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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.
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra:
1. siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių
jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros,
nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos
savivaldybėse;
2. skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Kaišiadorių rajono savivaldybėje,
joje įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Kaišiadorių rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo
lenteles, bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. lapkričio mėnesį buvo atlikti du interviu su Kaišiadorių rajono
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore (JRK) ir rajono jaunimo organizacijos
atstove;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo trys
savivaldybės administracijos atstovai ir keturių Kaišiadorių rajone veikiančių
organizacijų atstovai, iš jų vienos jaunimo organizacijos, dviejų su jaunimu dirbančių
organizacijų ir vienos vietos bendruomenės 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
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje yra du miestai – Kaišiadorys ir Žiežmariai, trys
miesteliai – Kruonis, Rumšiškės ir Žasliai bei 401 kaimas. Vertinimo tikslams savivaldybei
priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos savivaldybes pagal kaimiškumo
laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir
„miesto“. Šių grupių atskyrimui taikytos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) naudojamos kiekybinės ribos1. Atsižvelgiant į tai, kad Kaišiadorių rajone
kaime gyvenantys gyventojai sudaro apie 61 proc., pagal šį kriterijų Kaišiadorių rajono
savivaldybė priskiriama „kaimo“ savivaldybių kategorijai.
Savivaldybės atstovų pateiktais statistiniais duomenimis 2011 m. pradžioje jaunimas (14-29
metų) sudarė 20,6 proc. visų Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų (1 lentelė).
1 lentelė. Gyventojų skaičius Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje
Iš viso
Gyventojų skaičius
Gyventojų skaičius
Jaunimo skaičius
gyventojų
miestuose
miesteliuose ir kaimuose
savivaldybėje
34501
13017
21135
7336
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis2.
Iš viso Kaišiadorių savivaldybėje 2011 m. pradžioje gyveno 3 784 vaikinai ir 3 552 merginos
Duomenys pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 2011 m. pradžioje
Merginų
Vaikinų
Iš viso
Miestuose
936
989
1925
Kaimuose
2616
2795
5411
Bendras skaičius rajone
3552
3784
7336
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Kaišiadorių savivaldybėje 2011 metų pradžioje gyveno 5 jauni žmonės, neturintys Lietuvos
Respublikos pilietybės. 29 jauni žmonės buvo įtraukti į policijos apskaitą, 25 jaunuoliai buvo
registruoti kaip sergantys priklausomybės ligomis.
Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančias bendrojo lavinimo mokyklas lankė 1 670
jaunuolių, iš jų: kaime – 915, mieste – 755. Neformaliojo ugdymo įstaigas lankė 258
jaunuoliai, iš jų: mieste – 204, kaimuose veikiančius neformalių švietimo įstaigų filialus – 54.
Miestuose esančias profesinio rengimo mokyklas lanko 392 jauni žmonės, suaugusiųjų

1

2

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
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.

5

mokyklas – 127. Kaišiadorių specialiąją internatinę mokyklą lanko 40 jaunuolių.
Besimokančiųjų jaunų žmonių įvairiose Kaišiadorių rajone veikiančiose ugdymo įstaigose
pasiskirstymas pagal lytį pateikiamas 3 lentelėje.
3 lentelė. Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigose besimokančių jaunų žmonių skaičius
Kaišiadorių
Bendrojo
Profesinio Neformalaus
Suaugusiųjų
specialioji
lavinimo
rengimo
švietimo
mokyklose
internatinė
mokyklose mokyklose
įstaigos
mokykloje
Merginos
865
244
142
77
13
Vaikinai
805
148
116
50
27
Bendras skaičius
1670
392
258
127
40
rajone
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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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 Kaišiadorių rajono jaunimo politiką reglamentuojančių
dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo
politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams:
 Pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje,
struktūra.
 Antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės,
prioritetai.
 Trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai; apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo politikos
kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys,
kurioms skiriama daugiausiai-mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina
savivaldybės ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija,
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Kaišiadorių rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais3 ir Kaišiadorių
rajono savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais. Vertinimui pateikti dokumentai
išvardijami 4 lentelėje.
4 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir
kiti dokumentai
Dokumentas
Patvirtintas (metai)
Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 m. strateginis planas
2011
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginis 2011–2013
2011
metų veiklos planas
Neformaliojo ugdymo programa4
2011
5
Viešųjų juridinių asmenų veiklos rėmimo programa
2011

3

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.
Įtvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginiame 2011–2013 metų veiklos plane
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Dokumentas
Patvirtintas (metai)
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2011 m. mokinių ir jaunimo kūrybinių
2011
projektų ir programų konkurso nuostatai ir paraiškos forma
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2010 m. jaunimo ir jaunimui
organizuojamų renginių bei mokinių ir jaunimo bendrų su Lietuvos ar
2010
užsienio partneriais renginių rėmimo tvarka
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2010 m. jaunimo organizacijų sąjungų
2010
ir jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimo tvarka
Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo, neįgaliųjų, sporto, kultūros ir
socialines paslaugas teikiančių organizacijų ir kaimo bendruomenių
2010
bei jų sąjungų registravimo išlaidų kompensavimo nuostatai
Mokinių tarybos nuostatai
2006
Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo planas (aktuali redakcija)
2011
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Iš aukščiau pateikto Kaišiadorių rajono savivaldybės JP formavimo ir įgyvendinimo klausimais
priimtų teisės aktų sąrašo matyti, kad savivaldybėje skiriama daugiau dėmesio JP
įgyvendinimą reglamentuojantiems teisės aktams (savivaldybėje priimta nemažai JP
įgyvendinimui skirtų teisės aktų) nei specialiems JP strateginiams dokumentams.
Kaišiadorių rajono savivaldybėje nėra patvirtintos jaunimo politikos koncepcijos ar
savivaldybės jaunimo politikos strategijos, tačiau pagrindinės JP formavimo kryptys yra
nustatytos Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 m. strateginiame plane,
patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 15 d. sprendimu Nr.
V17-1696 (atnaujinta 2010 m. gegužės 27 sprendimu Nr. V17-108) (toliau – Savivaldybės
strateginis planas) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginiame 2011–
2013 metų veiklos plane, patvirtintame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m.
vasario 24 d. sprendimu Nr. 17-30 (toliau – Administracijos strateginis veiklos planas).
Savivaldybės strateginiame plane yra nustatyti keturi prioritetai. Dviem iš jų –
„Gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ ir „Gyvenimo kokybės gerinimas“ –
įgyvendinti nustatomi su JP formavimu tiesiogiai susiję tikslai, uždaviniai bei priemonės.
Prioriteto „Gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ tikslui „Plėtoti poilsio ir
rekreacijos infrastruktūrą“ pasiekti yra nustatyti šie su JP susiję uždaviniai:
 plėtoti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo infrastruktūrą;
 skatinti aktyvaus poilsio infrastruktūrų plėtrą.
Kaip viena iš priemonių siekiant įgyvendinti uždavinį „Skatinti aktyvaus poilsio infrastruktūrų
plėtrą“, yra numatytas „Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimas ir jaunimo iniciatyvų
skatinimas“6. Galima teigti, kad prioritetui „Gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“
pasiekti nustatytas tikslas „Skatinti kultūros įstaigų modernizavimą ir jų tinklo optimalią
plėtrą“ taip pat dalinai susijęs su savivaldybės vykdoma jaunimo politika, tačiau jam pasiekti
nėra suformuluota konkrečių uždavinių ar priemonių, kurios būtų tiesiogiai susijusios su JP
įgyvendinimu.
Savivaldybės strateginiame plane numatyto prioriteto „Gyvenimo kokybės gerinimas“ tikslas
– „Sukurti lanksčią, teisingą, kiekvienam prieinamą mokymąsi visą gyvenimą užtikrinančią
sistemą“. Šiam tikslui pasiekti nustatyti tokie su JP įgyvendinimu susiję uždaviniai:

5
6

Įtvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginiame 2011–2013 metų veiklos plane
Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 m. strateginis planas, 2007
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tobulinti neformaliojo ugdymo valdymą, pereinant prie tolygiai paskirstytos
atsakomybės ir atskaitomybės;
tobulinti infrastruktūrą plėtojant naujas neformaliojo ugdymo (švietimo) paslaugas ir
neformaliojo ugdymo (švietimo) jungtis;
puoselėti socialiai teisingas, lygias neformaliojo ugdymo (švietimo) galimybes,
gerinant teikiamą paramą.

Prioritetui „Gyvenimo kokybės gerinimas“ įgyvendinti taip pat numatytas tikslas „Mažinti
socialinę atskirtį, užtikrinti švietimo sistemos prieinamumą ir kultūros paslaugų plėtrą bei
sveikatos priežiūros sistemos modernizavimą“, kuriam pasiekti nustatyti šie su JP
įgyvendinimu susiję uždaviniai:
 sudaryti sąlygas viešiesiems juridiniams asmenims gauti paramą veiklai bei pačių
viešųjų juridinių asmenų kūrimuisi;
 skatinti dalyvauti sprendžiant aktualias Kaišiadorių rajono savivaldybės problemas;
 plėtoti paslaugas bendruomenės lygmeniu.
Savivaldybės strateginiame plane nurodytiems uždaviniams įgyvendinti numatytos
atitinkamos priemonės ir numatomas joms įgyvendinti būtinų lėšų poreikis ir finansavimo
šaltiniai.
JP strateginių krypčių nustatymui ypač aktuali Administracijos strateginio veiklos plano
Neformaliojo ugdymo programa, kuri įgyvendina Savivaldybės strateginio plano prioriteto
„Gyvenimo kokybės gerinimas“ tikslą „Sukurti lanksčią, teisingą, kiekvienam prieinamą
mokymosi visą gyvenimą užtikrinančią sistemą“. Šia programa įgyvendinami uždaviniai:
 tobulinti neformaliojo ugdymo valdymą, pereinant prie tolygiai paskirstytos
atsakomybės ir atsiskaitomybės;
 tobulinti infrastruktūrą, plėtojant naujas neformaliojo ugdymo (švietimo) paslaugas
ir neformaliojo ugdymo (švietimo) jungtis;
 puoselėti socialiai teisingas, lygias neformaliojo ugdymo (švietimo) galimybes,
gerinant teikiamą paramą.
Programos uždaviniai ir priemonės bus plačiau aptarti šios ataskaitos 5.3 skyriuje
analizuojant jaunimo neformalaus ugdymo situaciją savivaldybėje.
Administracijos strateginio veiklos plano Viešųjų juridinių asmenų veiklos rėmimo
programa skirta įgyvendinti Savivaldybės strateginio plano prioriteto „Gyvenimo kokybės
gerinimas“ tikslą „Mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti švietimo sistemos prieinamumą ir
kultūros paslaugų plėtrą bei sveikatos priežiūros sistemos modernizavimą“. Šia programa
įgyvendinami uždaviniai:
 sudaryti sąlygas viešiesiems juridiniams asmenims gauti paramą veiklai bei pačių
viešųjų juridinių asmenų kūrimuisi;
 skatinti dalyvauti sprendžiant aktualias Kaišiadorių rajono savivaldybės problemas;
 plėtoti paslaugas bendruomenės lygmeniu.
Svarbu yra tai, kad įgyvendindama šios programos priemones savivaldybė finansuoja su
jaunimu dirbančių organizacijų vykdomas veiklas. Be to, Viešųjų juridinių asmenų veiklos
rėmimo programoje numatyta skatinti jaunimo organizacijų sąjungų ir jaunimo reikalų
tarybos veiklą (JRT) iš dalies finansuojant jų įgyvendinamas iniciatyvas bei organizuojamus
renginius. Programos uždaviniai ir priemonės bus plačiau aptarti šios ataskaitos 4.1 skyriuje
„Parama jaunimui“.
Pastebėtina, kad su Viešųjų juridinių asmenų veiklos rėmimo programos įgyvendinimu yra
tiesiogiai susiję šie JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai: Kaišiadorių rajono
savivaldybės 2010 m. jaunimo organizacijų sąjungų ir jaunimo reikalų tarybos veiklos
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rėmimo tvarka7 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo, neįgaliųjų, sporto, kultūros ir
socialines paslaugas teikiančių organizacijų ir kaimo bendruomenių bei jų sąjungų
registravimo išlaidų kompensavimo nuostatai8.
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2010 m. jaunimo organizacijų sąjungų ir jaunimo reikalų
tarybos veiklos rėmimo tvarkos tikslas – reguliuoti savivaldybės jaunimo organizacijų
sąjungų ir jaunimo reikalų tarybos veiklos finansavimą. Pagal šią tvarką lėšos gali būti
skiriamos savivaldybės jaunimo ar jaunimui organizuojamoms veikloms, kurių iniciatoriai yra
jaunimo organizacijų sąjungos ir jaunimo reikalų taryba, taip pat lėšos gali būti skiriamos
minėtų organizacijų bendroms su Lietuvos ar užsienio partneriais veikloms.
Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo, neįgaliųjų, sporto, kultūros ir socialines paslaugas
teikiančių organizacijų ir kaimo bendruomenių bei jų sąjungų registravimo išlaidų
kompensavimo nuostatuose nustatyta, kad jaunimo, neįgaliųjų, sporto, kultūros, socialines
paslaugas teikiančios organizacijoms, kaimo bendruomenėms ar tokių organizacijų
sąjungoms, kurių buveinė ir (ar) pagrindinė veiklos vieta yra Kaišiadorių rajono savivaldybės
teritorijoje, įsiregistravusioms įstatymų nustatyta tvarka, iš Kaišiadorių rajono viešųjų
juridinių asmenų veiklos rėmimo programos lėšų savivaldybė padengia visą steigimo
dokumentų rengimo, juridinių asmenų registro tvarkytojo paimto atlyginimo dydį už
registravimą ir notaro – už notarinius veiksmus bei suteiktas teisines, technines paslaugas.
Kaišiadorių rajono savivaldybės Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Mokinių tarybos
nuostatais, patvirtintais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto ir socialinių reikalų departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. DS48. Nuostatuose reglamentuojama Mokinių tarybos kompetencija, sudarymo ir veiklos
tvarka, struktūra bei valdymas. Plačiau Mokinių tarybos veikla aptariama ataskaitos 3.4
skyriuje „Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose“.
Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės 2011 m. mokinių ir jaunimo kūrybinių projektų ir
programų konkurso nuostatus9, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento lėšomis finansuojami mokinių ir jaunimo
projektai ir programos, skatinantys mokinių ir jaunimo veiklą, skirtą mokinių ir jaunimo
problemų formulavimui ir jų sprendimui, skatinantys mokinių ir jaunimo dalyvavimą
visuomeninėse iniciatyvose, plėtojantys besimokančio jaunimo savivaldą, skatinantys
mokinių ir jaunimo veiklą, skirtą savivaldybės garsinimui, svarbių švenčių ir sukakčių
paminėjimui ir skleidžiantys informacinę – metodinę medžiagą apie mokinių ir jaunimo
situaciją, jaunimo politiką, mokinių ir jaunimo veiklos projektus ir jų įgyvendinimą.
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2010 m. jaunimo ir jaunimui organizuojamų renginių bei
mokinių ir jaunimo bendrų su Lietuvos ar užsienio partneriais renginių rėmimo tvarkos10,
tikslas yra reguliuoti savivaldybės jaunimo ir su jaunimu bei mokiniais dirbančių organizacijų
bei neformalių jaunimo grupių organizuojamų renginių finansavimą. Tvarkoje numatyta, kad
jaunimo renginiams remti naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos.
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Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
departamento direktoriaus 2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. DS-56.
8
Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
departamento direktoriaus 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. DS-32.
9
Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
departamento direktoriaus 2011 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 64.
10
Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
departamento direktoriaus 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DS-111.
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kultūros, sporto ir socialinių reikalų
kultūros, sporto ir socialinių reikalų
kultūros, sporto ir socialinių reikalų
kultūros, sporto ir socialinių reikalų

Siekiant užtikrinti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijoje įsteigta jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė. Vykdant
savo funkcijas JRK vadovaujasi JRK pareigybės aprašymu, kuriame numatytos funkcijos
atitinka Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme11
numatytas funkcijas. JRK kiekvienais metais rengia ir įgyvendindama JP savo veikloje
tiesiogiai vadovaujasi metiniu JRK darbo planu. JRK funkcijos bei kiti JRK veiklos dokumentai
plačiau aptariami 2.3 skyriuje „Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos“.
Apibendrinant, Kaišiadorių rajono savivaldybėje tam tikros JP sritys, t. y. neformalus
ugdymas ir parama su jaunimu dirbančioms organizacijoms, yra reglamentuotos
Savivaldybės strateginiame plane ir Administracijos strateginiame veiklos plane, tačiau nėra
priimtų specialiųjų JP strateginio planavimo dokumentų. Kita vertus, analizuojamoje
savivaldybėje yra nemažai JP įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų, kurie išsamiai
reglamentuoja savivaldybės strateginiuose dokumentuose numatytas jaunimo politikos
sritis. Priėmus visas jaunimo politikos sritis integruojantį jaunimo politikos strateginį planą ir
/ ar savivaldybės jaunimo politikos koncepciją, būtų aiškiai nustatytos prioritetinės jaunimo
politikos kryptys, JP tikslai, uždaviniai ir ją įgyvendinančios priemonės.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Remiantis aukščiau pateikta Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo politiką
reglamentuojančių teisės aktų analize, galima išskirti šias pagrindines savivaldybės jaunimo
politikos kryptis:
 jaunimo laisvalaikio užimtumo infrastruktūros plėtojimas;
 neformaliojo ugdymo sistemos tobulinimas;
 jaunimo organizacijų veiklos skatinimas ir rėmimas.
Pastebėtina, kad Savivaldybės strateginiame plane pateiktoje bendroje rajono esamos
ekonominės ir socialinės būklės analizėje, taip pat yra pateikiama bendra rajono situacijos
SSGG analizė. Nors šioje SSGG analizėje nėra pateikta stiprybių ar galimybių, susijusių su
jaunimo klausimais, tačiau įvardijamos tokios su JP tiesiogiai susijusios silpnybės:
nepakankamas rūpinimasis jaunimo laisvalaikiu ir užimtumu, nepakankamai gera sporto
bazių būklė ir nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičiaus augimas. Tai parodo, kad
savivaldybėje yra identifikuotos su JP susijusios problemos ir įgyvendinant atitinkamas
Administracijos strategijos veiklos plano programas stengiamasi šias problemas spręsti.
JRK manymu, savivaldybės jaunimo politika turėtų būti daugiau nukreipta šioms sritims,
problemoms, poreikiams: atvirojo darbo su jaunimu centro įkūrimui, socialinių būstų
poreikio tenkinimui, viešųjų erdvių jaunimui įrengimui (pvz., aikštelės riedutininkams su
rampomis). JRK pažymėjo, kad nors Kaišiadorių rajono savivaldybė ir skiria paramą jaunimo
organizacijų steigimosi išlaidoms kompensuoti, aktyvių jaunimo organizacijų savivaldybėje
trūksta, taip pat trūksta jaunimo lyderių. Interviu metu, kaip viena iš šios problemos
priežasčių buvo įvardintas aktyvių jaunų žmonių išvykimas studijuoti ar dirbti ir gyventi į
didmiesčius.
Remiantis interviu metu išsakyta jaunimo atstovo nuomone, pagrindine Kaišiadorių rajono
savivaldybės jaunimo politikos kryptimi galima būtų laikyti savivaldybės teikiamą pagalbą
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms įgyvendinant projektus bei šių
organizacijų konsultavimą jaunimui aktualiais klausimais.
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Patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1137.
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Tiek apklausoje dalyvavusių savivaldybės atstovų, tiek kitų su jaunimu dirbančių ir jaunimo
organizacijų nuomone, įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, svarbiausia jaunimo
politikos veiklos kryptimi turėtų būti savanorystės skatinimas. Visų apklausos dalyvių
nuomone, svarbia JP kryptimi turėtų būti jaunimo užimtumo galimybių didinimas –
pastabėtina, kad visų kitų, išskyrus savivaldybės atstovus, apklausos dalyvių nuomone,
būtent ši kryptis turėtų būti pagrindinė. Respondentai taip pat nurodė, kad didesnis dėmesys
turėtų būti skiriamas verslumo skatinimui. Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybės atstovų
nuomone, jaunimo politika turėtų būti intensyviau nukreipta į jaunos šeimos ir būsto
problemų sprendimą, tuo tarpu kitos organizacijos neišskyrė šios problemos kaip aktualios.
1 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=7
Savanorystė

66,7

Užimtumas

50,0

33,3

75,0

Verslumas

66,7

Jauna šeima ir būstas

66,7

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

33,3

Švietimas 0,0
Sportas

25,0
0,0
25,0

50,0
33,3 0,0

Socialinė apsauga 0,0 25,0
Kita 0,0 25,0
0,0

20,0

40,0

Savivaldybės administracijos atstovai

60,0

80,0

100,0 120,0

Kitos organizacijos

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, į kokių jaunimo grupių poreikius savivaldybė turėtų atsižvelgti,
savivaldybės administracijos atstovai išskyrė darbą su jaunimu, kuris neranda sau veiklos, yra
nemotyvuotas, pasyvus ir neužsiimantis neformalia veikla. Be to, savivaldybės
administracijos atstovai išskyrė socialinio būsto problemą ir pagalbos labiausiai
pažeidžiamoms jaunimo grupėms (priklausomybių turintiems jaunuoliams) poreikį. Tuo
tarpu apklausoje dalyvavusių kitų organizacijų nuomone, turėtų būti labiau atsižvelgiama į tų
jaunimo grupių, kurios buriasi į klubus, užsiima kūryba visuomeniniais pagrindais, poreikius.
Taip pat kitos organizacijos nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog kultūros centrai Kaišiadorių
rajone tiesiogiai nebeatlieka jaunimo užimtumo funkcijos, savivaldybė turėtų daugiau
dėmesio skirti jaunimo užimtumo (ypač vakarais, savaitgaliais, mokinių atostogų metu)
klausimams spręsti. Buvo pastebėta, kad Kaišiadorių rajone šiuo metu veikiantys kultūros
centrai apsiriboja tradiciniais renginiais visuomenei, epizodiškais mokymais (pvz., amatų),
parodomis ir koncertais. Apklausos dalyvių nuomone, skiriant daugiau dėmesio jaunimo
užimtumui vakarais, sumažėtų destruktyvios jaunimo veiklos. Ypatingai buvo išskirta 14
metų jaunuolių amžiaus grupė, į kurios poreikius turėtų atsižvelgti savivaldybė. Interviu
respondentai, tiek savivaldybės, tiek jaunimo atstovai, vieningai manė, kad jaunimui, kuris
yra nemotyvuotas ir neasocijuotas, labai trūksta atviro darbo metodais su jaunimu
dirbančios įstaigos.
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Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai bendrai Kaišiadorių rajono savivaldybės
įgyvendinamos jaunimo politikos ir jaunimo poreikių atitikimą vertino šiek tiek aukščiau nei
vidutiniškai12. Pastebėtina, kad jaunimą atstovaujančių organizacijų atstovai savivaldybės
įgyvendinamą politiką įvertino gana vidutiniškai arba žemiau nei vidutiniškai, kai tuo tarpu
visi apklausoje dalyvavę savivaldybės administracijos atstovai savivaldybės įgyvendinamą
jaunimo politiką ir jos atitikimą poreikiams vertino gerai.
2 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę,
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=713
Savivaldybė atsižvelgia į visų
savivaldybėje esančių jaunimo grupių
poreikius

3,4

Savivaldybės jaunimo politika gerai
atitinka savivaldybės jaunimo situaciją,
poreikius

3,4

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo poreikius

3,3

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, nuo 2008 m. jaunimo politikos klausimai vis
labiau įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę, tačiau kitų organizacijų nuomone,
reikšmingų pokyčių šioje srityje nėra (3 pav.).
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=7
Nėra reikšmingų pokyčių

42,9

Jaunimo politikos klausimai vis labiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

42,9

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę
Negaliu atsakyti

14,3

0,0

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00 100,00

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
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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.
13
Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų respondentų skaičius.
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Į klausimą, ar pasikeitė Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m.
laikotarpį, didžioji dalis14 respondentų atsakė teigiamai (4 pav.). Savivaldybės atstovai
nurodė, kad išaugo poreikis turėti atviro darbo su jaunimu metodais dirbantį centrą
Kaišiadoryse. Taip pat buvo nurodyta, kad jaunoms šeimoms, turinčioms socialinių
problemų, labai reikia socialinių būstų, tačiau šis klausimas kol kas negali būti tinkamai
išspręstas dėl tinkamų patalpų socialiniams būstams ir lėšų stokos tokiems būstams įsigyti
stokos. Interviu metu JRK taip pat paminėjo, kad Kaišiadorių rajono savivaldybė jaunoms
šeimoms kompensuoja 10 proc. pirmojo būsto įsigijimo paskolos. Apklausoje dalyvavę
savivaldybės atstovai taip pat išskyrė didėjančią bedarbių jaunimo tarpe problemą. Kitos
apklaustos organizacijos nurodė, kad didmiesčiuose populiarėjanti „naktinių klubų kultūra“,
tačiau dėl kylančių sunkumų siekiant nusigauti iki didmiesčių bei dėl ribotų finansų išteklių,
tokia laisvalaikio leidimo forma yra neprieinama (kaimiškų vietovių) jaunimui. Buvo
nurodyta, kad kaimo ir miestelių jaunimas buriasi neformaliai, tačiau tam trūksta patalpų ir
užimtumo organizavimo. Kita vertus, JRK nurodė, kad jaunimas renkasi bendruomenių
patalpose, kultūros centruose ir jų filialuose, kuriuose organizuojami būreliai. Apklausos
respondentai pažymėjo, kad kai kuriose vietovėse prie neformalaus jaunimo laisvalaikio
organizavimo prisideda verslininkai (pvz. organizuoja diskotekas savo kavinėse), išreikšta
nuomonė, kad savivaldybė taip pat galėtų labiau skatinti tokius verslininkus. JRK
pakomentavo, kad Kaišiadoryse atsidarė naujas pramogų centras, kuriame jaunimas gali
vakaroti, žaisti boulingą, organizuojami šokiai. Taip pat jaunimas vakarais laisvalaikį leidžia
„Centro picerijoje“ (čia ekrane žiūrimos sporto varžybos, vasarą stebėtas krepšinio
čempionatas) ir „Toskanoje“ (čia organizuojami šokiai, koncertai, žaidžiamas biliardas).
Atsižvelgiant į tai, kad kaimiškose vietovėse gyvenančiam jaunimui tokios veiklos ypač
trūksta, kultūros centrai bendradarbiaudami su verslininkais arba savarankiškai, atsižvelgiant
į vietos jaunimo poreikius, galėtų organizuoti jaunimo laisvalaikio veiklą, diskotekas. Tai
mažintų kaimo ir miesto atskirtį, nukreiptų jaunimo užimtumą pozityvia linkme.
4 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011
m.? Proc. atsakiusiųjų. N=7

Taip

42,9

Nežinau/negaliu atsakyti

28,6
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28,6
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Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, jaunimui labai trūksta atviro
jaunimo centro. Jo įsteigimas padėtų pritraukti neiniciatyvų jaunimą, kuris nenoriai
dalyvauja jaunimo organizacijų ir savivaldų veikloje, kadangi jaunimui tikrai reikia vietos,
kurioje galima būtų rinktis ir tiesiog praleisti laiką. JRK pažymėjo, kad atviro jaunimo centro
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„Didžioji dalis respondentų“ ir / arba „dauguma respondentų“ apima daugiau negu pusę apklausos
dalyvių, t.y. virš 50 proc. atsakiusiųjų į apklausos klausimą.
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poreikį patvirtino šiuo metu vykstantis „Arbatinės ant ratų“ projektas. Šio projekto metu po
Kaišiadorių rajoną važinėja autobusas, jame yra psichologinę pagalbą jaunimui teikiantis
specialistas ir teisininkas, kuris suteikia jaunimui informacijos apie vaikų teises ir konsultuoja
kitais rūpimais klausimais. JRK manymu, vykdant šį projektą iš dalies yra remiamasi atviro
darbo su jaunimu metodais. JRK patikino, kad siekiant įsteigti atvirą jaunimo centrą yra
kryptingai vykdomi parengiamieji darbai, šiuo metu būtina išspręsti patalpų ir finansavimo
klausimą.
Apibendrinant, remiantis atlikta jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančių
dokumentų analize ir apklausos bei interviu surinktais duomenimis galima teigti :
 Pirma, pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo kryptys yra:
jaunimo laisvalaikio užimtumo infrastruktūros plėtojimas, neformaliojo ugdymo
sistemos tobulinimas, jaunimo organizacijų veiklos skatinimas ir rėmimas.
 Antra, savivaldybėje išskiriamos šios tikslinės jaunimo grupės: socialiai pažeidžiamas
jaunimas, aktyvus jaunimas, jaunos šeimos ir į nusikaltimus linkęs jaunimas, tačiau
kryptinga veikla su šiomis tikslinėmis grupėmis nėra aiškiai ir pakankamai
reglamentuota savivaldybės lygmeniu.
 Trečia, visų apklausos dalyvių nuomone, savivaldybės vykdoma JP politika turėtų
būti daugiau nukreipta į užimtumo galimybių didinimą, savanorystės skatinimą ir
verslumo skatinimą, tačiau kol kas šios kryptys nėra prioritetinės savivaldybės
vykdomoje jaunimo politikoje.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios
institucijos ir valstybės tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos
įgyvendinimu savivaldybėje.
Jaunimo politiką Kaišiadorių rajone įgyvendina savivaldybės administracija. Paminėtina, kad
savivaldybėje neveikia Jaunimo reikalų taryba. Savivaldybė taip pat nėra įsteigusi atviro
darbo su jaunimu metodais dirbančios įstaigos, tačiau vertinimo metu15 buvo vykdomi
parengiamieji darbai, siekiant ją įkurti.
Kaišiadorių rajono savivaldybėje tiesiogiai už JP įgyvendinimą atsakinga JRK. Dar apytiksliai
10 savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių Kultūros, Socialinės paramos,
Švietimo, Žemės ūkio, Investicijų ir turto valdymo ir Vaiko teisių apsaugos skyriuose, pagal
savo kompetenciją dalyvauja įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką (5 lentelė). Su
jaunimo politikos įgyvendinimu taip pat yra susiję darbuotojai, dirbantys ne skyriuose, bet
tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui, t. y. savivaldybės gydytoja, vyriausiasis
specialistas ekologijai, vyriausias specialistas mobilizacijai.
5 lentelė. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai susiję su JP
įgyvendinimu
Įgyvendina tik jaunimo
Įgyvendina jaunimo
Skyrius
politiką (darbuotojų
politiką greta kitų veiklų
skaičius)
(darbuotojų skaičius)
Kultūros skyrius
1
1
Socialinės paramos skyrius
1
Švietimo skyrius
3
Žemės ūkio skyrius
1
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Įgyvendina tik jaunimo
politiką (darbuotojų
skaičius)

Skyrius

Investicijų ir turto valdymo skyrius
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis

Įgyvendina jaunimo
politiką greta kitų veiklų
(darbuotojų skaičius)
1
3

Remiantis JRK pateiktais duomenimis, nuo 2008 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijoje JP įgyvendinimui skirtų etatų skaičius kito labai mažai (nemažėjo);
savivaldybės administracijoje buvo įsteigtas specialisto, atsakingo už neformalųjį ugdymą,
etatas. JRK nuomone, Kaišiadorių rajono savivaldybėje užtenka JRK etato jaunimo reikalų
koordinavimui, tačiau trūksta atviro jaunimo centro ir jaunimo darbuotojų.
JRK nurodė, kad prie JP įgyvendinimo tam tikrose srityse prisideda šios savivaldybės įsteigtos
institucijos:
 VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras;
 Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba;
 Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras;
 Kaišiadorių kultūros ir sporto centras;
 Kaišiadorių kultūros ir meno centras;
 Kaišiadorių socialinių paslaugų centras;
 Kaišiadorių sveikatos biuras.
Taip pat jaunimo politikos įgyvendinime dalyvauja Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė,
kaimo bendruomenės, Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse ir prie muziejaus
veikianti VšĮ Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, politinės partijos, religinės
bendruomenės, neįgaliųjų organizacijos, sporto klubai, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo
centras, Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras, VšĮ Rumšiškių vaikų dienos centras,
motociklininkų klubas „Kaišiadorių vorų broliai“, kitos nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir
jaunimo organizacijos.
Apibendrinant, Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagrindines jaunimo politikos įgyvendinimo
funkcijas vykdo JRK, tačiau prie šių funkcijų vykdymo pagal savo kompetenciją prisideda ir
kitų savivaldybės administracijos padalinių darbuotojai. Nors savivaldybėje šiuo metu nėra
veikiančios jaunimo reikalų tarybos ir atviro darbo su jaunimu metodais dirbančios įstaigos,
tačiau atliekami intensyvūs parengiamieji darbai, kad šie subjektai kuo greičiau būtų įsteigti
ir pradėtų vykdyti savo veiklą. Prie JP įgyvendinimo prisideda Kaišiadorių rajone veikiančios
savivaldybės biudžetinės įstaigos ir kitos organizacijos.

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.
Kaišiadorių rajono savivaldybės JRK yra valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus
savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjui. Kaišiadorių rajono
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Živilė Drutienė pareigas eina nuo 2008 m. kovo 4
dienos.
JRK dirba pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir paveldosaugos
skyriaus savivaldybės jaunimo koordinatoriaus pareigybės aprašymą, patvirtintą Kaišiadorių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V1-613 JRK
yra priskirtos visos funkcijos numatytos Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų
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koordinatoriaus pareigybės aprašyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-137. Taigi, JRK pareigybės
aprašymas labai gerai atitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymo nuostatas, išskyrus nuostatą dėl pavaldumo – Kaišiadorių JRK yra
pavaldi savivaldybės struktūrinio padalinio vedėjui.
JRK yra priskirtos trys funkcijos, tiesiogiai nesusijusios su JP įgyvendinimu – savivaldybės
tarptautinio bendradarbiavimo koordinavimas, viešųjų pirkimų inicijavimas ir techninių
reikalavimų bei aprašymų rengimas, dalyvavimas civilinės saugos mokymuose ir priemonėse.
JRK teigimu, su JP įgyvendinimu susijusioms funkcijos yra skiriama 80 proc. jos darbo laiko.
Apibendrinant JRK pareigybės aprašyme įtvirtintas funkcijas ir JRK pateiktą informaciją,
galima išskirti šias svarbiausias JRK veiklos kryptis:
 JP įgyvendinimo priemonių inicijavimas;
 savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų dokumentų,
susijusių su JP ir jos įgyvendinimu, projektų rengimas;
 informacijos visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms kaupimas ir skleidimas;
metinių jaunimo padėties ir JP įgyvendinimo pokyčių savivaldybėje apžvalgų
rengimas;
 tarpinstitucinio bendradarbiavimo JP formavimo ir įgyvendinimo srityje vykdymas;
 bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis
organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis vykdymas;
 jaunimo interesų, JP klausimų darbo grupėse ir komisijoje atstovavimas;
 dalyvavimas plėtojant bendradarbiavimą JP įgyvendinimo srityje su kitomis
savivaldybėmis ir užsienio šalimis.
Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybėje neveikia JRT, JRK negali vykdyti pareigybės aprašyme
nustatytų funkcijų, susijusių su Jaunimo reikalų tarybos veikla. Taip pat viena iš JRK
atliekamų funkcijų yra informacijos sklaida apie jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų
projektų atrankos konkursus – JRK aktyviai ragina jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas dalyvauti projektų atrankos konkursuose.
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusios
funkcijos yra numatytos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir
paveldosaugos skyriaus nuostatuose. JRK taip pat pažymėjo, kad veiklos, susijusios su
jaunimo politikos įgyvendinimu, nuo kitų metų bus įtrauktos į Kultūros programą.
JRK 2011 m. kovo 31 d. tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje nustatyti šie pagrindiniai metų
uždaviniai:
 įsteigti Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą;
 atnaujinti Kaišiadorių rajono savivaldybės mokinių tarybos veiklą;
 organizuoti savivaldybės mokinių ir jaunimo kūrybinių programų ir projektų
konkursą;
 pagal galimybes ir poreikius teikti konsultacinę ir finansinę paramą mokinių ir
jaunimo renginiams.
Jaunimo reikalų koordinatorė savo veikloje vadovaujasi metiniais darbo planais. JRK 2011 m.
darbo plane buvo numatyta rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais surengti parengiamuosius
susitikimus su savivaldybės administracijos atstovais ir suinteresuotomis nevyriausybinėmis
organizacijomis jaunimo centro projektui rengti, o rugsėjo – spalio mėnesiais sudaryti
Jaunimo reikalų tarybą. Nors interviu metu JRK nurodė, kad nepavyksta laiku įgyvendinti
veiklos plane nustatytų uždavinių, tačiau visi parengiamieji darbai yra vykdomi. Kaip
priežastis, trukdančias įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius, JRK nurodo jaunimo lyderių ir
iniciatyvų trūkumą, jaunimo nenorą vadovauti Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų
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sąjungai „Apskritasis stalas“ (KRJOS AS). Būtent ši priežastis taip pat įvardijama kaip trukdis ir
Jaunimo reikalų tarybai suburti.
JRK teikia įvairius pasiūlymus jaunimo politikos įgyvendinimo bei jaunimui aktualiais
klausimais savivaldybės institucijoms, struktūriniams padaliniams. Didžioji dalis per 2008 –
2011 m. pateiktų pasiūlymų nebuvo fiksuojami, kadangi nebuvo teikiami raštu. Problemas,
einamuosius ar organizacinius reikalus JRK kartu su kitais savivaldybės administracijos
struktūriniais padaliniais, institucijomis ar įstaigomis sprendžia darbo grupių ar individualių
pokalbių metu. Raštu ar elektroniniu paštu JRK teikia tik pasiūlymus dalyvauti įvairiuose
renginiuose ar projektinėje veikloje (tokių per metus būna apie 30 ar daugiau). JRK teikia
siūlymus prisijungti prie įvairių iniciatyvų organizavimo, mokinių savivaldos, neformaliojo
ugdymo organizavimo klausimais, derina klausimus dėl patalpų jaunimui, veiklų neformaliojo
ugdymo institucijose, teikia pasiūlymus bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais
savivaldybės ugdymo įstaigoms. JRK teigiamai vertina tai, kad didžioji dalis įstaigų prisijungia
prie siūlomų JRK iniciatyvų ir projektų. Atsižvelgus į JRK pasiūlymus Kaišiadorių rajono
savivaldybėje pradėtas ugdymo įstaigų tarptautinis bendradarbiavimas, suteiktos patalpos
muzikuojančiai jaunimo grupei, ugdymo įstaigos, atsižvelgdamos į jaunimo reikalų
koordinatorės kartu su tuo klausimu sudaryta darbo grupe parengtą medžiagą, dirba smurto
prevencijos srityje.
JRK yra Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos ir įvairių
savivaldybės finansuojamų konkursų projektų vertinimo komisijų narė, savivaldybės
deleguota Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narė. JRK taip pat nuolat
įtraukiama į darbo grupes miesto renginių organizavimo klausimais (miesto jubiliejaus
minėjimo, šeimos šventės organizavimo ir pan.).
Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra sudaromos palankios sąlygos JRK kelti kvalifikaciją. Tai
patvirtina įvairių kvalifikacijos kėlimo renginių, kuriuose nuo 2008 m. dalyvavo JRK, skaičius
(žr. 6 lentelę).
6 lentelė. Renginių ir mokymų, kuriuose dalyvavo JRK per pastaruosius trejus metus
sąrašas
Metai
Kursai / seminarai (aprašymas)
Seminaras „Savivaldybių tarybų narių ir darbuotojų korupcijos prevencija ir
profesinės etikos praktinio diegimo problematika“ (organizavo LSA, 8 ak. val.).
Seminaras „Sveikatos stiprinimas ir traumatizmas“ (Valstybinis aplinkos sveikatos
centras, 6 ak. val.).
ECDL sertifikatas (organizavo savivaldybė Europos Sąjungos lėšomis).
Seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams „Dėl jaunimo politikos plėtros
savivaldybėse 2007-2009 metų programos įgyvendinimo“ (2 dienos, organizavo
ir finansavo JRD).
Mokymo kursai jaunimo mainų organizatoriams, siekiant užtikrinti LietuvosLenkijos mainų fondo finansuotų projektų kokybę (3 dienos, organizavo JRD,
finansuota fondo lėšomis).
2008
Seminaras „Dėl mokinių savivaldos formaliojo švietimo institucijose“ (2 dienos,
organizavo ir finansavo JRD).
Tarptautinis seminaras „Savivaldybių bendradarbiavimo plėtra jaunimo politikos
srityje“ (5 dienos, Lenkijos Bendzino mieste) – paraiškos rengėja ir grupės
vadovė Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuotame jaunimo
darbuotojų mainų projekte.
Pažintinis vizitas į jaunimo centrus Norvegijoje (4 dienos, organizavo JRD,
finansavo Norvegijos vaikų ir lygybės ministerija).
Seminaras „Savivaldybių bendradarbiavimas jaunimo politikos plėtros srityje“ (2
dienos, finansavo Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondas).
Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas „Koordinalizacija 2008“ (3 dienos,
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Metai

Kursai / seminarai (aprašymas)
organizavo NJRKA).
Mokymai „Active citizenship for local authorities and civil society“ (Kauno
technologijos universiteto mokymo centras, programa „Europa piliečiams“).
Seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams (3 dienos, organizavo ir finansavo
2009
JRD).
Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas „Koordinalizacija 2009“ (3 dienos,
organizavo Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA)).
Mokymai „Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių jaunimui koordinavimas“ (16
ak. val., organizavo Nacionalinės plėtros institutas (NPI)).
Mokymai „Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų
stebėsena ir kokybės kontrolė“ (8 ak. val., organizavo NPI).
Stažuotė Norvegijoje pagal projektą „Gerosios patirties mainai vaikų
neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“ (7
2010
dienos, organizavo asociacija Lietuvos skautija, finansavo Norvegijos finansinis
mechanizmas).
Seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams (2 dienos, organizavo ir finansavo
JRD).
Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas „Koordinalizacija 2010“ (3 dienos,
organizavo NJRKA).
Anglų kalbos Intermediate (B1 Treshold) lygio kursai, 90 ak. val. (mokymai
vykdyti pagal projektą „Kauno apskrities savivaldybių institucijų darbuotojų
kompetencijų tobulinimas / KASIDKompet“, finansavo ES fondai, organizavo
savivaldybė).
Birželio 27 – liepos 2 d. stažuotė St. Giles koledže Anglijoje – Advanced lygis
(vykdyta pagal projektą „Kauno apskrities savivaldybių institucijų darbuotojų
2011
kompetencijų tobulinimas / KASIDKompet“, finansavo ES fondai, organizavo
savivaldybė).
Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių bendradarbiavimo forumas Augustave
(Lenkijoje) – skaitytas pranešimas, (2 dienos, organizavo ir finansavo Lietuvos
savivaldybių asociacija)
Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas „Koordinalizacija 2011“ (3 dienos,
organizavo NJRKA).
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybės sudaromos galimybės JRK
kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimuisi yra geros ir per pastaruosius trejus metus nekito.
Kiekvienais metais JRK rengia medžiagą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus ataskaitos skyriui „Jaunimo teisės“ ir savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo veiklos ataskaitos skyriui „Tarptautinis bendradarbiavimas“. Šios ataskaitos
tvirtinamos Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Apibendrinant, Kaišiadorių rajono savivaldybėje JRK aktyviai prisideda prie JP formavimo ir
įgyvendinimo. JRK nustatytos veiklos užduotys yra ambicingos ir atitinkančios savivaldybės
jaunimo poreikius. JRK priskirtos darbo funkcijos vykdomos nuolat, kitos jaunimo reikalų
koordinatorei priskirtos funkcijos nesudaro kliūčių tinkamai vykdyti jos tiesioginių jaunimo
reikalų koordinatorės funkcijų. Savivaldybės administracija suteikia palankias darbo sąlygas
JRK veiklai vykdyti ir kvalifikacijai kelti.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius (7 lentelė).
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7 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos JP
formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
įgyvendinimui
per planavimą ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Savivaldybės strateginio Strateginių JP
Parengti ir patvirtinti
planavimo
planavimo
dokumentų bazė: nėra
savivaldybės JP
dokumentai,
dokumentuose yra
priimtos savivaldybės
formavimo strateginius
reglamentuojantys nustatytos tam tikros JP jaunimo politikos
dokumentus ir priimti
jaunimo politikos
formavimo sritys, t. y.
strategijos ir / ar
juos įgyvendinančius
formavimą ir
neformalus švietimas ir
savivaldybės jaunimo
teisės aktus.
įgyvendinimą
parama jaunimo ir su
politikos koncepcijos,
jaunimu dirbančioms
tai sąlygoja aiškios JP
organizacijoms.
vizijos nebuvimą,
Yra priimti teisės aktai
savivaldybės vykdomos
reglamentuojantys JP
JP trūkumą kitose LR
įgyvendinimą
jaunimo politikos
savivaldybės
pagrindų įstatyme
strateginiuose
nustatytose jaunimo
planavimo
politikos įgyvendinimo
dokumentuose
srityse.
nustatytose JP srityse.
Remiantis apklausos
Savivaldybėje yra
duomenimis
įsteigta JRK pareigybė.
savivaldybės vykdoma
JP politika turėtų būti
nukreipta į jaunimo
užimtumo galimybių
didinimą, savanorystės
skatinimą ir verslumo
skatinimą.
Savivaldybės
Savivaldybės JRK
Savivaldybės jaunimo
Steigiant savivaldybės
institucijos, įstaigos aktyviai dirba su
reikalų tarybos
jaunimo reikalų tarybą,
ir valstybės
jaunimo klausimais,
nebuvimas.
suteikti pakankamus
tarnautojai,
nėra didelės JRK kaitos.
įgaliojimus JP
atsakingi už
Kiti savivaldybės
formavime.
jaunimo politikos
administracijos
įgyvendinimą
struktūriniai padaliniai
pagal savo kompetenciją
dalyvauja JP
įgyvendinime ir
bendradarbiauja su JRK
sprendžiant bendrus
klausimus bei keičiasi
informacija apie
jaunimą.
Vyksta intensyvūs
parengiamieji darbai
siekiant įsteigti
savivaldybės jaunimo
reikalų tarybą.
Jaunimo reikalų
JRK pareigybės
JRK yra priskirtos kelios
Nepriskirti daugiau su
koordinatoriaus
aprašymas labai gerai
su JP įgyvendinimu
JP įgyvendinimu
darbo sąlygos
atitinka Pavyzdinį
nesusijusios funkcijos.
nesusijusių funkcijų.
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Prielaidos JP
formavimui ir
įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
per planavimą ir institucinius mechanizmus.
Stipriosios sritys
savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymą.
Savivaldybės
administracija
atsižvelgia į daugelį JRK
pasiūlymų.
JRK yra suteikiamos
palankios sąlygos
kvalifikacijai kelti.
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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 dalyvauti16. 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 Kaišiadorių rajono Vietos veiklos grupės internetiniame tinklalapyje
www.kaisiadorysvvg.lt pateikta informacija, Kaišiadorių rajone veikia 26 vietos
bendruomenių centrai, kurių sąrašas pateikiamas 8 lentelėje.
8 lentelė. Kaišiadorių rajono vietos bendruomenės
Nr.
Vietos bendruomenės pavadinimas
1
Anglininkų bendruomenė
2
Antakalnio bendruomenė
3
Asociacija „Neprėkštos bendruomenė“
4
Asociacija „Zūbiškių bendruomenė“
5
Asociacija Žaslių bendruomenės veiklos centras
6
Beloniškių bendruomenė
7
Dainavos kaimo bendruomenė „Ateitija“
8
Darsūniškio bendruomenė
9
Dovainonių bendruomenė
10
Gudienos bendruomenė
11
Juodiškių bendruomenė
12
Kaimo bendruomenė „Pakertai“
13
Kalvių bendruomenė
14
Kruonio bendruomenė
15
Liutonių krašto bendruomenė

16

„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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Nr.
Vietos bendruomenės pavadinimas
16
Mikalaučiškių bendruomenė
17
Nemaitonių seniūnijos bendruomenė
18
Palomenės bendruomenė
19
Paparčių bendruomenė „Viltija“
20
Pravieniškių 1 bendruomenės veiklos centras „Praviena“
21
Pravieniškių 2 bendruomenė
22
Rumšiškių bendruomenė „Kokalnis“
23
Stabintiškių bendruomenė
24
Vilūnų bendruomenė
25
Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė
26
Žiežmarių laisvalaikio centras
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės interneto
tinklalapyje pateiktais duomenimis
Visi apklausoje dalyvavę respondentai nurodė, kad Kaišiadorių rajono jaunimas turi
galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje. Savivaldybės
atstovai pažymėjo, kad jaunimo atstovai privalo būti įtraukti į asociacijos Kaišiadorių rajono
vietos veiklos grupės valdybą. Kaimo bendruomenės (Anglininkų, Kalvių ir kt.) savo
valdybose taip pat turi jaunų žmonių.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje
Kaišiadorių rajone su jaunimu dirba nevyriausybinės pilietinės, politinės, socialinės, sporto,
kultūros ir meno bei religinės organizacijos, kurių sąrašas pateikiamas 9 lentelėje.
9 lentelė. Su jaunimu dirbančios nevalstybinės organizacijos ir jaunimo NVO veikiančių
Kaišiadorių rajone sąrašas
Organizacija
Organizacijos tipas
Veiklos tikslas
Lietuvos skautijos
Pilietinė organizacija Organizuoti turiningą jaunų žmonių laisvalaikį,
Kauno krašto
ugdyti jaunuosius skautus.
Kauno pilies tunto
Skirgailos
draugovė
Žiežmarių
Pilietinė organizacija Įvairių priemonių pagalba (sporto, kino, šokių
Aktyvaus Jaunimo
ar labdaringos veiklos) sukurti galimybes
Klubas
bendravimui bei bendradarbiavimui, įtraukti
gyventojus į savo miestelio valdymą.
Rumšiškių vaikų
Socialinė organizacija Socialinis darbas su vaikais ir paaugliais iš
dienos centras
probleminių šeimų: užimti probleminių šeimų
vaikus po pamokų, organizuoti vasaros poilsio
stovyklas, konsultuoti ir lankyti problemines
šeimas ir jų vaikus, organizuoti renginius
probleminėms šeimoms.
Sporto klubas
Sporto organizacija
Puoselėti futbolą, organizuoti futbolo veiklą.
„Savingė“
Futbolo centras
Sporto organizacija
Įtraukti į sportinį gyvenimą žmones, kurti
„Baltai“
aktyvią futbolo bendruomenę, tapti jaunimui
tikslu, kur link jis gali eiti, siejant futbolą su
Lietuvos ir lietuvių tautos istorija.
Sporto klubas
Sporto organizacija
Organizuoti sportinę veiklą
„Sakalas“
Kaišiadorių rajono Sporto organizacija
Mokyti sportinių-pramoginių, linijinių šokių.
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Organizacija
sportiniųpramoginių šokių
klubas „Vėtra“
Aerobikos-fitneso
studija „Super“

Motociklininkų
organizacija
„Kaišiadorių vorų
broliai“

Organizacijos tipas

Sporto organizacija

Pilietinė organizacija

Lietuvos jaunųjų
Politinė organizacija
konservatorių
lygos Kaišiadorių
skyrius
Lietuvos
Politinė organizacija
socialdemokratinio
jaunimo sąjungos
Kaišiadorių skyrius
Kaišiadorių
Religinė organizacija
vyskupijos jaunimo
centras

Kaišiadorių rajono
sporto klubas „Xline“
Kultūros klubas
„Voras“
Rumšiškių
muziejaus dvaro
akademija
Paparčių Šv.
Juozapo vaikų
globos namai
Rumšiškių vaikų
dienos centras

Sporto organizacija

Kultūros, meno
organizacija
Švietimo organizacija

Veiklos tikslas

Koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti
narių interesams, populiarinti aerobiką ir
panašų sportą, skatinti sveikos gyvensenos
būdą, organizuoti sporto ir laisvalaikio
renginius, ugdyti, lavinti jaunus žmones,
puoselėti lankytojų moralę, gerą savijautą ir kt.
Tenkinat viešuosius interesus sutelkti
organizacijos narių pastangas suvienyti
motociklininkus, propaguoti saugų eismą,
lavinti vairavimo bei techninius įgūdžius,
skatinti užimtumą ir mažinti nusikalstamumą.
Siekti skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti
Lietuvos valstybės, visuomenės gyvenime,
ugdyti politinę jaunimo kultūrą ir savivoką.
Ugdyti veržlų bei pilietišką jaunimą.

Sustiprinti jaunimo pastoraciją vyskupijoje;
remti jaunimo veiklą dekanatuose ir
parapijose, konsultuoti jaunimo vadovus,
skatinti katalikiškų jaunimo grupių bendravimą
ir bendradarbiavimą, palaikyti ryšius su kitų
vyskupijų jaunimo centrais bei partneriais
užsienyje.
Užimti jaunimą prasminga veikla, organizuoti
poilsį ir laisvalaikį, propaguoti sveiką
gyvenseną, kalnų dviračių ir riedučių sportą.
Organizuoti veiklas fotografijos ir kino srityse.
Neformalusis jaunimo ir suaugusiųjų švietimas.

Socialinė organizacija Vaikų globos paslaugos.

Socialinė organizacija Socialinis darbas su vaikais ir paaugliais iš
probleminių šeimų: užimti probleminių šeimų
vaikus po pamokų, organizuoti vasaros poilsio
stovyklas, konsultuoti ir lankyti problemines
šeimas ir jų vaikus, organizuoti renginius
probleminėms šeimoms.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Remiantis interviu duomenimis, jaunimas gali dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje, tačiau detalūs duomenys apie tai vertinimui pateikti nebuvo.
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3.3 Jaunimo veikla
Kaišiadorių rajono savivaldybėje nuo 2006 m. veikia Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“. Sąjungą steigimo metu sudarė šešios organizacijos:
 Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Kaišiadorių rajono skyrius;
 Kaišiadorių rajono sporto klubas „X-line“;
 Palimšių laisvalaikio organizavimo centras;
 Kaišiadorių savanoriškos veiklos organizacija „Pegasas“,
 Kauno krašto Kauno pilies tunto Skirgailos draugovė,
 Lietuvos vaiko teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Kaišiadorių padalinys17.
Apklausos ir interviu metu pateiktais duomenimis, 2011 m. KRJOS AS aktyvios veiklos
nevykdė. Jaunimo organizacijos atstovė interviu metu nurodė, kad KRJOS AS veikla yra
sustojusi dėl iniciatyvaus lyderio trūkumo, taip pat pastebėjo, kad kartais trūksta
motyvacijos dalyvauti organizacijų sąjungoje, kadangi kiekviena organizacija savo tikslų
siekia konkrečioje pasirinktoje srityje.
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, 2010 m. Kaišiadorių rajono savivaldybėje
aktyviai veikė Lietuvos jaunųjų konservatorių lygos Kaišiadorių skyrius, Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjungos Kaišiadorių skyrius, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo
centras, Kultūros klubas „Voras“, Lietuvos skautijos Kauno krašto Kauno pilies tunto
Skirgailos draugovė. 2011 m. dėl lyderių kaitos (išvažiavusių studijuoti) aktyviai veikia tik
Kultūros klubas „Voras“ ir pradedantis veiklą Žiežmarių Aktyvaus Jaunimo Klubas. Remiantis
interviu su jaunimo atstovu duomenimis, aktyvią veiklą taip pat vykdo futbolo centras
„Baltai“, kuris formaliai nors ir nėra įvardijamas jaunimo organizacija, tačiau didžiąją dalį
klubo narių sudaro jaunimas iki 29 metų.
Kultūros klubas „Voras“ įsteigtas 2008 m. birželio 5 d. asociacijos statusu. Klubas
organizuoja nekomercinius kultūrinius renginius, akcijas, inicijuoja ir prisideda prie įvairių
idėjų įgyvendinimo, kuria nekomercinius kino filmus, rengia foto parodas. Šiuo metu klubas
vienija apie devyniolika narių18. Kiekvienais metais klubas kaišiadoriečiams ir rajono
gyventojams rengia trumpametražių filmų kino festivalį „Kas čia daros“, kuriam filmus kuria
rajone gyvenantis jaunimas. Iki 2010 m. klubas taip pat organizuodavo tarptautinį festivalį
„Ant palangės“, o būtent šio festivalio organizavimas ir sąlygojo klubo įsteigimą. Šiuo metu
kultūros klubo tikslas – skatinti rajono kūrybą, todėl tarptautinių festivalių organizavimo kol
kas atnaujinti neketinama.
Futbolo centras „Baltai“ kelia tokius visuomeniškus ir į jaunimą orientuotus tikslus:
 būti Kaišiadorių rajono žmonių pasididžiavimu, bendruomenės traukos centru;
 puoselėti realų ir konkretų sėkmingą sporto klubą šalia žmonių, kuris žadintų jų
būties prasmę ir savo artimu pavyzdžiu keltų gyventojų tikėjimą savo jėgomis,
norėjimą siekti ir pasiekti;
 būti Kaišiadorių rajono vaikų „siekiamybe, prasme, šviesa“.
Šio centro šūkis – „klubo narys turi siekti Proto, kad giliau suvoktų ir kurtų, Ryžto, kad veiktų,
ir būti Atsakingu už ateitį“. FC „Baltai“ kasmet organizuoja šiuos tradicinius futbolo
renginius: moksleivių futbolo pirmenybes (vasarį-kovą), 1-2 klasių mokinių futbolo turnyrą
„Žiogelis“ (geguže), tarptautinį vaikų futbolo turnyrą (birželį), „Futbolo dieną“ (rugpjūtį),
kamuolio valdymo technikos šventę „Kamuolio burtininkas“ (rugpjūtį), renginį „Baltų
vienybės diena“ (rugsėjo 22 d.), „Šeimų futbolo turnyrą“ (gruodį), „Kalėdinį mažojo futbolo

17
18

www.kaisiadorys.lt
www.voratinklis.org
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turnyrą“ (gruodį), renginį „Kaišiadorių rajono Metų futbolininkas“ (gruodį), talkos dienas,
renginį „Aš – futbolo intelektualas“, Kaišiadorių rajono gyventojų futbolo pirmenybes.
Savivaldybės atstovų duomenimis, Kaišiadorių rajone veikia apie 30 neformalių jaunimo
grupių. Tai įvairūs mokyklose susikūrę klubai, pvz., I*Earn Žiežmariuose, Rumšiškių Antano
Baranausko gimnazijos mokinių klubas „Savas“, savipagalbos grupė Kaišiadorių rajono
Algirdo Brazausko gimnazijoje, jaunimo grupės prie kultūros centrų, pvz., Žasliuose,
muzikinės ir šokio grupės, taip pat jaunimo gotų judėjimas.
JRK pateiktais duomenimis, jaunimas įsitraukia ir į vietos bendruomenių vykdomas veiklas, o
kaip aktyviausiai su jaunimu dirbančias bendruomenes nurodė šias: Paparčių bendruomenę
„Viltija“, kurios vykdomuose kultūriniuose projektuose jaunimas užsiima savanoriška veikla,
asociaciją „Zūbiškių bendruomenė“, bendradarbiaujančią su skautais ir rengiančią
stacionarią stovyklą, Žaslių bendruomenės centrą, taip pat Kalvių, Pravieniškių ir Viliūnų
bendruomenes, aktyviai įtraukiančias jaunimą į veiklas.
Kaišiadorių rajono savivaldybėje, be Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro, taip pat su
jaunimu dirba dar 16 religinių bendruomenių: Gegužinės Viešpaties Apreiškimo
Švenčiausios Mergelės Marijai parapija, Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija, Kalvių Šv.
Antano Paduviečio parapija, Krivonių Šv. Antano Paduviečio parapija, Kruonio Švenčiausios
Mergelės Marijos Angelų Karalienės parapija, Palomenės Šv. arkangelo Mykolo parapija,
Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija, Vilūnų Šv. apašt. Petro ir
Pauliaus parapija, Žaslių Šv. Jurgio parapija, Žiežmarių Šv. apašt. Jokūbo parapija ir Rumšiškių
Šv. arkangelo Mykolo parapija. Šių religinių bendruomenių tikslas - formuoti parapijos
religinį gyvenimą, įtraukiant kuo daugiau tikinčiųjų į aktyvią veiklą. Kaišiadorių vyskupijos
Šeimos centro veiklos tikslas – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškosios moralės
principais. Mūro Strėvininkų sentikių religinė bendruomenė organizuoja sentikių religinį
gyvenimą. Kaišiadorių vyskupijos Caritas vienija Kaišiadorių vyskupijos parapijų ir kitų
institucijų Caritas grupes ir sprendžia socialinius bei karitatyvinius uždavinius: ieško
savanorių ir juos rengia, globoja vaikus, jaunimą, vienišus senelius (yra steigėjas ar kuruoja
parapijose veikiančias globos įstaigas), organizuoja socialiai remtinų vaikų laisvalaikį.
Kaišiadorių vyskupijos Maltos ordinas teikia humanitarinę pagalbą tiems, kuriems ji
reikalinga, telkia savanorius. Pažymėtina, kad Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras savo
veikloje vadovaujasi atviro darbo su jaunimu principais, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tai yra
religinė organizacija, ji, visų pirma, yra skirta katalikiškam jaunimui. Pastebėtina, kad
parapijose dirba jaunimo grupės.
Be aukščiau išvardintų su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybėje veikiančios neįgaliųjų
organizacijos – Lietuvos kurčiųjų draugijos Kaišiadorių pirminė organizacija, Lietuvos invalidų
draugijos Kaišiadorių skyrius, Kaišiadorių r. sergančiųjų cukriniu diabetu klubas „Likimas“,
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kaišiadorių rajono organizacija, Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Kaišiadorių rajono organizacija, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijos Kaišiadorių skyrius – taip pat dirba su jaunimu.
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad jų atstovaujamose
organizacijose yra vykdomi vidiniai veiklos įsivertinimai. Tokius įsivertinimus vykdo
Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių klubas „Savas“, VšĮ
Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros
paslaugų centras, asociacija Žaslių bendruomenės veiklos centras.
Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių atstovų nuomonė apie jaunimo
galimybes dalyvauti veikloje išsiskyrė: pusė respondentų nurodė, kad jaunimas turi daug
galimybių dalyvauti veikloje, o likę respondentai nurodė, kad tokios veiklos labai mažai arba
nors jaunimui ir yra suteikiamos tokios galimybės, tačiau didžioji dalis jaunimo yra
visuomeniškai neaktyvi.
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5 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=4
Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti
veikloje

50,0

Kita

25,0

Tokios veiklos labai mažai

25,0

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

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovai nurodė, kad Kaišiadorių rajone jaunimas turi daug
galimybių dalyvauti veikloje. Jeigu veikla jaunimui įdomi, jis noriai joje dalyvauja. Jaunimas
ypač palaiko tas iniciatyvas, kurios yra daromos pačių jaunų žmonių, pavyzdžiui, į „Talentų
šou“ ir „Crazy mix“ renginius susirenka daugiau jaunų žmonių negu į populiarios muzikinės
grupės koncertą. Kita vertus, interviu metu JRK nurodė, kad jaunimui, kuris nenori eiti į
būrelius ir neformaliojo ugdymo įstaigų siūlomus užsiėmimus (muzikuoti, piešti, sportuoti)
labai trūksta atvirojo jaunimo centro, todėl ieškoma galimybių tokiam centrui įsteigti.
Apklausoje dalyvavusių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, įvardindami pagrindines
kliūtis, trukdančias padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje, nurodė jaunimo iniciatyvumo trūkumą. Kaip viena iš priemonių šiai
problemai spręsti buvo nurodyta, kad mokytojai per pamokas ar klasės valandėles turėtų
skatinti jaunimo visuomeniškumą ir aktyvumą, taip pat buvo išsakyta nuomonė, kad jaunimo
aktyvumas ir iniciatyvumas labai priklauso ir nuo tėvų formuojamo požiūrio.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų
globos namuose
Kaišiadorių rajone veikia 14 mokyklų ir 3 mokyklų skyriai kaimuose, taip pat veikia trys
neformalaus švietimo paslaugas teikiančios organizacijos: Kaišiadorių meno mokykla,
Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras, Kaišiadorių kultūros ir meno centras. Kaišiadorių
kultūros ir meno centras turi savo filialus Rumšiškėse, Kruonyje, Žasliuose ir Žiežmariuose.
Taip pat savivaldybėje veikia VšĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai.
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, visose formalaus švietimo įstaigose veikia
jaunimo savivalda. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje veikia išplėtota mokinių
savivalda, kurios aukščiausias organas yra Prezidentūra. Mokyklos mokiniai aktyviai reiškia
nuomonę, organizuoja renginius, šiuo metu šios mokyklos savivaldos iniciatyva planuojama
rengti projektą Kūno kultūros ir sporto departamentui dėl miesto stadionų bėgimo takų
renovacijos. Neformaliojo švietimo įstaigoje – Kaišiadorių meno mokykloje veikia mokinių
savivalda, kurios atstovas yra deleguotas į mokyklos tarybą. Savivaldos atstovai dalyvauja
įvairiuose renginiuose. Apie jaunimo savivaldą vaikų globos namuose duomenų pateikta
nebuvo.
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Kaišiadorių rajone veikia Kaišiadorių rajono savivaldybės mokinių taryba, kuri savo veikloje
vadovaujasi Mokinių tarybos nuostatais, patvirtintais Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto ir socialinių reikalų departamento direktoriaus
2006 m. gegužės 30 d. Įsakymu Nr. DS-48.
Mokinių tarybą yra 2003 m. pradėjusi veikti aukščiausia rajono mokinių savivaldos
institucija, kurią sudaro pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokinių atstovai. Viena mokykla į
Mokinių tarybą gali deleguoti nuo 1 iki 3 narių. Kaip nurodė JRK interviu metu neseniai įvyko
Mokinių tarybos veiklos pertvarkymas, kurio esmė buvo pašalinti iš tarybos
nedalyvaujančius jos veikloje narius, dėl to šiuo metu veikiančios Mokinių tarybos veikloje
dalyvauja pagrinde gimnazijų atstovai. Mokinių taryba:
 atstovauja mokinių interesams;
 svarsto įvairius klausimus, rengia pasiūlymus ir juos teikia reikiamoms institucijoms;
 reaguoja į aktualijas, organizuoja viešas diskusijas joms aptarti;
 rengia ir įgyvendina projektus, organizuoja įvairias akcijas, įgyvendina kitas
Kaišiadorių rajono savivaldybės mokinių tarybos iniciatyvas;
 bendradarbiauja su kitomis organizacijomis Lietuvoje19.
Per savo veiklos metus Mokinių taryba įgyvendino nemažai sėkmingų idėjų. Jos iniciatyva
atsirado tradiciniais tapę renginiai: mokinių „Talentų šou“, „Crazy mix“, visos rajono
bendruomenės šventė Tarptautinės vaikų gynimo diena, rengiama birželio 1-ąją20.
Savivaldybės atstovai taip pat nurodė, kad savivaldybėje yra organizuojamas darbas su
švietimo įstaigų vadovais, mokyklų savivaldos veiklos klausimais dirba Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, savivaldybės mokinių tarybos veiklos
klausimais – JRK.
Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra įgyvendinami projektai ir įvairūs renginiai bei diskusijos,
skirti mokinių savivaldai stiprinti (10 lentelė).
10 lentelė Savivaldybėje įgyvendinti projektai ir renginiai, skirti mokinių savivaldai stiprinti
2008 - 2009 m.
Mokinių ir studentų savivaldos
Savivaldybėje įgyvendinta
atstovų, dalyvavusių
projektų ir programų, skirtų
Metai
programose bei priemonėse,
Skirtos lėšos, Lt.
mokinių ir studentų
skirtose mokinių ir studentų
savivaldai stiprinti skaičius
savivaldai stiprinti skaičius
2008
2 projektai ir 8 mokymai,
Apie 3040
7487,43
renginiai
2009
5 renginiai ir 5 diskusijos
Apie 1421
68,65 (numatyta
daugiau, tačiau
nesurinkus
biudžeto, lėšų
pritrūko)
2010
3 renginiai ir 3 diskusijos
Apie 1437
680,20
2011
4 renginiai ir 1 diskusija
Apie 1400
500
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis

19

Mokinių tarybos nuostatais, patvirtintais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto ir socialinių reikalų departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 30 d. Įsakymu Nr. DS-48.
20
www.kaisiadorys.lt
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3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje
Savivaldybės atstovai nurodė, kad jaunimui suteikiamos visos sąlygos dalyvauti Kaišiadorių
rajono savivaldybės tarybos ar komitetų posėdžiuose, kadangi šie posėdžiai yra vieši.
Specialūs posėdžiai, kuriuose būtų svarstomi tik jaunimui aktualūs klausimai, Kaišiadorių
rajono savivaldybėje nėra organizuojami. Jaunimui aktualūs klausimai yra svarstomi
bendruose savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose drauge su kitais klausimais (tokių
per metus būna iki 3). Posėdžiuose svarstomos programos, mokinių ir jaunimo fondo veikla,
ataskaitos už įvykdytas priemones, lėšų perkėlimas ir kt. Taip pat vyksta įvairūs posėdžiai ir
pasitarimai dėl veiklų, renginių, miesto švenčių organizavimo, į kuriuos kviečiamas arba
jaunimas, arba jaunimo reikalų koordinatorius (tokių būna apie 5 per metus).
Viename iš Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdžių dalyvavo renginio „Karjeros
diena“ dalyviai, taip pat Kaišiadorių rajono savivaldybės mokinių tarybos atstovai, kai buvo
svarstomi programų finansavimo klausimai. Jaunimas kviečia savivaldybės tarybos narius į
savo renginius, pvz., „Pilietiškumo mokyklos“ diskusijas. Apklausoje dalyvavę moksleivių
savivaldos atstovai nurodė, kad dalyvauja savivaldybės posėdžiuose, sprendžiant klausimus
susijusius su jaunimu, kiti apklausos dalyviai į šį klausimą atsakė neigiamai. Savivaldybės
atstovai taip pat nurodė, kad jaunimas nelabai domisi posėdžiais ir juose dažniausiai
nedalyvauja.
Apklausos rezultatai parodė, kad pusė respondentų buvo pateikę keletą pasiūlymų
savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos įgyvendinimo. 25 proc. respondentų nurodė,
kad nors kol kas nėra teikę savivaldybės institucijoms pasiūlymų dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo, tačiau ketina tokius pasiūlymus teikti ateityje, likę apklausos dalyviais, jokių
pasiūlymų savivaldybei neteikė ir neketina tokių pasiūlymų teikti.
6 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus kokiai nors savivaldybės institucijai dėl
jaunimo politikos įgyvendinimo? Proc. atsakiusiųjų. N=4

Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų

50,0

Ne, ir neketiname teikti

25,0

Ne, tačiau ketiname pateikti

25,0

Taip, teikiame dažnai

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Dalyvavę apklausoje jaunimo organizacijos atstovai, vertindami, kaip savivaldybė atsižvelgia į
teikiamus pasiūlymus, nurodė, kad į jų savivaldybei pateiktus pasiūlymus dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo atsižvelgta nebuvo. Vienos su jaunimu dirbančios organizacijos
atstovai pažymėjo, kad savivaldybė atsižvelgė beveik į visus jų pateiktus pasiūlymus, o likusi
dalis respondentų nurodė, kad buvo atsižvelgta į dalį pateiktų pasiūlymų.
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7 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus? Proc. atsakiusiųjų.
N=4

Atsižvelgta į dalį pateiktų pasiūlymų

50,0

Į pasiūlymus neatsižvelgta

25,0

Atsižvelgta į visus/ beveik visus
pasiūlymus

25,0

Nežinau/Negaliu atsakyti

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai kaip pavyzdį, kokiems pasiūlymams buvo pritarta,
nurodė pasiūlymus dėl projektų „Jaunime, rinkis Kaišiadoris!“ ir „Kaišiadorių krašto
ambasadoriaus mokykla“ bei kitus pasiūlymus dėl renginių organizavimo, pasiūlymą dėl
vaikų ir paauglių naudojimosi savivaldybės lopšelio-darželio vaikų žaidimų aikštele ne darbo
laiku.
Atsakydami į kausimą, kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės
jaunimo koordinatoriumi, visi respondentai nurodė, kad bendradarbiauja įgyvendindami
projektus. Didžioji dalis apklaustųjų taip pat nurodė, kad bendradarbiauja su JRK gaudami
informaciją. Atsakymą „kita“ pateikę respondentai paaiškino, kad bendrauja su savivaldybės
jaunimo koordinatoriumi organizuojant ir / ar dalyvaujant renginiuose.
8 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=4
Įgyvendina projektus

100,0

Gauna informaciją

75,0

Kita

50,0

Teikia pasiūlymus

50,0

Teikia informaciją

25,0

Nebendradarbiauja

0,0

Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo
reikalų koordinatoriaus (-ės)

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai jaunimo
bendradarbiavimo su savivaldybe intensyvumą vertino geriau nei vidutiniškai, taip pat geriau
nei vidutiniškai buvo įvertinti jaučiamo teigiamo požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas
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pokyčiai. Šiek tiek žemiau nei vidutiniškai buvo įvertintas savivaldybės atsižvelgimo į jaunimo
atstovų siūlymus dėl politikos / veiklos tobulinimo lygis. Taip pat buvo nurodyta, kad
savivaldybė šiek tiek žemiau nei vidutiniškai įtraukia jaunimą priimant sprendimus dėl
veiklos susijusios su jaunimu.
9 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kur 5 – visiškai nesutinku,
o 5 – visiškai sutinku. Proc. atsakiusiųjų. N=4
Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai
nuo 2008 m.

3,5

Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo
2008 m.

3,3

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos
tobulinimo

2,8

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

2,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant šiame skyriuje pateiktą informaciją galima daryti tokias išvadas:
 Pirma, Kaišiadorių rajone jaunimas aktyviausiai dalyvauja mokyklų ir neformalaus
švietimo įstaigų savivaldoje;
 Antra, viena vertus, jaučiamas didelis aktyvių su jaunimu dirbančių organizacijų
trūkumas, kita vertus, tai sąlygoja iniciatyvaus jaunimo stoka.
11 lentelė. 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 Kaišiadorių rajono
Sistemingų duomenų Rinkti duomenis apie
savivaldoje pagal
jaunimas turi
apie jaunimo
jaunimo dalyvavimą
gyvenamąją teritoriją galimybes dalyvauti
dalyvavimą vietos
savivaldoje pagal
vietos bendruomenių,
bendruomenių
gyvenamą teritoriją
vietos organizacijų
savivaldoje
rinkimas. Skatinti vietos
savivaldoje.
nebuvimas.
bendruomenes įtraukti
jaunimą į savivaldą.
Jaunimo dalyvavimas Nenustatyta.
Duomenys apie
Vykdyti šviečiamąją veiklą
su jaunimu dirbančių
jaunimo dalyvavimą
apie jaunimo galimybes
organizacijų
su jaunimu dirbančių dalyvauti su jaunimu
savivaldoje
organizacijų
dirbančių organizacijų
savivaldoje
savivaldoje.
nerenkami.
Jaunimo veikla
Stipri neformaliojo
Aktyvių su jaunimu
Aktyvaus ir iniciatyvaus
švietimo ir ugdymo
dirbančių ir jaunimo
jaunimo ugdymo ir
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Jaunimo
dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)

Jaunimo savivalda
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigose,
vaikų globos
namuose

Jaunimo dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
bazė.

organizacijų stoka.
KRJOS AS
neveiklumas.

Aktyviai visose
formalaus švietimo
įstaigose veikianti
jaunimo savivalda.
Pakeitus Mokinių
tarybos formavimo
principus tikėtinas
didesnis jos aktyvumas
ir veiklumas.
Nenustatyta.

Nenustatyta.
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Nėra organizuojami
specialūs posėdžiai,
kuriuose būtų
svarstomi tik
jaunimui aktualūs
klausimai.
Nepakankamai
atsižvelgiama į
jaunimo ir su jaunimu
dirbančių
organizacijų
pasiūlymus.

skatinimo prioriteto
įtraukimas į savivaldybės
vykdomą jaunimo
politiką.
Palaikyti ir skatinti
mokinių savivaldą.
Įtraukti mokinių savivaldą
į jaunimo politikos
formavimo procesą.

Organizuojant specialius
posėdžius, kuriuose būtų
svarstomi tik jaunimui
aktualūs klausimai, galima
būtų tikėtis jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų atstovų
gausesnio dalyvavimo
juose ir didesnio jų
įtraukimo į JP formavimo
ir įgyvendinimo procesą.

4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui, aptariama, kiek tai susiję su
jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo
politikos uždaviniais savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama finansinė
parama. Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma kitokios paramos
formos. Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansinė parama
Kaip jau buvo minėta šios ataskaitos 2.1 skyriuje, Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos strateginiame 2011–2013 metų veiklos plane21 (toliau – Administracijos
strateginis veiklos planas) yra numatyta Viešųjų juridinių asmenų veiklos rėmimo
programa, skirta įgyvendinti Savivaldybės strateginio plano prioriteto „Gyvenimo kokybės
gerinimas“ tikslą „Mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti švietimo sistemos prieinamumą ir
kultūros paslaugų plėtrą bei sveikatos priežiūros sistemos modernizavimą“. Šia programa
siekiama plėtoti viešųjų juridinių asmenų, kurie nėra išlaikomi iš savivaldybės biudžeto,
potencialą, įtraukti juos į įvairių iniciatyvų įgyvendinimą bei bendruomenės problemų
sprendimą, pagal galimybes finansiškai remti jų veiklą.
Kompensuojant savivaldybės jaunimo, neįgaliųjų, sporto, kultūros ir socialines paslaugas
teikiančių organizacijų ir kaimo bendruomenių ir jų sąjungų registravimo išlaidas ir
finansuojant savivaldybės viešųjų juridinių asmenų parengtus šalies ir tarptautinius projektus
bei remiant jų dalyvavimą respublikiniuose ir rajoniniuose renginiuose, siekiama plėtoti
savivaldybės viešųjų juridinių asmenų potencialą22.
Skatinant jaunimo organizacijų sąjungų ir jaunimo reikalų tarybos veiklą, iš dalies
finansuojant įgyvendamas iniciatyvas bei organizuojamus renginius, siekiama skatinti
savivaldybės viešųjų juridinių asmenų bendradarbiavimą23.
Visoms, įskaitant išvardintoms su JP įgyvendinimu susijusioms, priemonėms, numatytoms
Viešųjų juridinių asmenų programoje, įgyvendinti 2011 m., 2012 m. ir 2013 m. kiekvienais
metais yra numatyti 26000 Lt asignavimai iš savivaldybės biudžeto.
Savivaldybėje yra priimta Kaišiadorių rajono savivaldybės 2010 m. jaunimo organizacijų
sąjungų ir jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimo tvarka24 ir Kaišiadorių rajono
savivaldybės jaunimo, neįgaliųjų, sporto, kultūros ir socialines paslaugas teikiančių
organizacijų ir kaimo bendruomenių bei jų sąjungų registravimo išlaidų kompensavimo
nuostatai25. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiantis
rajono organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ nevykdo aktyvios veiklos, o Jaunimo reikalų

21

Patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 17-30
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio 2011–2013 metų veiklos plano Viešųjų juridinių
asmenų veiklos rėmimo programa, patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d.
sprendimu Nr. 17-30.
23
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio 2011–2013 metų veiklos plano Viešųjų juridinių
asmenų veiklos rėmimo programa, patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d.
sprendimu Nr. 17-30.
24
Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų
departamento direktoriaus 2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. DS-56.
25
Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų
departamento direktoriaus 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. DS-32.
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taryba kol kas nėra sudaryta, Jaunimo organizacijų sąjungų ir jaunimo reikalų tarybos veiklos
rėmimo tvarkos nustatytomis minėtų subjektų finansavimo galimybėmis šiuo metu
nesinaudojama.
Tuo tarpu, savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, remiantis Jaunimo, neįgaliųjų,
sporto, kultūros ir socialines paslaugas teikiančių organizacijų ir kaimo bendruomenių bei jų
sąjungų registravimo išlaidų kompensavimo nuostatais, yra kompensuojamos visų į
savivaldybę besikreipiančių organizacijų registravimo išlaidos. Nuostatuose yra nustatyta,
kad jaunimo, neįgaliųjų, sporto, kultūros, socialines paslaugas teikiančios organizacijoms,
kaimo bendruomenėms ar tokių organizacijų sąjungoms, kurių buveinė ir (ar) pagrindinė
veiklos vieta yra Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje, įsiregistravusioms įstatymų
nustatyta tvarka, iš Kaišiadorių rajono viešųjų juridinių asmenų veiklos rėmimo programos
lėšų savivaldybė padengia visą steigimo dokumentų rengimo, juridinių asmenų registro
tvarkytojo paimto atlyginimo dydį už registravimą ir notaro – už notarinius veiksmus bei
suteiktas teisines, technines paslaugas. 2008 m. tokios išlaidos buvo kompensuotos dviem
jaunimo organizacijoms, 2009 m. buvo kompensuotos vienos jaunimo organizacijos
perregistravimo išlaidos, 2010 m. registravimo išlaidos buvo kompensuotos vienai jaunimo
organizacijai ir 2011 m. – vienai.
Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės 2011 m. mokinių ir jaunimo kūrybinių projektų ir
programų konkurso nuostatus26, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento lėšomis finansuojami mokinių ir jaunimo
projektai ir programos, skatinantys mokinių ir jaunimo veiklą, skirtą mokinių ir jaunimo
problemų formulavimui ir jų sprendimui, skatinantys mokinių ir jaunimo dalyvavimą
visuomeninėse iniciatyvose, plėtojantys besimokančio jaunimo savivaldą, skatinantys
mokinių ir jaunimo veiklą, skirtą savivaldybės garsinimui, svarbių švenčių ir sukakčių
paminėjimui ir skleidžiantys informacinę – metodinę medžiagą apie mokinių ir jaunimo
situaciją, jaunimo politiką, mokinių ir jaunimo veiklos projektus ir jų įgyvendinimą.
Vadovaujantis šiais nuostatais, projektams ir programoms finansuoti paraiškas gali teikti:
 Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu ar mokiniais dirbančios
organizacijos, registruotos pagal Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos
fondų įstatymus;
 neformalios jaunimo grupės (siekiant gauti finansavimą turi sudaryti sutartį su
organizacija);
 savivaldybės įstaigos bei jose veikiančios mokinių savivaldos institucijos27.
12 lentelė. Jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų organizacijų ir neformalių grupių projektų
finansavimas 2008 – 2011 m.
Su jaunimui
Jaunimo
dirbančių
Neformalių jaunimo
Metai
Projektų skaičius
organizacijų
organizacijų
grupių projektai
projektai
projektai
2008 Pilnai finansuotų
1
2
Bendrai finansuotų
1
4
2
2009 Pilnai finansuotų
1
Bendrai finansuotų
1
2010 Pilnai finansuotų
3
Bendrai finansuotų
1
-

26

Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų
departamento direktoriaus 2011 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 64.
27
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2011 m. mokinių ir jaunimo kūrybinių projektų ir programų konkurso
nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių
reikalų departamento direktoriaus 2011 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 64.
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Su jaunimui
dirbančių
Metai
Projektų skaičius
organizacijų
projektai
2011 Pilnai finansuotų
1
5
Bendrai finansuotų
5
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Jaunimo
organizacijų
projektai

Neformalių jaunimo
grupių projektai
1

12 lentelėje pateikiama informacija apie 2008 m. – 2011 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės
pilnai ir bendrai finansuotus projektus. Iš pateiktų duomenų matyti, kad savivaldybė
dažniausiai finansuoja su jaunimu dirbančių organizacijų projektus, rečiau – neformalių
jaunimo grupių projektus. Pastebėtina, kad dėl ekonominio sunkmečio mažiausiai projektų
buvo finansuota 2009 metais.
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, 2008 m. iš Kaišiadorių rajono savivaldybės
biudžeto dviejų neformalių jaunimo grupių projektams finansuoti buvo skirta 2100 Lt. 2009
m. ir 2010 m. šiam tikslui finansavimo skirta nebuvo, o 2011 m. finansuotas vienos
neformalios jaunimo grupės projektas, kuriam iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 715,36 Lt.
Pagal savivaldybės atstovų pateiktus duomenis, iš viso 2011 m. jaunimui skirtų projektų
finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų turėtų būti skirti 7000 Lt. Kaišiadorių rajono
savivaldybės 2011 m. finansuotų jaunimo ar jaunimui skirtų projektų sąrašas pateikiamas 13
lentelėje.
13 lentelė. 2011 m. Kaišiadorių rajono savivaldybėje vykdomi ir planuojami vykdyti
projektai skirti jaunimui
Projekto pavadinimas
Finansavimo šaltinis
Kaišiadorių rajono Antakalnio pagrindinės mokyklos
Savivaldybės biudžetas - 1000 Lt
projektas „Bilietas į traukinį Kaišiadoryse“
Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos
Savivaldybės biudžetas - 400 Lt.
projektas „Nuo rytojaus be tabako“
Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos
Savivaldybės biudžetas - 620 Lt.
projektas „Kurkime kartu“
VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro
Savivaldybės biudžetas - 480 Lt.
projektas „Kaišiadorių krašto ambasadoriaus
mokykla“
Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos
Savivaldybės biudžetas - 500 Lt.
projektas „Atmintis vis gyva“
Asociacijos kultūros klubo „Voras“ projektas „Banga“ Savivaldybės biudžetas - 1000 Lt
Asociacijos futbolo centro „Baltai“ projektas „RojaSavivaldybės biudžetas - 1000 Lt
2011“
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
Savivaldybės biudžetas – 2000 Lt
projektas „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono
savivaldybės mokyklose“
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Kaišiadorių rajono savivaldybės 2010 m. jaunimo ir jaunimui organizuojamų renginių bei
mokinių ir jaunimo bendrų su Lietuvos ar užsienio partneriais renginių rėmimo tvarkos28,
tikslas yra reguliuoti savivaldybės jaunimo ir su jaunimu bei mokiniais dirbančių organizacijų
bei neformalių jaunimo grupių organizuojamų renginių finansavimą. Tvarkoje numatyta, kad

28

Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų
departamento direktoriaus 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DS-111.
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jaunimo renginiams remti naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos. Vadovaujantis šia tvarka
lėšos gali būti skiriamos šiems jaunimo renginiams:
 savivaldybės jaunimo ar jaunimui organizuojamiems renginiams, kurių iniciatoriai
yra jauni žmonės, jų grupės bei viešieji juridiniai asmenys (kai renginiai vyksta
savivaldybės teritorijoje ir kai renginiai vyksta kitų šalies savivaldybių teritorijose);
 savivaldybės mokinių ir jaunimo bendriems su Lietuvos ar užsienio partneriais
renginiams (kai renginiai vyksta savivaldybės teritorijoje bei kai renginiai vyksta
užsienio valstybės teritorijoje)29.
Jaunimo ir su jaunimu bei moksleiviais dirbančių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių
organizuojami renginiai, pagal Jaunimo ir jaunimui organizuojamų renginių bei mokinių ir
jaunimo bendrų su Lietuvos ar užsienio partneriais renginių rėmimo tvarkos nuostatas yra
finansuojami iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio 2011–2013 metų
veiklos plano Neformaliojo ugdymo programos įgyvendinimui skirtų asignavimų, duomenys
apie šiai programai skirtus asignavimus yra pateikiami šios ataskaitos 5.3 skyriuje „Jaunimo
neformalaus ugdymo situacija“.
Savivaldybės atstovų duomenimis, 80 proc. jaunimo organizacijų ir 90 proc. neformalių
jaunimo grupių prašymų dėl finansavimo skyrimo yra patenkinami. Paminėtina, kad nuo
2008 m. besikreipiančiųjų dėl finansavimo skaičius augo. Savivaldybės atstovai taip pat
nurodė, kad 2008 m. Kaišiadorių rajono savivaldybė skyrė 1539,11 Lt. dviejų jaunuolių
dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose.
Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo politikai įgyvendinti skirtų lėšų skaičius iki
ekonominio sunkmečio buvo ženkliai didesnis, mažiausiai lėšų šiam tikslui buvo skirta 2009
m., o per pastaruosius dvejus metus savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui skiriamas
finansavimas vėl ėmė didėti.
14 lentelė. Lėšos skirtos savivaldybės biudžete jaunimo politikai įgyvendinti 2008-2011 m.
Metai
Suma, Lt
2008
33000,00
2009
2039,80
2010
6775,20
2011
8400,00
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
75 proc. apklausos respondentų nurodė, kad jų organizacijos gali naudotis savivaldybės
teikiama finansine parama. 50 proc. teigiamai atsakiusiųjų žymėjo, kad naudoja lėšas, skirtas
ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti, kita pusė teigė gavusi projektinį finansavimą (10
pav.).
Savivaldybės atstovai nurodė, kad savivaldybė neskiria lėšų nevalstybinių organizacijų
administravimo išlaidoms ir ilgalaikio turto įsigijimui padengti, kadangi laikomasi požiūrio,
jog pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą tokių išlaidų savivaldybės
finansuoti negali.

29

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2010 m. jaunimo ir jaunimui organizuojamų renginių bei mokinių ir jaunimo
bendrų su Lietuvos ar užsienio partneriais renginių rėmimo tvarka, patvirtinta Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento direktoriaus 2010
m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. DS-111.
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10 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=4
Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui
įsigyti ar remontuoti

50,0

Projektų finansavimu

50,0

Nesinaudojome jokia parama

25,0

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo
išlaidas

0,0

Lėšomis, skirtomis padengti
administravimo išlaidas

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, savivaldybės skiriamas finansavimas atitinka
jaunimo poreikius. Atsakydami į klausimą apie savivaldybės finansinės paramos skyrimo
tikslų atitikimą su jaunimu dirbančių organizacijų poreikiams ženkliai išsiskyrė respondentų
nuomonės. Paramos skyrimo tikslų ir organizacijų poreikių atitikimą palankiai įvertino tik
vienos su jaunimu dirbančios organizacijos atstovai, tuo tarpu kitų su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovai finansinės paramos skyrimo tikslų atitikimą su jaunimu dirbančių
organizacijų poreikiams vertino vidutiniškai, o jaunimo organizacijos atstovai nurodė, kad
savivaldybės finansinės paramos skyrimo tikslai neatitinka jų poreikių.

4.2 Materialinė parama
Savivaldybės atstovai nurodė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje visoms besikreipiančioms
jaunimo organizacijoms ir Mokinių tarybai yra leidžiama neatlygintinai naudotis savivaldybės
patalpomis bei, pagal galimybes, biuro įranga. Daugelio jaunimo organizacijų susitikimai
vyksta savivaldybės arba Kultūros ir meno centro patalpose.
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, jaunimo organizacijos nesikreipia su prašymais
skirti patalpas, kadangi net ir gavusios teisę naudotis patalpomis pagal panaudos sutartį,
jaunimo organizacijos neturėtų lėšų toms patalpoms išlaikyti, todėl 2008 – 2011 m.
Kaišiadorių rajono savivaldybė jaunimo ir su jaunimu dirbančioms įstaigoms ir
organizacijoms ilgalaikio turto nėra perdavusi. Tačiau, kaip jau buvo minėta, organizacijoms
yra suteikiama galimybė neatlygintinai naudotis savivaldybės patalpomis susirinkimams
organizuoti.
Daugiau duomenų apie Kaišiadorių rajono savivaldybėje jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų materialinę paramą vertinimui pateikta nebuvo.

4.3 Kitokia parama
Kaišiadorių rajono savivaldybėje jaunimo atstovai yra įtraukiami į savivaldybės tarptautines
delegacijas. Jaunimo įtraukimas į savivaldybės delegacijų sudėtis priklauso nuo vizitų metu
nagrinėjamų klausimų pobūdžio. 2008 m. į savivaldybės tarptautines delegacijas buvo
įtraukti devyni jaunimo atstovai, 2011 m. – du. 2009 m. ir 2010 m. į Kaišiadorių rajono
savivaldybės tarptautines delegacijas jaunimo atstovų įtraukta nebuvo.
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Savivaldybė, padėdama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms organizuoti
projektus, skelbia informaciją apie vykdomus projektus savo internetiniame tinklapyje,
suranda mokymų ir renginių dalyvius, padeda ruošti dokumentus. 2010-2011 metais
Kaišiadorių rajono savivaldybė kaip partneris kartu su jaunimo organizacijomis įgyvendino du
projektus.
Atsižvelgiant į tai, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei yra
priskirta tarptautinio bendradarbiavimo vykdymo funkcija, esant poreikiui, jaunimo bei su
jaunimu dirbančioms organizacijoms yra padedama užmegzti tarptautinius ryšius.
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, 2009 – 2011 m. tarptautinius ryšius užmegzti
buvo padėta dviem organizacijoms. JRK nurodė, kad organizacijoms dažnai siūloma užmegzti
tarptautinius ryšius – jos kviečiamos į renginius ir susitikimus su užsienio organizacijomis.
Deja, organizacijos kontaktus mezga vangiai, o kaip viena iš priežasčių, trukdančių užmegzti
organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, buvo įvardinta tai, kad su jaunimu dirbančioms
organizacijoms vadovauja vyresnio amžiaus asmenys, kurių užsienio kalbų žinių lygis yra
nepakankamas tarptautiniam bendradarbiavimui vykdyti.
Kaišiadorių rajono savivaldybė per 2008 – 2011 metus savo lėšomis organizavo nemažai
renginių jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Jų skaičius pateikiamas 15
lentelėje.
15 lentelė. Savivaldybės lėšomis suorganizuoti renginiai jaunimui ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms 2008 – 2011 m.
Savivaldybės lėšomis suorganizuotų renginių jaunimo ir su jaunimu
Metai
dirbančioms organizacijoms skaičius
2008
8
2009
12
2010
10
2011
7
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto 2008 m. ir 2011 m. lėšų buvo pirktos transporto
paslaugos (jaunimas buvo vežamas į renginius), šiam tikslui 2008 m. skirta 400 Lt, o 2011 m.
– 715,36 Lt.
11 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Proc.
atsakiusiųjų. N=4
Lėšų

75,0

Patalpų

50,0

Kita

25,0

Bendrų veiklų

25,0

Informacijos

25,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011

38

100,0

Remiantis apklausos duomenimis, iš visų savivaldybės teikiamos paramos rūšių, jaunimo
organizacijoms labiausiai trūksta finansinės savivaldybės administracijos paramos (11 pav.).
75 proc. apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad nuo 2008 m. kartu su Kaišiadorių
rajono savivaldybe yra įgyvendinusios jaunimo projektų. Respondentai pažymėjo, kad
savivaldybė dalyvavo kaip partneris, dalyvavo projektų renginiuose ir teikė finansinę paramą,
skyrė patalpas.
Dažniausiai naudojami Kaišiadorių rajone veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų lėšų veikloms vykdyti šaltiniai yra gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. įmokos
bei savivaldybės skiriama parama. Taip pat organizacijos pritraukia lėšų iš Europos Sąjungos
struktūrinės paramos fondų ir pačių organizacijų teikiamų paslaugų (12 pav.).
12 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=4
Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

75,0

Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)

75,0

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

50,0

ES struktūrinės paramos fondų

50,0

Labdaros, paramos

25,0

Iš organizacijos nario mokesčio

0,0

Lietuvos fondų, kitų NVO

0,0

Užsienio šalių fondų

0,0

Šalies valdžios institucijų

0,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, su jaunimu dirbančioms ir jaunimo
organizacijoms labiausiai trūksta finansinės savivaldybės paramos. Organizacijoms taip pat
trūksta patalpų veiklai vykdyti.
16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Parama
jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė
Savivaldybėje yra išsamiai
Skiriamos finansinės
Savivaldybės skiriama
parama
reglamentuotos tvarkos
paramos apimtys yra
finansinė parama galėtų
jaunimo ir su jaunimu
palyginus nedidelės.
būti skirstoma pagal
dirbančių organizacijų
tikslines grupes:
įvairioms veikloms
jaunimo organizacijoms
finansuoti pagal
ir neformalioms
Administracijos veiklos
jaunimo grupėms ar
plano Viešųjų juridinių
jaunimo klubams, bei
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Parama
jaunimui
(3 Metodikos
indikatorius)

Materialinė
parama

Kitokia parama

Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
asmenų ir Neformaliojo
ugdymo programas.
Savivaldybė kompensuoja
jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
registravimo išlaidas.
Savivaldybės patalpomis bei,
pagal galimybes, biuro
įranga yra leidžiama
neatlygintinai naudotis
visoms besikreipiančioms
jaunimo organizacijoms ir
Mokinių tarybai.
Skiriama parama
tarptautinėms delegacijoms,
jaunimo bei su jaunimu
dirbančioms organizacijoms
yra padedama užmegzti
tarptautinius ryšius.
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Nėra patenkinamas
jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
materialinės paramos
(pirmiausia patalpų
išlaikymui, jų
remontui, panaudai)
poreikis.
Nenustatyta.

savivaldybės įsteigtoms
organizacijoms.
Savivaldybė turėtų
ieškoti galimybių
patenkinti jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų
materialinės paramos
poreikiams patenkinti.

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
Kaišiadorių rajono savivaldybėje nuolat vykdoma jaunimo konsultavimo veikla. Jaunimas yra
konsultuojamas individualių susitikimų metu ir elektroninėmis priemonėmis, t. y.
elektroniniu paštu ir Skype. Taip pat savivaldybė organizuoja ir finansuoja jaunimui skirtus
mokymus ir konsultavimą, ypač neformalaus mokymo kursus, renginius. Savivaldybėje nuo
2008 m. organizuotų mokymų ir konsultavimo renginių sąrašas pateikiamas 17 lentelėje.
17 lentelė. Mokymų ir konsultavimo renginiai, organizuoti Kaišiadorių rajono
savivaldybėje 2008 – 2011 m., jų temos, apytikslis dalyvių skaičius
Metai
Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
2008
 Organizuotas Profesinio informavimo centro vedamas seminaras „Kaip netapti
prekybos žmonėmis aukomis?“ (37 dalyviai).
 Organizuoti mokymai mokyklų savivaldos atstovams „Langas į ateitį-2“ apie
profesijos ir karjeros pasirinkimą, kaip organizuoti mokyklos savivaldos darbą
neformalaus ugdymo metodais, rengti projektus (10 dalyvių).
 Organizuoti mokymai jaunimo organizacijų atstovams, kurių metu
supažindinta su Lietuvos jaunimo politikos gairėmis, vykdomomis programomis,
pristatyti leidiniai, skirti jaunimo veiklai ir neformaliojo ugdymo metodikai,
supažindinta su neformaliojo ugdymo metodais (20 dalyvių).
 Finansuotas Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos projektas „Kurkime
kartu”, kurio metu organizuoti sveikos gyvensenos mokymai jaunimui (30
dalyvių).
 Savivaldybė finansavo 2 jaunų žmonių dalyvavimo tarptautiniame mokymų
projekte First step training „Intercultural Theatre” kelionės išlaidas.
 Organizuota „Karjeros diena“, kurios metu jauni žmonės gauna teorinių ir
praktinių žinių: supažindinami su savivaldos institucijų funkcionavimu, praktine
administracijos veikla, sprendžia testus, mokosi redaguoti raštus ir atlieka kitas
praktines užduotis (14 dalyvių).
 Drauge su kitomis Kauno apskrities savivaldybėmis Jonavoje organizuotas
jaunimo forumas „Būk veiklus“, kuriame dalyvavo 25 savivaldybės jaunimo
atstovai, finansuotos vykimo į forumą išlaidos. Forumo metu pristatyta jaunimo
veikla, dalyvauta įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose.
 2 jaunuoliai dalyvavo intelektinio lavinimo stovykloje-studijoje „Kultūringas
jaunimas: dabartis ir perspektyvos“.
2009
 Savivaldybės bei rėmėjų lėšomis Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos
centras įgyvendino projektą „Jaunime, rinkis Kaišiadoris“ (apie 100 dalyvių).
Projekto metu siekta parodyti, kad ir Kaišiadoryse galima kurti ateitį: veikia
daug verslo įmonių, yra daugiau kaip 130 lankytinų objektų. Projekto metu
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Metai

Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
buvo organizuojamas fotografijų konkursas „Mano Kaišiadorys“, sukurtas
rajono įmonių ir prekių ženklų pristatymo puslapis „Rinkis kaišiadorietišką“,
vyko paskaitos-seminarai Kaišiadorių rajono mokyklų moksleiviams verslo ir
turizmo tematika.
 Organizuota „Karjeros diena“, kurios metu jaunimas gauna teorinių ir
praktinių žinių apie savivaldos institucijų funkcionavimą (12 dalyvių).
 Finansuotas 3 jaunuolių dalyvavimas edukaciniame renginyje „Savivaldos
meistrų meistrelių šventė“ Šilutėje.
2010
 Organizuota „Karjeros diena“, kurios metu jaunimas gauna teorinių ir
praktinių žinių apie savivaldos institucijų funkcionavimą (37 dalyviai).
 Finansuotas vykimas į konferenciją „Regioninė jaunimo politika. Jaunimo
dalyvavimo sprendžiant jaunimui aktualias problemas iššūkiai ir problemos“ (8
dalyviai).
 Finansuotas renginys „Pilietiškumo mokykla Kaišiadoryse 2010 m.“, kurio
metu jaunimas teoriškai ir praktiškai susipažįsta su savivaldybės tarybos veikla,
sprendimų priėmimo procesu (50 dalyvių).
 Veikė Kaišiadorių vaikų linija ir sukurta šviečiamoji bei konsultacinė interneto
svetainė patyčias mokyklose patiriantiems mokiniams (300 tikslinių skambučių).
2011
 Savivaldybė organizavo mokymus mokyklų savivaldų lyderiams ir
besidomintiems aplinkosauga mokiniams „Žalioji akademija“ (18 dalyvių).
 Savivaldybė finansavo projektą „Kaišiadorių krašto ambasadoriaus mokykla“,
kurio tikslas – suburti iniciatyvių žmonių komandą, kuri teigiamai viešintų
Kaišiadorių rajoną, skleistų informaciją apie čia vykstančius renginius,
reklamuotų lankytinas rajono vietas ir griautų neteisingus mitus apie Kaišiadoris
(30 dalyvių).
 2 jaunimo atstovai dalyvavo JRD organizuotame seminare Jonavoje apie
jaunimo reikalų tarybų veiklą.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Savivaldybės atstovai dalyvaudami apklausoje ir interviu metu nurodė, kad, atsižvelgiant į
tai, kad jauni žmonės vengia susijusios su vadovavimu ir organizavimu veiklos, savivaldybėje
reikėtų daugiau mokymų lyderystės tematika, praktinių mokymų veiklos organizavimo ir
vadovavimo temomis.
Kaišiadorių rajono savivaldybė 2008 – 2011 m. iš viso finansavo 14 projektų, skirtų jaunimo
neformaliam mokymui ir konsultavimui. Vadovaujantis 18 lentelėje pateiktais duomenimis,
galima teigti, kad dėl sunkmečio nuo 2008 m. iki 2011 m. per metus finansuojamų projektų
skaičius mažėjo.
18 lentelė. Kaišiadorių rajono savivaldybės 2008 – 2011 m. finansuotų projektų, skirtų
jaunimo neformaliam mokymui ir konsultavimui, skaičiaus pasiskirstymas pagal metus
Metai
Projektų, skirtų jaunimo mokymui, konsultavimui, skaičius
2008
6
2009
3
2010
3
2011
2
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Iš 19 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje neformalaus
mokymo ir konsultavimo paslaugas įvairiomis temomis teikia 9 organizacijos.
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19 lentelė. Organizacijos teikiančios mokymo ir konsultavimo paslaugas Kaišiadorių rajono
savivaldybėje
Neformalaus mokymo, konsultavimo
Organizacija
Organizacijos tipas
temos ir pobūdis
Kaišiadorių
Religinė
Stiprinama jaunimo pastoracija, mokoma
vyskupijos jaunimo bendruomenė
tikėjimo tiesų, konsultuojama dvasinio
centras
gyvenimo klausimais, konsultuojami jaunimo
vadovai.
Kultūros Klubas
Asociacija
Fotografija, filmavimas, kino vakarų, renginių
„Voras“
organizavimas, jaunųjų lyderių ugdymas
minėtų veiklų pagalba.
Kaišiadorių vietos
Asociacija
Įvairūs mokomieji renginiai bendruomenėms
veiklos grupė
projektų rengimo, finansų valdymo,
bendravimo ir bendradarbiavimo tematika,
kuriuose gali dalyvauti ir kaimo bendruomenių
jaunimas.
Lietuvos jaunųjų
Asociacija (filialas)
Organizuoja mokymus ir konsultacijas savo
konservatorių lygos
nariams.
(JKL) Kaišiadorių
skyrius
Lietuvos
Asociacija
Organizuoja mokymus ir konsultacijas savo
socialdemokratinio
nariams.
jaunimo sąjungos
Kaišiadorių skyrius
Visos mokyklos
Biudžetinės įstaigos Organizuoja mokymus profesinio orientavimo,
mokinių savivaldos ir kitais klausimais pagal
poreikį.
Kaišiadorių
Biudžetinė įstaiga
Organizuoja edukacines veiklas, forumus.
švietimo ir kultūros
paslaugų centras
Kaišiadorių turizmo Viešoji įstaiga
Organizuoja seminarus ir paskaitas turizmo ir
ir verslo
verslo klausimais, konsultuoja jaunuosius
informacijos
verslininkus, konsultuoja nevyriausybinių
centras
organizacijų steigimo klausimais, padeda
paruošti dokumentus.
Kaišiadorių
Biudžetinė įstaiga
Konsultuoja ir organizuoja mokomuosius
sveikatos biuras
renginius sveikatos priežiūros, ligų profilaktikos
klausimais. Dirba vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūros specialistas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovai savivaldybėje jaunimui teikiamų neformalaus
mokymo ir konsultavimo paslaugų kokybę ir šių paslaugų prieinamumą vertina kaip vidutinį.
Apklausoje dalyvavusių dviejų su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad šios
organizacijos vykdė keletą neformalių mokymų jaunimui, tačiau tai nėra pagrindinė šių
organizacijų veikla. Kitų apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
atstovai nurodė, kad tokių mokymų nėra rengusios.
Visos apklausoje dalyvavusios organizacijos nurodė, kad nėra tyrusios jaunimo poreikių.
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų savo
veikloje naudoja grupinius neformalaus ugdymo metodu, taip pat yra populiarus neformalus
bendravimas, naudojamas aktyvaus dalyvavimo ir kiti metodai (13 pav.).
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13 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. N=4
Grupinius metodus

75,0

Neformalų bendravimą

50,0

Kita

25,0

Aktyvų dalyvavimą

25,0

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

0,0

Mokymąsi iš patirties

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, Kaišiadorių rajono savivaldybėje
vyksta intensyvus bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir su jaunimu dirbančių asmenų.
Interviu metu, jaunimo organizacijos atstovė bendradarbiavimą su savivaldybe įvertino 4,5
balais iš galimų 5 (1 – su savivaldybe visiškai nebendradarbiaujama, 5 – vyksta intensyvus
bendradarbiavimas). Atviro jaunimo centro savivaldybėje kol kas nėra, tačiau vykdomi jo
įsteigimui būtini parengiamieji darbai.
Duomenys apie asmenų, dirbančių su jaunimu, skaičių ir pasiskirstymo tolygumą
savivaldybėje vertinimui pateikti nebuvo.
Kaišiadorių rajono savivaldybė vykdo mokymus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
atstovų ir specialistų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai tobulinti. 2008 m. buvo įgyvendinti 2
tokie mokymai, 2009 m. mokymų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir
specialistų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai tobulinti įgyvendinta nebuvo, o 2010 m.
organizuota net 12 tokių mokymų. 2011 m. iki atliekamo vertinimo buvo organizuoti vieni
mokymai.
Vykdant projektą „Neformalaus ugdymo organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas
Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ užklasinę veiklą vykdantiems Kaišiadorių rajono
specialistams buvo suorganizuota dešimt dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo seminarų. Per
seminarus su projektu ir praktiniu parengto neformalaus ugdymo organizavimo modelio
įgyvendinimu buvo supažindinti 492 savivaldybės mokytojai. Įgyvendinus projektą kartą per
metus organizuojami asmenų, atsakingų už neformaliojo ugdymo organizavimą mokyklose
pasitarimai.
Kaišiadorių rajono savivaldybėje buvo vykdomi du Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis finansuojami projektai: „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono mokyklose“ ir
„Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir
įgyvendinimo srityje“. Vykdant šiuos projektus buvo organizuojami mokymai pedagogams ir
kultūros srities specialistams, dirbantiems neformaliojo ugdymo srityje. 2009 m. buvo
suorganizuoti trys informaciniai pasitarimai projektų įgyvendinimo klausimais asmenims,
atsakingiems už neformaliojo ugdymo organizavimą. 2010 m. suorganizuota net dvylika
mokymų ir dvi baigiamosios patirties sklaidos konferencijos.
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Siekdami įvardinti asmenų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijos tobulinimo poreikius,
savivaldybės atstovai nurodė, kad, jų nuomone, šiems asmenims reikia žinių apie darbo su
jaunimu specifiką ir skirtingų jaunimo grupių poreikius. Kaip ypač naudingi buvo nurodyti
Pilietinių iniciatyvų centro organizuoti mokymai apie jaunimo subkultūras, tačiau šių
mokymų, savivaldybės atstovų nuomone, nepakanka. Pasak Kaišiadorių rajono savivaldybės
atstovų, su jaunimu dirbantys specialistai taip pat turėtų būti mokomi vadovavimo jaunimo
grupėms. Savivaldybės atstovai taip pat akcentavo, kad siekiant palaikyti jaunimo
susidomėjimą, su jaunimu dirbančius specialistus būtina nuolatos supažindinti su naujomis
neformalaus ugdymo metodikomis ir šių metodikų taikymu vykdant atitinkamą veiklą.

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo
situacija
Kaišiadorių rajonų savivaldybės administracijos strateginio 2011–2013 metų veiklos plano
Neformaliojo ugdymo programa įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013
m. strateginio plano prioriteto „Gyvenimo kokybės gerinimas“ tikslą „Sukurti lanksčią,
teisingą, kiekvienam prieinamą mokymosi visą gyvenimą užtikrinančią sistemą“ . Šia
programa įgyvendinami tokie uždaviniai:
 tobulinti neformaliojo ugdymo valdymą, pereinant prie tolygiai paskirstytos
atsakomybės ir atsiskaitomybės;
 tobulinti infrastruktūrą, plėtojant naujas neformaliojo ugdymo (švietimo) paslaugas
ir neformaliojo ugdymo (švietimo) jungtis;
 puoselėti socialiai teisingas, lygias neformaliojo ugdymo (švietimo) galimybes,
gerinant teikiamą paramą.
Nurodytos programos vykdytojais yra paskirtas Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos Ekonomikos ir ūkio plėtros departamentas, Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamentas, Kaišiadorių
meno mokykla, Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras, Kaišiadorių rajono švietimo ir
kultūros paslaugų centras. Numatytos keturios Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos pareigybės reikalingos programai įgyvendinti ir paskirtas programos
koordinatorius.
Programos tikslą siekiama įgyvendinti per viešąsias konsultacijas, formuojant neformaliojo
ugdymo (švietimo) politiką savivaldybėje, tarpinstituciniu bendradarbiavimu paremtą
partnerystės tinklą ir gerinant neformaliojo ugdymo (švietimo) organizavimą savivaldybėje.
Neformaliojo ugdymo (švietimo) valdymą Kaišiadorių rajono savivaldybėje siekiama tobulinti
organizuojant pasitarimus ir viešąsias konsultacijas neformaliojo ugdymo klausimais
neformaliojo ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų bei kitų sričių įstaigų /
organizacijų, atstovams, taip pat sudarant neformaliojo ugdymo (švietimo) ir sporto tarybą
bei patvirtinus šios tarybos veiklos reglamentą, siekiama tobulinti.
Viena iš programoje numatytų priemonių yra renovuoti ir remontuoti ugdymo įstaigas bei
įrengti, atnaujinti ar tvarkyti viešąsias erdves (lauko), skirtas vaikų ir jaunimo poilsiui bei
užimtumui.
Programoje numatyta, užtikrinant Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro
veiklą ir iš dalies finansuojant parengtas ir įgyvendinamas neformaliojo švietimo (ugdymo)
programas ir projektus, įtvirtinančius mokymąsi visą gyvenimą bei skatinančius įvairių
visuomenės socialinių sluoksnių partnerystę ir bendradarbiavimą, sudaryti galimybes
švietimo, kultūros, sporto ir ugdymo specialistams bei senjorams gilinti asmenines,
socialines, profesines, edukacines kompetencijas.
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Neformaliojo švietimo (ugdymo) programų įvairovę ir jų įgyvendinimą Kaišiadorių rajono
savivaldybėje numatyta pasiekti, užtikrinant Kaišiadorių meno mokyklos veiklą ir tęsiant
prevencinio projekto „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ veiklų
vykdymą, bendrai finansuojant neformaliojo švietimo įstaigų ir Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos parengtus ir Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos lėšomis
finansuojamus projektus ir iš dalies finansuojant švietimo įstaigų ilgalaikius ir trumpalaikius
meninio, saviraiškos, kūno kultūros ir sporto, prevencinius projektus, programas, renginius,
kuriuose dalyvautų kelių (3-5) savivaldybės ugdymo įstaigų vaikai, mokiniai ir jaunimas bei
organizuojant neformalaus ugdymo projektų rėmimo konkursą.
Užtikrinant Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro veiklą, iš dalies finansuojant Kūno
kultūros ir sporto centro sportininkų ir sportuotųjų komandų dalyvavimą zoninėse, apskrities
ir respublikinėse varžybose, aktyvinant sporto mėgėjų klubų ir kitų sportinių organizacijų
veiklą ir organizuojant sporto kompleksinius renginius, skatinant ir iš dalies remiant masinių
sporto sveikatingumo renginių vykdymą bei stovyklų organizavimą, siekiama plėtoti kūno
kultūrą ir sportą Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir užtikrinti sporto programų įvairovę bei jų
įgyvendinimą.
Skatinant savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei neformalių jaunimo
grupių pozityvias iniciatyvas, iš dalies finansuojant jaunimo ir jaunimui organizuojamus
renginius bei savivaldybės mokinių ir jaunimo bendrus su Lietuvos ar užsienio partneriais
renginius, organizuojant savivaldybės mokinių ir jaunimo kūrybinių programų ir projektų
konkursus, remiant atrinktas programas ir projektus ir finansuojant savivaldybės mokinių
tarybos veiklą, tikimąsi plėtoti jaunimo politiką savivaldybėje.
Įgyvendinus Neformaliojo ugdymo programoje numatytas priemones, turi būti sudarytos
sąlygos:
 plėtoti savivaldybės vaikų, mokinių, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškos, sportavimo ir
socializacijos galimybes;
 įtraukti jaunimą nuo 18 metų ir suaugusiuosius į sportinę veiklą;
 skatinti gyventojų fizinį aktyvumą dalyvaujant sportiniuose renginiuose;
 plėtoti jaunimo politiką savivaldybėje.
Siekiant tinkamai įgyvendinti Neformaliojo ugdymo programą jai vykdyti 2011 – 2013 m. yra
numatyti atitinkami asignavimai. 2011 m. numatyti asignavimai pateikiami 20 lentelėje.
Neformaliojo ugdymo programos vykdymui 2012 m. ir 2013 m. numatyti tokio paties dydžio
asignavimai kaip ir 2011 m.
20 lentelė. 2011-2013 metų Neformaliojo ugdymo programos asignavimai Lt
Išlaidoms
Kaišiadorių rajono savivaldybės
Iš jų darbo Turtui įsigyti
biudžeto pajamų šaltiniai
Iš viso
užmokesčiui
Savivaldybės biudžeto
prognozuojamos pajamos
3477700
2373990
82000
savarankiškosioms funkcijoms
vykdyti
Biudžetinių įstaigų pajamų
340610
79720
22500
įmokos į savivaldybės biudžetą
Iš viso
3818310
2453710
104500
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis

Iš viso

3559700

363110
3922810

2006 – 2008 m. Pilietinių iniciatyvų centras kartu su Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracija įgyvendino projektą „Neformalaus ugdymo organizavimo modelio sukūrimas
ir įdiegimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Projektas buvo vykdomas pagal Bendrojo
46

programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę
„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir iš dalies finansuojamas Europos socialinio
fondo lėšomis. Vykdyto projekto tikslas – vyraujančio požiūrio į neformalų ugdymą keitimas
ir neformalaus švietimo efektyvumo didinimas. Projektas buvo orientuotas į moksleivių,
bendruomenės ir darbo rinkos poreikius. Vykdant projektą buvo sukurtas ir Kaišiadorių
rajono savivaldybėje įgyvendintas naujas neformalaus ugdymo organizavimo modelis.
Remiantis šiuo modeliu, visose Kaišiadorių savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose
pradėjo dirbti tik už moksleivių neformalųjį ugdymą ir moksleivių laisvalaikio poreikių
tenkinimą atsakingi neformalaus švietimo specialistai, savivaldybėje sukurta nauja –
neformalaus švietimo koordinatoriaus, atsakingo už neformalaus ugdymo politikos vykdymą
savivaldybėje – pareigybė, taip pat sukurta vaikų švietimo programų savivaldybėje kūrimo
metodika, parengti neformalaus švietimo vertinimo kokybiniai ir kiekybiniai kriterijai. Su
kitomis šalies savivaldybėmis buvo pasidalinta vykdant projektą įgyta patirtimi.

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius.
21 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
konsultavimas
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Savivaldybėje yra rengiama Nėra vykdomos
Tiek savivaldybė,
konsultavimas
nemažai jaunimo mokymų
mokymų ir
tiek kitos jaunimo
ir konsultavimo renginių.
konsultavimo
mokymus ir
Savivaldybėje yra 9
paslaugų poreikio
konsultavimo
organizacijos teikiančios
analizės ar tyrimai.
paslaugas
jaunimo mokymo ir
teikiančios
konsultavimo paslaugas.
organizacijos
turėtų vykdyti tokių
Asmenys, dirbantys su Vykdomi parengiamieji
Savivaldybėje trūksta
paslaugų poreikio
jaunimu
darbai atviro jaunimo
atviro bendravimo su
analizes ir tyrimus.
centro įsteigimui.
jaunimu metodais
Organizuoti
dirbančios įstaigos,
daugiau mokymų
situacija turėtų
su jaunimu
pasikeisti įsteigus
atvirą jaunimo centrą. dirbantiems
asmenims apie
Jaunimo neformalaus Patvirtinus Administracijos Nesant išsamių
darbo su jaunimu
ugdymo padėtis
veiklos plano Neformaliojo tyrimų, nežinoma,
specifiką ir
ugdymo programą ir
kaip patenkinami
skirtingų jaunimo
numačius specialias
esami mokymų
grupių poreikius.
priemones jai įgyvendinti,
poreikiai.
Taip pat pažymėta
neformalus ugdymas yra
kad reikėtų
stipriausia Kaišiadorių
daugiau lyderystės,
rajono savivaldybėje su
jaunimo
jaunimo politika susijusi
aktyvinimo
sritis.
mokymų.
Jaunimas turi platų
neformalaus ugdymo
užsiėmimų pasirinkimą.
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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
Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, visos savivaldybės
teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės bei su jaunimu
dirbančios savivaldybės institucijos yra informuojamos apie jaunimo klausimų savivaldybėje
svarstymą.
Informaciją apie savo veiklą jaunimo politikos srityje Kaišiadorių rajono savivaldybė skelbia
savivaldybės tinklalapyje, el. paštu, vietinėje spaudoje, per informacinius renginius,
neformaliais kanalais, t. y. Skype programa, kabinant informacinius skelbimus bei dalijant
skrajutes, savivaldybės įstaigoms informacija taip pat teikiama ir raštu. JRK interviu metu
taip pat nurodė, kad informacija apie vykdoma veiklą su jaunimu pradėjo dalintis neseniai
sukurtoje savo asmeninėje socialinio tinklo Facebook paskyroje, o kaip efektyviausią jaunimo
informavimo priemonę JRK nurodė informacijos sklaidą „iš lūpų į lūpas“. Už informacijos
pateikimą atsakingos visos savivaldybės įstaigos pagal savo veiklos sritį, pvz., VšĮ Kaišiadorių
turizmo ir verslo informacijos centras informuoja jaunuosius verslininkus arba ketinančius
kurti verslą asmenis, o informaciją savivaldybės tinklapiui teikia jaunimo reikalų
koordinatorius.
Informacija apie savivaldybėje surengtas diskusijas su jaunimo atstovais 2008 – 2011 m. yra
pateikiama 22 lentelėje.
22 lentelė. Diskusijų su jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo
temomis per 2008 – 2011 m. ir jose dalyvavusių jaunuolių skaičius
Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose,
Metai
Diskusijų skaičius
skaičius
2008
1
20
2009
3
62
2010
6
97
2011
1
35
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nurodė,
kad iš savivaldybės gauna informaciją apie aktualius renginius ir savivaldybės įgyvendinamus
projektus jaunimui. Taip pat pusė respondentų nurodė, kad gauna informaciją apie projektų
įgyvendinimo galimybes ir savivaldybėje svarstomus ir priimtus klausimus jaunimui aktualiais
klausimais (14 pav.).
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14 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Atsakymų proc. N=4
Jaunimui aktualius renginius

75,0

Savivaldybės įgyvendinamus projektus
jaunimui

75,0

Projektų finansavimo galimybes

50,0

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais

50,0

Kita

25,0

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės
negauname

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Nors savivaldybės administracijos atstovų nuomone, teikiamos informacijos jaunimui
pakanka, tačiau 75 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad savivaldybė
informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą jaunimo politiką vidutiniškai. Likusių
respondentų nuomone, savivaldybė pakankamai išsamiai informuoja jaunimą ir kitas grupes
apie įgyvendinamą jaunimo politiką.
Visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, kad priimtiniausias būdas gauti
informaciją jaunimo klausimais yra elektroniniu paštu iš jaunimo reikalų koordinatoriaus.
Taip pat respondentai, kaip priimtiną informacijos iš savivaldybės gavimo būdą, įvardijo
informacijos talpinimą savivaldybės interneto tinklalapyje ir informavimą vietinėje spaudoje
(15 pav.).
15 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

50,0

Iš informacijos vietinėje spaudoje

25,0

Neformaliais kanalais

0,0

Iš plakatų ir skrajučių

0,0

Per informacinius renginius

0,0

Iš informacijos televizijoje

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausos duomenimis, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms vis tik labiausiai
stinga informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais
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klausimais. Respondentai taip pat pažymėjo, kad trūksta informacijos apie jaunimui aktualius
renginius ir savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui.
16 pav. Kokios informacijos Jums labiausiai trūksta apie jaunimo politiką? Proc.
atsakiusiųjų. N=4
Informacijos apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus sprendimus
jaunimui aktualiais klausimais,

75,0

Informacijos apie jaunimui aktualius
renginius

25,0

Informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui,

25,0

Informacijos apie projektų finansavimo
galimybes,

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Informacija apie jaunimo veiklą Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra pateikiama vietinėje
spaudoje. Laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ yra jaunimui skirtas skyrelis „Bendraamžiai“, taip
pat jaunimo ir su jaunimu susijusiais klausimais rašoma vietiniame laikraštyje „Atspindžiai“ .
Tam tikrą laiką su laikraščiu „Atspindžiai“ keletą kartų buvo išleistas jaunimui skirtas priedas
„Mums ne dzin“, tačiau dėl to, kad jis nebuvo populiarus, priedą buvo nustota leisti. Penkios
mokyklos turi savo moksleivių laikraščius, kurie yra išleidžiami kartą per mėnesį. Kaišiadorių
rajono Algirdo Brazausko gimnazijoje veikia mokyklos radijas.
Internetiniame tinklalapyje www.kaisiadorietis.lt, yra skyrius „Jaunimas“, kuriame nuolatos
talpinami įvairūs straipsniai jaunimui aktualiomis temomis. Kaišiadorių rajono jaunimo tarpe
taip pat populiarūs kultūros klubo „Voras“ tinklapis www.voratinklis.org ir futbolo centro
www.fcbaltai.lt tinklalapis. Šiuose interneto tinklalapiuose organizacijos informuoja jaunimą
apie savo vykdomą veiklą, teikia informaciją apie organizuojamus renginius.
Visi interviu ir apklausos respondentai nurodė, kad bendradarbiauja su žiniasklaida ir teikia
aktualią vietos jaunimui informaciją. Pusė apklaustųjų nurodė, kad jaunimui ir jaunimo
organizacijoms yra sudarytos galimybės nemokamai pristatyti vykdomą veiklą per
žiniasklaidos priemones. 75 proc. respondentų nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos
naudojasi galimybe nemokamai pristatyti savo veiklą žiniasklaidoje.
Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovų nuomone, įvairaus pobūdžio informacijos jaunimui
tikrai pakanka, ypač jaunimui prieinamiausioje erdvėje – internete. Vis dėl to, ne visada
informacija yra pateikiama jaunimui patrauklia, neformalaus pobūdžio forma, dažnai
informacija yra per sudėtinga ir sunkiai suvokiama. Tai viena iš jaunimo informuotumo
gerinimo kliūčių. JRK interviu metu pažymėjo, kad išsprendus finansavimo klausimą, galėtų
būti sukurtas atskiras interneto tinklalapis jaunimui.
Apklausos dalyviai atsakydami į klausimą, kaip jų organizacijos informuoja jaunimą apie
organizacijų vykdomą jaunimui skirtą veiklą, nurodė šias priemones: interneto svetaines, el.
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paštą, vietinę spaudą ir kitas priemones. Vienos su jaunimu dirbančio organizacijos atstovai
nurodė, kad informuoja jaunimą apie savo vykdomą veiklą socialiniame tinkle Facebook (17
pav.).
17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? Proc. atsakiusiųjų. N=4
Savo internetinėje svetainėje

75,0

El. paštu

75,0

Vietinėje spaudoje

50,0

Kita

25,0

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose … 0,0
Neformaliais kanalais

0,0

Plakatais ir skrajutėmis

0,0

Per informacinius renginius

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui
vietinėje žiniasklaidoje
Jaunimui skirta informacija talpinama savivaldybės internetinės svetainės www.kaisiadorys.lt
skyriaus „Veikla“ specialioje skiltyje „Jaunimas“, kurią sudaro šios rubrikos:
 „Jaunimo politika“ , kurioje pateikiama pirminė informacija apie jaunimo politiką;
 „Renginiai“, kurioje pateikiama informacija apie Kaišiadorių rajone vykusius jaunimui
skirtus renginius;
 „Savivaldybės institucijos dirbančios su jaunimu“, kurioje nurodyti jaunimo reikalų
koordinatoriaus kontaktiniai duomenys ir išvardinamos pagrindinės vykdomos
funkcijos;
 „Jaunimo organizacijos“, šioje skiltyje yra nurodoma, kad Kaišiadorių rajono
savivaldybėje veikia Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“, išvardinamos į šią sąjungą susibūrusios organizacijos ir sąjungos veiklos tikslai
ir uždaviniai, pateikta atnaujinta informacija apie kitas jaunimo organizacijas;
 „Finansavimas“, kurioje išvardinamos 2011 m. savivaldybės planuojamos remti
jaunimo veiklos ir joms numatytos lėšos;
 „Naudingos nuorodos“, pateikiamos nuorodos į šalies mastu veikiančias su jaunimo
veikla susijusias organizacijas;
 „Mokinių taryba“, pateikiama pagrindinė informacija apie Kaišiadorių rajono mokinių
tarybą, jos veiklą ir talpinamos su jos veikla susijusios nuotraukos;
 „Statistinė informacija“, šioje skiltyje pateikiama 2011 m. statistinė informacija apie
jaunimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje.
Informacijos išdėstymo struktūra savivaldybės tinklalapyje yra patogi naudoti, o skirtingose
skiltyse talpinamos informacijos turinys atitinka skilties pavadinimą, tačiau reikia pastebėti,
kad pateikta informacija galėtų būti išsamesnė ir dažniau atnaujinama, pvz., skiltyje
„Renginiai“ paskutinė informacija yra pateikta apie 2010 m. birželio mėnesį vykusi renginį. JRK
interviu metu nurodė, kad apie vyksiančius renginius skelbia savivaldybės skyriuje
„Naujienos“, o tik vėliau šią informaciją perkelia į tinklalapio jaunimo sritį.
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Savivaldybės atstovai nurodė, kad yra atsižvelgiama į jaunimo pasiūlymus pateiktus ruošiant
suprantamą ir tikslingą informaciją jaunimui. Pastaraisiais metais Kaišiadorių rajono
savivaldybėje jaunimui aktualūs klausimai yra nagrinėjami renginyje „Pilietiškumo mokykla“,
kur yra išklausoma jaunimo nuomonė, nagrinėjamos jaunimo parengtos rezoliucijos apie
miesto plėtros perspektyvas, susitikimuose nagrinėjami jaunimui svarbūs klausimai.
Internetiniame tinklalapyje www.kaisiadorietis.lt yra skyrius „Jaunimas“, kuriame yra nuolatos
talpinami įvairūs straipsniai jaunimui aktualiomis temomis. Kaišiadorių rajono jaunimo tarpe
yra populiarūs kultūros klubo „Voras“ tinklapis www.voratinklis.org ir futbolo centro
www.fcbaltai.lt tinklalapis. Taip pat yra sukurtas specialus tinklapis mokyklinio amžiaus
jaunimui smurto (fizinio ir emocinio) prevencijos tikslais www.mesjega.kaisiadorys.lm.lt.
Kaišiadorių rajono savivaldybėj smurto prevencijos mokyklose tikslais, mokyklinio amžiaus
jaunimui buvo išleistos knygos „Dienoraščiai“ (7 ir 10 klasėms), skirtos vykdyti neformaliojo
ugdymo veiklą. Knygose pateikiama informacija apie tai, kaip išvengti fizinio ir emocinio
smurto, kaip nuo jo apsiginti, ką daryti įvairiose smurtinėse situacijose. „Kaišiadorių aidų“
laikraštyje yra puslapis jaunimui „Bendraamžiai“. Penkios mokyklos leidžia savo laikraščius.
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus
analizuoja vidutiniškai, plačiau yra analizuojamos aktualios jaunimo ir jaunimui skirtos
iniciatyvos, menkiau – analizuojamos jaunimo problemos (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=4

Pristatomos aktualios jaunimo ir
jaunimui skirtos iniciatyvos

3,5

Plačiai ir visapusiškai pristatoma
jaunimo tematika

2,8

Analizuojamos jaunimo problemos

2,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus informaciją, 23 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos
pagal 6 Metodikos indikatorių.
23 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Informaciją apie savo
Informacija
Savivaldybė galėtų
informavimas apie
veiklą jaunimo politikos
savivaldybės
labiau informuoti
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Jaunimo
informavimas
(6 Metodikos
indikatorius)
jaunimo politiką

Jaunimo veiklos
žinomumas

Jaunimo leidiniai

Erdvė jaunimui
vietinėje
žiniasklaidoje

Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
jaunimą apie jaunimo politiką.
Stipriosios sritys
srityje Kaišiadorių rajono
savivaldybė skelbia
savivaldybės tinklalapyje,
el. paštu, vietinėje
spaudoje, per
informacinius renginius,
neformaliais kanalais.
Informacija apie jaunimo
veiklą Kaišiadorių rajono
savivaldybėje yra
pateikiama vietinėje
spaudoje. Penkios
mokyklos turi savo
moksleivių laikraščius,
kurie yra išleidžiami kartą
per mėnesį. Kaišiadorių
rajono Algirdo Brazausko
gimnazijoje veikia
mokyklos radijas.
Penkios mokyklos turi savo
moksleivių laikraščius,
kurie yra išleidžiami kartą
per mėnesį.

Laikraštyje „Kaišiadorių
aidai“ yra jaunimui skirtas
skyrelis „Bendraamžiai“,
jaunimui skirtas skyrelis
taip pat yra vietiniame
laikraštyje „Atspindžiai“.
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Tobulintinos sritys
tinklalapyje nėra
dažnai atnaujinama.

Nenustatyta.

Menkas leistų
leidinių
populiarumas, dėl ko
buvo nutraukta
keletą kartų išleisto
jaunimui skirto
laikraščio priedo
leidyba.
Vietinė žiniasklaida
jaunimo klausimus
analizuoja
vidutiniškai.

Rekomendacijos
jaunimo ir su jaunimu
dirbančias
organizacijas apie
savivaldybėje
svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui
aktualiais klausimais.
Informacija jaunimui
galėtų būti pateikiama
jaunimui patrauklia,
neformalaus pobūdžio
forma.
Išsprendus
finansavimo klausimą,
galėtų būti sukurtas
atskiras interneto
tinklalapis jaunimui.

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
Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikia Švietimo taryba, į kurią yra įtraukti jaunimo
organizacijų bei mokinių savivaldos atstovai, tačiau, savivaldybės atstovų pateiktais
duomenimis, ši struktūra ilgą laiką buvo neveikli ir tik pastaruoju metu po truputį atnaujina
savo veiklą. Kitų specialių jaunimo politiką integruojančių struktūrų savivaldybėje nėra.
Tačiau, kaip jau buvo minėta kituose šios ataskaitos skyriuose yra vykdomi intensyvūs
parengiamieji darbai siekiant sudaryti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą.
Sprendžiant jaunimo politikos klausimus, kartu su kitais savivaldybės administracijos
struktūriniais padaliniais, ypač aktyviai veikia jaunimo reikalų koordinatorė. Jaunimo
klausimai Kaišiadorių rajono savivaldybėje svarstomi įvairiuose savivaldybės tarybos
komitetų ir komisijų posėdžiuose.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų
programose, planuose
Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 m. strateginiame plane ir Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos strateginiame 2011–2013 metų veiklos plane yra numatytos
priemonės tam tikroms jaunimo politikos sritims įgyvendinti, tačiau savivaldybėje nėra
aiškios bendros jaunimo politikos vizijos, nėra patvirtinta jaunimo politikos strategija ir / ar
jaunimo politikos koncepcija.
Kaip jau buvo minėta šios ataskaitos 2.1 skyriuje, Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki
2013 m. strateginiame plane, siekiant didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą keliamas
tikslas „Plėtoti poilsio ir rekreacijos infrastruktūrą“ bei uždavinys „Plėtoti vaikų ir jaunimo
laisvalaikio užimtumo infrastruktūrą“, t. y. įrengti sporto aikšteles, Pramogų parką Miško
estradoje. Siekiant tikslo „Skatinti aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtrą“ numatomas
uždavinys „Jaunimo organizacijų potencialo plėtojimas ir jaunimo iniciatyvų skatinimas“.
Savivaldybės plėtros plane taip pat numatoma tobulinti neformaliojo ugdymo valdymą,
tobulinti infrastruktūrą, plėtojant naujas neformaliojo ugdymo paslaugas ir neformaliojo
ugdymo jungtis, steigti vaikų dienos centrus, organizuoti ugdymo įstaigose aplinkosauginį
švietimą ir kt.
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Būtina paminėti, kad ypač aktualus jaunimo politikos integravimui yra Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos strateginis 2011–2013 metų veiklos planas. Šio plano
Neformaliojo ugdymo programoje ir Viešųjų juridinių asmenų veiklos rėmimo programoje yra
numatytos jaunimo politikos įgyvendinimo priemonės, kurios buvo išsamiai analizuotos šios
ataskaitos 5.3 skyriuje „Jaunimo neformalaus ugdymo situacija“ ir 4.1 skyriuje „Finansinė
parama“.
Iš dalies jaunimo politikos įgyvendinimui svarbūs klausimai yra nustatyti Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos strateginio 2011–2013 metų veiklos plano Švietimo programoje
ir šio plano Kultūros programoje.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos veiklos plano Švietimo programa įgyvendina
Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 metų strateginio plano trečio prioriteto
„Gyvenimo kokybės gerinimas“ tikslą „Suformuoti vaikų mokymosi starto galimybes
plėtojančius ir socialinę atskirtį mažinančius teritorinius tinklus“ ir tikslą „Sukurti lanksčią,
teisingą ir kiekvienam prieinamą mokymosi visą gyvenimą užtikrinančią sistemą“. Viena iš šios
programos įgyvendinimo priemonių yra „mokinių vežiojimo į mokyklas ir atgal į namus
užtikrinimas“.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio 2011 – 2013 metų veiklos plano
Kultūros programa įgyvendina Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2013 metų
strateginio plano pirmojo prioriteto – „Gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ tikslą
– „Plėtoti poilsio ir rekreacijos infrastruktūrą“ ir „ Skatinti kultūros įstaigų modernizavimą ir jų
tinklo optimalią plėtrą“. Vienas iš šios programos uždavinių yra „Skatinti aktyvaus poilsio
infrastruktūros plėtrą“.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas
Kaišiadorių rajono savivaldybėje su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusios priemonės yra
numatomos įvairiose programose, tai sąlygoja JRK ir atitinkamų Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracijos strateginio 2011–2013 metų veiklos plano programų
koordinatorių bendradarbiavimą, aptariant atitinkamų priemonių planavimą ir įgyvendinimą.
Jaunimo klausimai Kaišiadorių rajono savivaldybėje svarstomi įvairiuose savivaldybės tarybos
komitetų ir komisijų posėdžiuose. Duomenys apie 2008 – 2011 m. savivaldybės tarybos
komitetų ir komisijų posėdžiuose svarstytus jaunimo klausimus pateikiami 24 lentelėje.
24 lentelė. Savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose svarstyti jaunimo
klausimai 2008 – 2011 m.
Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos (komitetų,
Metai
komisijų) posėdžiuose
2008 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano programos,
jose numatomos priemonės ir atsiskaitymas už atitinkamų priemonių vykdymą.
Mokinių ir jaunimo kūrybinių projektų ir programų fondo veiklos organizavimas.
Priemonių skyrimas mokyklos nelankantiems ir problemų šeimose turintiems
vaikams iki 18 metų Prevencinio darbo koordinavimo grupėje.
2009 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano programos,
jose numatomos priemonės ir atsiskaitymas už atitinkamų priemonių vykdymą.
Priemonių skyrimas mokyklos nelankantiems ir problemų šeimose turintiems
vaikams iki 18 metų Prevencinio darbo koordinavimo grupėje.
2010 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano programos,
jose numatomos priemonės ir atsiskaitymas už atitinkamų priemonių vykdymą.
Čiuožyklos paslaugos pirkimas. Priemonių skyrimas mokyklos nelankantiems ir
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Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos (komitetų,
komisijų) posėdžiuose
problemų šeimose turintiems vaikams iki 18 metų Prevencinio darbo koordinavimo
grupėje.
2011 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano programos,
jose numatomos priemonės ir atsiskaitymas už atitinkamų priemonių vykdymą.
Mokinių ir jaunimo kūrybinių projektų ir programų fondo reorganizavimas.
Priemonių skyrimas mokyklos nelankantiems ir problemų šeimose turintiems
vaikams iki 18 metų Vaiko gerovės komisijoje.
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis JRK pateiktais duomenimis
Metai

Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikia Vaiko gerovės komisija. Taip pat savivaldybėje yra
Švietimo taryba, į kurią yra įtraukti jaunimo organizacijų bei mokinių savivaldos atstovai
(Švietimo tarybos veikla buvo sustojusi, tačiau šiuo metu stengiamasi veiklą atnaujinti).
Atsižvelgiant į tai, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija nėra labai didelė, iškilę
aktualūs su jaunimo politika susiję klausimai dažniausiai nėra svarstomi specialiose
komisijose ar įsakymu patvirtintose nuolatinėse darbo grupėse. Iškilus poreikiui, iš karto yra
organizuojami savivaldybės administracijos darbuotojų susirinkimai, kuriuose yra aptariami
iškilę klausimai. Taip pat darbine tvarka yra sudaromos laikinos darbo grupės iškilusiems
klausimams spręsti.
Kaišiadorių rajono savivaldybėje privataus verslo atstovai, žiniasklaidos atstovai ir
nevyriausybinių organizacijų atstovai yra įtraukiami į jaunimo klausimus svarstančias darbo
grupes.
Savivaldybėje, siekiant spręsti aktualius savivaldybės jaunimo politikos klausimus, yra
naudojamasi įvairiais finansavimo šaltiniais: Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo, Europos Sąjungos
programa „Veiklus jaunimas“, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa.
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama vietos plėtros strategiją, finansavo
asociacijos „Zūbiškių bendruomenė“ projektą „Palomenės kultūros centro Zūbiškių skyriaus
patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, kurio metu ketinama
sutvarkyti patalpas, tinkamas nuolat veikiančiai stovyklai ir skautiškoms veikloms vykdyti.
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė taip pat finansuoja dar du projektus, susijusius su
jaunimo veikla: Kaimų bendruomenės „Viltija“ projektą „Kaimo bendruomenės „Viltija“
pastato rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo ir suaugusiųjų poreikiams“ ir Kaišiadorių
rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos projektą „Jaunimo ir suaugusiųjų centrų
kūrimas ir jų pritaikymas visuomeninei veiklai“.
2009 m. rugsėjį Kaišiadorių rajono savivaldybėje įgyvendintas tarptautinis jaunimo mainų
projektas. Savivaldybės iniciatyva VšĮ Rumšiškių vaikų dienos centro ir Bendzino vaikų
asociacijos (Lenkija) atstovai dalyvavo Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis
finansuotame projekte „Let's help children so as to help themselves one day”. Pagal Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) įgyvendinamą programą „Veiklus jaunimas“
projektus per pastaruosius kelerius metus rengė kelios savivaldybės įstaigos: jaunimo mainus
organizavo Žiežmarių gimnazija, iniciatyvų projektą įgyvendino futbolo centras „Baltai“. Taip
pat Kaišiadorių rajono savivaldybė kaip partnerė drauge su kitomis Kauno regiono
savivaldybėmis rengė paraišką, dalyvavo ir organizavo projektą „Europos jaunimo savaitės
renginiai Kauno regione“, finansuotą JTBA. Šiuo metu kaip Kauno regiono plėtros agentūros
partnerė, Kaišiadorių rajono savivaldybė ruošiasi dalyvauti projekte „Jaunimo verslumo
skatinimas Kauno ir Minsko regionuose“, kuris finansuojamas pagal Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programą.
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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).
Įgyvendindama jaunimo politikos srityje priimtais savivaldybės teisės aktais, kurie
analizuojami ataskaitos 2.1 poskyryje, savivaldybės administracija vadovaujasi visais
aukščiau išvardintais nacionaliniais teisės aktais. JP tikslams siekti suformuotos priemonės
yra pakankamos ir atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui30. Savivaldybė aktyviai dalyvauja įgyvendinant nacionalines
ir tarptautines programas, įgyvendina įvairius jaunimui skirtus projektus. Remiantis
surinktais duomenimis galima teigti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės įgyvendinamos
priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus informaciją, 25 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos
pagal 7 Metodikos indikatorių.
25 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą
politikos integralumas
ir tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Savivaldybėje
Neveikia Jaunimo Įsteigti JRT ir suteikti
integruojančios struktūros
vykdoma veikla
reikalų taryba.
pakankamus

30

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

Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą
ir tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
Stipriosios sritys
siekiant įsteigti
Jaunimo reikalų
tarybą.

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

Tarpžinybinių ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas

Savivaldybės įgyvendinamų
programų ir priemonių
atitikimas nacionalinės
jaunimo politikos prioritetams

Jaunimo politikos
įgyvendinimo aspektai
yra nustatyti
Administracijos
strateginio veiklos
plano Viešųjų juridinių
asmenų rėmimo,
Neformaliojo ugdymo,
Švietimo ir Kultūros
programose.
Savivaldybėje veikia
Vaiko gerovės
komisija. Taip pat
savivaldybėje yra
Švietimo taryba.
Kaišiadorių rajono
savivaldybėje
privataus verslo
atstovai, vietos
bendruomenių
atstovai, žiniasklaidos
atstovai ir
nevyriausybinių
organizacijų atstovai
yra įtraukiami į
jaunimo klausimus
svarstančias darbo
grupes.
Įgyvendinamos JP
priemonės atitinka
nacionalinės jaunimo
politikos prioritetus.
Savivaldybėje yra
įgyvendinama
nemažai tikslinių
programų, siekiant
spręsti aktualius
savivaldybės jaunimo
politikos klausimus.
Intensyviai vykdomas
tarptautinis
bendradarbiavimas JP
srityje.
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Tobulintinos sritys

Rekomendacijos
įgaliojimus jos veiklai,
numatyti veiklos
planus, priskirti
atsakomybes ir
numatyti uždavinių
pasiekimo rodiklius.
Savivaldybėje nėra Patvirtinti jaunimo
aiškios bendros
politikos strategiją ir
jaunimo politikos
/ ar jaunimo politikos
vizijos, nėra
koncepciją.
patvirtinta
jaunimo politikos
strategija ir / ar
jaunimo politikos
koncepcija.
Svarbiausias
trūkumas yra tai,
kad veikiančių
tarpžinybinių
tinklų veikla yra
nukreipta į
asmenis iki 18
metų; tuo tarpu
vyresni jaunimo
atstovai (77 proc.
rajono jaunimo) ir
jų problematika
iškrenta iš
darbotvarkės.

Skatinti ir stiprinti
tarpžinybinių ir
tarpsektorinių
bendravimo tinklų
praktinį veikimą. Į
darbotvarkę įtraukti
ir mokyklose
nebesimokančiam
jaunimui aktualius
klausimus).

Neįdiegta jaunimo
poreikių tyrimo
sistema (taip pat
žr. kitą skyrių).

Reikėtų diegti
jaunimo poreikių
tyrimų sistemą;
aiškiau nustatyti
prioritetines
savivaldybės jaunimo
politikos kryptis.
Aktyvinti jaunimo
atstovų įsitraukimą į
savivaldybės jaunimo
politikos strateginio
planavimo
dokumentų rengimo
procesus.

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 būdais31. 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. 26 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.
26 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra.
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir
problemas
naudą visuomenei.
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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.
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Veikla

Stebėsena
įgyvendinant politikos
tikslus.
Duomenų rinkimas

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių

Vertinimas

Peržiūra

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

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

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

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Savivaldybės atstovų duomenimis, sistemingi jaunimo situacijos tyrimai Kaišiadorių rajono
savivaldybėje nėra atliekami, tačiau įvairius tyrimus jaunimui aktualiais klausimais
savivaldybėje atlieka nevyriausybinės organizacijos ir JRK kartu su moksleiviais. Kaišiadorių
rajono savivaldybėje yra atliekamos jaunimo apklausos ir jaunimo padėties analizės atskirose
jaunimo politikos srityse.
2009 m. buvo atlikta mokinių savivaldos atstovų ir jaunimo apklausa apie tai, kaip spręsti
„karo keliuose“ problemas. 2007 m. įgyvendinant projektą „Neformalaus ugdymo
organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ surengtos
tikslinės grupinės diskusijos metu buvo analizuojami Kaišiadorių jaunimo pomėgiai,
užimtumas, problemos, pageidavimai, skirtumai tarp kartų. 2008-2009 m. įgyvendinant
projektą „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono mokyklose“ surinkti ir išanalizuoti duomenys
apie smurto paplitimą Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės metinėse veiklos
ataskaitų skyriuje „Jaunimo teisių įgyvendinimas“ yra pateikiama informacija apie jaunimo
situaciją savivaldybėje. Šiame skyriuje yra talpinama JRK pateikta medžiaga apie JP
įgyvendinimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Visa Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus ir savivaldybės metinė veiklos ataskaita yra viešai skelbiama
Kaišiadorių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje.
Savivaldybės atstovai nurodė, kad jaunimas, su jaunimu dirbančios institucijos, įstaigos,
organizacijos bei asmenys gali laisvai naudotis savivaldybės turimais duomenimis apie
jaunimo situaciją. Leidinį „Neformalaus ugdymo organizavimo Kaišiadorių rajono
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savivaldybėje modelis (studija)“ ir leidinius apie projektą „Smurto mažinimas Kaišiadorių
rajono savivaldybės mokyklose“ turi visos mokyklų bibliotekos, taip pat šie leidiniai skelbiami
savivaldybės internetiniame tinklalapyje prie informacijos apie šiuos projektus.
Esant poreikiui ir suinteresuotų organizacijų ar asmenų kreipimuisi savivaldybė gali pateikti
turimus papildomus duomenis.
Kaišiadorių rajono savivaldybė apsikeičiant, papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimo
situaciją bendradarbiauja su šiomis organizacijomis:
 Neformaliojo ugdymo įstaigomis (Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centru,
Kaišiadorių meno mokykla, VšĮ Rumšiškių muziejaus dvaro akademija);
 VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centru;
 Darbo birža;
 Psichikos sveikatos centru;
 Ugdymo įstaigomis;
 Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centru;
 Kaišiadorių pedagogine – psichologine tarnyba;
 Kaišiadorių policijos komisariatu;
 Kaišiadorių sveikatos biuru;
 jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis.
Savivaldybės atstovai nurodė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje informacija apie jaunimo
poreikius yra surenkama susitikimų ir pokalbių su jaunais žmonėmis metu, taip pat
organizuojant veiklas. Savivaldybės atstovai pažymėjo, kad labai trūksta statistinės
informacijos apie jaunimą. Lietuvoje statistiniai duomenys renkami ir pateikiami neišskiriant
jaunimo nuo 14 iki 29 metų, todėl rasti informacijos Lietuvos statistikos departamento
pateikiamose suvestinėse neįmanoma. Vienintelis duomenų šaltinis šiuo atveju – Gyventojų
registras, kurio duomenimis disponuoja savivaldybės informacinių technologijų specialistai.
Savivaldybės skyriai ir įstaigos taip pat nerenka informacijos atskirai apie jaunus žmones,
todėl ne visada gali pateikti reikiamus duomenis apie jaunimą. Taip pat buvo pastebėta, kad
savivaldybėje nėra kompiuterinių sistemų savivaldybės administracijos darbuotojų
turimiems duomenims apdoroti, todėl statistiniai duomenys apdorojami „rankiniu“ būdu
darbuotojų geranoriškumo ir papildomų laiko sąnaudų dėka. Savivaldybės atstovai
pažymėjo, kad jiems trūksta duomenų apie neformalias jaunimo grupes, nes ne visos
linkusios viešinti savo veiklą, ypač alternatyvią.
Remiantis apklausos duomenimis, savivaldybės atstovai renka statistinius duomenis apie
jaunimą (skaičių, procentinę dalį, lytį, gyvenamąją vietą), taip pat duomenis apie jaunimo ir
su jaunimu dirbančias organizacijas ir kitus duomenis pagal poreikį. Savivaldybės atstovai,
pagrindiniais duomenų šaltiniais įvardijo – gyventojų registrą, savivaldybės skyrių turimus
duomenis, vietos veiklos grupės duomenis. Minėtus duomenis renka, sistemina ir
apibendrina jaunimo reikalų koordinatorė. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
skyrių darbuotojai taip pat nurodė, kad renka duomenis apie mokinių skaičiaus kaitą
Kaišiadorių meno mokykloje, neformaliajam ugdymui skirtų valandų panaudojimą, vasaros
poilsio stovyklose dalyvavusių vaikų skaičių, neformaliojo ugdymo įgyvendinimo kryptis ir
jam skiriamą valandų skaičių. Su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad pagal
kompetenciją renka statistinius duomenis apie jaunimo procentą nuo visų į jas
besikreipiančių asmenų skaičiaus, mokinių (ugdytinių) duomenis, jaunų tėvų (šeimų)
socialinę paramą ir duomenis apie rengiamas olimpiadas ir konkursus. Jaunimo organizacijos
nurodė, kad nerenka ir nesistemina jokių duomenų apie jaunimą.
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19 pav. Ar Jūsų organizacija renka ir sistemina kokius nors duomenis apie jaunimą? Proc.
atsakiusiųjų. N=7

Taip

85,7

Ne

14,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius kartą per metus pateikia
ataskaitą savivaldybės tarybai, šioje ataskaitoje yra ir jaunimo teisių įgyvendinimo dalis, kurią
rengia jaunimo reikalų koordinatorė. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimo politikos
įgyvendinimo rodiklių vertinimą, vertindama Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimą,
atlieka Vidaus audito tarnyba.
Atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei
ex ante – išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų.
Jaunimo politikos vertinimo naudojimas JP tobulinimui nėra plačiai naudojama praktika
Kaišiadorių rajono savivaldybėje.
JRK interviu metu nurodė, kad specialų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo tyrimą
buvo planuota atlikti, tačiau dėl ekonominio sunkmečio tyrimui atlikti pritrūko biudžeto lėšų.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos
duomenų naudojimas
Kaišiadorių rajono savivaldybėje atliktų tam tikrose srityse tyrimų duomenys yra
panaudojami tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą. Savivaldybėje surinkus ir
išanalizavus duomenis apie smurto paplitimą Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose ir
atlikus situacijos analizę buvo parengtas ir 2009 – 2010 m. įgyvendintas investicinis projektas
„Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono mokyklose“, kuris buvo finansuotas Norvegijos
finansinio mechanizmo lėšomis. 2006 – 2008 m. vykdant projektą „Neformalaus ugdymo
organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ ir rengiant
neformaliojo ugdymo modelį Kaišiadorių rajono savivaldybėje, buvo atliktas neformaliojo
ugdymo situacijos ir neformaliojo ugdymo poreikių tyrimas. Šio tyrimo rezultatai pritaikyti
pasirenkant ir diegiant „mišrųjį“ neformaliojo ugdymo modelį savivaldybėje.
Atsakant į klausimą „ar naudojatės savivaldybių surinktais duomenimis apie jaunimą“,
ženkliai skyrėsi savivaldybės atstovų ir kitų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų
atsakymai. Apklausoje dalyvavę visi savivaldybės atstovai nurodė, kad naudoja savo
surinktus duomenis apie jaunimą. Pusė dalyvavusių su jaunimu dirbančių organizacijų
atstovų nurodė, kad nežino, kad tokių duomenų esama, vienos su jaunimu dirbančios
organizacijos atstovas nurodė, kad naudojasi tokiais duomenimis. Jaunimo organizacijos
atstovai nurodė, kad nesinaudoja tokiais duomenimis, kadangi savivaldybė jų nesuteikia,
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tačiau jaunimo reikalų koordinatorės nuomone, galima kelti klausimą, ar respondentai tokių
duomenų prašė, ieškojo ir ar jais apskritai domėjosi.
20 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc.
atsakiusiųjų. N=7

Taip

57,1

Ne, nes nežinau jog tokių esama

28,6

Ne, nes savivaldybė jų nesuteikia
/neprieinami

Ne, nes nėra poreikio jais naudotis

14,3

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės atstovai nurodė, kad jaunimo situacijos stebėsenos duomenys yra naudojami
nustatant jaunimo politikos įgyvendinimo priemones ir svarstant kitus su jaunimo politikos
įgyvendinimu susijusius klausimus. Tačiau daugiau nei pusė apklaustųjų negalėjo atsakyti, ar
jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant jaunimo
politikos įgyvendinimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje.
21 pav. Ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi
tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=7

Nežinau/negaliu atsakyti

57,1

Taip

28,6

Ne

14,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei
įgyvendinant jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastaruosius trejus metus, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys,
ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai.
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Į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus Jūsų savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo
politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių, didžioji dalis respondentų atsakyti negalėjo.
Respondentai, į šį klausimą atsakę teigiamai, kaip sėkmingą jaunimo politikos įgyvendinimo
pavyzdį nurodė Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuotus projektus „Smurto
mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ ir „Gerosios patirties mainai vaikų
neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“. Pirmojo
projekto metu sukurtos metodinės priemonės smurto (fizinio ir emocinio) prevencijai
mokyklose, tuo tarpu projekto „Gerosios patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo
reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“ metu sukurta neformaliojo ugdymo
metodinė bazė Zūbiškėse, kur šiuo metu rengiama stacionari stovykla.
22 pav. Ar per pastaruosius trejus metus Jūsų savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo
politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių? Proc. atsakiusiųjų. N=7

Nežinau/negaliu atsakyti

57,1

Taip

Ne

42,9

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus informaciją, 27 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos
pagal 5 ir 8 Metodikos indikatorius.
27 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
inovacijos
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
(5 ir 8 Metodikos
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius
indikatoriai)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Tyrimus savivaldybėje
Savivaldybėje
Savivaldybėje būtina
klausimais
atlieka nevyriausybinės
sistemingi jaunimo
diegti sistemingą
vykdytojai. Tyrimų organizacijos ir JRK kartu
situacijos tyrimai ir
jaunimo politikos
įvairovė, kokybė ir su moksleiviais.
vertinimai nėra
stebėseną ir vertinimą.
naudingumas
Kaišiadorių rajono
atliekami. Kaišiadorių Pirma, būtina sudaryti
savivaldybėje yra
rajone trūksta
jaunimo situacijos
atliekamos jaunimo
kokybiškus tyrimus
rodiklių sąrašą, jį kasmet
apklausos ir jaunimo
galinčių atliktų
atnaujinti ir viešinti.
padėties analizės
organizacijų. Nors
Jaunimo rodikliai turi
atskirose jaunimo
savivaldybė norėtų
būti sudaromi
politikos srityse.
vykdyti daugiau
atsižvelgiant į įvairių
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Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius
Stipriosios sritys

Duomenys apie
jaunimą

Jaunimo politikos
įgyvendinimo
vertinimas

Tyrimų rezultatų ir
kitų duomenų
panaudojimas

Tobulintinos sritys
tyrimų, riboja
biudžeto galimybės.
Savivaldybės atstovai
Nevykdoma
renka statistinius
sisteminga jaunimo
duomenis apie jaunimą ir poreikių stebėsena,
geranoriškai
longitudiniai jaunimo
bendradarbiauja keičiantis poreikių tyrimai.
šiais duomenimis. Tam
tikrus duomenis apie
jaunimą pagal savo
veiklos sritį renka ir kitos
jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos.
Kaišiadorių rajono
Savivaldybėje
savivaldybės
nevykdomas
administracijos
sistemingas jaunimo
direktorius kartą per
politikos
metus pateikia ataskaitą
įgyvendinimo
savivaldybės tarybai, šioje vertinimas.
ataskaitoje yra ir jaunimo
teisių įgyvendinimo dalis,
kurią rengia jaunimo
reikalų koordinatorius.
Savivaldybėje surinkus ir
Nesant sistemingos
išanalizavus duomenis
jaunimo poreikių
apie smurto paplitimą
stebėsenos ir tyrimų,
Kaišiadorių rajono
jaunimo politikos
savivaldybės mokyklose ir formavimas
atlikus situacijos analizę
savivaldybėje,
buvo parengtas ir 2009 –
tikėtina, nėra
2010 m. įgyvendintas
pakankamai pagrįstas
investicinis projektas
duomenimis apie
„Smurto mažinimas
jaunimo situaciją
Kaišiadorių rajono
rajone.
mokyklose“, kuris buvo
finansuotas Norvegijos
finansinio mechanizmo
lėšomis. 2006 – 2008 m.
vykdant projektą
„Neformalaus ugdymo
organizavimo modelio
sukūrimas ir įdiegimas
Kaišiadorių rajono
savivaldybėje“ ir rengiant
neformaliojo ugdymo
modelį Kaišiadorių rajono
savivaldybėje, buvo
atliktas neformaliojo
ugdymo situacijos ir
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Rekomendacijos
skyrių poreikius, juos
renkant
bendradarbiaujama su
įvairiomis savivaldybėje
veikiančiomis
organizacijomis. Didele
dalimi šią veiklą JRK jau
vykdo, tačiau reikėtų ją
formalizuoti, viešinti
duomenis, juos
analizuoti.
Antra, būtina diegti
sistemingus jaunimo
poreikių tyrimus, kuriuos
atlikti kasmet, siekiant
duomenų
palyginamumo,
situacijos pokyčių
įvertinimo. Tam JRT
turėtų išskirti svarbiausių
tyrimo klausimų sąrašą,
pasitelkti tinkamus
tyrimo metodus
(pavyzdžiui,
savivaldybėje įdiegti
apklausų įrankį),
naudotis jaunimo
organizacijų pagalba.
Savivaldybėje
įgyvendinama jaunimo
politika turėtų būti
kasmet vertinama pagal
numatytus produkto ir
rezultato rodiklius; o kas
keturis – penkis metus
turėtų būti atliekamas
poveikio vertinimas
(vertinama įtaka
numatytiems efekto
kriterijams). Poveikio
vertinimas turėtų būti
siejamas su savivaldybės
strateginio plano
įgyvendinimo pabaiga ir
naujo plano formavimo
pradžia, siekiant
tinkamai atsižvelgti į
vertinimo rezultatus.
Politikos įgyvendinimo

Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)

Inovacijų taikymas
ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius
Stipriosios sritys
neformaliojo ugdymo
poreikių tyrimas.
Neformaliojo ugdymo
plėtros veiklos.

Tobulintinos sritys

Nenustatyta.
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Rekomendacijos
vertinimui savivaldybė
turėtų numatyti
reikiamus finansinius
išteklius.

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
Kaišiadorių rajono savivaldybė palaiko ryšius su Bendzino miesto (Lenkija) savivaldybe ir
Jogevos apskritimi (Estija). Interviu metu JRK, nurodė, kad šiais metais Kaišiadorių rajono
savivaldybė pradėjo bendradarbiauti su Kareličio miesto savivaldybe (Baltarusija).
Bendradarbiaujama su šių teritorinių vienetų administracijomis bei tarybomis. Taip pat yra
bendradarbiaujama su Tvistringeno savivaldybe (Vokietija), tačiau su pastarąja savivaldybe
daugiau bendradarbiauja Maltos ordino pagalbos tarnyba ir jaunieji maltiečiai, su
organizacijomis vykdančiomis panašią veiklą Vokietijoje glaudžiai bendradarbiauja
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2008 – 2010 m. įgyvendino 7 tarptautinius
projektus jaunimo politikos srityje, duomenys apie šiuos projektus pateikiami 28 lentelėje.
2011 m. tokių projektų įgyvendinta nebuvo.
28 lentelė. Savivaldybės administracijos įgyvendinti tarptautiniai projektai jaunimo
politikos srityje 2008 – 2011 m.
Įgyvendintų
Metai
projektų
Informacija apie projektus
skaičius
2008
3
Kaišiadorių rajono Kruonio vidurinės mokyklos mokiniai
dalyvavo bendruose istoriniuose projektuose su mokiniais
iš Bendzino miesto, vyko į tarptautinę konferenciją
Varšuvoje.
Ketvirtąjį kartą buvo organizuotas virtualus projektas
„Jaunimo karjeros diena“. Jauni žmonės iš Kaišiadorių,
Bendzino ir Iževsko miestų buvo supažindinti su savo
gyvenamųjų vietovių savivaldybių administracijų veikla ir
pasidalino įspūdžiais virtualios vaizdo konferencijos metu.
2009
2
Įgyvendintas tarptautinis jaunimo mainų projektas: 2009
m. rugsėjį VšĮ Rumšiškių vaikų dienos centro ir Bendzino
vaikų asociacijos atstovai dalyvavo Lietuvos-Lenkijos
jaunimo mainų fondo lėšomis finansuotame projekte
„Let's help children so as to help themselves one day”.
Penktą kartą organizuotas virtualus projektas „Jaunimo
karjeros diena“. Jauni žmonės iš Kaišiadorių, Bendzino ir
Iževsko miestų buvo supažindinti su savo gyvenamųjų
vietovių savivaldybių administracijų veikla ir pasidalino
įspūdžiais virtualios vaizdo konferencijos metu.
2010
2
Kovo mėnesį buvo organizuotas tradicinis virtualus
projektas „Jaunimo karjeros diena“. Jauni žmonės iš
Kaišiadorių ir Bendzino miestų buvo supažindinti su savo
gyvenamųjų vietovių savivaldybių administracijų veikla ir
pasidalino įspūdžiais internetu.
Savivaldybė kaip partnerė dalyvavo Lietuvos skautijos
vykdytame projekte „Gerosios patirties mainai vaikų
neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir
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Metai

Įgyvendintų
projektų
skaičius

Informacija apie projektus

įgyvendinimo srityje“, kurio metu savivaldybės atstovai
susipažino su skautų veikla Norvegijoje.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių atstovai pakankamai intensyviai dalyvauja
tarptautiniuose renginiuose. Duomenys apie savivaldybės atstovų dalyvavimą
tarptautiniuose renginiuose 2008 – 2011 m. pateikiami 29 lentelėje.
29 lentelė. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo politiką formuojančių ir
įgyvendinančių savivaldybės administracijos atstovų dalyvavimas tarptautiniuose
renginiuose 2008 – 2011 m.
Atstovų, dalyvavusių
Metai
tarptautiniuose
Informacija apie renginį
renginiuose, skaičius
2008
8 savivaldybės
Oficialių delegacijų vizitai, kurių metu
administracijos ir 5
savivaldybės atstovai buvo supažindinami su
savivaldybės tarybos nariai ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų
veikla, jaunimo projektinės veiklos ar
dalyvavimo konkursuose rezultatais.
Bendravimas su jaunimu „Karjeros dienoje“
2009
7 savivaldybės
Oficialių delegacijų vizitai, kurių metu
administracijos ir 2
savivaldybės atstovai buvo supažindinami
savivaldybės tarybos nariai nevyriausybinių organizacijų veikla, jaunimo
projektinės veiklos ar dalyvavimo konkursuose
rezultatais. Bendravimas su jaunimu „Karjeros
dienoje“, projekto „Let's help children so as to
help themselves one day” apibendrinimas.
2010
11 savivaldybės
Oficialių delegacijų vizitai, kurių metu
administracijos ir 3
savivaldybės atstovai buvo supažindinami su
savivaldybės tarybos nariai ugdymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų
veikla, jaunimo projektinės veiklos ar
dalyvavimo konkursuose rezultatais.
Bendravimas su jaunimu „Karjeros dienoje“,
Stažuotė Norvegijoje susipažįstant su skautų
veikla ir stovyklaviečių ir centrų įrengimu.
2011
3 savivaldybės
Oficialių delegacijų vizitai, kurių metu
administracijos ir 3
savivaldybės atstovams buvo pristatytas
savivaldybės tarybos nariai projektas „Smurto mažinimas Kaišiadorių
rajono savivaldybės mokyklose“, dalyvavimo
konkursuose rezultatai, dalyvavimas
tarptautinėje konferencijoje.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje yra taikoma užsienio šalių geroji praktika. Remiantis partnerių
Norvegijoje patirtimi, šiuo metu įrenginėjama stacionari stovyklavietė jaunimo veikloms
Zūbiškėse. Iš tarptautinių jaunimo mainų pasisemta veiklos organizavimo idėjų, neformalaus
ugdymo metodų, taikytų jaunimo renginiuose. Kruonio gimnazijos jaunimui sudalyvavus
dainų konkurse Lenkijoje, panašus tarptautinis konkursas organizuotas ir pačioje Kruonio
gimnazijoje.
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9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, Kaišiadorių rajono savivaldybė yra užmezgusi tarptautinio bendradarbiavimo
kontaktus ir intensyviai bendradarbiauja su užsienio partneriais jaunimo politikos klausimais.
30 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas
Savivaldybė intensyviai
Tarptautinė veikla,
Skatinti ir toliau plėtoti
su kitomis šalimis
bendradarbiauja su
palyginus, silpnesnė
tarptautinį
jaunimo politikos
kitomis šalimis JP
nei kitose panašaus
bendradarbiavimą su
įgyvendinimo
įgyvendinimo
dydžio savivaldybėse. užsienio partneriais JP
klausimais
klausimais. Ypač
įgyvendinimo srityje.
intensyviai yra
Kadangi savivaldybės
bendradarbiaujama su
biudžeto galimybės
Bendzino mieto
dabartiniu laikotarpiu
savivaldybe (Lenkija).
yra palyginti ribotos,
rekomenduojama
daugiau įsitraukti į
nacionalinio lygmens
tarptautinio
bendradarbiavimo
projektus, kooperuotis
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.
Didžioji dalis apklausos respondentų ir interviu dalyvių kaip gerosios praktikos Kaišiadorių
rajono savivaldybėje pavyzdį nurodė Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuotus
projektus „Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ ir „Gerosios
patirties mainai vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir
įgyvendinimo srityje“. Pirmojo projekto metu sukurtos metodinės priemonės smurto (fizinio
ir emocinio) prevencijai mokyklose, tuo tarpu projekto „Gerosios patirties mainai vaikų
neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“ metu sukurta
neformaliojo ugdymo metodinė bazė Zūbiškėse, kur šiuo metu rengiama nuolatinė stovykla.
Taip pat gerosios praktikos pavyzdžiu Kaišiadorių rajono savivaldybėje reikėtų laikyti 2006 –
2008 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos drauge su Pilietinių iniciatyvų centru
įgyvendintą projektą „Neformalaus ugdymo organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas
Kaišiadorių rajono savivaldybėje“, kurio tikslas buvo vyraujančio požiūrio į neformalų
ugdymą keitimas ir neformalaus švietimo efektyvumo didinimas. Vykdant projektą buvo
sukurtas ir Kaišiadorių rajono savivaldybėje įgyvendintas naujas neformalaus ugdymo
organizavimo modelis. Remiantis šiuo modeliu, visose Kaišiadorių savivaldybės bendrojo
lavinimo mokyklose pradėjo dirbti tik už moksleivių neformalųjį ugdymą ir moksleivių
laisvalaikio poreikių tenkinimą atsakingi neformalaus švietimo specialistai, savivaldybėje
sukurta nauja – neformalaus švietimo koordinatoriaus, atsakingo už neformalaus ugdymo
politikos vykdymą savivaldybėje – pareigybė, taip pat sukurta vaikų švietimo programų
savivaldybėje kūrimo metodika, parengti neformalaus švietimo vertinimo kokybiniai ir
kiekybiniai kriterijai. Su kitomis šalies savivaldybėmis buvo pasidalinta vykdant projektą įgyta
patirtimi.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinti pagal žemiau pateiktą
analizės modelį (23 pav.).
23 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 pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos
įgyvendinimo kryptys yra jaunimo laisvalaikio užimtumo infrastruktūros plėtojimas,
neformaliojo ugdymo sistemos tobulinimas, jaunimo organizacijų veiklos skatinimas ir
rėmimas. Šių JP krypčių yra sistemingai ir nuosekliai laikomasi įgyvendinant savivaldybės
jaunimo politiką. Suformuotos priemonės atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.
Visgi, Kaišiadorių rajono savivaldybės įgyvendinamos JP ir savivaldybės jaunimo poreikių
atitikimas vertintinas vidutiniškai, kadangi labiausiai orientuota yra į mokyklinio amžiaus
jaunimą, kai tuo tarpu mažiau dėmesio yra skiriama bendrojo lavinimo mokyklas
pabaigusiems jaunuoliams. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo politika turėtų būti
daugiau nukreipta į jaunimo užimtumo galimybių didinimą, savanorystės bei verslumo
skatinimą.
Pagal šį kriterijų Kaišiadorių rajono savivaldybė yra vertinama gerai32.

32

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1
– visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka,
5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai,
„prastai-vidutiniškai“ ir „labai gerai“.
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Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Jaunimo politikos įgyvendinimo sistemos Kaišiadorių rajono savivaldybėje esminis trūkumas
yra JP integruojančios struktūros – JRT – nebuvimas, tačiau savivaldybė telkia pastangas
esamai padėčiai pakeisti. Be to, savivaldybėje stengiamasi atgaivinti Švietimo tarybos, į kurią
yra įtraukti jaunimo organizacijų bei mokinių savivaldos atstovai, veiklą.
Jaunimo klausimai Kaišiadorių rajono savivaldybėje svarstomi įvairiuose savivaldybės tarybos
komitetų ir komisijų posėdžiuose. JRK ir kiti savivaldybės administracijos struktūriniai
padaliniai, pagal kompetenciją, glaudžiai bendradarbiauja vykdydami veiklas JP srityje.
Savivaldybėje veikia Vaiko gerovės komisija. Privataus verslo atstovai, žiniasklaidos atstovai
ir nevyriausybinių organizacijų atstovai yra įtraukiami į jaunimo klausimus svarstančias darbo
grupes. Vis dėlto, reikėtų daugiau dėmesio tarpžinybiniuose tinkluose skirti jaunimo,
nebesimokančio bendrojo lavinimo mokyklose, problematikai spręsti (t.y. verslumo,
užimtumo, būsto ir kt. klausimams). Pagal šį kriterijų Kaišiadorių rajono savivaldybė yra
vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą?
Kaišiadorių rajono savivaldybėje nėra efektyvaus, aiškiai reglamentuoto mechanizmo,
užtikrinančio suinteresuotųjų šalių (jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovų ir kt.) dalyvavimą JP formavimo ir įgyvendinimo procese. Suinteresuotos
šalys dažniausiai yra įtraukiamos JRK pastangų ir iniciatyvos dėka. Be to, nedidelis jaunimo
iniciatyvumo ir aktyvumo lygis, lyderių trūkumas ir aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų
stoka neigiamai įtakoja suinteresuotųjų šalių įsitraukimo į jaunimo politikos įgyvendinimo
galimybes. Pagal šį kriterijų Kaišiadorių rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota
(grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje JRK ir kiti savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pagal
kompetenciją renka tam tikrus duomenis apie jaunimą bei jaunimo ir su jaunimu dirbančiais
organizacijas. Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra atliekamos jaunimo apklausos ir jaunimo
padėties analizės atskirose jaunimo politikos srityse. Tačiau savivaldybėje nėra sistemingos
jaunimo situacijos ir poreikių stebėsenos, tyrimų ir vertinimo sistemos. Tokią situaciją sąlygoja
nepakankamos savivaldybės finansinės galimybės. Vis dėlto, būtina stiprinti jaunimo poreikių
stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą. Pagal šį kriterijų Kaišiadorių rajono
savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į
visų jaunimo grupių interesus?
Savivaldybėje išskiriamos šios tikslinės jaunimo grupės: socialiai pažeidžiamas jaunimas,
aktyvus jaunimas, jaunos šeimos ir į nusikaltimus linkęs jaunimas. Visgi, kryptinga veikla su
šiomis tikslinėmis grupėmis nėra aiškiai ir tinkamai reglamentuota savivaldybės lygmeniu.
Dėl to įgyvendinant jaunimo politiką nėra vienodai atsižvelgiama į visų jaunimo grupių
interesus. Kaip jau buvo minėta, reikėtų skirti daugiau dėmesio jaunimo užimtumo galimybių
didinimui, savanorystės ir verslumo skatinimui. Šioje srityje teigiamų pokyčių turėtų atsirasti
įkūrus Jaunimo reikalų tarybą ir įsteigus atviro darbo su jaunimu metodais dirbančią įstaigą.
Pagal šį kriterijų Kaišiadorių rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.
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Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir
finansinių lėšų) atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
JRK priskirtos visos funkcijos numatytos Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašyme, kitos JRK priskirtos funkcijos nesudaro žymesnių
kliūčių tinkamai vykdyti jos tiesioginių jaunimo koordinatorės funkcijų. Savivaldybės
administracija suteikia palankias darbo sąlygas JRK veiklai vykdyti ir kvalifikacijai kelti.
Kaišiadorių rajono savivaldybėje JRK aktyviai prisideda prie JP formavimo ir įgyvendinimo.
Vis dėl to finansiniai ištekliai, skirti jaunimo veiklos stiprinimui ir JP įgyvendinimui nėra
pakankami, tai patvirtina apklausos rezultatai. Visgi, savivaldybėje neveikia jaunimo politiką
integruojanti struktūra – Jaunimo reikalų taryba. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms apimtys, palyginus su kitomis panašaus
dydžio savivaldybėmis, yra gana nedidelės. Pagal šį kriterijų Kaišiadorių rajono savivaldybė
yra vertinama vidutiniškai.

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.
24 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
Jaunimui skirto neformalaus švietimo plėtroje

4,7

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

4,5

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą

3,5
2,8

3,7

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

3,5

3,3

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą,
savanorystę
Rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių
prevencija

3,5

4,0
3,0

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

3,0

2,5
3,0
2,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Savivaldybės atstovai

Kitų organizacijų atstovai

Šaltinis: Kaišiadorių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo
politikos pastarųjų trejų metų rezultatyvumas yra vertintinas gerai. Galima teigti, kad
didžiausių rezultatų savivaldybė pasiekė vykdydama neformaliojo ugdymo plėtrą,
skatindama tarptautinę jaunimo veiklą bei jaunimo kūrybiškumą ir verslumą.
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1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
31 lentelė. Vertinimui atliktų interviu respondentai
Vardas, pavardė
Pareigos
Živilė Drutienė
Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė
Asta Sabonytė
Jaunimo kultūros klubo „Voras“ atstovė
Šaltinis: sudaryta autorių

75

Interviu data
2011-11-15
2011-11-22

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

