiuose, ta galimybe aktyviai naudojasi (nors dar didesnis jų
aktyvumas užtikrintų sėkmingą jaunimo interesų atstovavimą) ir teikia savo pasiūlymus dėl
jaunimo politikos įgyvendinimo.
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7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jaunimo politika Jurbarko rajono savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai –
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo klausimus į įvairių skyrių
darbą. Spręsdami jaunimo klausimus, bendradarbiauja Vaiko teisių apsaugos skyrius,
Švietimo skyrius, Kultūros skyrius.
Atsakydami į apklausos klausimą, ar jaunimo politikos prioritetai ir priemonės įvardinti
savivaldybės strateginiame plane bei savivaldybės skyrių veiklos planuose, savivaldybės
administracijos atstovai pažymėjo, kad JP klausimai įtraukiami į savivaldybės strateginį planą,
be to, jaunimo politikos prioritetai ir priemonės taip pat numatyti skyriaus, kuriame jie dirba,
veiklos planuose.
Skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje dalyvaudami diskusijose, darbo
grupėse, komisijose – tokiu būdu dalinamasi informacija, ieškoma problemų sprendimų
būdų (19 pav.). Taip pat teikiami savivaldybės tarybos sprendimų projektai įvertinimui,
išvadų pateikimui. Savivaldybės atstovai taip pat teigė, jog bendradarbiavimas vyksta per
JRT.
19 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje
įgyvendindami jaunimo politiką? Proc. atsakiusiųjų. N=3
Dalyvaudami Jaunimo reikalų tarybos
veikloje

66,7

Rengdami savivaldybės strateginį planą

66,7

Rengdami bendrus jaunimui skirtus
projektus

33,3

Rengdami jaunimo politikos
įgyvendinimą reglamentuojančius teisės
aktus

33,3

Dalyvaudami savivaldybės tarybos
posėdžiuose

0,0

Šaltinis: Jurbarko organizacijų apklausa, 2011

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Kaip jau buvo minėta, įgyvendinant JP, aktyviai bendradarbiauja savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos, Švietimo, Kultūros skyriai.
Į struktūras ir bendras darbo grupes, kurios sukurtos jaunimui aktualių klausimų sprendimui,
įtraukti ir politikai, administracijos atstovai, savivaldybei pavaldžios įstaigos, su jaunimu
dirbančios NVO bei jaunimo organizacijos.
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Taip pat bendradarbiaujama su tokiomis institucijomis kaip rajono kultūros centrai, jaunimo
organizacijos, VVG „Nemunas“, rajono bendrojo lavinimo mokyklos, neformaliojo ugdymo
įstaigos, Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Jurbarko rajono policijos
komisariatas, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, JRD, kitų rajonų savivaldybės ir kt.

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. 139-7112);
 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.
A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653);
 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).
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybės įgyvendinamos jaunimo
politikos priemonės, išdėstytos Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje,
iš esmės atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus – detalizuojami pagrindiniai
savivaldybės jaunimo politikos principai, nusakomos jaunimo politikos įgyvendinimo sritys,
apibrėžiamos organizacijų funkcijos.
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui10. Savivaldybėje įgyvendinamos šios nacionalinės
programos, kurios visos ar jų dalis yra skirta jauniems žmonėms: Jaunimo politikos plėtros
savivaldybėse 2010-2012 metų programa, Nacionalinė jaunimo politikos 2011-2019 metų
plėtros programa, Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų
programa.
Įgyvendinant jaunimo politikos tikslus, naudojamasi Kaimo plėtros fondu, EACEA „Europe for
Citizens“ bei JRD programomis.
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Jurbarko rajono
savivaldybės įgyvendinamos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos
prioritetus.

10

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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7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 7
metodikos indikatorių.
17 lentelė. Skyriaus 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
Savivaldybėje veikia
Neidentifikuota.
Kadangi tarpinstitucinis
integruojančios
Jaunimo reikalų
bendradarbiavimas yra
struktūros
taryba, pilnateisiškai
labai gerai
dalyvaujanti
reglamentuojamas ir
savivaldybės jaunimo
užtikrinamas efektyvus jo
politikos formavime
veikimas, pagrindinė
ir įgyvendinime.
rekomendacija būtų
skatinti jaunimo aktyvumą
Jaunimo politikos
Konkrečios jaunimo
Atskirų skyrių
dalyvauti sprendžiant
integravimas
politikos priemonės
įgyvendinamose
jaunimo politikos
savivaldybės
numatytos
programose nėra
klausimus, išanalizuoti
strateginiuose
strateginiame
numatyti darbo su
jaunimo norus, galimybes
dokumentuose ir
savivaldybės plane.
jaunimu prioritetai.
ir poreikį jaunimo atstovus
įvairių sričių (kultūros,
įtraukti į jau veikiančias
sporto, socialinių
tarpžinybines darbo
reikalų ir kt.) veiklų
grupes ir tinklus.
programose, planuose
Tarpžinybinių ir
Skirtingi savivaldybės Neidentifikuota.
tarpsektorinių
padaliniai
bendradarbiavimo
bendradarbiauja
tinklų praktinis
spręsdami jaunimo
veikimas
politikos klausimus
per JRT.
Savivaldybės
Įgyvendinamos
Daugiau orientavimosi
įgyvendinamų
priemonės atitinka
į jaunimo poreikių
programų ir priemonių nacionalinės jaunimo tyrimus.
atitikimas nacionalinės politikos prioritetus.
jaunimo politikos
prioritetams
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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 būdais11. 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. 18 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.
18 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra.
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir
problemas įgyvendinant naudą visuomenei.
politikos tikslus.
11

Peržiūra
Konsensuso formavimas
dėl politikos krypties
kaitos.

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

42

Veikla

Stebėsena
Duomenų rinkimas.

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

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių.

Peržiūra
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, ar ir 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
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, kas 2 – 5 metus Jurbarko rajono savivaldybė
atlieka jaunimo situacijos tyrimus. Paskutinis toks tyrimas buvo atliktas 2008 m, jį iniciavo ir
vykdė jaunimo reikalų koordinatorė. Pagrindinės tyrimo temos – jaunimo organizacijų
prieinamumas ir patrauklumas, jaunimo laisvalaikio prioritetai
2008 m. atlikto tyrimo duomenys nėra patalpinti savivaldybės tinklalapyje, tačiau 2009 m.
sausio mėn. buvo viešai pristatyti jaunimui, su jaunimu dirbantiems, politikams bei kitoms su
jaunimu susijusioms institucijoms bei organizacijoms. Tyrimo duomenys yra prieinami – jo
rezultatais gali naudotis visi, kuriems jie reikalingi (jau yra pasinaudoję VVG „Nemunas“
rengiant organizacijos strategiją, taip pat asmenys, organizacijos, rašantys programas,
projektus ar kitus darbus).

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Jaunimo situaciją, jaunimo politikos įgyvendinimą apžvelgia JRK metų veiklos ataskaitose, o
savivaldybėje egzistuoja duomenų bazės apie jaunimo situaciją – yra kaupiama informacija
apie jaunimo organizacijų skaičių, jų, narių skaičių, jaunimo prioritetus, problemas (renkama
atskirų diskusijų metu). Studijos viešai neprieinamos, tačiau kreipiantis į savivaldybę
duomenys yra suteikiami.
Apsikeičiant, papildant ar atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją savivaldybėje,
savivaldybė bendradarbiauja su šiomis institucijomis: Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto
centras, meno mokykla, kultūros centrai, bendrojo lavinimo mokyklos, Tauragės teritorinės
darbo biržos Jurbarko skyrius, Jurbarko rajono policijos komisariatas.
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8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama, ar ieškoma geriausių
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir / ar išoriniai vertinimai / įsivertinimai
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose.
Savivaldybėje nėra atliekamas sistemingas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, tuo
tarpu apie pusę apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė vykdančios vidinius savo veiklos
įsivertinimus. Trečdalis savivaldybės administracijos atstovų taip pat pažymėjo vykdantys
tokius 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.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Jurbarko rajono savivaldybėje tyrimais grįstas
sprendimų priėmimas yra pakankamai dažna praktika – panašu, jog dėka kaupiamos
informacijos ir atliekamų situacijos tyrimų savivaldybės darbuotojai puikiai orientuojasi
savivaldybės jaunimo situacijoje ir gali įgyvendinti tikraisiais jaunimo poreikiais grįstą
jaunimo politiką.
Savivaldybės surinkti duomenys savivaldybės administracijos dažniausiai naudojami
tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą – rengiant veiklos planus, projektus, strategijas.
Kitų organizacijų atstovai tokiais duomenimis naudojasi pakankamai retai, ir to priežastis –
nežino, kad tokie yra prieinami.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastarųjų trejų metų laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios
šalys, ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, viena reikšmingiausių naujovių siekiant jaunimo
politikos tikslų savivaldybėje yra pradėta įgyvendinti mobili jaunimo laisvalaikio programa,
finansuojama iš Kaimo plėtros fondo, kurį administruoja VVG „Nemunas“. Tarp naujovių taip
pat minėta priimta jaunimo politikos koncepcija, jaunimo veiklos skatinimo projektų
finansavimo tvarka.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 5 ir 8
Metodikos indikatorius.
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19 lentelė. Skyriaus 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 į
indikatoriai)
jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Kas 2 – 5 metus Jurbarko
Tyrimų pakartojimo
Toliau palaikyti
klausimais vykdytojai. rajono savivaldybė,
dažnis..
jaunimo situacijos
Tyrimų įvairovė,
inicijuojama JRK, atlieka
tyrimų atlikimą.
kokybė ir
jaunimo situacijos tyrimus.
Savivaldybėje turėtų
naudingumas
būti įdiegtas
sistemingas jaunimo
Duomenys apie
Kaupiami savivaldybėje Neidentifikuota.
politikos
jaunimą
apie jaunimo organizacijų
įgyvendinimo
skaičių, jų, narių skaičių,
vertinimas, kad būtų
jaunimo prioritetus,
galima objektyviai
problemas.
įvertinti pasiektus
Jaunimo politikos
Dalis jaunimo ir su jaunimu
Neatliekamas
įgyvendinimo
dirbančių organizacijų vykdo sistemingas jaunimo rezultatus.
vertinimas
vidinius savo veiklos
politikos
įsivertinimus.
įgyvendinimo
vertinimas.
Tyrimų rezultatų ir
Renkami duomenys apie
Neidentifikuota.
kitų duomenų
jaunimą naudojami
panaudojimas
tobulinant jaunimo politikos
įgyvendinimą – rengiant
veiklos planus, projektus,
strategijas.
Inovacijų taikymas ir
Jaunimo politikos klausimai
Neidentifikuota.
plėtra formuojant bei
įtraukti į savivaldybės
įgyvendinant jaunimo strateginį veiklos planą.
politiką
Mobili jaunimo laisvalaikio
programa, jaunimo veiklos
skatinimo projektų
finansavimo tvarka.
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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
Jurbarko rajono savivaldybė yra užmezgusi ryšius su kitų šalių jaunimo politiką
formuojančiomis ir įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis – dažniausiai bendraujama
su Lichtenbergo, Krailsheimo (Vokietija), Lakdalio (Belgija), Bogensės (Danija) ir Nemano
(Kaliningradas) savivaldybių atstovais.
Intensyviausias bendradarbiavimas su užsienio šalimis vyksta per tarptautinius jaunimo
mainus – nuo 2008 metų organizuoti penki jaunimo mainai tarp užsienio partnerių.
Užsienio šalių geroji praktika taikoma įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje,
pavyzdžiui, mobili jaunimo laisvalaikio programa parengta pagal Velso patirtį, pagal
Vokietijos patirtį rengiama socialinės erdvės analizė. Taip pat rengiamas tarptautinis
projektas atviro jaunimo centro įkūrimui.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos 9 Metodikos
indikatorių.
20 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai
ryšiai ir
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
bendradarbiavimas
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
(9 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas Vykdomi tarptautiniai Nenustatyta.
Palaikyti ir plėsti
su kitomis šalimis
jaunimo mainai.
tarptautinio
jaunimo politikos
Taikoma geroji
bendradarbiavimo JP srityje
įgyvendinimo
užsienio šalių patirtis
apimtis. Siekti į tarptautinių
klausimais
jaunimo politikos
projektų įgyvendinimą
įgyvendinimo srityje.
įtraukti kuo įvairesnių
interesų grupių jaunimą.
Dalintis gerąja patirtimi su
kitomis savivaldybėmis.
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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.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, sėkmingos praktikos pavyzdžiu savivaldybėje
gali būti laikoma tarptautinė jaunimo stovykla Jurbarkas – Lakdalis (Belgija). Šis tarptautinis
bendradarbiavimas vyksta jau 15 metų, kas antrus metus įsitraukiant vis naujiems dalyviams
(dalyvių skaičius vidutiniškai siekia 100). Keletą metų dalyvavo kartu jaunimas iš Danijos
(Bogensė) ir Kaliningrado srities(Nemanas). Šio projekto tikslas – jaunimo dalyvavimas,
tarpkultūrinis bendravimas, gebėjimų ugdymas per aktyvią veiklą ir ieškant alternatyvių
būdų. Pristatomos kultūros, įtraukiami vaikai iš vaikų globos namų bei su lengva negalia.
Prie gerosios praktikos pavyzdžių, galima būtų priskirti ir bendradarbiavimo sutartis tarp
policijos, savivaldybės, bendruomenių sąjungos ir jaunimo organizacijų sąjungos.
Paminėtinas ir projektas „3L" – jaunimo skatinimas patiems organizuoti savo laisvalaikį.
Įgyvendinant šį projektą organizuojamos tarpinstitucinio bendradarbiavimo diskusijos,
projektai, skirti kaimo jaunimui.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (21 pav.).
21 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 atitinka nacionalinės
jaunimo politikos kryptis. Jaunimo politikos įgyvendinimo priemonės yra numatomos
atsižvelgiant į savivaldybės jaunimo situaciją ir poreikius. Pagal šį kriterijų Jurbarko rajono
savivaldybė yra vertinama gerai12.
Siekiant didesnio JP įgyvendinimo efektyvumo, reikėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:
 pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui
 pagalba jaunoms šeimoms, įskaitant būsto problemas,
 jaunimo užimtumo skatinimas (sprendžiant nedarbo problemą bei iš jo išaugančias
kitas problemas – mažų pajamų, būsto įsigijimo, mažesnių galimybių, pasyvumo,
motyvacijos trūkumo);
 jaunimo aktyvumo skatinimas.

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra pilnai integruoti į kitas viešosios politikos sritis
– jie įtraukti į savivaldybės strateginį planą, o bendradarbiavimas iš esmės vyksta per
Jaunimo reikalų tarybą, kurioje, esant reikalui, bendradarbiauja visų suinteresuotų
12

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, „prastaividutiniškai“ ir „labai gerai“.

48

savivaldybės skyrių darbuotojai - bendradarbiauja Švietimo skyrius, Vaiko teisių apsaugos
skyrius, kviečiami ir jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai. Pagal šį kriterijų
Jurbarko rajono savivaldybė yra vertinama gerai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Jurbarko rajono savivaldybėje jaunimui užtikrintos visos galimybės dalyvauti posėdžiuose bei
teikti pasiūlymus, vis tik, jaunimas galėtų dar labiau šiomis galimybėmis naudotis. Reikėtų
skatinti jaunimą aktyviau įsitraukti į savivaldą. Jaunimo atstovų nuomone, savivaldybėje
atsižvelgiama į jaunimo atstovų siūlymus dėl veiklos ar politikos tobulinimo, savivaldybė
gerai įtraukia jaunimą priimant sprendimus dėl veiklos, susijusios su jaunimu. Taigi, galima
daryti išvadą, jog jaunimas yra pakankamai įtakinga (ar turinti visas galimybes tokia būti)
grupė savivaldybėje, priimant jiems aktualius sprendimus. Pagal šį kriterijų Jurbarko rajono
savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje egzistuoja duomenų bazės apie jaunimo situaciją - yra kaupiama informacija
apie jaunimo organizacijų skaičių, jų, narių skaičių, jaunimo prioritetus, problemas. Kas keleri
metai yra atliekami jaunimo situacijos tyrimai. Taigi, nors nėra atliekamas jaunimo politikos
vertinimas, galima spręsti, kad Jurbarko rajono savivaldybė yra pakankamai gerai informuota
apie jos teritorijoje gyvenantį jaunimą, jo poreikius ir galimybes. Tad tyrimais / informacijos
analize pagrįstas sprendimų priėmimas nėra retas dalykas savivaldybėje - darbuotojai puikiai
orientuojasi savivaldybės jaunimo situacijoje ir gali įgyvendinti tikraisiais jaunimo poreikiais
grįstą jaunimo politiką. Vis dėlto, savivaldybėje kol kas nėra sukurta jaunimo situacijos
stebėsenos ir jaunimo poreikių tyrimo sistema, todėl pagal šį kriterijų Jurbarko rajono
savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Vertinimo metu nebuvo surinkta duomenų, kad Jurbarko rajono savivaldybė orientuotųsi ne
tik į jaunimą apskritai, bet ir į tam tikras jo grupes – išskyrus daugiau dėmesio reikalaujančias
jaunas šeimas, socialiai pažeidžiamą jaunimą bei jaunimą, neturintį nuolatinio darbinio
užimtumo. Pagal šį kriterijų Jurbarko rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Jurbarko rajono savivaldybėje sukurtos visos prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui:
veikia Jaunimo reikalų taryba, sėkmingai dirba JRK, su JRT pagal poreikį bendradarbiauja kitų
savivaldybės skyrių atstovai bei kitos institucijos. Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo
sąlygos, įskaitant garantuojamas palankias sąlygas tobulintis ir kelti kvalifikaciją. Natūralu,
kad esant tokiai situacijai, vienintelis trūkumas yra nepakankamas skiriamų lėšų kiekis – nors
savivaldybė patenkina apie 90 procentų jaunimo organizacijų ir neformalių grupių prašymų
finansuoti, turėdama daugiau lėšų, ji galėtų dar sėkmingiau vykdyti veiklą. Pagal šį kriterijų
Jurbarko rajono savivaldybė yra vertinama gerai.
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Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą,
kokiu mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėje
veikiančių 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.
20 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=7
Savivaldybės administracijų atstovai
Užtikrinant jaunimo
dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

3,3

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

3,3

Kitos organizacijos
3,3

3,5

Jaunimui skirto neformalaus švietimo
plėtroje

3,0

3,0

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir
verslumą

3,0

2,8

Rūpinantis jaunimo sveikata ir
priklausomybių prevencija

3,0

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

2,5

2,3

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

1,3

2,8

2,0

Šaltinis: Jurbarko rajono organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama
jaunimo politika pasiekė pakankamai svarių ir pastebimų rezultatų, taigi, Jurbarko rajono
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos rezultatyvumas yra vertintinas gerai. Nuolat
vykdoma sėkminga veikla tiek visos savivaldybės mastu, tiek kiek priklauso JRK pagal
darbuotojo kompetenciją.
Savivaldybėje užtikrinamas tarpinstitucinis ir tarpžinybinis bendradarbiavimas, į veiklą
naudojant įvairias priemones (pavyzdžiui, mokymus, renginius) stengiamasi įtraukti jaunimą.
Jaunimas yra nuolat ir naudojant visus įmanomus kanalus informuojamas apie veiklos
galimybes savivaldybėje bei turi visas galimybes dalyvauti sprendžiant jiems aktualius
klausimus savivaldybėje bei jaunimo organizacijų savivaldoje.
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Jurbarko rajono savivaldybė išsiskiria jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų,
bendruomenių, neformalių jaunimo organizacijų gausa bei aktyvia, intensyvia ir kryptinga
savivaldybės ir JRK veikla, orientuota į jaunimą bei jaunimo politikos įgyvendinimą.
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52

Interviu data
Bendrauta nuosekliai
rengiant ataskaitos
tekstą
2012-05-10

Viešosios politikos ir vadybos
institutas
Gedimino pr. 50
LT-01110 Vilnius
Tel. +370 5 2620338
Faks. +370 5 2625410
info@vpvi.lt
www.vpvi.lt

