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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES

Europos Sąjunga

JP

Jaunimo politika

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Jaunimo reikalų koordinatorius

JRT

Jaunimo reikalų taryba

LR

Lietuvos Respublika

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu
Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir
jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą
jaunimo politiką“ metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo
metodiką.
Kokybės vertinimo tikslai yra:
1. siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių
jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros,
nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos
savivaldybėse;
2. skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Kazlų Rūdos savivaldybėje, joje
įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Kazlų Rūdos 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 mėn. buvo atlikti interviu su Kazlų Rūdos savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore (JRK) bei savivaldybės jaunimo organizacijomis;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti įvairūs vertinimui reikalingi duomenys ir atlikta
jų analizė, taip pat atlikta dokumentų analizė ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėn. Apklausoje dalyvavo dvylika
Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių organizacijų ir vienas savivaldybės
administracijos atstovas.
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
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorija yra pietinėje Lietuvos dalyje. savivaldybei priklauso Kazlų
Rūdos miestas ir keturios seniūnijos – Antanavo, Jankų, Kazlų Rūdos ir Plutiškių. Remiantis
Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2010 m. pradžioje Kazlų Rūdos
savivaldybėje gyveno 14,189 gyventojai, iš jų 6,947 mieste, 7,242 – kaime. 2011 m. pradžioje
savivaldybėje jau buvo 367 gyventojais mažiau. 2011 m. pradžioje jaunimas (14-29 m.)
sudarė 23 % visų gyventojų (1 lentelė).
1 lentelė. Gyventojų skaičius Kazlų Rūdos savivaldybėje 2011 m. pradžioje
Gyventojų skaičius
Gyventojų skaičius
Jaunimo skaičius
Iš viso gyventojų
mieste
kaimuose
savivaldybėje
13,822
6,652
7,170
3,239
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis ir Kazlų
Rūdos savivaldybės JRK pateiktais duomenimis.
Vertinimo tikslams savivaldybėms priskiriamas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus
Lietuvos savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“,
„kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių atskyrimui taikomos
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) naudojamos kiekybinės ribos2.
Pagal šį kriterijų Kazlų Rūdos savivaldybė priskiriama „pusiau kaimo“ savivaldybių
kategorijai.

1
2

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Kazlų Rūdos savivaldybės JP reglamentuojančių
dokumentų struktūra, pristatomas JP turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo politikos turinio
atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių JP savivaldybėje, struktūra;
 antra, pristatomos JP savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos JP kryptys atitinka
šiuos poreikius. Taip pat aptariamos JP kryptys, kurioms skiriama daugiausiai ar
mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės ir jaunimo atstovai
(remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus JP strateginiame planavime.
Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, savivaldybėje
padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai.
Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo programa, parodo, kaip
numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Kazlų Rūdos savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos įstatymais3 bei Kazlų Rūdos savivaldybės teisės aktais, kurie išvardijami
lentelėje.
2 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumentas
Patvirtintas (metai)
1. Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai
2008
2. Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2009 metams
2011
3. Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2011 metams
2011
4. Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2009 m.
2011
5. Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2010 m.
2009
6. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų savivaldybės biudžete
2009
jaunimo politikai įgyvendinti
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis4

3

4

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos
savivaldos įstatymas, LR švietimo įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai.
JRK suteikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius duomenis, nuomonę,
informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, ir interviu su JRK
metu pateiktus faktus bei išsakytą nuomonę.
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Kazlų Rūdos savivaldybėje, skirtingai nei kitose, nėra patvirtinta Jaunimo politikos
koncepcija. Be to, savivaldybėje formuojant jaunimo politiką, dirba tik jaunimo reikalų
koordinatorė – nėra Jaunimo reikalų tarybos. Jaunimo klausimai yra integruoti į savivaldybės
2004 – 2011 metų veiklos strategiją.
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti,
kad jaunimo politika Kazlų Rūdos sav. nėra pakankamai reglamentuota.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Darbo su jaunimu principai taip pat atsispindi savivaldybės 2004 – 2011 metų strategijoje.
Strateginiame plane išskirta keletas veiklos prioritetų - pažangios, sąmoningos ir iniciatyvios
visuomenės plėtra, saugios, švarios, sveikos ir patogios aplinkos plėtra bei ūkio veiklų,
didinančių savivaldybės patrauklumą ir konkurencingumą, plėtra, kurie savo ruožtu įjungia
tikslus, susijusius su jaunimo politikos vystymu.
Į planą įtraukti šie su jaunimo padėtimi susiję uždaviniai:
 diegti strateginio valdymo principus mokyklose;
 modernizuoti mokymosi aplinką;
 rekonstruoti mokyklas;
 didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų įvairovę;
 sukurti popamokinio ir vasaros vaikų užimtumo sistemą;
 organizuoti suaugusiųjų mokymo ir neformalaus švietimo sistemą;
 plėtoti profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugas;
 skatinti mėgėjiško meno kolektyvų veiklą ir pan.
2011 metams keliami tokie JRK veiklos uždaviniai:
 iki II ketvirčio pabaigos atlikti apklausą „Kazlų Rūdos savivaldybės 12 klasių mokinių
nuomonė apie jaunimo emigraciją“ bei atlikti apklausos analizę;
 per III ketvirtį inicijuoti ir koordinuoti Tarptautinės jaunimo dienos paminėjimo
renginį;
 iki IV ketvirčio pabaigos surengti mokymus-paskaitas tema: „Jaunimo verslumo
ugdymas ir skatinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“;
 iki IV ketvirčio inicijuoti Jankų ir Būdos neformalių jaunimo grupių įsiforminimo
teisinių dokumentų parengimą, bei teikti konsultacijas dokumentus rengiantiems.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai savivaldybės vykdomą
jaunimo politiką įvertino labai vidutiniškai5 (1 pav.). Prasčiausiai įvertintas atsižvelgimas į visų
jaunimo grupių poreikius – vos 2,4 balo iš 5 galimų.

5

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 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę,
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=136
Savivaldybės administracijų atstovai

Kitos organizacijos

Savivaldybės jaunimo politika gerai
atitinka savivaldybės jaunimo
situaciją, poreikius

2,8

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo poreikius

2,8

Savivaldybė atsižvelgia į visų
savivaldybėje esančių jaunimo grupių
poreikius

2,4

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, į kokių jaunimo grupių poreikius reikėtų atkreipti daugiau dėmesio,
apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai minėjo kaimiškųjų vietovių jaunimo grupių
problemas:
 savivaldybė labai retai prisideda prie kaimo bendruomenių jaunimo palaikymo,
finansavimo;
 neformalių jaunimo grupių situaciją – savivaldybė turėtų atsižvelgti į neformalių
jaunimo grupių veiklą, esant galimybei padėti jiems formalizuotis, palaikyti ir remti
jų iniciatyvas – tam būtinas savivaldybės NVO paramos fondas, kuris leistų net ir
mažoms organizacijos tikėtis bent simboliškos paramos;
 jaunimo iš socialinės rizikos grupių padėtį.
Taip pat dažnai minėtas lėšų trūkumas / neskyrimas. Pasigendama renginių jaunimui,
didesnio bendradarbiavimo su savivaldybės administracija, investicijų į infrastruktūrą
(patalpas jaunimui).
Atsakydami į klausimą, kokie jaunimo poreikiai turėtų būti daugiau nagrinėjami
savivaldybėje, savivaldybės administracijos atstovai išskyrė švietimą, jaunimo užimtumą ir
sportą, tuo tarpu kitų organizacijų atstovų nuomone, daugiau dėmesio reikėtų skirti
užimtumo, verslumo ir pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui klausimams spręsti (2
pav.).

6

Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų respondentų skaičius.
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2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=13
Savivaldybės administracijų atstovai

Kitos organizacijos

Švietimas

100,0

Užimtumas

100,0

Sportas

100,0

91,7
16,7

Socialinė apsauga 16,7
Verslumas

50,0

Savanorystė 16,7
Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui
Jauna šeima ir būstas

50,0
33,3

Kita 8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovai negalėjo pasakyti, kaip pasikeitė jaunimo politikos
klausimų įtraukimo į savivaldybės politiką dažnumas, tuo tarpu jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovų nuomone, tokie klausimai vis daugiau įtraukiami į
savivaldybės politiką arba nėra reikšmingų pokyčių (3 pav.).
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=13
Savivaldybės administracijų atstovai

Jaunimo politikos klausimai vis labiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

Kitos organizacijos

41,7

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
8,3
darbotvarkę

Nėra reikšmingų pokyčių

33,3

Negaliu atsakyti

100,0

16,7

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Dalies jaunimo organizacijų atstovų manymu, jaunimo poreikiai per pastaruosius keletą
metų pakito. Jų teigimu, padidėjo jaunimo užimtumo, savanorystės, verslumo poreikiai,
Menų mokykloje atidarytas dailės skyrius, tikimasi choreografijos ir teatrinio meno skyrių.
Visgi, išsakyta kritika, kad „politika nukreipta į kaimiškųjų vietovių sunaikinimą“. Jaunimui
nesudaromos sąlygos saviraiškai ir kūrybinei ar mokslinei veiklai, todėl auga jaunimo
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emigracija ir pažeidžiamos miestelių socialinės proporcijos (didėja skirtumas tarp jaunų ir
pagyvenusių žmonių skaičiaus), užkertamas kelias pritraukti jaunas šeimas.
Apibendrinant galima konstatuoti, jog savivaldybė turėtų labiau domėtis esama jaunimo
situacija, stengtis jaunuolius įtraukti į bendrą veiklą su savivaldybe. Daugiau dėmesio reikėtų
skirti jaunimo užimtumo problemoms (tiek darbinio užimtumo, tiek neformalios veiklos
prasme). Aktualus ir finansinės paramos / lėšų, skiriamų jaunimo poreikiams tenkinti,
klausimas.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pateikiamas jaunimo politiką įgyvendinančių savivaldybės struktūrinių
padalinių sąrašas bei valstybės tarnautojų skaičius.
Jaunimo politiką savivaldybėje įgyvendina tik savivaldybės administracija su jaunimo reikalų
koordinatore (pakaitine valstybės tarnautoja). Vykdydami savo tiesiogines funkcijas, prie
jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat prisideda savivaldybės Socialinės paramos ir
sveikatos priežiūros, Švietimo, Vaikų teisių apsaugos skyriai (3 lentelė).
3 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą
Indėlio į jaunimo
Kaip prisideda
politikos
įgyvendinant
Skyrius / valstybės tarnautojas /
įgyvendinimą
Institucija
jaunimo politiką
valdymo institucija
įvertinimas
savivaldybėje
(žemas, vidutinis,
(funkcijos)
aukštas)
Kazlų Rūdos
Jaunimo reikalų koordinatorė
Tiesioginė funkcija
Aukštas
savivaldybės
Švietimo skyrius
Netiesioginė
Vidutinis
administracija
funkcija
Socialinės paramos ir sveikatos Netiesioginė
Vidutinis
priežiūros skyrius
funkcija
Vaikų teisių apsaugos skyrius
Netiesioginė
Vidutinis
funkcija
Šaltinis: sudaryta autorių.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą
tiesiogiai atsakingas 1 valstybės tarnautojas – JRK. Nuo 2008 metų, t.y., per ketverius metus,
šis etatų skaičius nepakito. JRK nuomone, viena vertus, vieno darbuotojo yra per mažai, kita
vertus – pakaktų, jei greta jaunimo politikos koordinavimo JRK neturėtų papildomų priskirtų
funkcijų.
Savivaldybėje nėra Jaunimo reikalų tarybos, bet veikia Jaunimo programų koordinavimo
komisija.
Įgyvendinant jaunimo politiką, remiantis JRK pateiktais duomenimis taip pat aktyviai veikia
formalios ir neformalios organizacijos (vietos veiklos grupė, politinės partijos, kaimų
bendruomenės, mokyklų bendruomenės), be to, yra įkurta jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“. Ši sąjunga įkurta vienyti Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijas
ir jaunimą bei atstovauti jų interesus nacionaliniame ir vietiniame lygmenyse.
Kazlų Rūdos savivaldybės „Apskritojo stalo“ veiklos tikslai:
 formuoti ir su kitomis institucijomis įgyvendinti jaunimo politiką Kazlų Rūdos
savivaldybėje;
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skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi;
siekti efektyvesnės narių organizacijų veiklos teikiant konsultacijas, informaciją ir
organizuojant mokymus;
skatinti jaunimo bendradarbiavimą tarpusavyje, taip pat ir su partneriais iš kitų
visuomenės sektorių;
puoselėti dvasines vertybes;
rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Apibendrinant galima teigti, jog Kazlų Rūdos savivaldybėje nėra sudarytos pakankamos
jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidos. Pagrindinis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje
nėra įsteigta Jaunimo reikalų taryba, galinti tinkamai atstovauti jaunimo interesus jaunimui
aktualių klausimų sprendimų priėmimo procese.
Kita vertus, Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia vietinės jaunimo ar dirbančios su jaunimu
organizacijos, kurios dalyvauja įgyvendinant jaunimo politikos priemones. Pagrindinė
organizacija - organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, kuri kelia sau ambicingą uždavinį
dalyvauti formuojant jaunimo politiką savivaldybėje.

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.
Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė yra valstybės tarnautoja, tiesiogiai
pavaldi ne savivaldybės administracijos direktoriui, o Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjui.
Be jaunimo reikalų koordinavimo, JRK dar vykdo visus skyriaus vedėjos pavestus darbus.
Taigi, JRK Kazlų Rūdos savivaldybėje dirba ne vien jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais,
o jaunimo reikalams skiria apie 30 procentų darbo laiko.
Nuo 2010 m. JRK pareigas Kazlų Rūdos savivaldybėje eina Emerita Karūnaitytė, pavaduojanti
į vaiko auginimo atostogas išėjusią jaunimo reikalų koordinatorę Angelę Paliokienę.
Vykdydama JRK pareigybės aprašyme įtvirtintas funkcijas, jaunimo reikalų koordinatorė:
 inicijuoja jaunimo politikos įgyvendinimo priemones;
 rengia savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų
dokumentų, susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus;
 kaupia ir skleidžia informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms;
 rengia metines jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių
savivaldybėje apžvalgas;
 vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
srityje;
 bendradarbiauja su jaunimo organizacijų apskrituoju stalu (regionine jaunimo
organizacijų taryba), jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis
organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis;
 atstovauja jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimus darbo grupėse ir
komisijose;
 inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus Europos Sąjungos ir
Lietuvos fondams;
 dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje su
kitomis savivaldybėmis ir užsienio šalimis.
JRK veikia pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresniojo specialisto (jaunimo reikalų
koordinatoriaus) pareigybės aprašymą. Jame išdėstytos JRK funkcijos iš dalies atitinka
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Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo7 nuostatas,
tačiau neišskiria šių JRK funkcijų:
 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje
(7.3 punktas);
 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių
planų rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje (7.4
punktas);
 teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių
paslaugų plano rengėjams (7.6 punktas);
 teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir
centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos,
jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas);
 organizuoti savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius
jaunimo politikos klausimais, siekiant, kad savivaldybės jaunimo politika būtų
tinkamai įgyvendinama (7.11 punktas);
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su
Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
savivaldybėje klausimais (7.14 punktas);
 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16
punktas);
 inicijuoti ir įgyvendinti gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės
jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims (7.17.punktas).
Pažymėtina, kad nemaža dalis JRK pareigybės aprašyme įtvirtintų funkcijų yra vaiko teisių
apsaugos srities funkcijos. Be to, nustatytas JRK pareigybės lygis ir kategorija, taip pat
nuostatos dėl JRK pavaldumo, neatitinka rekomendacijų – Kazlų Rūdos JRK yra pavaldi ne
savivaldybės administracijos direktoriui, bet skyriaus vedėjui, JRK pareigybės lygis ir
kategorija yra B 7, kai tuo tarpu Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašyme rekomenduojama yra ne žemesnė, kaip A 8.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, 2011-212 m. prioritetinės JRK veiklos kryptys
yra jaunimo iniciatyvų, laisvalaikio bei sporto užimtumo projektuose skatinimas, jaunimo
lyderių ugdymas. Pagrindinės jaunimo politikos problemos savivaldybėje, anot JRK, yra
nepakankamas „Apskritojo stalo“ funkcionavimas, lėšų padengti jaunimo organizacijų
steigimo (įsiforminimo) išlaidas neturėjimas, lėšų trūkumas įgyvendinant projektus ir
jaunimo renginius. Šios problemos mėginamos spręsti organizuojant susirinkimus su jaunimo
organizacijų lyderiais ir savivaldybės administracijos atstovais - jaunimas skatinamas išsakyti
savo problemas, norus. „Apskritojo stalo“ susirinkimų metu išsakoma nuomonė apie jo
veiklą, galimybes, taip pat skatinami kuo dažnesni jaunimo organizacijų lyderių susirinkimai,
bendradarbiavimas tarp jaunimo organizacijų.
JRK gali teikti įvairius oficialius pasiūlymus savivaldybės institucijoms, visgi, 2008–2011 m.
buvo pateiktas tik vienas raštiškas pasiūlymas Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės
vaiko teisių apsaugos tarybai dėl Jūrės kaimo jaunimo laisvalaikio praleidimo problemos.
Daugelis pasiūlymų, pasak JRK, buvo ir yra pateikiami ne raštu, o bendraujant su įstaigų
darbuotojais, stengiantis atstovauti jaunimo interesus.

7

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.
A1-137.
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JRK nėra įtraukta į jokias darbo grupes ar komisijas, kurios turėtų esminį poveikį
sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos srityse. Visgi,
veiklos, susijusios su jaunimo politikos įgyvendinimu, yra įtrauktos į savivaldybės struktūrinių
padalinių veiklos planą, tad yra tam tikrų galimybių dalyvauti ir daryti įtaką priimant
sprendimus.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybė JRK sudaro pakankamas sąlygas
kelti kvalifikaciją. 4 lentelėje pateikiama informacija apie seminarus ir kvalifikacijos kėlimo
kursus.
4 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2010-2011 m.
Data
Kursai / seminarai
2008
Narkotikų kontrolės departamento savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų
narių mokymai;
„Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas“;
„Jaunimo politikos plėtra savivaldybėse“.
2009
Nepateikta duomenų
2010
„Koordinalizacija 2010“ (JRD ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių
asociacija (NJRKA));
„Jaunimo politikos įgyvendinimas“ (JRD).
2011
„Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“ (JRD);
įvadiniai mokymai jaunimo reikalų koordinatoriams (JRD);
„Koordinalizacija – 2011” (JRD ir NJRKA).
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar sudarytos
pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką:
 pagrindinis trūkumas yra tai, kad JRK neturi institucinio palaikymo – savivaldybėje
nėra įsteigtos ir veikiančios Jaunimo reikalų tarybos, nepriimti jaunimo politikos
įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai;
 taip pat didelis trūkumas yra tas, kad šalia jaunimo politikos įgyvendinimo JRK turi ir
daug kitų veiklų - vienas koordinatorius turi atlikti ir administracijos pavestus
darbus, ir formuoti jaunimo politiką, ir atlikti jaunimo darbuotojo darbą. JRK jaunimo
politikos įgyvendinimui tegali skirti vos nepilną trečdalį savo darbo laiko;
 JRK nėra įtraukta į darbo grupes, tiesiogiai priimančias sprendimus dėl jaunimo
klausimų;
 privalumas tas, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje veiklos, susijusios su jaunimo politikos
įgyvendinimu, yra įtrauktos į savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planus;
 apibrėžtos JRK kompetencijos sritys, parengtas metinis veiklos planas, sudarytos
galimybės tobulintis. Jaučiamas didelis skyriaus, kuriam priklauso JRK, vadovės
palaikymas.
Prie trūkumų galima priskirti tai, kad savivaldybėje neatliekamas jaunimo politikos
įgyvendinimo vertinimas, taigi nėra „atgalinio ryšio“ / savęs įsivertinimo. Kita vertus, tam
naudojami jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai – jie, pasak JRK,
naudojami dirbant su jaunimu.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 1
Metodikos indikatorių (5 lentelė).
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5 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP
įgyvendinimui
plėtrai per teisinius ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Patvirtintas JRK veiklos Nėra patvirtinta
Reikėtų apsvarstyti, ar
planavimo dokumentai, planas, kompetencijos
jaunimo politikos
savivaldybėje pakanka
reglamentuojantys
sritys. Tam tikros
koncepcija,
esamų jaunimo politiką
jaunimo politikos
jaunimo politikos
neišskiriamos
reglamentuojančių
formavimą ir
priemonės įvardintos
prioritetinės
teisinių dokumentų.
įgyvendinimą
savivaldybės
jaunimo grupės.
strateginiame plane.
Savivaldybės
Neidentifikuota.
Neveikia Jaunimo
Įkurti pariteto principu
institucijos, įstaigos ir
reikalų taryba.
sudarytą Jaunimo reikalų
valstybės tarnautojai,
tarybą; parengti jos
atsakingi už jaunimo
nuostatus, metinį veiklos
politikos įgyvendinimą
planą ir paskirstyti
atsakomybes už jo
įgyvendinimą.
Jaunimo reikalų
Geros galimybės
JRK pareigybės
Apsvarstyti JRK pavestas
koordinatoriaus darbo
kvalifikacijai tobulinti,
aprašymas
kuruoti veiklos sritis (ar
sąlygos
skyriaus vadovo
Pavyzdinį
ne per daug užduočių
palaikymas.
savivaldybės
vienai pareigybei).
jaunimo reikalų
koordinatoriaus
pareigybės
aprašymą atitinka iš
dalies. JRK nėra
įtraukta į darbo
grupes - maža įtaka
savivaldybėje
priimant
sprendimus,
darančius įtaką
jaunimo situacijai.
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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 dalyvauti8. 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 vertinimui surinktais duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia šios vietos
bendruomenių organizacijos:
 Sūduvos VVG;
 Antanavo bendruomenė;
 Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė;
 Bagotosios kaimo bendruomenė;
 Bebruliškės kaimo bendruomenė;
 Būdos kaimo bendruomenė;
 Gudelių kaimo bendruomenė;
 Jankų bendruomenė;
 Jūrės kaimo bendruomenė;
 Jūrės miestelio bendruomenė;
 Kazliškių bendruomenė;
 Kvietiškio kaimo bendruomenė;
 Plutiškių bendruomenė;
 Višakio Rūdos kaimo bendruomenė.
Beveik visos apklausoje dalyvavusios organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai)
nurodė, kad jaunimas savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos
organizacijų savivaldoje; tai patvirtino ir JRK. JRK teigimu, jaunimas dalyvauja bendruomenių
veikloje – tai ypač aktualu kaimo vietovėse. Taip pat jaunimas dalyvauja ir vietos veiklos

8

„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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grupės veikloje. Jaunimas organizacijose (lygiomis teisėmis) su kitais asmenimis ar vadovais,
gali laisvai išsakyti savo nuomonę, ginti savo interesus bei dalyvauti priimant sprendimus.
Jauni asmenys taip pat gali inicijuoti tam tikrų problemų svarstymą bei siūlyti identifikuotų
problemų sprendimus.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje
6 lentelėje pateikiama informacija apie su jaunimu dirbančias organizacijas. Remiantis
vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas turi visas galimybes dalyvauti ir su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje.
6 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos
Organizacija
Organizacijos tipas
Veiklos tikslas
Kazlų Rūdos savivaldybės
Socialinė organizacija Socialinės paslaugos
socialinių paslaugų centro, Vaikų
dienos centras „Šypsniukas“
Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų
Socialinė organizacija Socialinės paslaugos
dienos centras „Spindulėlis“
Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų
Socialinė organizacija Socialinės paslaugos
dienos centro padalinys Jankų
seniūnijoje „Mes esame“
Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų
Socialinė organizacija Socialinės paslaugos
dienos centro padalinys Kazlų
Rūdos seniūnijoje Bagotosios
kaime „Mūsų svajos“
Antanavo bendruomenės
Socialinė organizacija Socialinės paslaugos
Antanavo vaikų dienos centras
„Draugai“
Kazlų Rūdos pedagoginė
Socialinė organizacija Socialinės – pedagoginės
psichologinė tarnyba
paslaugos
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

3.3 Jaunimo veikla
Vertinimo metu, remiantis JRK pateiktais duomenimis, buvo sudarytas 7 lentelėje
pateikiamas Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių organizacijų sąrašas.
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos
Organizacija
Organizacijos tipas
Kazlų Rūdos
Jaunimo
savivaldybės jaunimo
organizacijų
organizacijų sąjungos
sąjunga
„Apskritas stalas“
„Plutiškių jaunųjų
Jaunimo klubas
lyderių klubas“

Antanavo jaunimo
klubas „Draugai“

Jaunimo klubas

Bagotosios jaunimo

Jaunimo
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Veiklos tikslas
Skatina jaunimo organizacijų iniciatyvas,
rašo bei įgyvendina projektus,
bendradarbiauja, keičiasi informaciją su
jaunimo organizacijomis ir kt.
Vykdo įvairią jaunimo veiklą, rašo ir
įgyvendina projektus, organizuoja
stovyklas, bendradarbiauja su Olandijos
jaunimu ir įvairiomis Lietuvos jaunimo
organizacijomis.
Dalyvauja projektinėje veikloje,
organizuoja įvairius renginius, stovyklas,
bendradarbiauja su bendruomenėmis ir
įvairiomis jaunimo organizacijomis.
Dalyvauja projektinėje veikloje,

Organizacija
organizacija „BIGERIS“

Organizacijos tipas
organizacija

Bebruliškės kaimo
jaunimo organizacija
„Bebriukai“
Asociacija „Jaunoji
Sūduva“

Jaunimo
organizacija

Jaunimo klubas „Largo“

Jaunimo klubas

Ąžuolų Būdos
pagrindinės mokyklos
moksleivių iniciatyvinė
grupė „Vaikai prieš
vaikų smurtą“
Antanavo pagrindinės
mokyklos moksleivių
iniciatyvinė grupė
„Vaikai prieš vaikų
smurtą“
Bagotosios pagrindinės
mokyklos moksleivių
iniciatyvinė grupė
„Vaikai prieš vaikų
smurtą“
Jankų pagrindinės
mokyklos moksleivių
iniciatyvinė grupė
„Vaikai prieš vaikų
smurtą“
Kazlų Rūdos Kazio
Griniaus gimnazijos
moksleivių iniciatyvinė
grupė „Vaikai prieš
vaikų smurtą“
Plutiškių vidurinės
mokyklos moksleivių
iniciatyvinė grupė
„Vaikai prieš vaikų
smurtą“
Kazlų Rūdos
pagrindinės mokyklos
moksleivių iniciatyvinė
grupė „Vaikai prieš
vaikų smurtą“
Kazlų Rūdos
pagrindinės mokyklos
„Elma“ moksleivių

Iniciatyvinė grupė

Jaunimo asociacija

Veiklos tikslas
organizuoja įvairius renginius, stovyklas,
bendradarbiauja su bendruomenėmis ir
įvairiomis jaunimo organizacijomis.
Jaunimas organizuoja įvairius renginius,
bendradarbiauja su bendruomenėmis ir
įvairiomis jaunimo organizacijomis.
Dalyvauja projektinėje veikloje,
organizuoja įvairius renginius,
bendradarbiauja su bendruomenėmis ir
įvairiomis jaunimo organizacijomis.
Largo – klubas vienijantis Lietuvos
muzikuojantį jaunimą. Veiklos pobūdis ir
siekiai: plėstis, įtraukiant kuo daugiau
veiklaus jaunimo ir kuo plačiau skleisti
muziką.
Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

Iniciatyvinė grupė

Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

Iniciatyvinė grupė

Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

Iniciatyvinė grupė

Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

Iniciatyvinė grupė

Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

Iniciatyvinė grupė

Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

Iniciatyvinė grupė

Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

Iniciatyvinė grupė

Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

17

Organizacija
iniciatyvinė grupė
„Vaikai prieš vaikų
smurtą“
Kazlų Rūdos pradinės
mokyklos moksleivių
iniciatyvinė grupė
„Vaikai prieš vaikų
smurtą“
Kazlų Rūdos skautų
organizacija
Jaunųjų miško bičiulių
sambūrio Kazlų Rūdos
skyrius

Organizacijos tipas

Iniciatyvinė grupė

Veiklos tikslas

Vykdo prevencinę veiklą, organizuoja
akcijas, konferencijas.

Pilietinė
organizacijos
Gamtosaugos
organizacijos

Vykdo projektinę, prevencinę veiklą, ugdo
vaikų ir jaunimo pilietiškumą.
Domisi gamta, žiemą globoja miško
žvėrelius, pavasarį sodiną medžius, tvarko
miškus. JMB būreliai veikia mokyklose.
Domisi gamta, žiemą globoja miško
žvėrelius. Būreliai veikia savivaldybės
mokyklose.
Jaunimo organizacija
Politinės
Vykdo projektinę, prevencinę veiklą,
„Darbas“
organizacijos
organizuoja įvairias akcijas,
bendradarbiauja su kitomis jaunimo
organizacijomis.
Lietuvos jaunųjų
Politinės
Vykdo projektinę, prevencinę veiklą,
socialliberalų sąjunga,
organizacijos
organizuoja įvairias akcijas,
Kazlų Rūdos skyrius
bendradarbiauja su kitomis jaunimo
organizacijomis.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Taip pat savivaldybėje aktyviai veikia keletas neformalių jaunimo grupių, kurių sąrašas
pateikiamas 8 lentelėje. JRK teigimu, jaunimo grupės, yra susibūrę jau ne vieneri metai, tiek
mieste, tiek kaimuose. Jų interesų ratas yra labai įvairus: norintys pramoginių renginių,
norintys vykdyti pilietines akcijas, pagražinti savo gyvenamą aplinką, tautinių šokių
kolektyvai, muzikuojantis jaunimas, sportuojantis jaunimas, mokyklų būreliai ir pan.
8 lentelė. Neformalios jaunimo grupės
Neformali jaunimo grupė
Veiklos tikslas
Jankų kaimo neformali
Dalyvauja projektinėje veikloje, vykdo akcijas,
jaunimo grupė „Lašas“
organizuoja renginius, bendradarbiauja su bendruomene
ir įvairiomis jaunimo organizacijomis.
Būdos kaimo neformali
Organizuoja renginius, bendradarbiauja su
jaunimo grupė
bendruomene ir įvairiomis jaunimo organizacijomis.
Jūrės miestelio neformali
Bendradarbiauja su bendruomene ir įvairiomis jaunimo
jaunimo grupė
organizacijomis
Višakio Rūdos kaimo neformali Bendradarbiauja su bendruomene ir įvairiomis jaunimo
jaunimo grupė „Žiburys"
organizacijomis
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad įsikūrusių jaunimo organizacijų yra
pakankamai. Apklausoje dalyvavusių organizacijų narių nuomone, savivaldybės jaunimui
veiklos pakanka, tačiau ji yra prieinama tik daliai jaunų žmonių (4 pav.).
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4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. N=14

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

58,3

Tokios veiklos labai mažai

33,3

Kita

8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje
veikloje, apklausos dalyviai kalbėjo apie tai, kad reikėtų padidinti informacijos kiekį apie
savivaldybėje vykstančias veiklas jaunimui, sukoordinuoti informacijos sklaidą, skleisti
daugiau informacijos apie vykdomas veiklas socialiniuose tinklapiuose.
Organizacijų atstovai įžvelgia problemų ir veiklos pobūdyje – jų nuomone, derėtų kurti
naujas jaunimo veiklas, atsižvelgiant į realius savivaldybės jaunimo poreikius, pasiūlyti tokias
veiklas, kokias mėgsta jauni žmonės (pavyzdžiui, savivaldybėje labai populiarus sportas,
vyksta nemažai įvairių turnyrų, švenčių, kur be sportinių varžybų neapsieinama; reikėtų leisti
pasireikšti ne tik sportininkams, tačiau ir kitokį hobį turinčiam jaunimui). Galiausiai
akcentuotos ir „techninės“ problemos - visi organizuojami projektai vyksta savivaldybės
centre, tad susiduriama su atstumo / pasiekiamumo problema.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo
įstaigose, vaikų globos namuose
Kazlų Rūdos savivaldybėje veikia 9 formaliojo švietimo įstaigos ir 2 neformaliojo ugdymo
įstaigos. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimas dalyvauja bendrojo lavinimo
mokyklų savivaldos veikloje (mokinių komitetų, mokinių tarybų, mokyklų tarybų veikloje,
sudarant veiklos programas, organizuojant įvairius projektus, rengia akcijas mokyklose ir
tarp savivaldybės mokyklų ir t.t.).
9 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose jaunimas
Įstaigų
Švietimo įstaigos tipas
dalyvauja savivaldoje,
skaičius
skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
9
8
Organizacijos, teikiančios neformalaus
2
0
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Kazlų Rūdos savivaldybėje nėra vaikų globos namų.
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3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Kazlų Rūdos savivaldybėje nėra suformuota jaunimo interesų atstovavimą jei jaunimo
įsitraukimo į savivaldybės JP formavimą ir įgyvendinimą užtikrinanti struktūra – savivaldybės
Jaunimo reikalų taryba. Jaunimo organizacijos ar su jaunimu dirbančių NVO atstovai nėra
įtraukti Į savivaldybės struktūras ir bendras darbo grupes, kurios sukurtos jaunimui
aktualiems klausimams spręsti.
Visgi, jaunimo atstovai turi galimybes dalyvauti savivaldybės komitetų, darbo grupių ir pan.
posėdžiuose (nes jie yra atviri visiems gyventojams); JRK pateiktais duomenimis,
savivaldybės taryboje yra vienas jaunimo atstovas, jis yra taip pat ir politinės jaunimo
organizacijos lyderis.
Dalies apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, nuo 2008 metų
bendravimas su savivaldybe tapo intensyvesnis, jaučiasi teigiami požiūrio į jaunimo situaciją
ir problemas pokyčiai (5 pav.). Visgi, atkreiptinas dėmesys, kad su pateiktais teiginiais
sutinkama labai vidutiniškai, o prasčiausiai vertinamas jaunimo įtraukimas į dalyvavimą
savivaldybėje sprendžiant jaunimui aktualius klausimus.
5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=12
Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo
2008 m.

3,1

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

2,9

Savivaldybėje atsižvelgiama į
jaunimo atstovų siūlymus dėl
politikos/veiklos tobulinimo

2,7

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

2,4

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo atstovai, kaip ir kiti gyventojai, turi galimybę dalyvauti savivaldybės posėdžiuose,
sprendžiant klausimus, susijusius su jaunimu. Šiemet tokių posėdžių, kur buvo svarstomi
jaunimui aktualūs klausimai, buvo surengta devyni, ir į visus juos buvo pakviesti jaunimo
atstovai. Posėdžiai, susirinkimai, pasitarimai rengiami bent kartą į ketvirtį; į juos susirenka
jaunimo organizacijų lyderiai; pasitarimų metu dalinamasi informacija, sprendžiami aktualūs
klausimai, planuojami renginiai, jaunimas išsako savo nuomonę.
Apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai teigė, kad jų organizacijos yra pateikę
bent keletą pasiūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, ir, jų nuomone, į dalį pasiūlymų
yra atsižvelgiama – buvo minėta, kad buvo atsižvelgta į Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo
veiklos koordinavimo skatinimo, gerinimo pasiūlymą, pasiūlymus dėl siūlomų veiklų
jaunimui, sportinės veiklos skatinimo, mokyklos plėtros, vaikų socializacijos programų20

projektų. Kalbant apie neįgyvendintus siūlymus – minėta, kad nėra sudaroma ilgalaikė
jaunimo užimtumo strategija. Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės
JRK, dauguma apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų pažymėjo, kad vyksta
abipusis apsikeitimas informacija (gauna bei teikia įvairią informaciją). Pusė minėjo, kad jie
įgyvendina įvairius projektus, teikia pasiūlymus. Beveik dešimtadalis nežino, kad
savivaldybėje yra JRK (6 pav.).
6 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=12
Gauna informaciją

66,7

Teikia informaciją

58,3

Įgyvendina projektus

50,0

Teikia pasiūlymus

41,7

Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo
reikalų koordinatoriaus (-ės)

8,3

Nebendradarbiauja

8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, jaunimo organizacijų galimybės atstovauti
jaunimo interesus savivaldybėje nuo 2008 m. nepasikeitė, taip pat nepasikeitė jaunimo
organizacijų aktyvumas – jis vertinamas kaip nepakankamas (2 balais iš 5 galimų).
Atsakydami į klausimą, kaip padidinti jaunimo aktyvumą, savivaldybės atstovai pažymėjo,
kad reikia skatinti jaunimo lyderius išreikšti savo nuomonę (jaunimas dažnai yra užgožiamas
vyresnio amžiaus žmonių) ir atsižvelgti į jaunų žmonių nuomonę, jaunimui surandant
įdomias sritis, supaprastinant jaunimo bendravimą su savivaldybės atstovais .

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 2
Metodikos indikatorių.
10 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas Jaunimui sudarytos
Nerenkami
Šviesti ir mokyti įstaigų
savivaldoje pagal
galimybės dalyvauti
duomenys apie
vadovus ir jaunimą apie
gyvenamąją teritoriją savivaldoje pagal
jaunimo dalyvavimą dalyvavimo savivaldoje
gyvenamąją teritoriją. savivaldoje.
galimybes.
Jaunimas
Daugiau dėmesio skirti
nepakankamai
jaunimo informavimui,
aktyvus.
didinti jaunimo aktyvumą,
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Jaunimo
dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)
Jaunimo dalyvavimas
su jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje

Jaunimo veikla

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.
Stipriosios sritys
Jaunimui sudarytos
galimybės dalyvauti
savivaldoje.

Savivaldybėje veikia
daug įvairių jaunimo ir
su jaunimu dirbančių
organizacijų.
Mokinių komitetų,
mokinių tarybų,
mokyklų tarybų
veikla.

Galimybė jaunimui
dalyvauti savivaldybės
tarybos (komisijų,
komitetų)
posėdžiuose.
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Tobulintinos sritys
Nerenkami
duomenys apie
jaunimo dalyvavimą
savivaldoje.
Jaunimas
nepakankamai
aktyvus.
Veiklos įvairovė,
informacijos apie
veiklą sklaida.
Mokinių tarybos
daugiausia
apsiriboja mokyklos
vidaus veikla.

Nėra JRT.

Rekomendacijos
spręsti susisiekimo
problemas.
Remti veiklas ir įgyvendinti
priemones, kurios didintų
jaunimo veiklos
prieinamumą kaimo vietovių
jaunimui, būtų skirtos
socialiai pažeidžiamam
jaunimui, jaunimo, ypač
probleminio, aktyvumo,
sąmoningumo didinimui.
Aktyviau naudoti mokyklų
tarybas skleidžiant
informaciją apie jaunimo
veiklą, jaunimui skirtas
priemones ir iniciatyvas.
Įkurti pariteto principu
sudarytą Jaunimo reikalų
tarybą; parengti jos
nuostatus, metinį veiklos
planą ir paskirstyti
atsakomybes už jo
įgyvendinimą.

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

4.1 Finansinė parama
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, nuo 2008 metų paramos poreikis jų savivaldybėje
augo. Nors skiriamų lėšų kiekis (pagal JRK pateiktą informaciją) mažėjo, JRK teigimu, tiek
formalių, tiek ir neformalių jaunimo grupių projektai patenkinami 100 procentų. Net jei ne
visi reikalavimai atitinka, finansavimą stengiamasi skirti visiems, pareiškusiems norą vykdyti
projektą.
Savivaldybė taip pat skiria finansavimą jaunimo verslumo, antidiskriminacijos, savanorystės
projektams.
11 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos
Jaunimo organizacijoms ir neformalių
Metai
jaunimo grupių iniciatyvoms
2009
18000
2010
6700
2011
5700
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

Su jaunimu dirbančioms
organizacijoms
-

12 lentelėje pateikiami duomenys finansuotų jaunimo organizacijų bei neformalių jaunimo
grupių projektų skaičius bei skirtos lėšos.

Neformalių
1
500
4
1600
1
jaunimo grupių
finansuotų
projektų skaičius
ir jiems skiriamos
lėšos iš
savivaldybės
biudžeto
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

23

500

1

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų
skaičius

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų
skaičius

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų
skaičius

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų
skaičius

12 lentelė. Finansuoti jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų organizacijų projektai 20082011 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.

200

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Jaunimo organizacijų
projektai

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

13 lentelė. Finansuoti ir bendrai finansuoti jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų
organizacijų projektai 2008-2011 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.

n. d.

5

n. d.

6

0

5

0

5

Neformalių jaunimo
1
1
4
4
0
1
0
grupių projektai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis.
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Daugiau nei pusės apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, kad jų organizacija
gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama. Daugiau negu du trečdaliai
organizacijų yra pasinaudojusios finansine parama, vykdant įvairius projektus. Beveik
penktadalis teigia paramos nesikreipę (7 pav.).
7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=12

Projektų finansavimu

75,0

Kita

25,0

Nesinaudojome jokia parama

16,7

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Remiantis apklausos duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančių jaunimo ar su
jaunimu dirbančių organizacijų atstovams yra pakankamai paprasta kreiptis dėl paramos į
savivaldybę – anot jų, finansinės paramos skyrimo sąlygos yra ganėtinai paprastos ir
atitinkančios organizacijos galimybes (8 pav.).
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8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=12
Savivaldybės ir jos įstaigų
finansinės paramos skyrimo
sąlygos yra
paprastos, nesudėtingos, atitinka
mūsų organizacijos galimybes

3,4

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

3,0

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

2,6

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Organizacijos stokoja ne tik materialinių lėšų, tačiau ir patalpų, taip pat - bendrų veiklų su
savivaldybe (9 pav.). Galima teigti, kad organizacijų atstovai nori matyti savivaldybę ne tik
kaip finansinę donorę, bet ir kaip lygiavertį, bendradarbiaujantį veiklos partnerį.
9 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų proc.
N=12
Lėšų

75,0

Patalpų

50,0

Bendrų veiklų

41,7

Informacijos

Kita

16,7

8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Jaunimo organizacijų materialinės paramos poreikis savivaldybėje didelis. Raštu į savivaldybę
dėl patalpų yra kreipusis tik viena organizacija, tačiau savivaldybės administracijos atstovai
pažymėjo, jog organizacijos dažnai kreipiasi žodžiu. Atkreipiamas dėmesys, jog jaunimui
(pagal bendrą susitarimą) technika ir patalpomis neatlygintinai leidžia naudotis kultūros
centras, sporto centras ir biblioteka.

4.3 Kitokia parama
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, esant poreikiui surengti tam tikrą renginį, savivaldybė
tarpininkauja dėl bendradarbiavimo tarp jaunimo ir kultūros centro ar sporto centro.
Renginių metu organizuojamos sportinės varžybos, remiami sportiniai klubai (futbolo ir kt.).
Jau antrus metus rengiama Tarptautinė jaunimo diena, į kurią susirenka jaunimas iš visos
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savivaldybės. Be to, skatinamas tarpregioninis jaunimo bendradarbiavimas su kitų
savivaldybių jaunimu, padengiamos transporto išlaidos ir pan.
2011 metais su savivaldybe buvo įgyvendinti devyni projektai, kur savivaldybė, organizacijų
atstovų duomenimis, buvo partnerė, tarpininkė ar lėšų teikėja.
14 lentelė. Bendri savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektai
Bendri savivaldybės ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų
Metai
projektai
2008
n. d.
2009
n. d.
2010
7
2011
9
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybė taip pat padeda jaunimo organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius, įtraukia
jaunimą į tarptautines delegacijas - savivaldybė bendradarbiauja su Lenkija, jaunimas
keliauja stovyklauti, pasidalinti gerąja patirtimi.
Savivaldybės lėšomis 2011 metais buvo suorganizuoti 6 renginiai su jaunimu dirbančioms
organizacijoms, per 2010 – 2011 metus įgyvendinti vieneri mokymai su jaunimu dirbančių
jaunimo organizacijų atstovų ir specialistų kvalifikacijai tobulinti.
Dauguma savivaldybėje veikiančių, jaunimą atstovaujančių ar su juo dirbančių, organizacijų
lėšas veiklai vykdyti gauna iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio ir iš savivaldybės (10 pav.).
Beveik pusė organizacijų sulaukia labdaros, paramos, o trečdalis – iš ES fondų. Nario
mokesčius renka tik trečdalis organizacijų, 17 procentų organizacijų lėšas savo veiklai
užsidirba pačios.
10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=12
Iki 2 % gyventojų pajamų
mokesčio
Vietos savivaldos institucijos
(savivaldybės)

58,3
50,0

Labdaros, paramos

41,7

ES struktūrinės paramos fondų

33,3

Iš organizacijos nario mokesčio

33,3

Šalies valdžios institucijų

25,0

Iš organizacijos uždirbtų lėšų
Lietuvos fondų, kitų NVO

16,7
8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 3
Metodikos indikatorių (15 lentelė).
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15 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė parama Stengiamasi
Lėšų trūkumas.
Apsvarstyti prioritetą jaunimo
patenkinti
organizacijų paramai (taip pat
daugumą
materialinei), kadangi jos nebuvimas
prašymų.
labai apriboja organizacijų veiklą.
Materialinė
Savivaldybė
Materialinės paramos Savivaldybėje reikėtų skatinti
paramą jaunimui, į tai kaip rėmėjus
parama
dažnai suteikia
poreikis yra labai
įtraukiant savivaldybės įmones ar
patalpas.
didelis. Trūksta
kitus fizinius ir juridinius asmenis.
bendros veiklos su
Galimas svarstyti paramos natūra
savivaldybe.
(patalpomis konkretiems
Kitokia parama
Pagalba
Mažai bendrų
renginiams, organizaciniais pan.
užmezgant
renginių su
reikmenimis, transportu ir kt.)
ryšius su
savivaldybe.
jaunimui teikimo skatinimas.
užsieniu,
finansuojama
daug
organizacijų.
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5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo
veikla, skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė;
 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija;
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybė netiria jaunimo
mokymo ir konsultavimo poreikių. Tuo tarpu pusės apklausoje dalyvavusios organizacijos
nurodė tokius tyrimus atliekančios. Savivaldybės administracija organizuoja ir finansuoja
jaunimui skirtus mokymus ar konsultavimą, ypač neformalaus mokymo kursus (16 lentelė).
16 lentelė. Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
Metai
Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
2008 „Ugdymas per šokius ir žaidimus“, „Sveikame kūne – sveika siela“, „Pažink savo
krašto tradicijas ir papročius“, „Labirintas – kaimo jaunimo verslumui ugdyti“.
2009 „Sportas jaunimui“, orientacinės varžybos Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti,
„Sniego gniūžtė“, „Pažinkime savo kraštą“, „Švari gamta – darni tauta“.
2010 Tarptautinė jaunimo diena, „Švari gamta – darni tauta“, jaunimo lyderių mokymai
kaimo vietovių jaunimui, paskaitos mokiniams, „Kurkime grožį kartu – savivaldybės
dešimtmečiui“, “Aš noriu“ (talentų konkursas), „Draugaukime sportuodami“.
2011 Tarptautinė jaunimo diena, „Švari gamta – darni tauta“, „Jaunimas – jaunimui“,
„Moki? Gali? Parodyk“ (talentų konkursas), „Lyderiaukime garbingai
rungtyniaudami“, „Aš ir mano miestas“, „Aš jaunas - aš sveikas“.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Mokymų prieinamumas Kazlų Rūdos savivaldybėje vertinamas pakankamai aukštai – 4 balais
iš 5 galimų, o kokybė – vidutiniškai (3 balais iš 5 galimų).
Daugumos apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, kad jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos vykdomi neformalius jaunimo mokymus, nors daugiau nei pusei jų
tokie mokymai nėra pagrindinė veikla. Dažniausiai taikomas neformalaus ugdymo metodas neformalus bendravimas (11 pav.). Kiti metodai - aktyvus dalyvavimas, mokymasis iš
patirties bei grupiniai metodai - mažiau populiarūs.
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11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc. N=12
Neformalų bendravimą

75,0

Aktyvų dalyvavimą

41,7

Mokymąsi iš patirties

33,3

Grupinius metodus

25,0

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

8,3

Kita

8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, su jaunimu, be 2-ame skyriuje minėtų organizacijų
narių, dirba Kultūros centro darbuotojai, sporto centro darbuotojai, R. Žigaičio menų
mokykloje bei bendrojo lavinimo mokyklose mokytojai organizuoja būrelius (dailės, šokių,
dainavimo).

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Kazlų Rūdos savivaldybėje nėra įgyvendinami mokymai ar kvalifikacijos tobulinimo kursai
asmenims, dirbantiems su jaunimu. Savivaldybė per 2008 – 2011 m. laikotarpį nėra
finansavusi projektų, skirtų su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimo stiprinimui.
JRK nuomone, su jaunimu dirbantiems asmenims reikėtų atnaujinti turimas (darbo su
jaunimu) žinias - gauti naujos informacijos apie konfliktų valdymo, bendradarbiavimo
galimybes.
Pusės apklausos dalyvių nuomone, neformalaus ugdymo jaunimui savivaldybėje nepakanka,
o panaši dalis mano, jog toks ugdymas nėra visiems prieinamas.
Atsakydami į klausimą, kokie yra jaunimo poreikiai neformaliam mokymui ir konsultavimui
savivaldybėje, organizacijų atstovai minėjo, jog reikalingi finansavimo projektų (įvairiems
finansavimo šaltiniams) rengimo mokymai, lyderystės ir motyvaciniai seminarai, vadybos
seminarai, gerosios praktikos su Lietuvos ir užsienio partneriais pasidalinimas. Taip pat
minėti konkretūs pavyzdžiai, kokios veiklos papildomai norėtųsi – ne tik sporto, bet ir
kūrybinių užsiėmimų, skatinti domėjimąsi gamtos mokslais, astronomija, ekologišku
gyvenimo būdu, choreografija, teatriniu menu.
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11 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=12

Ne, nepakanka

50,0

Taip, bet ne visiems prieinama

N/N

41,7

8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinkta informacija, jaunimo neformalaus ugdymo srityje dirbančių
asmenų apsikeitimo informacija ir patirtimi projektai savivaldybėje nėra vykdomi.

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 4
Metodikos indikatorių.
17 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
neformalus
ugdymas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
mokymai ir
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Savivaldybėje veikia kelios
Neatliekami mokymų Rengti mokymus
konsultavimas
organizacijos, vykdančios
poreikio vertinimai.
jaunimui ir
neformalaus ugdymo ir
dirbantiems su
švietimo veiklas.
jaunimu, kelti
Savivaldybė organizuoja ir
kvalifikaciją, gerinti
finansuoja jaunimui skirtus
veiklos prieinamumą.
mokymus ar konsultavimą,
ypač neformalaus mokymo
kursus.
Asmenys, dirbantys
Neidentifikuota.
Neorganizuojami
su jaunimu
kursai / mokymai.
Jaunimo neformalaus Neidentifikuota.
Trūksta veiklos,
ugdymo padėtis
mokymų jaunimui.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla;
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Apie savo veiklą jaunimą ir visas su jaunimu dirbančias organizacijas savivaldybė nuolat
informuoja savivaldybės tinklalapio pagrindinio puslapio skiltyje „Jaunimui“. Šioje skiltyje
pristatomos naujienos, jaunimo organizacijų veikla bei pateikiamos naudingos nuorodos.
Jaunimo organizacijos apie pokyčius ir naujienas taip pat informuojamos elektroniniu paštu,
spaudoje, plakatais ir skrajutėmis, pristatant jaunimo politiką įvairiuose renginiuose bei
neformaliais kanalais. Šiemet įvyko 9 savivaldybės organizuotos diskusijos (tarp savivaldybės
atstovų ir jaunimo bei jaunimo organizacijų) jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais,
kuriose dalyvavo apie 150 jaunų žmonių.
Šie informavimo kanalai yra priimtini organizacijoms – apklausoje dalyvavę organizacijų
atstovai teigė, jog jiems priimtiniausia / patogiausia informaciją iš savivaldybės gauti būtent
elektroniniu paštu, mažiau jų tokios informacijos ieškotų savivaldybės puslapyje, spaudoje ar
kitur (12 pav.).
12 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų
proc. N=12
El. paštu iš jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

75,0

Savivaldybės internetinėje
svetainėje

41,7

Iš informacijos vietinėje spaudoje

25,0

Iš plakatų ir skrajučių

25,0

Neformaliais kanalais

Kita

16,7

8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės, dauguma apklausos dalyvių
minėjo, kad jiems aktualiausia informacija apie projektų finansavimo galimybes, jaunimui
aktualius renginius bei savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui (13 pav.).
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13 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Atsakymų proc. N=12
Projektų finansavimo galimybes

66,7

Jaunimui aktualius renginius

66,7

Savivaldybės įgyvendinamus
projektus jaunimui

33,3

Savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui
aktualiais klausimais

16,7

Ne, jokios informacijos iš
savivaldybės negauname

16,7

Kita

8,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Vos 17 procentų minėjo, jog gauna informaciją apie savivaldybėje svarstomus jaunimui
aktualius klausimus ir jų sprendimus. Galima teigti, kad norint labiau įtraukti jaunimą į
dalyvavimą savivaldoje, reikėtų pateikti daugiau tokio pobūdžio informacijos, nes ji yra
pirmoji trūkstamų žinių sąraše (14 pav.).
14 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=12
Informacijos apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui aktualiais
klausimais

75,0

Informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus
jaunimui,

41,7

Informacijos apie projektų
finansavimo galimybes

33,3

Informacijos apie jaunimui
aktualius renginius

25,0

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
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Savivaldybės informacijos išsamumą trečdalis respondentų vertino kaip pakankamą,
trečdalis - prasčiau nei vidutiniškai (15 pav.).
15 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=12

Pakankamai išsamiai

33,3

Mažai

33,3

Vidutiniškai

16,7

Labai prastai

16,7

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Nors savivaldybė nevykdo jaunimo informuotumo tyrimų, ir JRK nuomone, jaunimui šiuo
metu skelbiamos informacijos apie jaunimo veiklą nepakanka - ne visi turi internetą (ypač
kaimo teritorijoje), tad vienintelis susisiekimas lieka telefonu. Visgi, skambinama tik jaunimo
lyderiams, nes su kiekvienu atskirai sukontaktuoti yra sudėtinga.
Gerinant jaunimo informuotumą sukuriamos elektrinio informavimo grupės, informacija
skleidžiama socialiniuose tinklapiuose, informuojama per spaudą ir kt. Jaunimas skatinamas
platinti informaciją tarp savo organizacijos narių, kitų jaunimo organizacijų, kaimo
bendruomenių.
Savivaldybė nenumato programų ar priemonių, skirtų gerinti jaunimo informavimą –
motyvuojama lėšų trūkumu.

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Jaunimo organizacijos bei organizacijos, dirbančios su jaunimu, apie savo vykdomą veiklą
dažniausiai informuoja elektroniniu paštu (16 pav.). Taip pat praktikuojamas informavimas
plakatais ir skrajutėmis, neformaliais kanalais.
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16 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? N=12
El. paštu

66,7

Plakatais ir skrajutėmis

58,3

Neformaliais kanalais

50,0

Savo internetinėje svetainėje

41,7

Vietinėje spaudoje

33,3

Kitose savivaldybės jaunimui
skirtose svetainėse

33,3

Per informacinius renginius

16,7

Kita

16,7

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011
Apklausos dalyviai pateikė siūlymus, kaip būtų galima pagerinti jaunimo informuotumą apie
savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką:
 sukurti informacijos sklaidos tinklą, apimantį visas formalias ir neformalias jaunimo
organizacijas;
 pasinaudoti informacijos sklaidos priemonėmis, prisitaikant prie jaunimo poreikių
(pvz. aktyviau naudotis socialiniais tinklais);
 socialiniame tinkle Facebook sukurti puslapį ir dalintis informacija;
 leisti laikraštuką, skirtą jaunimui, su visais įvykiais ir informacija aktualia jaunimui;
 būtina infrastruktūra, kurioje atsirastų galimybės susiburti jaunimui savo veiklas;
 kviesti jaunimą į posėdžius.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Savivaldybėje nėra leidžiami atskiri leidiniai / laikraščiai jaunimui; spaudoje talpinama atskira
aktuali informacija. Savivaldybėje veikia keletas jaunimo ar jaunimui skirtų internetinių
tinklaraščių:
 http://www.kazluruda.lt
 http://www.kazluruda.eu
 http://www.kazluruda.info
 http://kazluruda.com
 http://www.suduvosgidas.lt
Yra sukurtos atskiros grupės (Google groups) Kazlų Rūdos jaunimui, Apskritajam stalui, taip
pat atskiros grupės socialiniame tinklapyje Facebook.
Pusės apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų teigimu, jie bendradarbiauja su
žiniasklaida, kuriai jaunimas teikia vietos jaunimui aktualią informaciją. Savivaldybė yra
sudariusi sąlygas jaunimo organizacijų vykdomą veiklą (per žiniasklaidos priemones)
pristatyti nemokamai. Dalis jaunimo organizacijų atstovų naudojasi šia galimybe.
Vis dėlto, jaunimo organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus
analizuoja nepakankamai išsamiai (17 pav.).
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17 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5,
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=12

Pristatomos aktualios jaunimo ir
jaunimui skirtos iniciatyvos

2,7

Plačiai ir visapusiškai pristatoma
jaunimo tematika

2,7

Analizuojamos jaunimo
problemos

2,3

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, 18 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 6 Metodikos
indikatorių.
18 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
JRK informuoja visas
Informacijos
Nuolat teikti
informavimas apie
jaunimo organizacijas
prieinamumas.
informaciją apie
jaunimo politiką
apie savivaldybės
savivaldybėje
projektų vykdymą bei
svarstomus jaunimui
finansavimą.
aktualius klausimus ir
jų sprendimus.
Jaunimo veiklos
Jaunimas yra
Trūksta informacijos
Motyvuoti ir skatinti
žinomumas
pakankamai gerai
apie jaunimui aktualius
jaunus asmenis rengti
informuotas apie
sprendimus, jų
straipsnius, dalyvauti
jaunimo veiklos
priėmimą.
diskusijose
galimybes
(forumuose) ir pan.
savivaldybėje.
Jaunimo leidiniai
Skiltys vietinėje
Neidentifikuota.
žiniasklaidoje.
Erdvė jaunimui
Visos galimybės
Domėjimasis vietine
vietinėje
nemokamai skelbti
spauda, organizacijų
žiniasklaidoje
informaciją.
kompetencija pristatyti
savo veiklą, jos tikslus.
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir
veiklos planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės
tinklinės struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys:
 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros;
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir kitų skyrių veikloje;
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas;
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos
prioritetams;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros
Skirtingai nuo kitų savivaldybių, kuriose pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra
yra Jaunimo reikalų taryba, Kazlų Rūdos savivaldybėje tokios institucijos nėra. JRK yra
pagrindinė grandis tarp savivaldybės administracijos bei jaunimo organizacijų. Jaunimo
atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose (ir ta
galimybe naudojasi), be to, savivaldybės taryboje yra vienas jaunimo organizacijos atstovas.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo klausimus į įvairių skyrių - Vaikų teisių
apsaugos, Švietimo, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros - darbą. Savivaldybės
Strateginiame plane yra numatytos jaunimo veiklos gerinimo priemonės. Be to, Vaikų teisių
apsaugos skyriuje yra patvirtintas įsakymas dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų ir jaunimo
socializacijos programai skirtų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, bei įsakymas dėl
jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių programų (projektų) finansavimo tvarkos
aprašo. Švietimo skyriuje patvirtinta Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, vaikų vasaros
poilsio programos ir mokslo metais vykdomos vaikų socializacijos programos.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Šiuo metu savivaldybėje veikia Vaikų teisių apsaugos, Socialinės paramos ir sveikatos
priežiūros, Švietimo skyriai. Skirtingi savivaldybės padaliniai rengia bendras akcijas,
renginius, ruošia, derina dokumentus, dalinasi patirtimi.
Savivaldybė taip pat stengiasi įtraukti ir kitas struktūras: verslas skatinamas
bendradarbiauti remiant jaunimo iniciatyvas, žiniasklaida pasitelkiama platinant informaciją
ir siekiant supažindinti visuomenę su savivaldybėje vykdoma jaunimo politika.
Bendradarbiaujama ir su ministerijomis bei kitomis savivaldybėmis.
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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).
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybės įgyvendinamos jaunimo
politikos priemonės nėra pakankamai reglamentuotos, tad sunku vertinti, ar jos iš esmės
atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. Vertinimo metu nepavyko rasti
savivaldybės dokumentų, kuriuose būtų detalizuojami pagrindiniai savivaldybės jaunimo
politikos principai.
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui9. Iš savivaldybės administracijos atstovų nebuvo gauta jokių
duomenų apie savivaldybės administracijos (ne jaunimo organizacijų) dalyvavimą
nacionaliniuose ar tarptautiniuose jaunimo problemų sprendimui skirtuose projektuose.
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Kazlų Rūdos savivaldybės
įgyvendinamos priemonės prastai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
19 lentelėje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 7
Metodikos indikatorių.

9

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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19 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Nenustatyta.
Nėra JRT.
Įsteigti JRT. Formuoti
integruojančios
metinius JRT veiklos planus
struktūros
ir priskirti atsakomybę už jų
įgyvendinimą JRT nariams.
Jaunimo politikos
Tam tikros jaunimo
Ne visi skyriai išskiria
Galima būtų plėsti
integravimas
politikos priemonės
jaunimo politikos
savivaldybės padalinių
savivaldybės
numatytos
klausimus tarp savo
dirbančių su jaunimu
strateginiuose
strateginiame
veiklos prioritetų, nėra įtraukimą į savivaldybės
dokumentuose ir
savivaldybės plane ir dokumentų, kuriuose
jaunimo politikos
įvairių sričių
atskirų skyrių
aiškiai apibrėžti
formavimą ir įgyvendinimą.
(kultūros, sporto,
įgyvendinamose
jaunimo politikos
socialinių reikalų ir
tikslinėse
įgyvendinimo
kt.) veiklų
programose.
principai.
programose,
planuose
Tarpžinybinių ir
Skirtingi savivaldybės Tarpžinybinėse
Apsvarstyti galimybes ir
tarpsektorinių
skyriai
komisijose ir darbo
poreikius jaunimo atstovus
bendradarbiavimo
bendradarbiauja
grupėse jaunimo
įtraukti į jau veikiančias
tinklų praktinis
spręsdami jaunimo
atstovai nedalyvauja.
tarpžinybines darbo grupes
veikimas
politikos klausimus,
ir tinklus.
pasitelkiamos kitos
Daugiau dėmesio reikėtų
institucijos.
skirti JRK ar kitų su jaunimu
dirbančių savivaldybės
padalinių įtraukimui į
savivaldybės inicijuojamas
darbo grupes ar komisijas,
kurios gali įtakoti jaunimo
situaciją.
Savivaldybės
Nenustatyta.
Nėra patvirtintos
Parengti ir patvirtinti
įgyvendinamų
jaunimo politikos
savivaldybės jaunimo
programų ir
koncepcijos. Jaunimo
politikos įgyvendinimo
priemonių atitikimas
politika silpnai
koncepciją. Aktyviau
nacionalinės jaunimo
reglamentuota.
dalyvauti nacionalinėse ir
politikos prioritetams
tarptautinėse programose;
aktyviai konsultuotis su
Jaunimo reikalų
departamentu (per JRK),
įgyvendinant įvairius
jaunimui skirtus projektus.
Reikėtų diegti jaunimo
poreikių tyrimų sistemą;
aktyvinti jaunimo
organizacijas jas įtraukiant į
rengiamus ir
įgyvendinamus projektus.
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8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje“, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos
tobulinimo funkcijai. Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui,
t. y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra renkami, ar
atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, ar
vykdomas jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į
sprendimų priėmimo procesą;
 ar ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje.
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat
atsiskaityti už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų
įgyvendinimo prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas
ir politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo
įrankiu, galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais10. 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. 20 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.
20 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra.
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir
problemas įgyvendinant naudą visuomenei.

10

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
politikos tikslus.
Duomenų rinkimas.

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

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių.

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

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

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
2010-2011 metais Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo atlikti du tyrimai: „Jaunimo veikla Kazlų
Rūdos savivaldybėje“ bei „Kazlų Rūdos savivaldybės 12-tų klasių mokinių nuomonė apie
jaunimo emigraciją“.
Savivaldybėje jaunimo situacijos tyrimai atliekami rečiau nei kartą per penkerius metus.
Savivaldybė neturi išteklių tokiems tyrimams atlikti.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Kazlų Rūdos savivaldybėje nėra veikiančios jaunimo situacijos stebėsenos sistemos, tačiau
renkami duomenys apie jaunimo organizacijų veiklą ir jaunimo aktyvumą, dalyvaujant
visuomeninėje veikloje. Šie duomenys nėra prieinami viešai, tačiau suteikiami kreipiantis į
savivaldybę.
Apsikeičiant, papildant ar atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją savivaldybėje,
savivaldybė bendradarbiauja su policija, ligonine, darbo birža, Sodra, mokyklomis, kultūros ir
sporto centru, menų mokykla, civilinės metrikacijos skyriumi.
Jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos duomenų apie jaunimą dažniausiai nerenka.
Labai nedaug jų naudojasi savivaldybės turima medžiaga – dažniausiai dėl to, kad nežino, jog
tokių esama.
Taigi, Kazlų Rūdos savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo situacijos ir
poreikių tyrimai yra įgyvendinami pakankamai fragmentiškai ir labiau „atsitiktinai“ nuolatinis monitoringas nevykdomas.
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8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama, ar ieškoma geriausių
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir / ar išoriniai vertinimai / įsivertinimai
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose.
Savivaldybėje nėra atliekamas jaunimo politikos vertinimas. Kita vertus, dauguma apklausoje
dalyvavusių organizacijų nurodė, kad vykdo vidinius savo veiklos įsivertinimus.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje.
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą,
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Kazlų Rūdos savivaldybėje jaunimo situacijos
stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant jaunimo politikos
įgyvendinimą. Jie naudojami dirbant su jaunimu, atsižvelgiama į jaunimo poreikius,
pasiskirstymą. Ši informacija naudojama įvairiems klausimams nagrinėti – nuo susirinkimų,
konsultacijų iki renginių.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastarųjų trejų metų laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios
šalys, ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, per pastaruosius trejus metus Kazlų Rūdos
savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo
inovacijų.
Jaunimo organizacijų atstovai naujovėmis įvardijo „Apskritojo stalo“ įkūrimą, jaunimo reikalų
koordinatorės pareigybės įsteigimą.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 5 ir 8
Metodikos indikatorius.
21 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos
inovacijos
ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo
(5 ir 8 Metodikos
poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo
indikatoriai)
poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Vertintu laikotarpiu Savivaldybėje
Savivaldybėje būtina diegti
klausimais
(2008-2011 m.)
sistemingi tyrimai ir
sistemingą jaunimo politikos
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Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)
vykdytojai. Tyrimų
įvairovė, kokybė ir
naudingumas

Duomenys apie
jaunimą

Jaunimo politikos
įgyvendinimo
vertinimas
Tyrimų rezultatų ir
kitų duomenų
panaudojimas

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.
atlikti du tyrimai.
vertinimai jaunimo
stebėseną ir vertinimą.
politikos srityje nėra
Pirma, būtina sudaryti
atliekami, nėra
jaunimo situacijos rodiklių
organizacinių ar
sąrašą, jį kasmet atnaujinti ir
žmogiškųjų resursų
viešinti. Jaunimo rodikliai turi
jiems atlikti.
būti sudaromi atsižvelgiant į
įvairių skyrių poreikius, juos
Kaupiami
Tęstinis jaunimo
renkant bendradarbiaujama
savivaldybės,
padėties
su įvairiomis savivaldybėje
papildant ar
monitoringas.
veikiančiomis organizacijomis.
atnaujinant juos
Didele dalimi šią veiklą JRK jau
sėkmingai
vykdo, tačiau reikėtų ją
bendradarbiaujama
formalizuoti, viešinti
su kitomis
duomenis, juos analizuoti.
savivaldybės
Antra, būtina diegti
institucijomis.
Dauguma
Neatliekamas jaunimo sistemingus jaunimo poreikių
tyrimus, kuriuos atlikti kasmet,
organizacijų vykdo politikos
siekiant duomenų
savo veiklos
įgyvendinimo
palyginamumo, situacijos
įsivertinimą.
vertinimas.
pokyčių įvertinimo. Tam JRK
Savivaldybės
Nesant sistemingos
turėtų išskirti svarbiausių
administracijos
jaunimo poreikių
teigimu, renkami
stebėsenos ir tyrimų, tyrimo klausimų sąrašą,
pasitelkti tinkamus tyrimo
duomenys
jaunimo politikos
metodus (pavyzdžiui,
naudojami dirbant formavimas
savivaldybėje įdiegti apklausų
su jaunimu,
savivaldybėje,
įrankį), naudotis jaunimo
atsižvelgiama į
tikėtina, nėra
organizacijų pagalba.
jaunimo poreikius. pakankamai
Savivaldybėje įgyvendinama
informuotas.
jaunimo politika turėtų būti
Nenustatyta.
Dėl ekonominio
kasmet vertinama pagal
sunkmečio vertintu
numatytus produkto ir
laikotarpiu jaunimo
rezultato rodiklius; o kas
politikos srityje
inovacijų įgyvendinta keturis – penkis metus turėtų
būti atliekamas poveikio
nebuvo.
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
vertinimui savivaldybė turėtų
numatyti reikiamus finansinius
išteklius.
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo
politikos įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Kazlų Rūdos savivaldybė yra užmezgusi ryšius su Lenkijos ir Rusijos savivaldybėmis, vietos
bendruomenėmis ir mokyklomis.
Bendraujant pasidalinama informacija, patirtimi, kultūriniu paveldu, tradicijomis, užmezgami
nauji kontaktai, kurie bus naudingi ateityje bendradarbiaujant. Daugiau duomenų apie
savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą vertintojams nebuvo suteikta.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 9
Metodikos indikatorių.
22 lentelė. Skyriaus 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
Užmegzti ryšiai su Atskirų
Išnaudoti potencialias
su kitomis šalimis
Lenkija ir Rusija.
tarptautinių
kontaktavimo galimybes, siekiant
jaunimo politikos
jaunimo projektų
perimti ir sėkmingai pritaikyti
įgyvendinimo
pati savivaldybė
užsienio šalių jaunimo politikos
klausimais
neinicijuoja.
patirtį Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Kuo geriau išnaudoti tarptautinio
bendradarbiavimo galimybes
savivaldybės administracijos
darbuotojų, įskaitant JRK,
kompetencijai stiprinti ir
susipažinti su gerąja užsienio šalių
patirtimi sprendžiant jaunimo
problemas, formuojant ir
įgyvendinant jaunimo politiką.
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10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų.
Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į
Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos įgyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus:
 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo
organizacijų;
 jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms grupėms;
 efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos sprendimas.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, sėkmingos praktikos pavyzdžiu Kazlų Rūdos
savivaldybėje gali būti laikomas antrus metus iš eilės pačios JRK organizuojamas
Tarptautinės jaunimo dienos paminėjimo renginys, į kurį susirenka jaunimas iš visos
savivaldybės. Taip sudaroma galimybė pabendrauti, užmegzti kontaktus, padiskutuoti
aktualiais klausimais, pravesti mokymus, apdovanoti aktyviausias jaunimo grupes ar jų
lyderius.
Išskiriant šį gerosios praktikos pavyzdį sutapo tiek jaunimo, tiek savivaldybės administracijos
atstovų nuomonė. Jaunimo atstovai gerąja praktika taip pat įvardino muzikos mokyklos
reorganizaciją / išplėtimą į meno mokyklą.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (21 pav.).
21 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka
nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo
situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir
apklausomis bei interviu, sunku įvertinti, ar savivaldybės politika pilnai atspindi nacionalinės
jaunimo politikos kryptis. Savivaldybėje nėra priimti kitose savivaldybėse įprasi jaunimo
politiką reglamentuojantys dokumentai - jaunimo politikos koncepcija, jaunimo politikos
strategija, taip pat nėra įkurta Jaunimo reikalų taryba.
Savivaldybė turėtų labiau stengtis įtraukti jaunimą į bendrą veiklą su savivaldybe. Daugiau
dėmesio reikėtų skirti jaunimo užimtumo problemoms (tiek darbinio užimtumo, tiek
neformalios veiklos prasme), pakankamai aktualus ir finansinės paramos/ lėšų, skiriamų
jaunimo poreikiams įgyvendinti, klausimas.
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Kazlų Rūdos savivaldybė yra vertinama prastai11.

11

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastaividutiniškai“ ir „labai gerai“.
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Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra pilnai integruoti į kitas viešosios politikos sritis
– jie, nors ir nepakankamai sistemingai, įtraukti į savivaldybės strateginį planą, savivaldybės
skyrių planus. Pagal šį kriterijų Kazlų Rūdos savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Kazlų Rūdos savivaldybėje jaunimas turi visas galimybes dalyvauti posėdžiuose bei teikti
pasiūlymus. Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo
atstovų siūlymus dėl veiklos ar politikos tobulinimo, tačiau savivaldybė nepakankamai gerai
įtraukia jaunimą, priimant sprendimus dėl su jaunimo dalyvavimu susijusios veiklos. Taigi,
pagrindinis tobulintinas dalykas savivaldybėje yra skatinti jaunimą kuo daugiau įsitraukti į
vietos savivaldą, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. Pagal šį kriterijų Kazlų Rūdos
savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje yra kaupiami tam tikri duomenys apie savivaldybės teritorijoje gyvenantį
jaunimą, yra atlikta keletas jaunimo tyrimų, tačiau nėra sistemingo, nuolatinio jaunimo
tyrimų atlikimo bei analizės. Sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, atsižvelgiama į
jaunimo poreikius, tikėtina, jog tokio pobūdžio informacija dažniau gaunama per asmeninį
kontaktą su jaunimo atstovais, bet ne atliekant tyrimus. Pagal šį kriterijų Kazlų Rūdos
savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių
moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių
pomėgių ir pan. grupių) poreikių stebėsenos. Kita vertus, atskiri savivaldybės administracijos
skyriai atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas. Todėl galima teigti, kad
įgyvendinant jaunimo politiką yra vidutiniškai atsižvelgiama į jaunimo grupių interesus.
Numatytų jaunimo politikos priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra vidutiniškas. Kaip
minėta kituose skyriuose, būtina stiprinti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamam,
neaktyviam, probleminiam jaunimui; stiprinti jaunimo įsidarbinimo, užimtumo ir verslumo
galimybes. Pagal šį kriterijų Kazlų Rūdos savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Kazlų Rūdos savivaldybėje sukurtos nepakankamos prielaidos jaunimo politikai įgyvendinti:
nėra patvirtinti esminiai jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai, nėra Jaunimo
reikalų tarybos, skiriami nepakankami finansiniai ištekliai, nevykdomi nuolatiniai mokymai su
jaunimu dirbantiems asmenims. Galima daryti prielaidą, kad visa atsakomybė už jaunimo
politikos įgyvendinimą ir jo sėkmė šioje savivaldybėje tenka išimtinai tik jaunimo reikalų
koordinatorei, kuri, savo ruožtu, turi ir kitų jai pavestų, papildomų, su jaunimu sąsajų
neturinčių, veiklų. Pagal šį kriterijų Kazlų Rūdos savivaldybė yra vertinama prastai.
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Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą,
kokiu mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėje
veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo
politikos pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse:
 neformalaus švietimo plėtroje;
 didinant jaunimo galimybes įsidarbinti;
 skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą;
 rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija;
 užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę;
 mažinant jaunimo socialinę atskirtį;
 skatinant tarptautinę jaunimo veiklą.
18 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=13
Savivaldybės administracijų atstovai

Kitos organizacijos

Jaunimui skirto neformalaus švietimo
plėtroje

4,0

2,7

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir
verslumą

4,0

2,5

Rūpinantis jaunimo sveikata ir
priklausomybių prevencija

4,0

3,0

Užtikrinant jaunimo
dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

4,0

3,1

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

2,9

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

3,3

2,2

Šaltinis: Kazlų Rūdos organizacijų apklausa, 2011

Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, galima teigti, kad, nors Kazlų Rūdos
savivaldybėje nėra sudarytos visos prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui, ši veikla
savivaldybėje yra užtikrinama jaunimo reikalų koordinatorės aktyvumo bei kompetencijos
dėka. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybėje nėra sukurtų pakankamų prielaidų (išsami JP
įgyvendinimą reglamentuojanti teisinė bazė, JRT) sėkmingam jaunimo politikos
įgyvendinimui, Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo politikos rezultatyvumas yra vertintinas
prastai-vidutiniškai.
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