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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES

Europos Sąjunga

JPPP

Jaunimo politikos plėtros programa

JP

Jaunimo politika

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Jaunimo reikalų koordinatorius

KRJNOA AS

Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“

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 Kretingos rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Kretingos rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo
lenteles bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. lapkričio mėn. buvo atlikti du interviu su Kretingos raj. savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore (JRK) bei rajono jaunimo organizacijų atstovais;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausą 2011 m. rugsėjo mėn. atliko VPVI. Apklausoje dalyvavo vienas
savivaldybės administracijos atstovas bei aštuoni jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovai.
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas.
Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti
duomenys ir jų analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje
pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį.
Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1
iki 5, kur 1 – visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai
atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Kretingos rajono plotas - 989 kv. km. Rajonas suskirstytas į 8 seniūnijas. Rajone yra 2 miestai
ir 191 kaimas. Rajone gyvena 45,5 tūkst. gyventojų (iš jų 23 tūkst. (50 proc.) – Kretingos ir
Salantų miestuose, kiti – Darbėnų ir Kartenos miesteliuose bei rajono kaimuose). Vertinimo
tikslams savivaldybei taip pat priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos
savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“,
„pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Grupių atskyrimui taikytos Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomo kiekybinės ribos1. Pagal šį kriterijų
Kretingos raj. savivaldybė priskiriama „pusiau kaimo“ savivaldybių kategorijai.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2, 2011 m. pradžioje Kretingos raj.
gyveno 45,5 tūkst. gyventojų. 2011 m. duomenimis, savivaldybėje gyveno 11245 jauni (14-29
metų) žmonės (iš jų: 5715 vaikinai ir 5530 merginos). 5592 iš savivaldybėje gyvenančių jaunų
žmonių gyveno mieste, o 5653 gyveno kaime. Remiantis JRK pateiktais duomenimis3, rajone
dirba 5234 jauni žmonės. Registruotų jaunų bedarbių skaičius savivaldybėje – 786 asmenys.
Negalią turinčių jaunų žmonių savivaldybėje yra 79. Savivaldybėje veikia 13 bendrojo
lavinimo mokyklų, kuriose mokosi 5774 mokiniai; 1 profesinio rengimo mokykla, kurioje
mokosi 555 mokiniai; 3 neformalaus švietimo įstaigos, kuriose mokosi 583 mokiniai ir 1
suaugusiųjų mokykla, kurioje mokosi 213 mokinių.
2008 m. buvo atliktas Kretingos jaunimo situacijos sociologinis tyrimas. Šis tyrimas buvo
vykdomas siekiant išsiaiškinti, kokiomis veiklomis užsiima Kretingos rajono savivaldybės
jaunimas, o taip pat išsiaiškinti papildomų veiklų poreikį, ištirti laisvalaikio praleidimo būdus
bei jaunimo centro steigimo poreikį. Didžioji dalis, tyrime dalyvavusių, respondentų mokėsi
bendrojo lavinimo mokyklose. Didžioji dalis respondentų neužsiėmė jokia papildoma veikla.
77 proc. respondentų nurodė, kad Kretingos raj. neužtenka laisvalaikio praleidimo būdų.
Respondentų nuomone Kretingos raj. vyrauja šios problemos: laisvalaikio praleidimo būdų
trūkumas, žalingi įpročiai, užimtumo būrelių trūkumas, nusikalstamumas, nedarbas,
emigracija ir kt. 77 proc. respondentų nurodė, kad Kretingos raj. labai reikalingas laisvalaikio
centras. Tiek pat respondentų manė, kad jaunimo laisvalaikio centro teikiamos paslaugos
turi būti iš dalies mokamos.

1

2
3

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

5

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 Kretingos rajono savivaldybės JP reglamentuojančių
dokumentų struktūra, pristatomas JP turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo politikos turinio
atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių JP savivaldybėje, struktūra;
 antra, pristatomos JP savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos JP kryptys atitinka
šiuos poreikius. Taip pat aptariamos JP kryptys, kurioms skiriama daugiausiai ar
mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės ir jaunimo atstovai
(remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus JP strateginiame planavime.
Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, savivaldybėje
padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai.
Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo programa, parodo, kaip
numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, Kretingos raj. savivaldybė vadovaujasi
Lietuvos Respublikos įstatymais4 bei Kretingos raj. savivaldybės teisės aktais ir kitais
dokumentais, kurie išvardijami žemiau pateiktoje lentelėje.
1 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumentas
Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta savivaldybės jaunimo politikos koncepcija
Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatų ir tarybos sudėties patvirtinimo
Savivaldybės institucijų dokumentai, kuriais atstovai deleguojami į savivaldybės jaunimo
reikalų tarybą
Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl jaunimo politikos programos rengimo
Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
Patvirtintas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 m.

4

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos
savivaldos įstatymas, LR švietimo įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai.
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Dokumentas
Patvirtintas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.
Patvirtintas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m.
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m.
Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2009 metams
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2010 metams
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2011 metams
Direktoriaus įsakymai renginių finansavimo, konkursų organizavimo
Tarybos sprendimas dėl studentų paramos
Direktoriaus įsakymai dėl jaunimo NVO dalinio finansavimo
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Vienas svarbiausių Kretingos raj. savivaldybėje jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą
reglamentuojančių dokumentų yra 2007 m. Kretingos raj. savivaldybės tarybos patvirtinta
Kretingos raj. savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje
formuluojami savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo principai, jaunimo politikos
įgyvendinimo sritys, bendrosios jaunimo teisių nuostatos, jaunimo politikos organizavimas,
valdymas ir kt.5. Koncepcijoje įtvirtinta, kad Jaunimo politiką formuoja Kretingos rajono
savivaldybės taryba, kuriai šią funkciją atlikti padeda Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo
reikalų taryba bei už jaunimo reikalus atsakingas Kretingos rajono savivaldybės
administracijos vyresnysis specialistas.
Jaunimo politikos koncepcija įgyvendinama per 2011 m. patvirtintą Kretingos raj.
savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2011-2013 m. programą, kurią privalo vykdyti jaunimo
ir su jaunimu dirbančios organizacijos bei savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.
Programos tikslams įgyvendinti yra parengtas tuo pat metu patvirtintas priemonių planas.
2011-2013 m. šiam planui įgyvendinti skirta 57,6 tūkst. Lt. Visgi, remiantis surinktais
duomenimis, JPPP yra daugiausia susijusi su jaunimo reikalų koordinatoriaus veikla; kitos
institucijos prie JPPP įgyvendinimo prisideda mažiau.
JRK veikia pagal vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės
aprašymą, kuriame įtvirtinti specialūs, šias pareigas einančiam specialistui keliami,
reikalavimai bei jo funkcijos ir atskaitomybė6. Numatytos funkcijos iš esmės atitinka
pavyzdiniame JRK pareigybės aprašyme apibrėžtas funkcijas. Jaunimo reikalų taryba veikia
pagal JRT nuostatus, kuriuos tvirtina savivaldybės taryba. Nuostatuose reglamentuojami JRT
tikslai ir funkcijos, teisės, sudėtis ir darbo organizavimas7
Rajone įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką pagrindiniai įgyvendinimo dokumentai
yra JPPP ir metinis JRK veiklos planas. Šiuos dokumentus rengia ir (įgyvendinant jaunimo
politiką) jais vadovaujasi jaunimo reikalų koordinatorius. JPPP tvirtina Kretingos raj.
savivaldybės taryba, o JRK metų veiklos planą tvirtina JRT pirmininkas. Kitų savivaldybės
administracijos skyrių įsitraukimas į JPPP formavimą ir vykdymą yra tik epizodinis.
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti,
kad jaunimo politika yra reglamentuota gerai. Kretingos raj. yra patvirtinta Jaunimo politikos
koncepcija, Jaunimo politikos plėtros programa, reglamentuota Jaunimo reikalų tarybos

5
6

7

Kretingos raj. savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, 2007.
Klaipėdos raj. savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus)
pareigybės aprašymas, patvirtintas 2008 m. sausio mėn.
Kretingos raj. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti 2009-06-30 Kretingos raj.
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-208.
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veikla (nuostatai), reglamentuotas JRK darbas, rengiami JRK darbo planai ir metinės veiklos
ataskaitos. Pagrindinis trūkumas, susijęs su strateginių ir veiklos planavimo dokumentų
rengimo procesu – šiuo metu jie daugiausiai palaikomi JRK iniciatyva, į planavimo procesą
mažai įtraukiami kiti struktūriniai savivaldybės padaliniai ir jaunimo organizacijos, kiti
socialiniai partneriai. JRK teigimu, esant reikalui, kiti savivaldybės struktūriniai padaliniai
neatsisako padėti, tačiau šie padaliniai patys iniciatyvos (jaunimo politikos klausimais)
nerodo. Dalyvavimo ir tarpžinybinio bendradarbiavimo aspektai plačiau aptariami kituose
skyriuose.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Kretingos raj. savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje numatyta, kad jaunimo
organizacijos atlieka šias funkcijas:
 tenkina ir įgyvendina bendrus jaunimo ar atskirų jaunimo grupių poreikius bei
interesus;
 ugdo jaunų žmonių pilietiškumą ir pagarbą šeimai;
 vykdo jaunų žmonių neformalųjį ugdymą;
 organizuoja jaunų žmonių užimtumą, sportą, turizmą, kultūrinę bei profesinę veiklą;
 skatina jaunų žmonių tarptautinį bendradarbiavimą;
 propaguoja savanorišką jaunimo darbą;
 užsiima kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos
Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams ir kitiems teisės aktams.
2011 m. Jaunimo politikos plėtros programoje įtvirtintas strateginis tikslas – užtikrinti įvairių
institucijų ir sektorių bendradarbiavimą, jaunimo organizacijų veiklos aktyvumą plėtojant
jaunimo politiką, sudaryti sąlygas įvairių sričių jaunimo darbuotojų kompetencijos ugdymui
bei sudaryti sąlygas mažiau galimybių turinčiam jaunimui spręsti užimtumo ir socialinio
aktyvumo gerinimo klausimus. Siekiant programos tikslo keliami šie uždaviniai:
 sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų veiklai plėsti, didinti informacijos apie jaunimo
organizacijų ir kitų institucijų, teikiančių paslaugas jaunimui, prieinamumą.
 užtikrinti įvairių institucijų ir sektorių bendradarbiavimą, įgyvendinant jaunimo
politiką.
 didinti Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos efektyvumą.
 sudaryti palankias sąlygas mažiau galimybių turinčiam jaunimui dalyvauti įvairiose
veiklose.
 skatinti jaunimo verslumą ir profesinių kompetencijų ugdymą.
 parengti ir įdiegti jaunimo politikos Kretingos rajono savivaldybėje kokybės
vertinimo sistemą.
Kretingos raj. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės
jaunimo politika vidutiniškai8 atitinka savivaldybės jaunimo situaciją ir poreikius, o
savivaldybės atsižvelgimas į visų savivaldybėje esančių jaunimo grupių poreikius ir socialiai
pažeidžiamo jaunimo poreikius vertinamas taip pat vidutiniškai (1 pav.).

8

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka.
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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=89

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, daugiau dėmesio turėtų būti
skiriama užimtumui, socialinei apsaugai, jaunai šeimai ir būstui, savanorystei ir verslumui (2
pav.). Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, maksimalus dėmesys turi būti
skiriamas visoms 2 pav. išvardintoms sritims išskyrus užimtumą, savanorystę ir pagalbą
socialiai pažeidžiamam jaunimui. Taigi, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų ir
savivaldybės administracijos atstovų nuomonės daugiausiai išsiskyrė dėl užimtumo ir
savanorystės.
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=10

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
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Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų respondentų skaičius.
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Jaunimo politikos plėtros programos uždavinius detalizuoja JRK veiklos planas, kuriame
numatomos konkrečios priemonės ir terminai (programos uždaviniams įvykdyti). Kretingos
raj. savivaldybės 2011 – 2013 m. strateginiame veiklos plane jaunimo politikai atskirų tikslų
ir uždavinių bei programų nėra suformuluota, tačiau atskirose strateginio veiklos plano
programose numatytos jaunimui skirtos priemonės.
Apibendrinant, pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys yra:
 sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų veiklai aktyvinti ir plėtoti;
 didinti informacijos (apie jaunimo organizacijas ir kitas, jaunimui paslaugas
teikiančias, institucijas) prieinamumą;
 užtikrinti įvairių institucijų ir sektorių bendradarbiavimą, įgyvendinant jaunimo
politiką; didinti Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos
efektyvumą;
 sudaryti palankias sąlygas mažiau galimybių turinčiam jaunimui dalyvauti įvairiose
veiklose;
 skatinti jaunimo verslumą ir profesinių kompetencijų ugdymą;
 parengti ir įdiegti Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo
sistemą.
Savivaldybėje jaunimo situacija ir poreikiai nėra sistemingai ir nuosekliai tiriami, todėl
pasiektus rezultatus įvairiapusiškai įvertinti sunku. Visgi, atliktas vertinimas leido
suformuluoti kelias įžvalgas dėl jaunimo politikos tinkamumo ir atitikimo jaunimo
poreikiams:
 Pirma, savivaldybės jaunimo politika daugiausiai pasiekia aktyvųjį jaunimą, tuo
tarpu, gana didelė problema yra jaunimo pasyvumas. Remiantis interviu
duomenimis, neaktyviam jaunimui sudominti ir įtraukti į organizacijų veiklą, taip pat
jaunimo užimtumui didinti numatytos priemonės nėra pakankamos.




Antra, jaunimo politikos priemonės ir struktūrinėms jaunimo problemoms spręsti
numatytas biudžetas yra nepakankamas. JRK veikla daugiausia apsiriboja
švietėjiškais renginiais, mokymais, informacine veikla, dalyvavimu įvairių darbo
grupių veikloje ir kita panašia veikla. Tuo tarpu, įgyvendinti didesnį poveikį turinčių
priemonių JRK neturi galimybės.
Trečia, jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės jaunimo politika
jaunimo lūkesčius atitinka vidutiniškai. Jaunimo organizacijų nuomone, daugiau
dėmesio turėtų būti skiriama užimtumui, socialinei apsaugai, jaunai šeimai ir būstui,
savanorystei ir verslumui. Jaunimo atstovų nuomone, kad galėtų geriau atstovauti
savo poreikius, jaunimas turėtų būti geriau įtrauktas į savivaldybės darbo grupių,
komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pateikiamas jaunimo politiką įgyvendinančių savivaldybės struktūrinių
padalinių sąrašas bei valstybės tarnautojų skaičius, taip pat pristatomos kitos institucijos,
įstaigos ir organizacijos, prisidedančios prie JP įgyvendinimo savivaldybėje.
Kretingos raj. savivaldybėje jaunimo politiką įgyvendina JRK, JRT, Kretingos raj. jaunimo
nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“. Vykdydami savo tiesiogines
funkcijas, prie jaunimo politikos įgyvendinimo prisideda ne tik JRK bet ir savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių darbuotojai (2 lentelė).
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2 lentelė. Valstybės tarnautojai, atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje
Įgyvendina tik jaunimo
Įgyvendina jaunimo
Skyrius
politiką (darbuotojų
politiką greta kitų veiklų
skaičius)
(darbuotojų skaičius)
Tiesiogiai administracijos
1
direktoriui pavaldus JRK
Švietimo skyrius
1
Socialinės paramos skyrius
1
Kūno kultūros ir sporto skyrius
1
Kultūros skyrius
1
Turto valdymo skyrius
1
Vaiko teisių apsaugos skyrius
1
Sveikatos apsaugos skyrius
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK apklausos duomenimis.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimo politikai įgyvendinti skiriamų etatų skaičius
nesikeitė nuo 2008 metų. JRK nuomone, jaunimo politikai įgyvendinti skiriama per mažai
darbuotojų, o kiti savivaldybės struktūriniai padaliniai ribotai įsitraukia į jaunimo reikalus.
JRK pažymėjo, kad, esant poreikiui, kiti savivaldybės struktūriniai padaliniai neatsisako
padėti, tačiau patys iniciatyvos (jaunimo politikos klausimais) nerodo. Be savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybės jaunimo politiką įgyvendina šios,
savivaldybės įsteigtos, institucijos:
 Kretingos rajono kultūros centras, „Atžalynas“ (teatro studija);
 Kretingos rajono vidurinės, pagrindinės mokyklos ir gimnazijos;
 Kretingos dienos veiklos centras (įstaiga protinės negalios žmonėms);
Kretingos raj. savivaldybėje kol kas nėra atviros erdvės jaunimo centro. JRK nurodė ir kitas
institucijas, ar organizacijas, kurios aktyviai dalyvauja įgyvendinant jaunimo politiką:
 Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“;
 Jaunimo organizacija „Darbas“;
 Partijos „Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ bendruomenė;
 VšĮ Pranciškonų gimnazijos mokinių taryba;
 Lietuvos moksleivių savivaldų informacijos centras Kretingoje;
 Sporto klubai.
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma laikantis pariteto, t.y. lygiateisės
partnerystės principo – renkami 8 nariai, iš kurių 4 yra savivaldybės institucijų atstovai ir 4
jaunimo organizacijų atstovai, deleguoti KRJNOA AS. JRT savo veiklos ataskaitas teikia
savivaldybės tarybai. KRJNOA AS vienija 12 jaunimo visuomeninių organizacijų.
2009-06-30 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-208 buvo suformuota ir patvirtinta nauja
Kretingos raj. savivaldybės JRT ir patvirtinti jos nuostatai, kuriuose apibrėžti JRT tikslai ir
funkcijos, teisės, sudėtis ir darbo organizavimas. JRT yra parengusi veiklos planą, kuriame
suplanuotos priemonės, vykdytojai ir atlikimo terminai. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami
prireikus, bet ne rečiau nei kartą per ketvirtį.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl struktūrinių prielaidų
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui:
 Pirma, Kretingos raj. savivaldybėje sudarytos pakankamos jaunimo politikos
įgyvendinimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos
nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai, patvirtintas JRT metinis veiklos planas.
 Antra, savivaldybės administracijoje JRK yra vienintelis pareigūnas, nuosekliai
užsiimantis savivaldybės jaunimo reikalais; kiti savivaldybės tarnautojai tuo užsiima
tik epizodiškai.
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Trečia, savivaldybėje nėra įkurta atviro jaunimo centro, kuris kitose savivaldybėse
aktyviai rūpinasi jaunimo užimtumu ir įtraukimu į jaunimo reikalų sprendimą.

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.
Kretingos raj. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra, savivaldybės administracijos
direktoriui tiesiogiai pavaldus, valstybės tarnautojas. Didžiąją dalį savo darbo laiko (apie 70
proc.) Kretingos raj. savivaldybės JRK skiria jaunimo politikos įgyvendinimo klausimams
spręsti. Nuo 2007 m. sausio mėn. šias pareigas eina vyr. specialistė Diana Laimutė
Garjonienė. JRK veikia pagal 2008 m. patvirtintą pareigybės aprašymą.
Vykdydama šiame aprašyme įtvirtintas priskirtas funkcijas, Kretingos raj. savivaldybės JRK:
 koordinuoja savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, inicijuoja jos
įgyvendinimui reikalingas priemones.
 kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją jaunimo politikos klausimais,
analizuoja nevyriausybinių organizacijų veiklą, pagal poreikius organizuoja jaunimo
situacijos tyrimų vykdymą.
 teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos
įgyvendinimą savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų veiklas ir finansavimo
galimybes.
 kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, apie nevyriausybinių
organizacijų veiklą, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones, jaunimo ir kitas
organizacijas.
 informuoja savivaldybės administracijos direktorių apie jaunimo politikos
įgyvendinimą, problemas bei siekiamus tikslus.
 rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybes administracijos direktoriaus
įsakymų ir savivaldybės mero potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu,
projektus.
 rengia metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą, nevyriausybinių
organizacijų veiklą ir su jomis supažindina savivaldybės administracijos direktorių ir
jaunimo asociacijas bei su jaunimu dirbančias ir kitas organizacijas.
 koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą.
 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendradarbiauja su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir kitomis
institucijomis.
 bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų,
organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, savivaldybės jaunimo
reikalų taryba, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis.
 atstovauja savivaldybei valstybinėse institucijose ir visuomeninėse organizacijose,
sprendžiant jaunimo ar nevyriausybinių organizacijų reikalus.
 dalyvauja rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ar savivaldybės
administracijos direktoriaus sudarytų komisijų, tarybų, darbo grupių veikloje.
 inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus, pritraukiant ES bei
Lietuvos fondų lėšas;
 dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis jaunimo
politikos srityje;
 atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
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Šis funkcijų sąrašas atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą10, tačiau neišskiria kai kurių funkcijų,
numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje11, pvz.:
 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);
 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16
punktas).
Jaunimo reikalų koordinatorei yra priskirta tik viena su jaunimo politikos įgyvendinimu
nesusijusi funkcija – vykdyti rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos
klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms. JRK pareigybės aprašyme
nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas atitinka Pavyzdinio savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatą (9 punktą) – JRK yra pavaldi
savivaldybės administracijos direktoriui. Apibendrinant, JRK pareigybės aprašymas iš esmės
atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą.
2011-2012 m. JRK veiklos prioritetinės kryptys: jaunimo nevyriausybinių organizacijų
institucinio potencialo stiprinimas, jaunimo įtraukimas į nevyriausybinių organizacijų veiklą,
atviro jaunimo centro erdvių sukūrimas, jaunimo informuotumo didinimas. JRK nurodė šias
pagrindines savivaldybės jaunimo politikos problemas:
 lėšų trūkumas jaunimo organizacijų projektų ir veiklų vykdymui;
 veiklos ir laisvalaikio užimtumo pasirinkimo stoka kaimo jaunimui;
 jaunimo aktyvumo ir atstovavimo stoka sprendžiant savo problemas.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, šios problemos sprendžiamos savivaldybės JRT
teikiant pasiūlymus dėl jaunimo politikos plėtros programai vykdyti (bendradarbiaujant su
sporto klubais, rengiant susitikimus su jaunimu mokyklose bei aktyvinant mokinių savivaldas
ir pan.) reikiamų lėšų skyrimo.
Savo kompetencijos klausimais JRK buvo ir šiuo metu yra šių darbo grupių, ar komisijų narė:
 Vaiko gerovės komisijos;
 Lėšų skyrimo Nevyriausybinėms organizacijoms komisijos;
 Kultūrinės veiklos projektų vertinimo komisijos;
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Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.
A1-68.
11
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.
A1-137.
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Prevencinio darbo koordinavimo komisijos.

Verta pastebėti, kad JRK yra įtraukta į tas savivaldybės komisijas ir darbo grupes, kurios turi
esminį poveikį sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos
srityse, todėl JRK turi galimybę įtakoti, savivaldybės jaunimo situacijai pakeisti reikalingus,
sprendimus. 2008-2011 m. savivaldybės institucijoms ir įstaigoms JRK pateikė 17 pasiūlymų.
Į visus pasiūlymus buvo atsižvelgta, sudarant sekančių metų programas, numatant
atitinkamas priemones, lėšų poreikį ir pan.
JRK taip pat koordinuoja JRT veiklą ir sekretoriauja savivaldybės JRT posėdžiuose.
Pastaraisiais metais gerokai padidėjo JRK darbo apimtys – prisidėjo daugiau projektinės
veiklos. JRK duomenimis, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusios, veiklos įtrauktos į
savivaldybės administracijos veiklos planą.
JRK darbas planuojamas rengiant savivaldybės Jaunimo politikos plėtros programą, kurios
uždavinių įgyvendinimas detalizuojamas JRK veiklos plane. JRK teikia ataskaitas ir už savo
veiklą atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui ir Jaunimo reikalų departamentui
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat - Valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimo komisijai.
Remiantis vertinimo duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK kelti
kvalifikaciją. JRK kasmet dalyvauja ir tobulinasi įvairiuose kursuose ir seminaruose. Žemiau
esančioje lentelėje pateikiama informacija apie kvalifikacijos kėlimą (2008-2011 m.), kuris
buvo finansuotas iš įvairių šaltinių. JRK nuomone, per pastaruosius trejus metus JRK
galimybės kelti kvalifikaciją liko tos pačios. Didesnę įtaką JRK kvalifikacijos tobulinimui turi ne
savivaldybės inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai, o nacionaliniu lygiu (JRD ar kitų
institucijų bei organizacijų iniciatyva) organizuoti mokymai ir kiti renginiai. Labiausiai, JRK
teigimu, trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir tinklų formavimo mokymų.
3 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2008-2010 m.
Metai
Kursai / seminarai (aprašymas)
2008
 Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo bendroji programa-savivaldybės
lėšomis;
 Lyčių lygybės konsultantų paruošimas nevyriausybinėse organizacijose ir
profesinėse sąjungose –Europos sąjungos projekto lėšomis;
 Jaunimo politikos įgyvendinimo patirties perėmimas iš Vokietijos specialistų
- JRD lėšomis.
2009
 Neformaliojo vaikų švietimo konsultantų rengimas konsultacinei veiklai –
Vaikų ir jaunimo centro lėšomis;
 Stresas ir jo įveikia –savivaldybės lėšomis.
2010
 Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių jaunimui koordinavimas –
koordinatorių asociacijos projekto lėšomis;
 Valstybės tarnautojų kvalifikacijos mokymų tobulinimo kursas pagal
Jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos programą - koordinatorių
asociacijos projekto lėšomis;
 Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų
stebėsena ir kokybės kontrolė - koordinatorių asociacijos projekto lėšomis;
 Visuomenė sveikatos teorija, praktika ir politika – Europos sąjungos
finansuoto projekto lėšomis;
2011
 Darbuotojų parengimas dirbti pagal „vieno langelio“ principą – savivaldybės
projekto lėšomis;
 Mokymai, susiję su įdiegtos veiklos planavimo ir valdymo sistemos
naudojimu - savivaldybės projekto lėšomis;
 Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas ,,Koordinalizacija 2011 m."-
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Metai

Kursai / seminarai (aprašymas)
koordinatorių asociacijos projekto lėšomis.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK apklausos duomenimis.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar yra sudarytos
pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai (įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką):
 Pirma, neabejotinas privalumas yra tai, kad Kretingos raj. savivaldybės JRK dirba
daugiausiai su jaunimo politikos įgyvendinimu. Patvirtinti JRK pareigybės nuostatai,
metiniai veiklos planai, teikiamos metinės ataskaitos.
 Antra, vienas svarbiausių trūkumų yra tai, kad JRK veikla neturi didesnio politinio ir
strateginio savivaldybės administracijos palaikymo, JRK veikla yra per mažai
koordinuojama su kitais struktūriniais savivaldybės administracijos padaliniais. Šiuo
metu visa atsakomybė už jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rezultatus
perkeliama JRK, tuo tarpu JRK galimybės inicijuoti struktūrines reformas ar daugiau
lėšų reikalaujančias priemones yra ribotos.
 Trečia, kitas esminis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje nei vienas struktūrinis
padalinys neatlieka nuoseklios jaunimo politikos įgyvendinimo analizės, jaunimo
situacijos stebėsenos ir longitudinių jaunimo poreikių tyrimų. Savivaldybėje kartais,
JRK iniciatyva, yra atliekami jaunimo situacijos tyrimai (paskutinis atliktas 2008 m.),
tačiau jaunimo politikos poreikių ir įgyvendinimo stebėsena bei analizė galėtų būti
reguliari.
 Ketvirta, remiantis interviu duomenimis, Kretingos raj. JRK yra iniciatyvi, jos veikla
yra teigiamai vertinama jaunimo organizacijų atstovų. Tačiau jos sprendimai ir
veiksmai ne visuomet iki galo atitinka rajono jaunimo poreikius. Esant geresnei
jaunimo politikos poreikių ir įgyvendinimo stebėsenai ir analizei, tokius neatitikimus
būtų lengviau pastebėti ir ištaisyti.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 1
Metodikos indikatorių).
4 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
ir įgyvendinimui
per teisinius ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Priimti visi reikalingi
Pagrindinis trūkumas
Labiau įtraukti kitus
planavimo
dokumentai,
susijęs su strateginių ir
savivaldybės
dokumentai,
reglamentuojantys
veiklos planavimo
struktūrinius padalinius
reglamentuojantys
jaunimo politikos
dokumentų rengimo
ir jaunimo organizacijas į
jaunimo politikos
formavimą ir
procesu – šiuo metu jie
strateginių ir veiklos
formavimą ir
įgyvendinimą.
daugiausiai palaikomi
dokumentų rengimą ir
įgyvendinimą
JRK iniciatyva.
įgyvendinimą.
Savivaldybės
Savivaldybėje
JRK yra vienintelis
Labiau įtraukti kitus
institucijos, įstaigos ir sudarytos pakankamos pareigūnas nuosekliai
savivaldybės
valstybės tarnautojai, jaunimo politikos
užsiimantis jaunimo
struktūrinius padalinius į
atsakingi už jaunimo įgyvendinimo
reikalais savivaldybėje,
jaunimo reikalus
politikos
prielaidos: suformuota kiti savivaldybės
savivaldybėje, į šiuos
įgyvendinimą
ir veikia Jaunimo
tarnautojai tuo užsiima
reikalus tvarkančių
reikalų taryba,
tik epizodiškai.
institucijų darbą.
patvirtinti jos
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Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
ir įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

Jaunimo reikalų
koordinatoriaus
darbo sąlygos

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
per teisinius ir institucinius mechanizmus.
Stipriosios sritys
nuostatai, reguliariai
rengiami JRT
posėdžiai, patvirtintas
JRT metinis veiklos
planas.
Savivaldybės JRK dirba
daugiausiai su jaunimo
politikos
įgyvendinimu. JRK
pareigybės nuostatai iš
esmės atitinka
Pavyzdinį savivaldybės
jaunimo reikalų
koordinatoriaus
pareigybės aprašymą.
Sudaromi metiniai
veiklos planai,
teikiamos metinės
ataskaitos. JRK yra
iniciatyvi, jos veikla yra
teigiamai vertinama
jaunimo organizacijų
atstovų.
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Tobulintinos sritys

Rekomendacijos

JRK veikla neturi
didesnio politinio ir
strateginio savivaldybės
administracijos
palaikymo, JRK veikla
yra per mažai
koordinuojama su kitais
struktūriniais
savivaldybės
administracijos
padaliniais. JRK
sprendimai ir veiksmai
ne visuomet iki galo
atitinka rajono jaunimo
poreikius.

Labiau įtraukti kitus
savivaldybės
struktūrinius padalinius,
atlikti geresnę jaunimo
politikos poreikių ir
įgyvendinimo stebėseną
ir analizę.

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 dalyvauti12. 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, jaunimas gali dalyvauti vietos bendruomenių,
vietos organizacijų savivaldoje, tačiau detalūs duomenys apie jaunimo dalyvavimą pagal
gyvenamąją teritoriją vertintojams nebuvo suteikti.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje
Savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių savivaldybės įstaigų sąrašas pateikiamas 5
lentelėje. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, šių įstaigų savivaldoje jauni asmenys
nedalyvauja. Išimtis – formaliojo švietimo įstaigos, kuriose veikia mokinių savivaldos
struktūros.
5 lentelė. Savivaldybės teritorijoje veikiančios ir su jaunimu dirbančios valstybinės
organizacijos
Organizacija
Veiklos tikslas
Socialinių paslaugų centras
Socialinės paslaugos
Formaliojo ir neformaliojo švietimo Švietimo ir ugdymo paslaugos
ir ugdymo įstaigos
Dienos veiklos centras
Socialinės paslaugos
Kultūros centras
Kultūrinės paslaugos
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

12

„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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3.3 Jaunimo veikla
6 lentelėje pateikiamas savivaldybėje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių
nevyriausybinių organizacijų, į kurių veiklą įsitraukia jaunimas.
6 lentelė. Savivaldybės teritorijoje veikiančios ir jaunimą atstovaujančios nevalstybinės
organizacijos
Organizacija
Tipas
Veiklos pobūdis
Kretingos rajono
Pilietinė
Atstovauja jaunimo interesams savivaldybės
nevyriausybinių
institucijose, organizuoja mokymus jaunimo
organizacijų asociacija
lyderiams ir darbuotojams, konsultuoja jaunus
„Apskritasis stalas“
žmones aktualiais klausimais, atstovauja jaunimo
organizacijas ir jų interesus.
Kretingos rajono
Pilietinė
Tarptautinių mainų organizavimas, NVO mokymai,
jaunimo saviraiškos
įvairių formų stovyklų organizavimas, jaunimo
klubas „Mes tik“
iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas.
Klaipėdos apskr. Jūros Pilietinė
Susipažinimas su krašto apsaugos ir šaulių sąjungos
šaulių 3-osios rinktinės
statutais, paskaitos apie Lietuvos kariuomenę, Šaulių
11-oji jaunųjų šaulių
sąjungos istoriją, politologiją, vadybą. Mokymasis
kuopa
topografijos, ginkluotės, šaudymo, taktikos,
pirmosios medicinos pagalbos ir kt. Žygių
organizavimas ir dalyvavimas rikiuotėse, vykstant
valstybinėms šventėms.
Jaunieji policijos
Pilietinė
Dalyvavimas prevenciniuose renginiuose, policijos
rėmėjai
pareigūnų profesijos populiarinimas, moksleivių
orientavimas studijuoti Teisės akademijoje ir dirbti
vidaus reikalų sistemoje.
Lietuvos nacionalinė
Pilietinė
Skautybės principų įgyvendinimas, skautiškas
Europos skautų
ugdymas, stovyklos, žygiai.
asociacija
Kretingos mokinių
Pilietinė
Mokinių telkimas įvairiems formalaus ir neformalaus
savivaldos
ugdymo bei kitiems klausimams spręsti.
informavimo centras
(MSIC)
Skautai (Salantuose)
Pilietinė
Skautybės principų įgyvendinimas.
Kretingos
Religinė
Organizuoja jaunimo susitikimus, diskusijas,
pranciškoniškojo
konferencijas tikėjimo, kultūros, mokslo ir kitais
jaunimo tarnyba
klausimais, evangelizacinius susitikimus, stovyklas,
kultūrinius, religinius renginius, rengia parodas,
jaunimo vaidinimus ir kt., palaiko ryšius su kitų
parapijų ir užsienio šalių analogiškomis
organizacijomis, jaunimo centrais.
Jaunimo eucharistinis
Religinė
Pagrindinės veiklos kryptys: neformalus jaunimo
sąjūdis
ugdymas, socialinė, kultūrinė ir evangelinė veikla,
ekologinės akcijos, tarptautinis bendradarbiavimas
su užsienio jaunimu.
Lietuvos evangelikų
Religinė
Jaunimo seminarai, stovyklos, tarptautinis
liuteronų bažnyčios
bendradarbiavimas.
jaunimo centras
VšĮ „Garsų imperija“
Meninė
Neformalus vaikų ir suaugusiųjų dainavimo, šokio,
vaidybos ir grojimo mokymas.
Jaunimo teatrinio
Meninė
Jaunimo užimtumas per teatrą. Klubas buria teatrine
meno ugdymo klubas
veikla besidomintį jaunimą (nuo 14 metų), ugdo jo
„Mes“
teatrinę saviraišką. Ieško jaunųjų talentų, aktyviai

18

Organizacija

Labdaros ir paramos
fondas „Jaunimo
sodyba“

Tipas

Socialinė

Veiklos pobūdis
bendradarbiauja su jais, skatina ir remia jų kūrybą.
Bendradarbiauja su respublikos ir užsienio jaunimo
klubais, jaunimo teatrais. Rengia susitikimus su
įdomiais krašto žmonėmis, susirinkimus, įvairius
masinius renginius.
Organizacija siekia padėti integruotis vaikams ir
jaunimui (iš socialinės rizikos grupės šeimų) į
pilnavertį visuomenės gyvenimą. Organizacija
rugsėjo – birželio mėnesiais organizuoja savaitgalinį
užimtumą vaikams ir jaunimui. Taip pat organizuoja
jaunimo mainus, vaikų vasaros ir poilsio stovyklas.
Socialinis darbas, prevencinis darbas, laisvalaikis
vaikams ir jaunimui.

Kartenos jaunieji
Socialinė
maltiečiai (jaunimo
grupė prie „Maltos
ordino“)
VšĮ „Šv. Antano dienos Socialinė
Socialinė pagalba rizikos šeimoms. Vaikų ir jaunimo
centras“
užimtumo organizavimas.
Jaunimo organizacija
Politinė
Jaunimo iniciatyvos, pilietiškumo aktyvinimas.
„Darbas“
Tėvynės Sąjungos –
Politinė
Jaunimo aktyvinimas, pilietiškumo skatinimas.
Lietuvos krikščionių
demokratų jaunimo
bendruomenė
Tvarkos ir teisingumo
Politinė
Jaunimo aktyvinimas politinėje veikloje.
jaunimo lygos
Kretingos skyrius
Socialdemokratų
Politinė
Jaunimo aktyvinimas dalyvauti politinėje veikloje.
Kretingos skyrius
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Remiantis interviu duomenimis, didelė dalis jaunimo organizacijų yra neaktyvios. Taip yra
todėl, kad nepakanka jaunimui skirtų patalpų, nėra atviro jaunimo centro. Jaunimo
organizacijų plėtrai ir veiklos savivaldybėje tęstinumui trukdo dažna žmogiškųjų išteklių
kaita. Kadangi savivaldybėje nėra aukštųjų mokyklų, jaunimo organizacijų nariai yra
mokiniai, kurie, per kelerius metus įgiję patirties, išvyksta studijuoti į didžiuosius Lietuvos
miestus. Jauniems žmonėms trūksta iniciatyvos ir informacijos, trūksta patirties, įgūdžių ir
pasitikėjimo, rengiant ir įgyvendinant projektus. Jaunimo organizacijose taip pat jaučiama
vadovų ir lyderių stoka.
Aktyviausia jaunimo organizacija – Kretingos raj. jaunimo nevyriausybinių organizacijų
asociacija „Apskritasis stalas“. Iki šiol šios organizacijos darbą reglamentuoja 2000 m.
patvirtinti organizacijos įstatai. Pagal šį įstatų projektą KRJNOA AS veiklos tikslai yra:
 padėti jaunimo organizacijoms keistis informacija, stiprinti tarpusavio supratimą,
skatinti bendrą veiklą;
 skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje;
 atstovauti ir ginti visuomenėje ir valdžios institucijose jaunimo interesus, dalyvauti
formuojant ir įgyvendinant Kretingos raj. jaunimo politiką, konstruktyviai
bendradarbiauti su rajono savivaldybe;
 padėti asociacijai priklausančioms organizacijoms spręsti jų veiklos problemas, kai
jas sunku išspęsti savo jėgomis;
 teikti informaciją besidomintiems jaunimo politika, organizacijomis, problemomis,
konsultuoti jaunimą svarbiais klausimais;
 atstovauti savo nariams užsienyje.
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KRJNOA AS valdymo organai: visuotinis asociacijos narių susirinkimas, valdyba, asociacijos
prezidentas, administracija. Aukščiausias asociacijos valdymo organas yra susirinkimas.
Asociacijos valdyba vadovauja asociacijos darbui tarp susirinkimų. Administracija yra
asociacijos vykdomoji institucija. Asociacijos veiklą tikrina revizijos komisija, kurią išrenka
susirinkimas.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad rajone įsikūrusių jaunimo organizacijų
yra pakankamai, tačiau jų veikla yra vystoma nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos
organizacijos, kurios yra remiamos ar finansuojamos nacionaliniu lygiu, arba yra vienijamos
jau dirbančių žmonių. Kitoms organizacijoms išsilaikyti ir būti aktyvioms yra labai sudėtinga.
Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje kol kas yra ribotas. Didžioji dalis aktyvaus
jaunimo išvyksta iš rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir įsidarbinimo galimybių. Pačios
aktyviausios jaunimo organizacijos yra atstovaujamos KRJNOA AS ir JRT. Apibendrinant,
sprendimų priėmime dalyvauja tik patys aktyviausi jaunuoliai.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo ir
globos įstaigose
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Kretingos raj. veikia 16 formaliojo švietimo įstaigų ir 3
neformaliojo ugdymo įstaigos. Duomenys apie jaunimo savivaldą šiose įstaigose pateikiami 7
lentelėje. Apibendrinant surinktus duomenis, galima teigti, kad jaunimo dalyvavimo
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje skaičius gana didelis dėl jaunimo
dalyvavimo bendrojo lavinimo mokyklose veikiančiose mokinių savivaldose.
7 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų
Įstaigų, kuriose jaunimas dalyvauja
Švietimo įstaigos tipas
skaičius
savivaldoje, skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
16
14
Organizacijos, teikiančios
26
0
neformalaus švietimo paslaugas
jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
8 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog 2008-2011 m. savivaldybėje kasmet buvo
įgyvendinta po 1-3, mokinių ir studentų savivaldai stiprinti skirtus, projektus, kuriuose iš viso
dalyvavo 147 mokinių ir studentų savivaldos atstovai. Projektams vykdyti skirtos lėšos
nebuvo didelės, tačiau svarbu tai, kad savivaldai stiprinti yra skiriamas dėmesys – jaunimo
pasyvumas yra viena iš aktualiausių savivaldybės jaunimo politikos problemų.
8 lentelė. Savivaldybėje įgyvendintų projektų ir programų, skirtų mokinių ir studentų
savivaldai stiprinti, skaičius
Mokinių ir studentų savivaldos
Savivaldybėje įgyvendinta
atstovų, dalyvavusių
projektų ir programų, skirtų
Metai
programose bei priemonėse,
Skirta lėšų, Lt.
mokinių ir studentų
skirtose mokinių ir studentų
savivaldai stiprinti, skaičius
savivaldai stiprinti skaičius
2008 Informacinė mugė jaunimui
12
500
2009 Informacinė mugė jaunimui
18
0
2010 Seminaras – praktikumas
50
400
mokinių taryboms
Konferencija jaunimui „Aš
26
0
esu tuo, kam priklausau“
Informacinė mugė jaunimui
32
1000
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Metai

Savivaldybėje įgyvendinta
projektų ir programų, skirtų
mokinių ir studentų
savivaldai stiprinti, skaičius

2011

Mokinių ir studentų savivaldos
atstovų, dalyvavusių
programose bei priemonėse,
skirtose mokinių ir studentų
savivaldai stiprinti skaičius
8
1

Informacinė mugė jaunimui
Išvyka į Klaipėdos atvirą
jaunimo centrą.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Skirta lėšų, Lt.

270
0

9 lentelėje pateiktas neformalaus švietimo įstaigų skaičius, kuris parodo, kad Kretingos
rajone veikia 26 skirtingos pakraipos neformalaus švietimo įstaigos, o didžiausia dalis
mokinių dalyvauja sporto mokyklų veikloje. Remiantis JRK pateiktais duomenimis,
savivaldybės jaunimas turi galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių sporto klubų
savivaldoje.

Įstaigų
1
1
2
skaičius
Iš viso
16
84
188
mokosi
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Sporto mokyklų
/ klubų / bazių
veikloje
dalyvaujantis
jaunimas

Moksleivių
namų veikloje
dalyvaujantis
jaunimas

Muzikos
mokyklose
besitobulinantis
jaunimas

Neformalaus
suaugusiųjų
švietimo
veikloje
dalyvaujantis
jaunimas
Dailės
mokyklose
besitobulinantis
jaunimas

9 lentelė. Neformalaus švietimo įstaigų bei jose besitobulinančio jaunimo (14-29 metų)
skaičius savivaldybėje

-

22

-

759

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Kretingos raj. savivaldybėje jaunimui yra sudarytos sąlygos dalyvauti formuojant ir
įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką – tai galima dalyvaujant Jaunimo reikalų tarybos
veikloje. Jaunimo reikalų taryboje jaunimą atstovauja keturi asmenys, kuriuos deleguoja
KRJNOA AS.
Apklausos respondentai pažymėjo, kad jaunimo organizacijų atstovai dalyvauja (sprendžiant
su jaunimu susijusius klausimus) savivaldybės tarybos posėdžiuose ir yra pateikę siūlymų dėl
jaunimo politikos įgyvendinimo. Jaunimo organizacijų atstovai nurodė, kad į dalį pateiktų
pasiūlymų savivaldybės taryba atsižvelgė. Jaunimo atstovams priimtiniausia siūlymus teikti
tarpininkaujant ir palaikant JRK, o bendradarbiavimas su jaunimo reikalų koordinatore
daugiausiai pasireiškia teikiant informaciją, teikiant pasiūlymus, įgyvendinant projektus,
gaunant informaciją ir kt. (3 pav.).
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3 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo organizacijos jaunimo bendradarbiavimą su savivaldybe vertina geriau nei
vidutiniškai. Daugumos13 respondentų nuomone, jaunimo bendradarbiavimas su savivaldybe
tapo intensyvesnis nuo 2008 m. Taip pat dauguma respondentų teigia, kad nuo 2008 m.
savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai. Kiek
prastesnis savivaldybės darbo vertinimas savivaldybei atsižvelgiant į jaunimo atstovų
siūlymus dėl politikos / veiklos tobulinimo.
4 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
JRK nuomone, jaunimas Kretingos raj. savivaldybėje neturi galimybių dalyvauti savivaldybės
tarybos ir komitetų ar komisijų (išskyrus JRT) posėdžiuose, bet jaunimo organizacijų
galimybės atstovauti jaunimo interesus nuo 2008 m. padidėjo. JRK teigimu, jaunimo
organizacijų aktyvumas, siūlant jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius yra vidutinis.

13

„Dauguma respondentų“ arba „didžioji / didesnė dalis respondentų“ apima daugiau negu pusė į klausimą
atsakiusiųjų apklausos dalyvių, t. y. daugiau kaip 50 %.
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Jaunimo aktyvumą būtų galima padidinti stiprinant atsakomybę ir sukonkretinant veiklas,
funkcijas bei nesiblaškant dėl stichiškai kilusių minčių. 10 lentelėje pateiktas 2008-2011 m.
savivaldybėje surengtų posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai,
skaičius ir juose dalyvavusių jaunimo atstovų skaičius. Duomenys rodo, kad posėdžių
(jaunimui aktualiais klausimais) skaičius nuosekliai didėjo.
10 lentelė. Savivaldybėje surengtų posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami jaunimui aktualūs
klausimai skaičius ir juose dalyvavusių jaunimo atstovų skaičius
Posėdžių jaunimui aktualiais
Posėdžių, kuriuose dalyvavo
Metai
klausimais skaičius
jaunimo atstovai skaičius
2008
3
1
2009
5
1
2010
4
2
2011
6
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Jaunimo organizacijos, kurios aktyviai dalyvauja jaunimo politikos įgyvendinime, yra šios:
 Jaunimo teatrinio meno ugdymo klubas „Mes" , kitaip „Atžalyno“ studija;
 Kretingos sporto mokykla;
 Klaipėdos apskrities Jūros šaulių 3-osios rinktinės 11-oji jaunųjų šaulių kuopa;
 Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba;
 Kretingos meno mokykla;
 Kretingos mokinių savivaldos informavimo centras;
 Labdaros ir paramos fondas „Jaunimo sodyba";
 Jaunimo eucharistinis sąjūdis (Pranciškonų gimnazijoje).
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, jaunimui pakanka galimybių dalyvauti
jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje, tačiau tik dalis jaunimo joje dalyvauja. Kliūtys jaunimui
dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje yra šios: jaunimo pasyvumas, nenoras imtis
atsakomybės, vienkartinis dalyvavimas. Šioms problemoms spręsti reikalingos ilgalaikės
priemonės, pvz., dalyvavimo nuo pradinių klasių skatinimas. Anot JRK, kiekvienas jaunuolis
nuo pradinių klasių turi turėti tam tikrą veiklą ir būti už kažką atsakingas, nes atsakomybė ir
noras veikti neatsiranda nuo 14 metų.

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios skyriaus išvados:
 Pirma, Kretingos raj. savivaldybės jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra gana geras.
Jaunimo atstovavimas didžiąja dalimi vyksta per Jaunimo reikalų tarybą. JRT galimybės
yra neblogai išnaudojamos – jaunuoliai teikia pasiūlymų dėl jaunimo politikos
tobulinimo, o savivaldybės administracija atsižvelgia į dalį pateiktų pasiūlymų. JRT
įgaliojimai ir toliau turėtų būti stiprinami, o jaunimo atstovai turėtų būti įtraukiami į kitų
savivaldybės komitetų, savivaldybės tarybos veiklą. Kita vertus, patiems jaunuoliams
labai trūksta įgūdžių - reikėtų stiprinti įvairias kompetencijas, mokyti ir šviesti apie
skirtingas viešosios politikos sritis, dalyvavimo galimybes, projektų reikalavimus,
savivaldybės prioritetus ir kt. Jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje
būtų galima padidinti steigiant naujas erdves, skirtas jaunimui.
 Antra, reikėtų daugiau dėmesio skirti vietos bendruomenių jaunimo įtraukimui. Siūloma
nuolat vykdyti jaunimo dalyvavimo bendruomenėse ir neformaliuose judėjimuose
analizę. Skleidžiant darbo su jaunimu metodų patirtį, yra tikslinga bendradarbiauti su
bendruomenių aktyvu.
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11 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Nenustatyta.
Nerenkami duomenys
Skatinti jaunimo
dalyvavimas
apie jaunimo dalyvavimą įsitraukimą į vietos
savivaldoje pagal
savivaldoje pagal
bendruomenių savivaldos
gyvenamąją
gyvenamąją teritoriją.
veiklas.
teritoriją
Jaunimo
Jaunimas dalyvauja
Nerenkami duomenys
Skatinti su jaunimu
dalyvavimas su
sporto klubų
apie jaunimo dalyvavimą dirbančias organizacijas į
jaunimu dirbančių
savivaldoje.
su jaunimu dirbančių
savo savivaldą įtraukti
organizacijų
organizacijų savivaldoje.
jaunimo atstovus.
savivaldoje
Jaunimo veikla
Pačios aktyviausios
Jaunimo dalyvavimas
Skatinti jaunimo
jaunimo organizacijos jaunimo organizacijų
organizacijas į savo
yra atstovaujamos
veikloje kol kas yra
veiklas pritraukti
Jaunimo reikalų
palyginti ribotas. Didžioji neorganizuotą,
taryboje.
dalis aktyvaus ir pilietiško nemotyvuotą, socialinę
jaunimo išvyksta iš rajono atskirtį patiriantį
ieškoti geresnių
jaunimą. Skatinti
išsilavinimo ir
bendradarbiavimą tarp
įsidarbinimo galimybių. Į
savivaldybės ir jaunimo ir
jaunimo organizacijų
su jaunimu dirbančių
veiklas daugiau įsitraukia organizacijų
tik pats aktyviausias
organizuojant ir vykdant
jaunimas. Nors jaunimui
jaunimui skirtas veiklas, į
skirtų veiklų pasirinkimas jas įtraukiant įvairias ir
yra gana platus, ne visi
skirtingų poreikių
turi galimybę jose
turinčias jaunimo grupes.
dalyvauti.
Užtikrinti siūlomų
jaunimui skirtų veiklų
prieinamumą visoje
savivaldybės teritorijoje
gyvenančiam jaunimui. Į
sprendimų priėmimą
įtraukti daugiau
jaunuolių, skatinti jų
aktyvumą.
Jaunimo savivalda
Formaliojo švietimo
Nėra duomenų apie
Skatinti jaunimo
formaliojo ir
įstaigose veikia
jaunimo dalyvavimą
dalyvavimą formaliojo ir
neformaliojo
mokinių tarybos.
neformaliojo ugdymo
neformaliojo švietimo
švietimo įstaigose,
įstaigų savivaldoje.
įstaigų savivaldoje.
vaikų globos
namuose
Jaunimo
Jaunimo
Jaunuoliams labai trūksta Jaunimo pasyvumo
dalyvavimas
atstovavimas didžiąja įgūdžių, reikėtų stiprinti
problemoms spręsti
formuojant ir
dalimi vyksta per JRT, įvairias kompetencijas,
reikalingos ilgalaikės
įgyvendinant
jaunuoliai teikia
mokyti ir šviesti apie
priemonės, pvz.
jaunimo politiką
pasiūlymus dėl
skirtingas viešosios
dalyvavimo nuo pradinių
savivaldybėje
jaunimo politikos
politikos sritis,
klasių skatinimas. Būtina
tobulinimo, o
dalyvavimo galimybes,
šviesti jaunimą apie
savivaldybė
projektų reikalavimus,
galimybes įsitraukti į
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Jaunimo
dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)

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
atsižvelgia į dalį
pateiktų pasiūlymų.

Tobulintinos sritys
savivaldybės prioritetus ir
kt.
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Rekomendacijos
savivaldybės jaunimo
politikos formavimą ir
įgyvendinimą, šiuo
klausimu stiprinti
savivaldybės ir jaunimo
organizacijų
bendradarbiavimą,
organizuoti jaunimo
mokymus supažindinant
su savivaldybės vykdoma
jaunimo politika bei
jaunimo galimybėmis
atstovauti savo interesus.

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
Kretingos raj. savivaldybės administracija jaunimo politiką įgyvendina finansuodama
Jaunimo politikos plėtros programą. Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie lėšas,
skirtas iš savivaldybės biudžeto jaunimo politikai įgyvendinti. Duomenys rodo, kad minėtai
programai skiriamos lėšos auga, tačiau 2010 m. palyginus su 2008 m., skiriamų lėšų dydis
ženkliai sumažėjo.
12 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos jaunimo politikai įgyvendinti (2008-2011 m.)
Metai
Suma, Lt
2008
65000
2009
0
2010
5000
2011
6000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
13 lentelėje pateikiami duomenys apie savivaldybės administracijos skiriamas lėšas įvairioms
jaunimo ar su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei neformalioms jaunimo grupėms.
Duomenys rodo, kad daugiausiai lėšų skiriama jaunimo organizacijoms, o visai lėšų
neskiriama neformalių grupių iniciatyvoms. JRK teigimu, nuo 2008 m. lėšų poreikis
(atitinkamai ir kreipimasis dėl finansavimo) mažėjo. JRK teigimu, 100 proc. jaunimo
organizacijų ir neformalių grupių prašymų finansuoti yra patenkinama.
13 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos
Jaunimo
Su jaunimu dirbančioms
Metai
organizacijoms
organizacijoms
2009
0
0
2010
5000
0
2011
4200
1000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Neformalių grupių
iniciatyvoms
0
0
0

Kretingos raj. savivaldybės administracija turi pasitvirtinusi Kretingos raj. jaunimo
nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo (iš Kretingos raj. savivaldybės biudžeto lėšų)
nuostatus. Šie nuostatai reglamentuoja jaunimo nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš
Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų programas, paraiškų teikimo, svarstymo ir
tvirtinimo tvarką bei atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką. JRK teigimu, neformalios
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jaunimo grupės14 taip pat gali dalyvauti savivaldybės įstaigų skelbiamuose projektų
finansavimo konkursuose.
Didžioji dalis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų teigė, kad gali naudotis
savivaldybės administracijos teikiama finansine parama. Remiantis apklausos duomenimis,
didžioji dalis respondentų pastaraisiais metais turėjo galimybių pasinaudoti projektiniu
finansavimu (5 pav.). Žymiai mažesnė dalis respondentų pasinaudojo lėšomis, skirtomis
padengti administravimo išlaidoms.
5 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
Respondentų nuomone, finansinės paramos skyrimo sąlygos yra prasčiau nei vidutiniškai
aiškios, bet atitinka organizacijų galimybes (6 pav.), o savivaldybės ir jos įstaigų finansinės
paramos skyrimo tikslai prasčiau nei vidutiniškai atitinka jaunimo organizacijų poreikius.
Jaunimo organizacijų atstovai teigia, jog gana dažnai finansuojamos ne tos veiklos ir jaunimo
politikos sritys, kurias labiausiai reikėtų finansuoti (6 pav.). Jaunimo organizacijų atstovams
trūksta, su vertinimo rezultatais susijusių, argumentų (kodėl paraiškos atmestos, kodėl
neskirtas finansavimas ir pan.). Akivaizdu, kad, siekiant padidinti kokybiškų projektų srautą
savivaldybėje, savivaldybės administracijai reikėtų gerinti informavimą, mokymą, vertinimo
rezultatų aiškinimą ir kitą komunikavimą su jaunimo organizacijomis.

14

Neformali jaunimo grupė – susidaranti individų bendrų interesų pagrindu, veikianti ir pastebima
(identifikuojama) bendruomenėje ne mažiau kaip 1 metus.
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6 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Interviu su JRK ir jaunimo organizacijų atstovais parodė, kad jaunimo organizacijų
materialinės paramos poreikis yra labai didelis. Dauguma organizacijų, negalėdamos išlaikyti
patalpų, praranda vietą susirinkimams ir savo veiklos organizavimui bei vykdymui. JRK
duomenimis, savivaldybė numato / skiria lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
instituciniam finansavimui. 14 lentelėje pateiktas skaičius jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, kurioms buvo leista neatlygintinai naudotis savivaldybei priklausančiomis
patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu turtu.
14 lentelė. Skaičius jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurioms buvo leista
neatlygintinai naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, biuro įranga ir kitu
ilgalaikiu turtu
Jaunimo ir su jaunimu
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
dirbančių organizacijų, kurioms
organizacijų, buvo leista
Metai
savivaldybės institucijų teisės
neatlygintinai naudotis savivaldybei
aktais yra skirtos patalpos
priklausančiomis patalpomis, biuro
buveinei, skaičius
įranga ir kitu ilgalaikiu turtu skaičius
2008
2
1
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
15 lentelėje pateiktas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios per 2008 - 2011
m. laikotarpį kreipėsi į savivaldybę dėl paramos buveinei skyrimo, skaičius. Remiantis
vertinimui surinktais duomenimis, patalpų buveinei skyrimo klausimas yra aktualus ir
savivaldybės administracija šio poreikio nepatenkina. Atviro jaunimo centro įkūrimas galbūt
iš dalies išspręstų patalpų trūkumo problemą.
JRK duomenimis, savivaldybės administracija, suprasdama patalpų trūkumo problemą,
reikalui esant suteikia galimybę naudotis savivaldybės administracijos sale KRJNOA AS,
Lietuvos moksleivių savivaldų informacijos centrui, jaunųjų šaulių kuopai ir kai kurioms
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kitoms organizacijoms. Taip pat, esant galimybei, bendradarbiaujama su Kretingos kultūros
centru ir bendruomenėmis. Kartais suteikiama galimybė pasinaudoti transporto priemone.
15 lentelė. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios kreipėsi į savivaldybę dėl
paramos buveinei skyrimo per 2008 - 2011 m. laikotarpį, skaičius
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios kreipėsi į savivaldybę
Metai
dėl patalpų buveinei skyrimo, skaičius
2008
2
2009
0
2010
1
2011
2
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Apibendrinant galima teigti, kad Kretingos raj. savivaldybė skiria tam tikrą materialinę
paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms – skiriamos patalpos, taikomos
kitos aukščiau nurodytos paramos formos. Tačiau akivaizdu, kad ši parama nėra pakankama
ir jos trūksta.

4.3 Kitokia parama
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, daugiausiai jaunimas kreipiasi į savivaldybę dėl
finansinės paramos ir patalpų skyrimo. Tačiau aktualios ir kitos paramos formos. 16 lentelėje
pateiktas projektų, kuriuos per 2008 – 2010 m. laikotarpį savivaldybė kaip partneris
įgyvendino kartu su jaunimo organizacijomis, skaičius. Duomenys rodo, kad tokių projektų
skaičius yra nedidelis. Savivaldybės vaidmuo tokiuose projektuose – kaip partneris
organizuoja muges, konferencijas, vizitus į mokyklas, koncertus.
16 lentelė. Projektų, kuriuos savivaldybė kaip partneris įgyvendino kartu su jaunimo
organizacijomis per 2008 – 2010 m. laikotarpį, skaičius
Bendrų savivaldybės ir jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų
Metai
projektų skaičius
2008
6
2009
1
2010
2
2011
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybė jaunimo organizacijoms padeda užmegzti tarptautinius ryšius (žr. 17 lentelę).
Tokių organizacijų skaičius per 2008 – 2010 m. laikotarpį išliko stabilus. Jaunimo atstovai
nėra įtraukiami į savivaldybės tarptautines delegacijas.
17 lentelė. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius, kurioms savivaldybė
padėjo užmegzti tarptautinius ryšius per 2008 – 2011 m. laikotarpį
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
Metai
kurioms savivaldybė padėjo užmegzti tarptautinius ryšius, skaičius
2008
2
2009
0
2010
1
2011
0
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados. Pirma, savivaldybės
administracijos finansinė ir kita parama (jaunimo veiklai) pastaraisiais metais išlieka gana
įvairialypė, tačiau šios paramos apimtys (dėl ribotų finansinių galimybių) yra nedidelės.
Antra, savivaldybės administracija turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo projektų srauto
kūrimą – mokyti, šviesti jaunimo organizacijas apie jų galimybes gauti savivaldybės paramą,
apie paraiškų rengimą, savivaldybės prioritetus bei geresnį jaunimo poreikių ir savivaldybės
prioritetų suderinamumą ir papildomumą.
18 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė parama
Nenustatyta.
Savivaldybės skiriamos
Savivaldybei reikėtų
finansinės paramos
gerinti pareiškėjų
apimtys yra labai mažos. informavimą,
mokymą, vertinimo
rezultatų aiškinimą ir
kitą komunikavimą su
jaunimo
organizacijomis,
siekiant padidinti
kokybiškų projektų
srautą savivaldybėje.
Materialinė parama Savivaldybė teikia ribotą
Paramos apimtys yra
Reikėtų išanalizuoti
materialinę paramą ne tik nedidelės.
materialinės paramos
patalpomis bet ir kitomis
skyrimo formas ir
formomis.
pasirinkti tas, kurios
labiausiai pasiteisina.
Kitokia parama
Savivaldybė padeda
Jaunimo atstovai nėra
Apsvarstyti galimybę
jaunimo organizacijoms
įtraukiami į savivaldybės jaunimo atstovus
užmegzti tarptautinius
tarptautines delegacijas. įtraukti į tarptautines
ryšius.
delegacijas.
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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 šios dalys:
 pirma, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija;
 antra, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 trečia, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybės teritorijoje įgyvendinami mokymai
ir kvalifikacijos tobulinimo kursai su jaunimu dirbantiems asmenims. Savivaldybės
administracijos atstovai bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir su jaunimu dirbančių asmenų
įvertino vidutiniškai. 19 lentelėje pateiktas projektų, skirtų su jaunimu dirbančių asmenų
bendradarbiavimui stiprinti, skaičius. Duomenys rodo, kad tokių projektų skaičius nedidelis.
19 lentelė. Projektų, skirtų su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui stiprinti,
skaičius
Projektų, skirtų su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui stiprinti,
Metai
skaičius
2008
1
2009
0
2010
1
2011
0
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
20 lentelėje pateiktas savivaldybės lėšomis įgyvendintų programų, priemonių ir projektų,
kurie užtikrina, jaunimo neformalaus ugdymo srityje dirbančių, asmenų apsikeitimą
informacija ir patirtimi, skaičius. Svarbu tai, kad tokius projektus galima vykdyti skiriant
minimalų finansavimą, arba iš viso neskiriant jokio finansavimo. JRK nuomone, pagrindiniai
su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai yra darbo su jaunimu
metodų taikymas, jaunimo įtraukimo į tam tikrą veiklą būdai.
20 lentelė. Programų, priemonių bei projektų, užtikrinančių asmenų, dirbančių jaunimo
neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimą informacija ir patirtimi, įgyvendintų savivaldybės
lėšomis, skaičius
Metai
Iniciatyvų skaičius
Skirta lėšų
2008
2
0
2009
3
0
2010
3
200
2011
2
0
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

5.2 Jaunimo neformalus mokymas ir konsultavimas
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybės administracija organizuoja arba
finansuoja jaunimui skirtus mokymus ar konsultavimą. 21 lentelėje pateikti 2008-2011 m.
įvykę jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai. Jų skaičius nedidelis, tačiau
sveikintina yra tai, kad šiai sričiai savivaldybėje skiriamas nuoseklus dėmesys. Visgi,
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savivaldybės administracijos atstovų nuomone, Kretingos raj. savivaldybėje jaunimo
neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų prieinamumas ir kokybė yra vidutiniška.
21 lentelė. Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
Metai
Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
2008
Per „Apskritojo stalo“ projektus
2009
Per „Apskritojo stalo“ projektus
2010
Seminaras - praktikumas „Mokinių tarybų veiklos
galimybės“
2011
Mokymai organizacijų jaunimui. Komandos formavimas,
organizacijos poreikių įsivertinimas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Dalyvių skaičius
26
24
50
14

22 lentelėje pateiktos organizacijos, kurios Kretingos raj. savivaldybėje teikia neformalaus
mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui. JRK nuomone, jaunimo neformalaus mokymo
ir konsultavimo veiklos nepakanka. Ypač trūksta techninės srities užsiėmimų berniukams ir
sportavimo, ar sveikatinimo veiklos.
22 lentelė. Organizacijos, kurios teikia neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas
jaunimui Kretingos raj. savivaldybėje
Neformalaus mokymo,
Organizacija
Organizacijos tipas
konsultavimo temos ir pobūdis
Kretingos teatrinio ugdymo NVO
Teatrinis ugdymas, tarptautiniai
klubas „Mes“
mainai
Labdaros ir paramos fondas NVO
Socialinių įgūdžių ugdymas
„Jaunimo sodyba“
Kretingos pranciškoniškojo NVO
Dvasinis ugdymas
jaunimo tarnyba
Šv. Antano dienos centras
NVO
Vaikų iš socialinės rizikos šeimų
socialinių įgūdžių ugdymas
Europos skautai
NVO
Skautiškas ugdymas
Jaunųjų šaulių kuopa
NVO
Pilietinis ugdymas
Jaunieji policijos rėmėjai
Neformali grupė prie
Teisinis ugdymas
prie policijos komisariato
biudžetinės įstaigos
Sporto mokykla
Biudžetinė įstaiga
Sporto srities papildomas
mokymas
Kretingos meno mokykla
Biudžetinė įstaiga
Kultūrinis švietimas
Salantų meno mokykla
Kretingos rajono mokyklos

Biudžetinė įstaiga
Biudžetinės įstaigos

Kultūrinis švietimas
Neformalus ugdymas įvairiose
srityse
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Remiantis jaunimo organizacijų atstovų apklausos duomenimis, Kretingos raj. savivaldybėje
pakanka jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, tačiau šios veiklos yra ne
visiems prieinamos (7 pav.). Todėl reikėtų stiprinti informavimą apie neformalaus mokymo ir
ugdymo renginius, ar kitokiais būdais didinti jų prieinamumą.
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7 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui,
Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
Kaip jau buvo rašyta anksčiau, savivaldybės jaunimo neformalaus ugdymo veikla taip pat
užsiima jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos (22 lentelė). Net 37,5 proc.
respondentų iš jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, kad vykdo neformalius
mokymus jaunimui, dar 25 proc. respondentų nurodė, kad tokius mokymus vykdo, tačiau tai
nėra jų pagrindinė veikla (8 pav.).
8 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Proc. atsakiusiųjų. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausos duomenimis, 37,5 proc.
respondentų nurodė, kad reguliariai atlieka jaunimo mokymosi poreikių tyrimus; dar 12,5
proc. nurodė, kad tokius tyrimus atlieka nereguliariai (9 pav.). JRK duomenimis, savivaldybės
administracija taip pat tiria jaunimo mokymo poreikius, visgi, tai daro nereguliariai.
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9 pav. Ar tiriate jaunimo mokymo poreikius? Proc. atsakiusiųjų. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011

5.3 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 4
Metodikos indikatorių.
23 lentelė. 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
Asmenys,
Savivaldybės
Bendradarbiavimas
Reikėtų tirti jaunimo neformalaus
dirbantys su
teritorijoje
tarp savivaldybės ir
mokymo poreikius ir vertinti
jaunimu
įgyvendinami
su jaunimu
esamų mokymų kokybę.
mokymai ir
dirbančių asmenų
Pagal galimybes, skirti daugiau
kvalifikacijos
nėra pakankamas.
žmogiškųjų išteklių ir finansinių
tobulinimo kursai
resursų mokymų kokybės
asmenims
gerinimui. Skatinti su jaunimu
dirbantiems su
dirbančių asmenų kvalifikacijos
jaunimu.
kėlimą, tarpusavio
bendradarbiavimą.
Jaunimo
Savivaldybė ir
Jaunimo
Užtikrinti neformaliojo ugdymo
neformalaus
jaunimo
neformalaus
prieinamumą atokesnėse
ugdymo padėtis
organizacijos
mokymo ir
savivaldybės vietovėse
vykdo jaunimo
konsultavimo
gyvenantiems jaunuoliams.
neformalaus
paslaugų
Savivaldybė turėtų labiau įsitraukti
ugdymo ir
prieinamumas ir
į jaunimo neformalaus ugdymo
konsultavimo
kokybė
veiklą – remdamasi jaunimo
veiklą.
savivaldybėje yra
poreikių tyrimų rezultatais bei
vidutiniška.
pasitelkdama profesionalius
dėstytojus, mokytojus, kurie
padėtų užtikrinti mokymų kokybę
ir geresnį atitikimą jaunimo
poreikiams.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro šios dalys:
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla;
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
 trečia, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybės administracija apie jaunimo klausimų
svarstymą informuoja KRJNOA AS priklausančias organizacijas ir su jaunimu dirbančias
savivaldybės institucijas. Informacija apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir / ar jaunimui
skirtą veiklą skelbiama savivaldybės interneto puslapyje, spaudoje, elektroniniu paštu,
socialiniame tinkle Facebook. Jaunimo politika pristatoma įvairiuose renginiuose.
Savivaldybėje jaunimo informuotumo tyrimai vykdomi kas 2-5 metus. 24 lentelėje pateiktas
per 2008 – 2011 m. laikotarpį savivaldybėje vykdytų diskusijų su jaunimo atstovais įvairiomis
jaunimo politikos įgyvendinimo temomis skaičius. Duomenys rodo, kad šių diskusijų skaičius
nėra didelis, tačiau tokios diskusijos yra nuosekliai vykdomos.
24 lentelė. Savivaldybės organizuotų diskusijų, kuriose dalyvavo jaunimo atstovai, skaičius
Metai
Diskusijų skaičius
Diskusijose dalyvavusių jaunuolių skaičius
2008
2
12
2009
2
26
2010
2
14
2011
1
28
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos duomenimis, organizacijos iš
savivaldybės gaunama informacija daugiausiai susijusi su projektų finansavimo galimybėmis,
jaunimui aktualiais renginiais ir savivaldybės įgyvendinamais projektais jaunimui; mažiau
teikiama informacijos, susijusios su savivaldybėje svarstomais ir priimtais sprendimais
jaunimui aktualiais klausimais (10 pav.).
10 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus? Atsakymų proc. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
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Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomonės dėl to, kaip savivaldybės
administracija apie įgyvendinamą jaunimo politiką informuoja jaunimą ir kitas grupes,
stipriai išsiskyrė (žr. 11 pav.).
11 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką? Atsakymų proc. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, labiausiai trūksta informacijos apie: projektų
finansavimo galimybes, savivaldybėje svarstomus ir priimamus sprendimus, savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui (žr. 12 pav.). Respondentų teigimu, informaciją būtų
patogiausia gauti elektroniniu paštu; daugiau informacijos reikėtų skelbti savivaldybės
interneto puslapyje, plakatuose, skrajutėse ir vietinėje spaudoje.
12 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=8

Šaltinis: Kretingos raj. organizacijų apklausa, 2011

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Remiantis interviu duomenimis, jaunimui trūksta informacijos apie veiklos galimybes. JRK
teigimu, jaunimui šiuo metu skelbiamos informacijos (apie jaunimo veiklą savivaldybės
teritorijoje) nepakanka. Taip yra todėl, kad informacija jaunimą turi pasiekti per jaunimui
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priimtinas technologijas, pvz. per socialinius tinklus. Tačiau ne visos organizacijos turi
socialinių tinklų registracijas, o informacija pasiekia visus jaunimo organizacijos narius, tik jei
tos organizacijos lyderis yra pakankamai komunikuojantis. Informacija apie savivaldybėje
vykdomą veiklą jaunimui skelbiama savivaldybės interneto puslapyje, spaudoje, elektroniniu
paštu, socialiniame tinke Facebook; jaunimo politika pristatoma įvairiuose renginiuose.
Kretingos raj. savivaldybėje leidžiami šie (jaunimui skirti) leidiniai:
 Rajoninio laikraščio „Pajūrio naujienos“ priedas „Kuprinė“;
 VšĮ Pranciškonų gimnazijos laikraštis „Esu“;
 Salantų gimnazijos laikraštis „Avilys”;
Kretingos raj. savivaldybėje veikia šie (jaunimo ar jaunimui skirti) interneto tinklaraščiai:
 Visos mokyklos turi interneto tinklaraščius;
 Informacija jaunimui publikuojama savivaldybės tinklalapyje www.kretinga.lt;
 Europos skautų tinklaraštis www.europosskautai.lt;
 Jaunųjų šaulių kuopos tinklaraštis www.sauliusajunga.lt;
 Šv. Antano dienos centras www.svantanodc.lt;
 Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba www.kpjt.lt;
 Portalas www.kretingiskis.lt turi skyrelį skirtą jaunimui;
 Jaunimo eucharistinis sąjūdis www.jaupra.lt;
 Labdaros ir paramos fondas „Jaunimo sodyba“ www.jaunimosodyba.lt.

6.3 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, galima teigti, kad Kretingos raj. savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo
informavimo priemonės. Vis dėlto, jaunimui labiausiai trūksta informacijos apie projektų
finansavimo galimybes bei savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus. Efektyvesnis
būdas informacijai perduoti būtų nemokamo priedo jaunimui platinimas bei informavimas
per socialinius tinklus. Problema ta, kad ne visos organizacijos turi socialinių tinklų paskyras.
25 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Savivaldybėje veikia Labiausiai trūksta
Daugiau skirti dėmesio
informavimas apie
bent kelios jaunimo
informacijos apie
jaunimo informavimui apie
jaunimo politiką
informavimo
projektų finansavimo
projektų finansavimo
priemonės.
galimybes ir
galimybes ir savivaldybėje
savivaldybėje
svarstomus ir priimtus
svarstomus ir priimtus
sprendimus.
sprendimus.
Jaunimo veiklos
Savivaldybėje
KRJNOA AS neturi savo
Rekomenduoti KRJNOA AS
žinomumas ir
leidžiami jaunimui
internetinės svetainės.
sukurti savo tinklaraštį.
jaunimo leidiniai
skirti leidiniai, o taip
Savivaldybės internetiniame
pat veikia bent
puslapyje skelbti visų
keletas jaunimui
jaunimui skirtų leidinių bei
skirtų tinklaraščių.
jaunimo organizacijų
tinklalapių sąrašą.
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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
Kretingos raj. savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra yra Jaunimo
reikalų taryba, kurios 4 nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 4 - jaunimo organizacijų
atstovai, deleguoti KRJNOA AS. Kretingos raj. JRT posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau
kaip kartą per ketvirtį. Posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų pasiūlymai, kurie, JRT
pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti. Taip pat vyksta diskusijos dėl jaunimo
situacijos rajone, aptariami įvykę ir būsimi renginiai, į kuriuos įtraukiamas jaunimas. 26
lentelėje nurodytas pasiūlymų, kuriuos JRT pateikė jaunimo organizacijų atstovai, skaičius ir
skaičius pasiūlymų, į kuriuos buvo atsižvelgta. Duomenys rodo, kad jaunimo organizacijos
pasiūlymų ir prašymų JRT teikia15 mažai. Tačiau į beveik visus pateiktus pasiūlymus buvo
atsižvelgta. Neatsižvelgta buvo į pasiūlymą remti visuomeniškus, aktyvius ir visuomeninėje
veikloje dalyvaujančius studentus (buvo nurodyta, kad tai sunkiai įvertinamas kriterijus).
26 lentelė. Pasiūlymų, kuriuos pateikė jaunimo organizacijų atstovai JRT, skaičius
Metai
Pateiktų pasiūlymų skaičius Pasiūlymų, į kuriuos buvo atsižvelgta skaičius
2008
1
1
2009
2
1
2010
3
3
2011
4
4
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Jaunimo atstovai dalyvauja kai kuriuose savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų)
posėdžiuose, tačiau, remiantis apklausos duomenimis, norėtų būti daugiau kviečiami, turėti
galimybę pasisakyti jaunimo klausimais ir tokiu būdu prisidėti prie sprendimų priėmimo.
Savivaldybės administracijos atstovai iš jaunimo taip pat tikisi didesnio aktyvumo.
Jaunimui aktualiems klausimams spręsti savivaldybėje yra sukurtos šios darbo grupės ar
komisijos:
 Vaiko gerovės komisija;

15

Buvo pateikti pasiūlymai dėl renginių, projektų finansavimo sąlygų, jaunimo apdovanojimų organizavimo,
studijų rėmimo nuostatų ir kt.
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Studijų paramos lėšų skyrimo komisija;
Moksleivių nukreipimo į rajono bendrojo lavinimo mokyklas komisija;
Kretingos rajono socialinės paramos mokiniams skyrimo komisija

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Savivaldybėje jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika, bendradarbiaujant
savivaldybės padaliniams, o jaunimo tematiką integruojant į sektorines politikos sritis.
Jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės Švietimo skyriaus, Socialinės
paramos skyriaus, Kūno kultūros ir sporto skyriaus, Kultūros skyriaus, Turto valdymo
skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir Sveikatos apsaugos skyriaus tiesiogines funkcijas
(2 lentelė). Pagal poreikį, administracijos skyriai bendradarbiauja svarstant įvairius jaunimo
klausimus, rengiant projektus, organizuojant renginius.
Kretingos raj. 2011-2013 m. strateginiame veiklos plane jaunimo politika neišskiriama kaip
atskira politikos sritis ir į planą yra integruota horizontaliai. Jaunimo politika taip pat nėra
išskirta kaip atskiras strategijos prioritetas bei nėra minima tarp prioritetui įgyvendinti
numatytų tikslų ir uždavinių. 27 lentelėje pateikti kitų savivaldybės struktūrinių padalinių
veiklos planuose numatyti jaunimo politikos prioritetai ar priemonės. Duomenys rodo, kad
jaunimo politika strateginiame (2011-2013 m.) plane yra gerai integruota į dvylika skirtingų
savivaldybės politikos sričių.
27 lentelė. Savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose numatyti jaunimo
politikos prioritetai ar priemonės
Kokie jaunimo politikos prioritetai ar
Padalinys
Dokumentas
priemonės paminėti dokumente?
Kūno kultūros ir
Strateginis 2011-2013 m. Naujų sporto, vaikų žaidimų aikštelių
sporto skyrius
planas
įrengimas ir naujų esamų renovavimas.
Sveikatos
Strateginis 2011-2013 m. Rekreacinių zonų kūrimas.
apsaugos skyrius
planas
Švietimo skyrius
Strateginis 2011-2013 m. Neformaliojo švietimo mokyklų
planas
aprūpinimas ugdymo aplinkai
reikalingomis priemonėmis;
Nuotolinio mokymo pagal bendrojo
lavinimo programas organizavimas;
Gabių mokinių skatinimo sistemos
kūrimas;
Vaikų ir paauglių socializacijos,
nusikalstamumo prevencijos programų
įgyvendinimas;
Edukacinių, kultūrinių renginių
organizavimas;
Pilietinių, tautinių projektų
įgyvendinimas;
Socialinės
Strateginis 2011-2013 m. Socialinės paramos mokiniams
paramos skyrius
planas
organizavimas;
Kultūros skyrius
Strateginis 2011-2013 m. Rajoninės kultūros programos
planas
įgyvendinimas (filialuose)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, skirtingi Kretingos raj. savivaldybės administracijos
padaliniai bendradarbiauja organizuojant diskusijas, bendradarbiavimo išvykas į kitus
rajonus, šaukiant susirinkimus. 28 lentelėje pateikti jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės
tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose per 2008–2011 m. laikotarpį. Duomenys rodo, kad
daugiausiai savivaldybės taryba svarstė su JRT veikla susijusius klausimus.
28 lentelė. Jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų)
posėdžiuose per 2008 – 2011 m. laikotarpį
Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos (komitetų,
Metai
komisijų) posėdžiuose
2008
Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2008-2010 m.
programa;
Kretingos rajono savivaldybės JRT sudėties patvirtinimas.
2009
Studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos, komisijos darbo reglamentas
ir komisijos sudėties patvirtinimas;
Kretingos rajono JRT nuostatų patvirtinimas, JRT sudėties tvirtinimas.
2010
Kretingos rajono JRT ataskaita už 2009 m.;
Studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos pakeitimai;
2011
Kretingos rajono JRT ataskaita už 2010 m.;
Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2011-2013 m.
programa;
Studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudėties tvirtinimas;
Kretingos rajono savivaldybės JRT sudėties patvirtinimas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
29 lentelėje pateiktas siūlymų, savivaldybėje priimtų atsižvelgiant į Jaunimo reikalų tarybos
siūlymus per 2008 – 2011 m. laikotarpį, skaičius. Šie pasiūlymai buvo susiję su programų
tvirtinimu, studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarka, jaunimo organizacijų atstovų JRT
sudėtyje tvirtinimu ir kt. Duomenys rodo, kad tokių siūlymų skaičius buvo nedidelis.
29 lentelė. Siūlymų, priimtų atsižvelgiant į jaunimo reikalų tarybos siūlymus per 2008 –
2011 m. laikotarpį, skaičius
Metai
Priimtų JRT siūlymų savivaldybei skaičius
2008
2
2009
2
2010
2
2011
3
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimo atstovai labai retai dalyvauja savivaldybės
tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose, svarstant jaunimui aktualius klausimus ir priimant
sprendimus. JRK duomenimis, savivaldybėje šiuo metu veikia kelios jaunimo politikos srities
darbo grupės ir komisijos, kuriose, spręsdami jaunimo klausimus, bendradarbiauja skirtingi
savivaldybės administracijos padaliniai: Jaunimo reikalų taryba, Studijų rėmimo lėšų skyrimo
komisija, Vaiko gerovės komisija. Į šias darbo grupes taip pat įtraukiami jaunimo ir
žiniasklaidos atstovai.
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7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių
atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams
Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros programos strateginis tikslas – sukurti
palanką aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje. Šioje
programoje numatomi penki tikslai ir įvardijami uždaviniai jiems įgyvendinti, pateikiama
analizė kiekvienam tikslui pagrįsti, apibrėžiami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Kretingos
raj. Jaunimo politikos plėtros programos tikslas – užtikrinti įvairių institucijų ir sektorių
bendradarbiavimą, jaunimo organizacijų veiklos aktyvumą plėtojant jaunimo politiką,
sudaryti sąlygas įvairių sričių jaunimo darbuotojų kompetencijos ugdymui bei sudaryti
sąlygas mažiau galimybių turinčiam jaunimui spręsti užimtumo ir socialinio aktyvumo
gerinimo klausimus – atitinka Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros
programoje nurodytus tikslus ir uždavinius.
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui16. 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 Kretingos rajono
savivaldybės įgyvendinamos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos
prioritetus.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus informaciją, formuluojamos šios išvados:
 Pirma, Kretingos raj. savivaldybėje pagrindinė, jaunimo politiką integruojanti,
struktūra yra Jaunimo reikalų taryba. Jaunimo organizacijos JRT teikia mažai siūlymų
ir prašymų; į beveik visus pateiktus pasiūlymus buvo atsižvelgta. Jaunimo atstovai
dalyvauja kai kuriuose savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose, tačiau
interviu duomenimis, norėtų būti daugiau kviečiami, turėti galimybę pasisakyti
jaunimo klausimais ir tokiu būdu prisidėti prie sprendimų priėmimo.
 Antra, Kretingos raj. 2011-2013 m. strateginiame veiklos plane jaunimo politika
neišskiriama kaip atskira politikos sritis, bet yra integruota į planą horizontaliai.
Jaunimo politika taip pat nėra išskirta, kaip atskiras strategijos prioritetas bei nėra
minima tarp prioritetui įgyvendinti numatytų tikslų ir uždavinių. Duomenys rodo,
kad jaunimo politika strateginiame (2011-2013 m.) plane yra gerai integruota į
dvylika skirtingų savivaldybės politikos sričių. Kretingos raj. Jaunimo politikos plėtros
programos tikslas atitinka Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros
programos nurodytus tikslus ir uždavinius.

16

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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30 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
JRT rengia posėdžius ne
JRT palyginti mažai
Didinti jaunimo
integruojančios
rečiau kaip kartą per
teikia siūlymų ir
informuotumą apie
struktūros
ketvirtį. Posėdžiuose
prašymų. Kita vertus
rengiamus posėdžius
svarstomi jaunimo
pats jaunimas nėra
ar svarstymus,
organizacijų pasiūlymai,
pakankamai aktyvus ir
susijusius su
kuriuos, JRT pritarus, teikia per mažai reiškia savo
jaunimo reikalais,
savivaldybės tarybai
nuomonę įvairiais
skatinti jaunimą būti
svarstyti. Taip pat vyksta
klausimais, neteikia
aktyvesniam ir
diskusijos dėl jaunimo
pasiūlymų. Informacija
labiau motyvuotam.
situacijos rajone, aptariami apie savivaldybės
įvykę ir būsimi renginiai į
posėdžius ir kita
kuriuos įtraukiamas
jaunimui aktuali
jaunimas.
informacija nėra
pateikiama pakankamai
efektyviai.
Jaunimo politikos
Jaunimo politika
Kretingos raj. 2011Kito laikotarpio
integravimas
savivaldybėje yra
2013 m. strateginiame
strateginiame
savivaldybės
įgyvendinama horizontaliai veiklos plane jaunimo
veiklos plane
strateginiuose
– bendradarbiaujant
politika neišskiriama
daugiau skirti
dokumentuose ir
savivaldybės padaliniams,
kaip atskira politikos
dėmesio jaunimo
įvairių sričių
integruojant jaunimo
sritis ir yra integruota į
reikalams.
(kultūros, sporto,
tematiką į sektorinės
planą horizontaliai.
socialinių reikalų ir
politikos sritis.
kt.) veiklų
programose,
planuose
Tarpžinybinių ir
Savivaldybės skirtingi
2008-2010 m.
Svarstyti
tarpsektorinių
padaliniai bendradarbiauja daugiausiai savivaldybės savivaldybės
bendradarbiavimo
rengiant strateginius
taryba svarstė su JRT
taryboje daugiau su
tinklų praktinis
planus, vykdant įvairias
veikla susijusius
kitais jaunimo
veikimas
švietimo, kultūros, sporto,
klausimus.
reikalais susijusių
aplinkos apsaugos
klausimų.
programas, koordinuojant
projektų vykdytojų veiklą ir
pan.
Savivaldybės
JPPP tikslas ir uždaviniai
JPPP atitikimas
Rengiant JPPP
įgyvendinamų
atitinka Nacionalinės
Nacionalinės jaunimo
siūloma labiau
programų ir
jaunimo politikos 2011politikos 2011-2019 m.
atsižvelgti į
priemonių atitikimas 2019 m. plėtros programos plėtros programos
Nacionalinės
nacionalinės
nurodytus tikslus ir
tikslams ir uždaviniams
jaunimo politikos
jaunimo politikos
uždavinius.
nėra visiškai nuoseklus
2011-2019 m.
prioritetams
ir akivaizdus.
plėtros programos
nurodytus tikslus ir
uždavinius.
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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 būdais17. 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. 31 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.
31 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.

17

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
Atliekant šį vertinimą, Kretingos raj. savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo
situacijos tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. Tačiau
savivaldybės administracija turi galimybę tokius tyrimus užsakyti viešųjų pirkimų būdu iš
nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybėse veikiančių kompetentingų organizacijų ar
ekspertų. Vertinamu laikotarpiu galimybės atlikti savivaldybės jaunimo situacijos tyrimą dėl
sumažėjusių savivaldybės biudžeto galimybių nebuvo pakankamai išnaudotos – per 20082011 m. laikotarpį atliktas tik vienas jaunimo politikos srities tyrimas – Kretingos jaunimo
situacijos sociologinis tyrimas (2008 m.). Šis tyrimas buvo vykdomas siekiant išsiaiškinti,
kokiomis veiklomis užsiima Kretingos rajono savivaldybės jaunimas, išaiškinti papildomų
veiklų poreikį, ištirti laisvalaikio praleidimo būdus, ištirti jaunimo centro steigimo poreikį.
Apibendrinant, ekonominio sunkmečio metais savivaldybės administracijos galimybės
organizuoti jaunimo politikos srities tyrimus stipriai sumažėjo.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą JRK apžvelgia metų veiklos ataskaitose.
Atskirai jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, JRK
renka duomenis apie jaunimo organizacijų narių skaičių ir šių organizacijų veiklą. Jaunimo
situacija aptariama rengiamose konferencijose, rajoniniame laikraštyje, savivaldybės
interneto svetainėje. JRK teigimu, jaunimas, su jaunimu dirbančios institucijos, įstaigos,
organizacijos bei asmenys gali laisvai naudotis, savivaldybės turimais, duomenimis apie
jaunimo situaciją. JRK teigimu, organizacijos ir privatūs asmenys neretai kreipiasi į
savivaldybę papildomų, jaunimo situaciją apibūdinančių, duomenų. Organizacijos, su
kuriomis savivaldybė (daugiausiai – JRK) bendradarbiauja apsikeičiant, papildant, atnaujinant
duomenis apie jaunimo situaciją, yra šios: mokyklos, jaunimo organizacijos, neformalaus
ugdymo įstaigos, socialinių paslaugų centras, politinės organizacijos.
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Apibendrinant, Kretingos raj. savivaldybėje jaunimo situacijos stebėsena nėra įgyvendinama
sistemingai ir nuosekliai. Surinkti duomenys nėra analizuojami, siekiant nustatyti tam tikras
tendencijas; duomenys nėra lyginami tarpusavyje, taigi, sprendimų priėmimui pateikiami
faktai, duomenys ir pasiūlymai nėra visapusiškai išanalizuoti ar apsvarstyti. Kita vertus,
įvairius išsamius duomenis (apie jaunimo politikos įgyvendinimą) JRK renka ir teikia Jaunimo
reikalų departamentui. Šiuos duomenis JRK galėtų sisteminti, skelbti, analizuoti, lyginti
pamečiui ir tokiu būdu naudoti priimant sprendimus.

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.
Atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei
ex ante – išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Daroma
išvada, kad jaunimo politikos vertinimas JP tobulinimui Kretingos raj. savivaldybėje nėra
naudojama praktika.

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, galima teigti, kad Kretingos raj. savivaldybėje
kol kas neįsitvirtino įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija būdinga
ir kitoms savivaldybėms. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo
situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai, nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui.
Tačiau pagrindinė problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas,
savivaldybėje nėra specialistų, galinčių vykdyti šią funkciją, o iš išorės nusipirkti šią funkciją
nėra finansinių galimybių.
Vis dėlto, Kretingos raj. savivaldybės JRK renka tam tikrus duomenis ir juos pateikia jaunimo
politikos plėtros programose, JRK veiklos planuose. 2008 m. atlikto Kretingos jaunimo
situacijos sociologinio tyrimo duomenys buvo naudojami rengiant jaunimo politikos plėtros
programas, savivaldybės planus, JRK veiklos planus; šie duomenys taip pat buvo naudojami
gerinant sporto klubų sąlygas ir kt. Ateityje jaunimo situacijos tyrimus reikėtų atlikti
sistemingai.
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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, aptariami sėkmingi JP įgyvendinimo pavyzdžiai.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus
metus Kretingos raj. savivaldybėje buvo įdiegti šie esminiai pokyčiai:
 jaunimo organizacijų informaciniai vizitai į mokyklas;
 seminarai – praktikumai mokyklų savivaldoms;
 neformalių grupių koncertai – pasirodymai.
Inovacijų18 diegimą ir jaunimo politikos plėtrą stabdė savivaldybės finansinius išteklius
apribojusi finansinė ir ekonominė krizė. Atsigavus ekonomikai ir sustiprėjus savivaldybės
biudžetui, savivaldybė galėtų toliau stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą, skirti didesnį
prioritetą jaunimo politikos įgyvendinimui, aktyviau naudoti šiam tikslui ES struktūrinės
paramos galimybes.
JRK nuomone, 2011 m., bendradarbiaujant su mokyklų ekonomikos mokytojais, vykdytus
jaunimo verslumo mokymus ir konferencijas galima laikyti savivaldybės administracijos
sėkmingos praktikos pavyzdžiu. Šie mokymai buvo organizuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo
tinklas“. Mokymai buvo labai aktualūs jaunimo organizacijoms, todėl susilaukė populiarumo.
Panašų renginį planuojama surengti ir 2012 metais.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus informaciją, formuluojamos šios išvados:
 Pirma, ekonominio sunkmečio metais savivaldybės galimybės organizuoti jaunimo
politikos srities tyrimus stipriai sumažėjo. Vertinimo metu Kretingos raj.
savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos tyrimus ar jaunimo
politikos vertinimus atliekančių organizacijų.
 Antra, Kretingos raj. savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai; nevykdomi longitudiniai
tyrimai (palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais). Jaunimo politikos
vertinimas JP tobulinimui Kretingos raj. savivaldybėje nėra naudojama praktika.
 Trečia, Kretingos raj. savivaldybėje kol kas neįsitvirtino, duomenimis ir įrodymais
pagrįsta, sprendimų priėmimo sistema. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad
renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai, nėra
nuosekliai lyginama situacija pamečiui. Pagrindinė problema yra analitinės funkcijos
(tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas.
 Ketvirta, per pastaruosius trejus metus Kretingos raj. savivaldybėje buvo įdiegti keli
esminiai pokyčiai ir inovacijos. Inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą stabdė,
savivaldybės finansinius išteklius apribojusi, finansinė ir ekonominė krizė.

18

Inovacija - tai funkcinė, iš esmės pažangi naujovė, orientuota į seno pakeitimą nauju. Naujovė, anksčiau
netaikyta savivaldybės veikloje.
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32 lentelė. 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
Savivaldybė turi galimybę
Vertinimo metu
Ieškoti galimybių atlikti
klausimais
užsakyti tyrimus viešųjų
Kretingos raj.
tyrimus ir jaunimo
vykdytojai. Tyrimų pirkimų būdu iš
savivaldybėje nebuvo politikos vertinimus.
įvairovė, kokybė ir
kompetentingų
nustatyta sistemingai
naudingumas
organizacijų ar ekspertų,
jaunimo situacijos
veikiančių nacionaliniu
tyrimus ar jaunimo
mastu ar kitose
politikos vertinimus
savivaldybėse, arba ugdyti
atliekančių
vietinę kompetenciją
organizacijų.
atliekant tyrimus.
Duomenys apie
Jaunimo situaciją, jaunimo Atskirai jaunimo
JRK galėtų sisteminti,
jaunimą
politikos įgyvendinimą
situacijos stebėsenai skelbti, analizuoti,
apžvelgia JRK metų veiklos skirtos sistemos
lyginti pamečiui
ataskaitose. JRK taip pat
savivaldybėje nėra.
surinktus duomenis ir
renka ir teikia įvairius
tokiu būdu naudoti
duomenis apie jaunimo
sprendimų priėmimui
situaciją ir jaunimo
savivaldybėje.
politikos įgyvendinimą
Jaunimo reikalų
departamentui.
Jaunimo politikos
Nenustatyta.
Jaunimo politikos
Ieškoti galimybių atlikti
įgyvendinimo
vertinimas jaunimo
detalų jaunimo
vertinimas
politikos tobulinimui politikos vertinimą
nėra naudojama
savivaldybėje ir šio
praktika Kretingos
vertinimo rezultatus
raj. savivaldybėje.
naudoti sprendimų
priėmimui
savivaldybėje.
Tyrimų rezultatų ir 2008 m. atlikto jaunimo
Savivaldybėje kol kas Esant galimybei,
kitų duomenų
situacijos tyrimo
neįsitvirtino
dažniau atlikti jaunimo
panaudojimas
(apklausos) duomenys
duomenimis ir
situacijos tyrimus.
buvo naudojami rengiant
įrodymais pagrįsta
jaunimo politikos plėtros
sprendimų priėmimo
programas, JRK veiklos
sistema, renkama
planus bei savivaldybės
mažai jaunimo
planus.
situacijos duomenų,
jie renkami
nesistemingai.
Inovacijų taikymas 2011 m. įvykusius jaunimo
Per pastaruosius
Atsigavus ekonomikai ir
ir plėtra
verslumo mokymus ir
trejus metus
sustiprėjus
formuojant bei
konferencijas,
Kretingos raj.
savivaldybės biudžetui,
įgyvendinant
bendradarbiaujant su
savivaldybėje buvo
savivaldybė galėtų
jaunimo politiką
mokyklų ekonomikos
įdiegti keli esminiai
toliau stiprinti jaunimo
mokytojais, galima laikyti
pokyčiai ar
politikos įgyvendinimą,
sėkmingos praktikos
inovacijos.
šiam tikslui aktyviau
pavyzdžiu savivaldybėje.
naudoti ES struktūrinės
paramos galimybes.
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas jaunimo politikos įgyvendinimo
klausimais su kitomis šalimis.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Savivaldybė nėra užmezgusi ryšių su kitų šalių, jaunimo politiką formuojančiomis ir
įgyvendinančiomis, savivaldybės institucijomis. Per 2008-2011 m. laikotarpį savivaldybės
administracija neįgyvendino jokių tarptautinių jaunimo politikos srities projektų. Per šį
laikotarpį tik vienas jaunimo politiką formuojantis ir įgyvendinantis savivaldybės
administracijos atstovas dalyvavo (2008 m.) tarptautiniame renginyje. Įgyvendinant jaunimo
politiką, savivaldybėje taikoma užsienio šalių geroji praktika, pvz. pagal vokiečių darbo su
jaunimu metodiką vykdoma jaunimo situacijos stebėsena.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 9 Metodikos indikatorių.
33 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai
ryšiai ir
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
bendradarbiavimas
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
(9 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tarptautinių ryšių ir Savivaldybėje
Savivaldybė nėra
Kuo geriau išnaudoti
bendradarbiavimo
taikoma užsienio
užmezgusi ryšių su kitų tarptautinio
palaikymas
šalių geroji praktika,
šalių jaunimo politiką
bendradarbiavimo
įgyvendinant jaunimo formuojančiomis ir
galimybes savivaldybės
politiką, pvz.
įgyvendinančiomis
administracijos darbuotojų,
vykdoma jaunimo
savivaldybės
įskaitant JRK, taip pat
situacijos stebėsena
institucijomis.
savivaldybės institucijų,
pagal vokiečių darbo Savivaldybės
dirbančių su jaunimu
su jaunimu metodiką. administracija
atstovų kompetencijai
neįgyvendino jokių
stiprinti ir susipažinti su
tarptautinių projektų
gerąja užsienio šalių
jaunimo politikos
patirtimi sprendžiant
srityje per 2008-2011
jaunimo problemas,
m. laikotarpį.
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.
Kretingos raj. savivaldybėje gerosios praktikos pavyzdžiu galima vadinti sėkmingai
organizuotus renginius jaunimui. 2011 metais, bendradarbiaujant su mokyklų ekonomikos
mokytojais, įvyko jaunimo verslumo mokymai ir konferencijos. Šie mokymai buvo
organizuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė
pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Mokymai buvo labai aktualūs jaunimo
organizacijoms, todėl susilaukė populiarumo. Panašų renginį planuojama surengti ir 2012
metais.
Kitas sėkmingas renginys savivaldybėje – 2011 m. rugpjūčio 12 d. paminėta Tarptautinė
jaunimo diena. Šis renginys taip pat susilaukė daug teigiamų atsiliepimų.

49

11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (13 pav.).
13 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis
ir savivaldybės jaunimo situaciją?
Pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys, nustatytos savivaldybės parengtuose
dokumentuose, yra: sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų veiklai plėtoti, didinti informacijos
apie jaunimo organizacijų ir kitų institucijų, teikiančių paslaugas jaunimui prieinamumą,
įgyvendinant jaunimo politiką užtikrinti įvairių institucijų ir sektorių bendradarbiavimą,
didinti Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos efektyvumą, sudaryti
palankias sąlygas mažiau galimybių turinčiam jaunimui dalyvauti įvairiose veiklose, skatinti
jaunimo verslumą ir profesinių kompetencijų ugdymą, parengti ir įdiegti Kretingos rajono
savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo sistemą. Šiuo metu įgyvendinama
savivaldybės jaunimo politika daugiausiai pasiekia aktyvųjį jaunimą, tuo tarpu viena
didžiausių problemų - jaunimo pasyvumas. Jaunimo politikos priemonės struktūrinėms
problemoms spręsti yra nepakankamos. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
atstovų nuomone, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama užimtumui, socialinei apsaugai,
jaunai šeimai ir būstui, savanorystei ir verslumui. Savivaldybės administracija taip pat galėtų
daugiau dėmesio skirti nemokamai kultūrinei, sportinei ir kitai poilsio veiklai. Tam, kad
jaunimas galėtų geriau atstovauti savo poreikius, jaunimas turėtų būti geriau įtrauktas į
savivaldybės darbo grupių, komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą.
Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros programos strateginis tikslas – sukurti
palanką aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje. Šioje
programoje numatomi penki tikslai ir įvardijami uždaviniai jiems įgyvendinti, pateikiama
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analizė kiekvienam tikslui pagrįsti, apibrėžiami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Kretingos
raj. Jaunimo politikos įgyvendinimo programos tikslas – užtikrinti įvairių institucijų ir sektorių
bendradarbiavimą, jaunimo organizacijų veiklos aktyvumą plėtojant jaunimo politiką,
sudaryti sąlygas įvairių sričių jaunimo darbuotojų kompetencijos ugdymui bei sudaryti
sąlygas mažiau galimybių turinčiam jaunimui spręsti užimtumo ir socialinio aktyvumo
gerinimo klausimus – atitinka Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros
programoje nurodytus tikslus ir uždavinius. Pagal šį kriterijų Kretingos rajono savivaldybė yra
vertinama labai gerai19.

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai – bendradarbiaujant
savivaldybės padaliniams, o jaunimo tematiką integruojant į sektorines politikos sritis.
Jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į Švietimo, Socialinės paramos, Kūno
kultūros ir sporto, Kultūros, Turto valdymo, Vaiko teisių apsaugos, Sveikatos apsaugos skyrių
tiesiogines funkcijas. Pagal poreikį, skyriai bendradarbiauja svarstant įvairius jaunimo
klausimus, rengiant projektus, organizuojant renginius. 2008-2011 m. bendravimo iniciatyva
dažniausiai buvo iš JRK pusės, o kiti padaliniai dažniausiai neatsisako padėti. Apibendrinant,
pagal šį kriterijų Kretingos rajono savivaldybė yra vertinama gerai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Kretingos raj. savivaldybės jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra prastas-vidutiniškas.
Priimant jaunimo politikai aktualius sprendimus, dalyvauja tik patys aktyviausi jauni žmonės.
Jaunimo atstovavimas didžiąja dalimi vyksta per Jaunimo reikalų tarybą. Deja, JRT galimybės
yra menkai išnaudojamos – jaunuoliai teikia mažai pasiūlymų ir nėra tokie aktyvūs, kokie
galėtų būti. JRT įgaliojimai galėtų būti stiprinami, jaunimo atstovai turėtų būti daugiau
įtraukiami į kitų savivaldybės komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą. Kita vertus, patiems
jaunuoliams labai trūksta įgūdžių – reikėtų stiprinti įvairias jaunimo kompetencijas, jaunus
asmenis mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios politikos sritis, dalyvavimo galimybes,
projektų reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. Jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui
skirtoje veikloje būtų galima padidinti steigiant naujas erdves, skirtas jaunimui. Reikėtų
daugiau dėmesio skirti vietos bendruomenių jaunimo įtraukimui. Siūloma nuolat vykdyti
jaunimo dalyvavimo bendruomenėse ir neformaliuose judėjimuose analizę. Skleidžiant
darbo su jaunimu metodų patirtį, tikslinga bendradarbiauti su bendruomenių aktyvu. Per
pastaruosius trejus metus jaunimo įtraukimo laipsnis daug nepasikeitė.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija (apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą)
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač savivaldybių lygmenyje.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Kretingos raj. savivaldybėje kol kas
neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija
būdinga ir kitoms savivaldybėms. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai
jaunimo situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai (nėra nuosekliai lyginama situacija
pamečiui). Tačiau pagrindinė problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės)
trūkumas – ši funkcija nėra sistemingai vykdoma. Vis dėlto, Kretingos raj. savivaldybės JRK

19

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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renka tam tikrus duomenis ir juos pateikia JPPP, JRK veiklos planuose ir savivaldybės
planuose; ankstesniais metais atlikti pavienių tyrimų duomenys buvo naudojami rengiant
planavimo dokumentus. Apibendrinant, pagal šį kriterijų Kretingos rajono savivaldybė yra
vertinama vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti teikiamas prioritetas bei
netiria atskirų grupių poreikių (pvz., probleminio jaunimo, esančiųjų socialinėje atskirtyje, ir
pan.). Visgi, tikėtina, kad atskiri savivaldybės skyriai turi pavienius duomenis apie jaunimo
situaciją ir jo grupes, tačiau šiais duomenimis nėra efektyviai dalinamasi. JRK duomenų
nerenka ir jų neanalizuoja. Situacija per pastaruosius trejus metus nepasikeitė.
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Kretingos rajono savivaldybė yra vertinama prastaividutiniškai.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Jaunimo politikai skiriamas biudžetas nėra pakankamas, todėl ne visada yra galimybių spręsti
esmines struktūrines savivaldybės jaunimo problemas. Šiuo metu visa atsakomybė už
jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rezultatus perkeliama JRK, tuo tarpu JRK
galimybės inicijuoti struktūrines reformas ar daugiau lėšų reikalaujančias priemones yra
ribotos. Kretingos raj. savivaldybėje formaliai sudarytos pakankamos jaunimo politikos
įgyvendinimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos
nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai, patvirtintas JRT metinis veiklos planas. Tačiau
JRK yra vienintelė valstybės tarnautoja nuosekliai užsiimanti jaunimo reikalais, kiti
savivaldybės tarnautojai tuo užsiima tik epizodiškai. Apibendrinant, pagal šį kriterijų
Kretingos rajono savivaldybė yra vertinama gerai.

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi?
Remiantis surinktais duomenimis galima teigti, kad savivaldybės jaunimo politika vidutiniu
mastu pasiekia jai keliamus rezultatus. Ekonominio sunkmečio sąlygomis jaunimo politikai
skiriamas biudžetas nėra pakankamas, todėl esminių struktūrinių jaunimo problemų
sprendimas nukeliamas ateičiai. JRK veikla daugiausia apsiriboja švietėjiškais ir kitokio
pobūdžio renginiais, mokymais, ir pan. Tuo tarpu įgyvendinti didesnį poveikį turinčių
priemonių JRK neturi galimybės. Remiantis turimais duomenimis galime teigti, kad
savivaldybės jaunimo politika pasiekė neblogų rezultatų: plėtojant neformalųjį švietimą,
skatinant jaunimo kūrybiškumą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, tačiau mažiau
turėjo teigiamos įtakos užimtumui, socialinei apsaugai, jaunai šeimai ir būstui, savanorystei,
verslumui bei tarptautiniam bendradarbiavimui.
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