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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
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Europos Sąjunga
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Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
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LR
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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 suderintą 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 Neringos savivaldybėje, joje
įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Neringos savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Neringos savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles
bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. lapkričio mėn. buvo atlikti interviu su Neringos savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatoriaus (JRK) pareigas einančiu asmeniu – Karolina Kudrevičiūte,
policijos komisariato atstovu ir jaunimo organizacijos 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. Apklausa vykdyta 2011 metais. Apklausoje dalyvavo du savivaldybės
administracijos atstovai bei vienos su jaunimu dirbančios organizacijos ir vienos
neformalios jaunimo grupės 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
Neringos savivaldybė įsikūrusi Kuršių Nerijoje. Neringos miestas suformuotas 1961 m. sujungus
penkias gyvenvietes – Alksnynę, Juodkrantę, Nidą, Pervalką ir Preilą. Administracinis
savivaldybės centras yra Nida.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis1, 2010 m. pabaigoje Neringos mieste gyveno 3846
gyventojai; 2011 m. viduryje iš viso buvo 3906 gyventojai, 2011 m. pradžioje Neringos mieste
jaunimas (14-29 m.) sudarė 22, 8 % visų gyventojų (1 lentelė).
1 lentelė. Gyventojų skaičius Neringos savivaldybėje 2011 m. viduryje
Iš viso gyventojų
Jaunimo skaičius savivaldybėje
3906
889
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
2010 m. viduryje Neringos savivaldybėje buvo registruoti 0,1 tūkst. bedarbių, iš jų 34 buvo jauni
asmenys iki 29 m.
Vertinimo tikslams yra priskiriamas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos savivaldybes
pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“,
„priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių atskyrimui taikytos Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (EBPO) naudojamos kiekybinės ribos2. Pagal šį kriterijų Neringos
savivaldybė priskiriama „miesto“ savivaldybių kategorijai.

1

2

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Neringos 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
Neringos savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais3, bei žemiau pateiktoje lentelėje išvardintais Neringos savivaldybės
teisės aktais.
2 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumentas
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 strategijos rengimo
Savivaldybės strateginis planas 2007 – 2013 m.
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.
Patvirtintas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.

3

LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR labdaros
ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės
nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymai.
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Dokumentas
Patvirtintas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 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
Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2009 m.
Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Vienas svarbiausių, jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Neringos savivaldybėje
reglamentuojančių, dokumentų yra Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2007 –
2013 metams (toliau - Planas). Šiame Plane keliamas tikslas – sukurti jaunimo poreikius
atitinkančią kokybišką aplinką, užtikrinant jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje,
didinant jaunimo užimtumą ir sukuriant palankias sąlygas jaunimo verslumui ugdyti4.
Savivaldybėje taip pat yra patvirtinta Kultūros ir jaunimo veiklos programa, į kurią įeina jaunimo
veiklos ir darbo su jaunimu programa. Jaunimo neformali veikla savivaldybėje vyksta
pakankamai efektyviai, veikiant keliolikai aktyvių5, su jaunimu dirbančių, organizacijų. Jaunimo
iniciatyvoms įgyvendinti lėšų taip pat yra gaunama iš nacionalinių ir Europos Sąjungos
programų.
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti, kad
jaunimo politika pakankamai reglamentuota. Neringos savivaldybėje nėra patvirtintos Jaunimo
politikos koncepcijos, bet Jaunimo reikalų tarybos veikla reglamentuota (nuostatai). Vykstant
planavimui į procesą pakankamai aktyviai įsitraukia ir su jaunimo politikos elementų
įgyvendinimu susiję struktūriniai savivaldybės padaliniai bei savivaldybės socialiniai partneriai.
Jaunimo politikos sritims esant horizontalioms, dažnas savivaldybės padalinys (pvz., Švietimo,
sporto ir jaunimo reikalų, Kultūros skyriai) kažkuria dalimi sprendžia ir jaunimui aktualias
problemas. Tuo tarpu su jaunimu dirbančios organizacijos yra atstovaujamos jaunimo reikalų
taryboje, tokiu būdu jaunimo atstovams irgi galint aktyviai dalyvauti planavimo procese.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Neringos savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos tikslai yra šie:
 formuoti intelektualią, pilietišką, verslią asmenybę;
 vykdyti integruotą jaunimo politiką Neringos savivaldybėje;
 sudaryti sąlygas jaunimo integracijai į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies /
savivaldybės gyvenimą;
 skatinti ir remti jaunimo veiklą, skirtą: jaunimo pilietiškumui ugdyti, jaunimo
nusikalstamumo, narkomanijos, savižudybių ir kitų socialinių problemų prevencijai,
užimtumui organizuoti, kultūrinėms, visuomeninėms ir naujų jaunimo veiklų
iniciatyvoms skatinti.6

4
5

6

2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas Nr. T1-132 Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas.
Viena stipresnių organizacijų - “Neringos šeimų klubas” – savivaldybėje įsikūrė 2011 m. lapkričio mėn.
pabaigoje.
2008 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. T1 – 13 dėl Neringos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos
nuostatų patvirtinimo.
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Jaunimo organizacijų apklausoje dalyvavę jaunimo atstovai savivaldybės administracijos
atsižvelgimą į savivaldybėje esančių grupių poreikius vertino kiek žemiau negu vidutiniškai7 (1
pav.), o savivaldybės jaunimo politikos atitikimą esamai jaunimo situacijai vertino ypač prastai.
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=48
Savivaldybė atsižvelgia į visų savivaldybėje
esančių jaunimo grupių poreikius

3,5

Savivaldybės jaunimo politika gerai atitinka
savivaldybės jaunimo situaciją, poreikius

3,5

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo poreikius

2,5

1,0

3,5

0,0

1,0

2,0

Savivaldybių administracijų atstovai

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Kitos organizacijos

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Atsakant į klausimą, kokie jaunimo politikos poreikiai turėtų būti daugiau įtraukiami į
savivaldybės darbotvarkę, respondentai labiausiai akcentavo paramos jaunai šeimai ir būsto
problemas, užimtumą, sportą ir savanorystę (2 pav.). Pastarąsias sritis daugiau akcentavo
savivaldybės atstovai, tuo tarpu neformalaus ugdymo organizacijų atstovai pabrėžė poreikį
remti jaunas šeimas ir užimtumo skatinimą.
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=4
100,0

Jauna šeima ir būstas
Užimtumas

66,7

66,7

Švietimas

33,3

Sportas

33,3

Savanorystė

33,3

Verslumas
Socialinė apsauga
Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui
0,0

20,0

40,0

Savivaldybių administracijų atstovai

60,0

80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

Kitos organizacijos

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos klausimai buvo daugiau
įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, savivaldybės administracijos ir jaunimo atstovų nuomonė
išsiskyrė. Savivaldybės administracijos atstovai žymėjo, kad jaunimo politikos klausimų

7

8

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka.
Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų respondentų skaičius.
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įtraukimo dažnumas reikšmingai nepakito, tuo tarpu, kitų organizacijų atstovai teigė, kad šie
klausimai į skyrių darbotvarkes įtraukiami vis daugiau (3 pav.).
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=4
Jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į kitų
savivaldybės skyrių darbotvarkę

25,0

Nėra reikšmingų pokyčių

25,0

50,0

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau įtraukiami į kitų
savivaldybės skyrių darbotvarkę

0,0

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

Savivaldybių administracijų atstovai

Kitos organizacijos

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus pasikeitė jaunimo poreikiai, didesnė dalis9
respondentų atsakyti negalėjo, vienas manė, kad poreikiai pasikeitė.
Apibendrinant, savivaldybės pagrindinės jaunimo politikos kryptys yra jaunimo užimtumo
skatinimas ir parama jaunai šeimai. Savivaldybėje jaunimo situacija ir poreikiai nėra sistemingai
ir nuosekliai tiriami, todėl palyginti esamų poreikių su iškeltais JP tikslais ir numatytomis
priemonėmis nebuvo galimybės. Kita vertus, atliktas vertinimas leido suformuoti kelias išvadas
dėl jaunimo politikos tinkamumo ir atitikimo jaunimo poreikiams:
 Pirma, šiuo metu įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika daugiausia pasiekia
aktyvųjį jaunimą, kuris pats identifikuoja aktualias problemas ir jų sprendimų ieško
savivaldybėje, kreipiantis į JRK ar kitus savivaldybės tarnautojus. Problemų sprendimų
paieškos ir svarstymo vieta galėtų būti ir JRT posėdžiai, kurie yra reguliarūs ir atviri.
Nors JRK turi didelį darbų krūvį, problemoms stengiamasi skirti pakankamai dėmesio,
ieškant greitesnio ir JP tikslus atitinkančio sprendimo.
 Antra, JRK veikla didžia dalimi orientuota į su jaunimu susijusių miesto renginių
koordinavimą ir priežiūrą, švietėjiškas ir kultūros iniciatyvas, taip pat mokymus,
nacionalinio lygmens projektų dalies (savivaldybėje) kuravimą ir pan. Jaunimo atstovų
nuomone, net ir savivaldybės tarybos lygmenyje jaunimo problemos turi būti
sprendžiamos dalyvaujant jauniems žmonėms, todėl jaunimas turėtų būti geriau
įtrauktas į savivaldybės darbo grupių, komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą. Kita
vertus, neformalios jaunimo grupės ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai JRK
veikla yra labai patenkinti.
 Trečia, jaunimo nuomone, savivaldybės taryba skiria nepakankamai dėmesio jaunimo
problemoms ir nepakankamai atidžiai klausosi jaunimo išsakomų siūlymų. Nors JRK
veikla vertinama labai teigiamai, į savivaldybės tarybos politiką (jaunimo atžvilgiu)
žiūrima itin skeptiškai, ir nematant galimybės dalyvauti komitetų ar darbo grupių
posėdžiuose.
 Ketvirta, savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti teikiamas
prioritetas, bei netiria atskirų grupių poreikių - oficialiai (Neringos Policijos komisariato

9

„Didesnė dalis respondentų“ arba „dauguma respondentų“ apima daugiau negu pusė į klausimą atsakiusiųjų
apklausos dalyvių, t.y. virš 50 %.
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ir Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis) probleminio
jaunimo nėra, o neįgalus vaikas yra vienas. Todėl neįmanoma įvertinti, kaip
savivaldybės JP atitinka atskirų jaunimo grupių poreikius. Kadangi savivaldybėje nebuvo
atliekami nuoseklūs jaunimo situacijos tyrimai, tai būtent atskirų skyrių surinktais
duomenimis (apimančiais visas jaunimo politikos sritis) apie jaunimo situaciją yra
(buvo) efektyviai dalijamasi, kuriant jaunimo veiklos programas ir ruošiant kitus teisės
aktus, reglamentuojančius savivaldybės vykdomą jaunimo politiką.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pateikiamas jaunimo politiką įgyvendinančių savivaldybės struktūrinių padalinių
sąrašas bei valstybės tarnautojų skaičius.
Jaunimo politiką Neringoje įgyvendina JRK, JRT, be to, vykdydami savo tiesiogines funkcijas, prie
jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat prisideda savivaldybės Švietimo sporto ir jaunimo
reikalų skyrius, Kultūros skyrius, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius.
3 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą
Indėlio į jaunimo
Skyrius / valstybės
politikos
Kaip prisideda įgyvendinant
Institucija
tarnautojas /
įgyvendinimą
jaunimo politiką savivaldybėje
valdymo institucija
įvertinimas (žemas,
vidutinis, aukštas)
Neringos
Jaunimo reikalų
Tiesioginė funkcija.
Vidutinis
savivaldybės
koordinatorė (1)
(jaunimo reikalų
administracija
koordinatoriaus
funkcijos (0,5 etato)
ir valstybinės kalbos
vartojimo priežiūros
funkcijos (0,5
etato))
Švietimo ir
Bendradarbiaujant ir dalinantis
Vidutinis / žemas
sporto skyrius
informacija su JRK.
(2)
Kultūros skyrius

Socialinės
paramos ir vaiko
teisių apsaugos
skyrius (atskiras
specialistas
nepriskirtas)
Jaunimo reikalų
taryba (10)

JRK priklauso Kultūros skyriui,
parengta Kultūros ir jaunimo
veiklos programa.
Vykdo programoje numatytas
prevencines priemones jaunimui,
dalijasi duomenimis su JRK.

Vidutinis

Inicijuoja jaunimo politikos
situacijos tyrimą ir vertinimą,
jaunimo lyderių ir asmenų,
dirbančių su jaunimu,
kvalifikacijos kėlimą;
reguliariai rengia su jaunimu
dirbančių institucijų planų
pristatymo ir vykdytos veiklos
aptarimo konferencijas;
inicijuoja jaunimo poreikių tyrimą,

Aukštas
(posėdžiai vyksta
reguliariai (8 kartus
per metus),
priimami
rekomendacinio
pobūdžio
sprendimai)
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Vidutinis

Institucija

Skyrius / valstybės
tarnautojas /
valdymo institucija

Kaip prisideda įgyvendinant
jaunimo politiką savivaldybėje

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

analizuoja rezultatus ir vykdo jų
nuolatinę stebėseną;
rengia kasmetinius Jaunimo
forumus;
atlieka programų, susijusių su
jaunimo politikos įgyvendinimu,
ekspertizę ir teikia pasiūlymus šių
programų rengėjams;
rengia jaunimo programų ir
projektų konkursus ir
kontroliuoja, kaip vykdomi
jaunimo projektai;
atstovauja savivaldybei, plėtojant
bendradarbiavimą su užsienio
šalių savivaldybėmis jaunimo
politikos srityje;
teikia pasiūlymus Tarybai, merui,
Administracijos direktoriui ir kt.
Šaltinis: sudaryta autorių
Neringos savivaldybėje JRK jaunimo politiką įgyvendina greta kitų jai priskirtų funkcijų – JRK yra
Kultūros skyriaus vyr. specialistė, atsakinga ir už valstybinės kalbos vartojimo priežiūrą).
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma laikantis pariteto, t.y. lygiateisės
partnerystės principo – renkama 10 narių, iš kurių 5 yra savivaldybės institucijų atstovai ir 5
jaunimo organizacijų atstovai. JRT savo veiklos ataskaitas teikia savivaldybės tarybai. JRT yra
visuomeninė patariančioji institucija, kuri padeda formuoti savivaldybės jaunimo politiką, bei
vykdo konsultanto ir eksperto funkcijas.
2011 m. liepos mėn. buvo suformuota ir patvirtinta naujos sudėties Neringos savivaldybės
Jaunimo reikalų taryba. Iki metų pabaigos suplanuoti trys naujosios JRT posėdžiai, taryba
vadovaujasi prieš tai buvusios sudėties JRT (2011 m.) veiklos planu. Tokie veiklos planai
rengiami kiekvienais metais, nuo JRT sukūrimo 2008 metais.

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.
Neringos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigas eina savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tiesiogiai pavaldi šio savivaldybės struktūrinio
padalinio vedėjui.
Nuo 2011 m. vasario 1 d. JRK pareigas eina Karolina Kudrevičiūtė, Neringos savivaldybės
administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė. JRK savo veikloje vadovaujasi 2010 m.
patvirtintu Kultūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu. Pažymėtina, kad su
jaunimo politikos įgyvendinimu susijusios funkcijos šiame pareigybės aprašyme sudaro vos
trečdalį visų jaunimo reikalų koordinatorei priskiriamų funkcijų. Kitus du trečdalius sudaro
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valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos. JRK pareiginiuose
nuostatuose yra įtvirtintos tik šios JP koordinavimo ir įgyvendinimo funkcijos:
 rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų ir savivaldybės mero potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu,
projektus;
 dalyvauti kitų savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo
politikos klausimus;
 inicijuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus savivaldybėje, kurie būtų
įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas.
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio
šalimis jaunimo politikos srityje;
 teikti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos
įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos
galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas.
Skirtingai nei numatyta Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
aprašyme10, Neringos miesto JRK yra pavaldi ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet
struktūrinio padalinio vedėjui. Apibendrinant, Neringos miesto savivaldybės JRK pareigybės
aprašymas mažai atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
aprašymą.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybė sudaro sąlygas kelti JRK kvalifikaciją.
Pastaraisiais metais JRK daugiausia tobulinosi nacionaliniu lygmeniu veikiančių institucijų
(Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinės
jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos) organizuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados apie tai, ar yra sudarytos
pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai, įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką:
 Pirma, trūkumas yra tai, kad Neringos savivaldybės JRK dirba ne tik su jaunimo politikos
įgyvendinimu, bet turi kitų papildomų jai priskirtų funkcijų.
 Antra, dabar JRK vidutiniškai 50 proc. darbo dienos laiko gali skirti jaunimo reikalams.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 1 Metodikos
indikatorių.
4 lentelė. Skyriaus 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 pagrindiniai
Nepriimta
Reikėtų apsvarstyti, ar
planavimo
jaunimo politikos
savivaldybės
savivaldybėje būtina
dokumentai,
įgyvendinimą
jaunimo politikos
jaunimo politikos
reglamentuojantys
reglamentuojantys
koncepcija.
strategija.
jaunimo politikos
dokumentai.
Būtina sistemingai tirti ir
formavimą ir
vertinti jaunimo situaciją ir

10

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1137.
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Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
ir įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
per teisinius ir institucinius mechanizmus.
Stipriosios sritys

Tobulintinos sritys

įgyvendinimą

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

Veikia JRT, jos metinės
veiklos ataskaitos yra
įtraukiamos į JRK
metinę ataskaitą. JRK
tikslai ir uždaviniai
formuojami JRT veiklos
plane kiekvieniems
metams metų
pradžioje.

Nenustatyta.

Jaunimo reikalų
koordinatoriaus darbo
sąlygos

Yra paskirtas už
jaunimo politikos
koordinavimą
atsakingas asmuo. JRK
metiniai veiklos planai
ir veiklos ataskaitos,
taip pat pareigybės
aprašymas skelbiami
viešai
(www.neringa.lt).
JRK užtikrintos
galimybės kelti
kvalifikaciją, pagal
realius tobulinimosi
poreikius.

JRK pareigybės
mažai atitinka
Pavyzdinį
savivaldybės
jaunimo reikalų
koordinatoriaus
pareigybės
aprašymą.
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Rekomendacijos
analizės pagrindu išskirti
prioritetines jaunimo
grupes, joms numatyti
specifines priemones.
Ir toliau tęsti sėkmingą
savivaldybės
administracijos padalinių
tarpusavio bei jaunimo
organizacijų ir
savivaldybės
bendradarbiavimo
praktiką, į jaunimo
politikos įgyvendinimą
įtraukiant kuo daugiau
jaunų asmenų.
Rekomenduotina
apsvarstyti poreikį
tyrimams / analizei,
leidžiančiai įvertinti
esamos politikos
įgyvendinimo kryptingumą
bei efektyvumą.

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 dalyvauti11. 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
Detalūs duomenys apie jaunimo dalyvavimą savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją,
vertintojams nebuvo suteikti.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje
Savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių įstaigų sąrašas 5 lentelėje.
5 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos
Eil.
Įstaiga
Nr.
1.
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“
2.
Liudviko Rėzos kultūros centras
3.
Nidos meno kolonija
4.
Thomo Manno memorialinis muziejus
5.
Viešoji įstaiga „Neringa FM“
6.
Viešoji įstaiga „Vėjų nerija“
7.
Viešoji įstaiga „Irklakojis“
8.
Neringos šeimų klubas
9.
Viešoji įstaiga sporto klubas „Neringos kuršiai“
Šaltinis: sudaryta autorių.

11

„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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Savivaldybės teritorijoje veikia Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ ir Liudviko
Rėzos kultūros centras. Abiejuose kultūros centruose veikia įvairūs būreliai: mišrūs chorai,
vokaliniai ansambliai, šokių kolektyvai, folklorinės kapelos, teatro studija ir kita. Neringos
savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka turi 2 padalinius (6 lentelė). Taip pat
savivaldybės teritorijoje veikia 4 sporto klubai. Jų sąrašas pateikiamas lentelėje.
6 lentelė. Neringos savivaldybėje veikiančios kultūros ir sporto organizacijos
Neringos savivaldybės
Neringos kultūros
viešosios bibliotekos
Sporto klubai
centrai
padaliniai
Nidos kultūros ir
Neringos savivaldybės Viešoji įstaiga „Irklakojis“
turizmo informacijos
Viktoro Miliūno
VŠĮ Sporto klubas „Neringos kuršiai“
centras „Agila”,
viešosios bibliotekos
Buriuotojų klubas „Vėtrungis“
Liudviko Rėzos kultūros padaliniai:
Neringos miesto lauko teniso klubas
centras.
Juodkrantės, Preilos.
„Nida Co“
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis viešai prieinamais ir savivaldybės atstovo pateiktais
duomenimis
Detalūs duomenys apie jaunimo dalyvavimo su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje
galimybes vertintojams nebuvo suteikti, tačiau iš turimų duomenų (interviu ir kt.) galima
spręsti, kad jaunimas dalyvauja tik dalies šių organizacijų savivaldoje. Išvardintų organizacijų
atveju, jaunimas yra tikslinė grupė, kuriai skirta vykdoma veikla. Apie su jaunimu dirbančių
organizacijų vykdomus jaunimo poreikių tyrimus jokių duomenų nebuvo gauta.

3.3 Jaunimo veikla
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Neringos savivaldybėje 2011 m. lapkričio pabaigoje
įsikūrė jaunimo organizacija „Neringos šeimų klubas“12.
7 lentelė. Neformalios jaunimo grupės
Neformali jaunimo grupė
Veiklos tikslas
Nidos neformali aktyvaus jaunimo grupė
Jaunimo neformalus ugdymas
Juodkrantės neformali aktyvaus jaunimo grupė
Jaunimo neformalus ugdymas
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis.
Visi apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai manė, kad jaunimui pakanka galimybių
dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje (4 pav.).
Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje
veikloje, apklausos respondentai pažymėjo, kad reikėtų didinti informacijos sklaidą, kadangi
labai trūksta informacijos jaunimui, kuris nepriklauso organizacijoms, o organizacijos apie save
pateikia mažai informacijos. Taip pat reikėtų ugdyti jaunimo sąmoningumą aktyviau dalyvauti
jaunimui skirtoje veikloje.

12

Pasinaudojo Neringos savivaldybės suteikiama parama Jaunimo veiklos programos priemonei „Skatinti bei
remti naujų jaunimo organizacijų kūrimąsi“ skirtomis lėšomis.
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4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite VIENĄ teisingą atsakymą. N=2

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

100,0

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti veikloje

N/N

Tokios veiklos labai mažai

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo
įstaigose, vaikų globos namuose
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Neringoje veikia 2 formaliojo švietimo įstaigos ir dvi
neformaliojo ugdymo įstaigos (Neringos meno mokykla ir Neringos sporto mokykla). Duomenys
apie jaunimo savivaldą šiose įstaigose pateikiami 8-oje lentelėje.
8 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose.
Švietimo įstaigos tipas

Įstaigų
skaičius

Įstaigų, kuriose veikia jaunimo savivalda,
skaičius

Formalaus švietimo įstaiga
2
Organizacijos, teikiančios
2
neformalaus švietimo
paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

2
2

Apibendrinant surinktus duomenis, galima teigti, kad jaunimui yra sudarytos sąlygos dalyvauti
švietimo ir ugdymo įstaigų savivaldoje.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Kaip buvo įvardinta 2 skyriuje, Neringos savivaldybėje jaunimui yra sudarytos sąlygos dalyvauti
formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką (per Jaunimo reikalų tarybos veiklą, kuri atstovauja
jaunimo interesus savivaldybėje). Jaunimo reikalų taryboje jaunimą atstovauja penki asmenys.
Jaunimo atstovų nuomone, pastaraisiais metais ryšys su savivaldybės institucijomis jaunimo
politikos įgyvendinimo klausimais yra susilpnėjęs. Keletas jaunimo atstovų išreiškė norą turėti
galimybę pasisakyti savivaldybės komitetų ir tarybos svarstomais (su jaunimu susijusiais)
klausimais, bet nurodė, kad nėra kviečiami į pasitarimus ir posėdžius, kuriuose sprendžiami
jaunimui aktualūs klausimai. Visgi, toks jų pareiškimas yra tik iš dalies teisingas, nes informacija
apie vyksiančius posėdžius bei juose ketinamus svarstyti klausimus yra skelbiama
www.neringa.lt ir laikraštyje „Vakarų ekspresas“. Savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri.
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Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK funkcijas atliekančiu asmeniu,
interviu dalyvavę respondentai nurodė, kad daugiausia iš JRK gauna ir jai teikia įvairią
informaciją, kartu dalyvauja projektuose prašo paramos, kartu organizuoja bei dalyvauja
renginiuose, teikia pasiūlymus ir klausimus JRT.
5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=2
Teikia informaciją

66,6

Gauna informaciją

66,6

Teikia pasiūlymus

33,3

Įgyvendina projektus

33,3

Nebendradarbiauja
Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Dauguma apklausoje dalyvavusių jaunimo atstovų manė, kad savivaldybė gerai įtraukia jaunimą
priimant su jaunimo veikla susijusius sprendimus.
6 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=2
Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą priimant
sprendimus dėl veiklos, susijusios su jaunimu

2,5

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

1,0

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo atstovų
siūlymus dėl politikos/veiklos tobulinimo

1,0

Jaunimo bendradarbiavimas su savivaldybe
tapo intens yvesnis nuo 2008 m.

1,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant surinktus duomenis, daroma išvada, kad Neringos savivaldybės jaunimo
dalyvavimas savivaldoje yra tarp vidutiniško (savivaldybės administracijos, švietimo įstaigų
lygiu) ir žemo (vietos bendruomenių, įvairių savivaldybės organizacijų lygiu).
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9 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Nenustatyta.
Nerenkami
Šviesti ir mokyti įstaigų ir
dalyvavimas
duomenys apie
organizacijų vadovus ir jaunimą
savivaldoje pagal
jaunimo
apie dalyvavimo savivaldoje
gyvenamąją
dalyvavimą
galimybes.
teritoriją
savivaldoje.
Jaunimo
Nenustatyta.
Nerenkami
Šviesti ir mokyti įstaigų ir
dalyvavimas su
duomenys apie
organizacijų vadovus ir jaunimą
jaunimu dirbančių
jaunimo
apie dalyvavimo savivaldoje
organizacijų
dalyvavimą
galimybes.
savivaldoje
savivaldoje.
Jaunimo veikla
Nenustatyta.
Itin mažas jaunimo Skatinti jaunimo organizacijų
organizacijų
steigimąsi, jaunimo vienijimąsi
skaičius.
pagal bendrus interesus.
Nepakankamai
jaunimo yra
įsitraukę į jaunimo
organizacijų ar
klubų veiklą.
Jaunimo savivalda Formaliojo ugdymo Nenustatyta.
Rinkti ir sisteminti informaciją apie
formaliojo ir
įstaigose veikia
jaunimo dalyvavimą.
neformaliojo
mokinių tarybos.
švietimo įstaigose,
vaikų globos
namuose
Jaunimo
Savivaldybėje veikia JRT sprendimai yra Aktyvinti JRT veiklą. Siekti, kad JRT
dalyvavimas
JRT.
rekomendacinio
posėdžiai išliktų dažni ir
formuojant ir
pobūdžio ir neturi
reguliarūs.
įgyvendinant
lemiančios įtakos
jaunimo politiką
sprendžiant
savivaldybėje
jaunimo
problemas.
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4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui, aptariama, kiek tai susiję su
jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo
politikos uždaviniais savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama finansinė parama.
Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma kitokios paramos formos.
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansinė parama
Pagal Neringos savivaldybės patvirtintą Jaunimo veiklos programą, 2010 metais savivaldybės
administracija jaunimo veiklos projektams finansuoti skyrė 9,5 tūkst. Lt. (iš 2010 metais
Jaunimo veiklos programai vykdyti numatytų 25,0 tūkst. litų). 2011 m. buvo skirta dar mažesnė
suma – 10 lentelėje pateikiama informacija, remiantis Neringos savivaldybės direktoriaus
įsakymu13 dėl Neringos savivaldybės Kultūros ir jaunimo veiklos programos priemonės
„Jaunimo iniciatyvių projektų finansavimas“ konkurso 2011 metais finansuojamų projektų ir
organizacijų sąrašo.
10 lentelė. 2011 m. finansuotų projektų ir organizacijų sąrašas
Organizacija
Projektas
VšĮ „Neringa FM“
„Aš – savanoris“
VšĮ „Nacionalinė moksleivių
„Nacionalinė moksleivių akademija ir
akademija“
Neringos jaunimas“
Nidos kultūros ir turizmo
„Vizualinių menų ir elektroninės muzikos
informacijos centras „Agila“
kompozicijos studija“
Iš viso:
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Suma, Lt
2000
2000
3900
7900

Savivaldybės iš dalies finansuotų jaunimo veiklos projektų ir pateiktų paraiškų santykis: 2011 m.
finansuota – 5, 2010 m. finansuota – 7, pateikta – 7 (2009 m. finansuota – 7, pateikta – 10,
2008 m. finansuota – 8, pateikta – 11).
11 lentelė. Finansuoti ir bendrai finansuoti jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų organizacijų
projektai 2008-2011 m.
Metai
Finansavimas: pilnas / dalinis
Skirtos lėšos, Lt
2008
dalinis
21000 (8 projektai)
2009
dalinis
16960 (7 projektai)
2010
dalinis
9500 (7 projektai)
2011
dalinis
12900 (5 projektai)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis.
Remiantis apklausos duomenimis, savivaldybės lėšomis suorganizuotų renginių (su jaunimu
dirbančioms organizacijoms) skaičius nuo 2008 m. iki 2010 m. buvo lygus 3 (kasmet po vieną), o
2011 m. jis išaugo iki 4.

13

2011 m. balandžio 27 d. Nr.V13-157 įsakymas dėl Neringos savivaldybės Kultūros ir jaunimo veiklos
programos priemonės „Jaunimo iniciatyvių projektų finansavimas“ konkurso 2011 metais finansuojamų
projektų ir organizacijų sąrašo.
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Remiantis interviu duomenimis, su jaunimu dirbantys asmenys yra sunerimę, nes dėl didelio
savivaldybės lėšų stygiaus finansinės ir materialinės paramos gauna nepakankamai.
7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=2
Projektų finansavimu

100,0

Lėšomis, skirtomis padengti administravimo
išlaidas
Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui įsigyti ar
remontuoti
Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo
išlaidas

Nesinaudojome jokia parama

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0 100,0 120,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Vienas apklausos respondentas nurodė, kad sąlygos gauti finansinę paramą nėra sudėtingos,
tačiau su tuo nesutiko neformalios jaunimo grupės. Interviu dalyvavę asmenys akcentavo, jog
neretai savivaldybės finansinės paramos skyrimo tikslai neatitinka jų organizacijų poreikių.
8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=2
Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir jaunimo
politikos sritys, kurias mūsų nuomone
labiausiai reikėtų finansuoti

3,0

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

2,0

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

2,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Taigi, apklausos respondentai savivaldybės administracijos skiriamos finansinės paramos ir jų
organizacijos poreikių atitikimą vertino prastai. Galima daryti prielaidą, kad šis atsakymas nėra
itin reprezentatyvus dėl mažos respondentų imties, visgi, akivaizdu, kad dalis apklausoje
dalyvavusių dėl biurokratinių procedūrų atsisako galimybės gauti savivaldybės skiriamą paramą.
Tuo tarpu šia galimybe besinaudojantys teigia, kad skiriama parama yra nepakankama.
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9 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų proc.
N=2

50,0

Patalpų

Lėšų

25,0

Bendrų veiklų

25,0

Inf ormacijos

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Kaip jau minėta, jaunimo atstovai teigia, kad finansavimo skyrimo tvarka (atskiroms veikloms)
dažniausiai yra komplikuota dėl paraiškų sudėtingumo ir nevienodumo. Taip pat jaunimo
atstovams trūksta argumentų, susijusių su vertinimo rezultatais (kodėl paraiškos atmestos,
kodėl neskirtas finansavimas ir pan.). Akivaizdu, kad, savivaldybėje siekiant padidinti kokybiškų
projektų srautą, reikėtų: gerinti pareiškėjų informavimą, organizuoti mokymą rengti paraiškas,
aiškinti vertinimo rezultatus ir pan.

4.2 Materialinė parama
Savivaldybė nėra perdavusi ilgalaikio turto jaunimo ir su jaunimu dirbančioms įstaigoms ir
organizacijoms. Apie valstybės perduotą ilgalaikį turtą vertintojams duomenų nebuvo pateikta.

4.3 Kitokia parama
2011 m. savivaldybė (kaip partneris) kartu su jaunimo organizacijomis įgyvendino šešis
projektus.
12 lentelė. Bendri savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektai
Bendri savivaldybės ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų
Metai
projektai
2008
Nėra informacijos
2009
Nėra informacijos
2010
Nėra informacijos
2011
Šeši projektai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis.
2011 m. buvo vykdyti 4, su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir specialistų kvalifikacijai
tobulinti skirti, mokymai.
Remiantis apklausos duomenimis, savivaldybėje veikiančios, jaunimą atstovaujančios ar su
jaunimu dirbančios, organizacijos, labiausiai priklauso nuo savivaldybės finansavimo (tiesioginio
ar projektinio) ir nuo iš labdaros ar paramos fondų gaunamų lėšų. Jaunimą atstovaujančios
organizacijos nario mokesčio nerenka.
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10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=2
83,3

Labdaros, paramos
Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)

50,0

Lietuvos fondų, kitų NVO

33,3

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

33,3

Užsienio šalių fondų
Šalies valdžios institucijų
Iš organizacijos uždirbtų lėšų
Iš organizacijos nario mokesčio
ES struktūrinės paramos fondų
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados.
 Pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai dėl ribotų finansinių
galimybių pastaraisiais metais yra sumažėjusi.
 Antra, savivaldybė turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo NVO projektų srauto kūrimą –
šviesti jaunimo organizacijas apie savivaldybės prioritetus ir galimybes gauti
savivaldybės paramą, mokyti rengti paraiškas, siekti geresnio jaunimo poreikių ir
savivaldybės prioritetų suderinamumo ir papildomumo.
13 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Parama
jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė
Savivaldybės biudžeto
Dėl ribotų finansinių
Savivaldybei reikėtų gerinti
parama
asignavimų plane
galimybių savivaldybės pareiškėjų informavimą,
pastaruosius keletą metų parama jaunimo
mokymą, vertinimo
yra ir eilutė jaunimo
organizacijos ir
rezultatų aiškinimą ir kitą
iniciatyvoms finansuoti.
projektams yra
komunikavimą, siekiant
sumenkusi.
padidinti kokybiškų projektų
Materialinė
Nenustatyta.
Materialinės paramos srautą savivaldybėje.
Būtina diferencijuoti
parama
poreikis (pirmiausia
finansinę paramą pagal
patalpų išlaikymui, jų
tikslines grupes: vietos
remontui, panaudai)
bendruomenėms,
yra didelis.
neformalioms jaunimo
Kitokia parama
Nenustatyta.
Jaunimo
organizacijose trūksta grupėms ar jaunimo
klubams, bei savivaldybės
žinių ir kompetencijų
dalyvauti nacionalinio įsteigtoms organizacijoms.
ir tarptautinio lygmens Savivaldybėje reikėtų
skatinti filantropinę paramą
projektuose.
jaunimui. Verslo įmonės ar
Savivaldybė turėtų
žymesni asmenys galėtų
imtis didesnės
iniciatyvos inicijuojant būti kviečiami prisidėti
tokius projektus kartu įgyvendinant jaunimui
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Parama
jaunimui
(3 Metodikos
indikatorius)

Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
Stipriosios sritys

Tobulintinos sritys
su jaunimu, juos
mokant rengti
paraiškas, įsitraukiant į
nacionalinius ir
tarptautinius tinklus.
Verslo parama
jaunimui dėl
ekonominio
sunkmečio yra
sumenkusi.
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Rekomendacijos
skirtus projektus, už tai
skiriant tam tikrą įvertinimą
(įmonės vardu pavadinta
sporto aikštelė ar pan.) arba
įgyvendinant barterinius
mainus (už paramą jaunimo
veiklai jaunimo atstovai
galėtų atlikti tam tikras
užduotis įmonėse).

5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla,
skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė;
 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija;
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Neringos savivaldybė jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų bei specialistų tarpe biudžeto lėšomis vykdo mokymų ir konsultavimo
poreikių tyrimus. 2011 m. savivaldybė finansavo tris su jaunimu dirbančių asmenų
bendradarbiavimo stiprinimui skirtus projektus. JRK nuomone, su jaunimu dirbančių asmenų
kvalifikacijos tobulinimo poreikiai apima jaunimo politikos plėtrą, naujų neformalaus ugdymo
metodų pristatymą ir supažindinimą su tarptautinio bendradarbiavimo programų teikiamomis
galimybėmis.
Interviu duomenimis, savivaldybė organizuoja ir finansuoja jaunimui skirtus mokymus ir
konsultavimą – pavyzdžiui, nuo 2008 m. kasmet organizuojamas Jaunimo forumas, 2011 m.
surengtas pasidalijimo gerąja patirtimi susitikimas su Klaipėdos apskritojo stalo atstovais.
11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc. N=2
Grupinius metodus
Aktyvų dalyvavimą
Neformalų bendravimą

50,0

Nekonkurencinės
aplinkos kūrimą

50,0

Mokymąsi iš patirties
Kita
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Remiantis apklausos duomenimis, su jaunimu dirbančios organizacijos nuolat neformalaus
ugdymo mokymų (jaunimui) nevykdo ir jaunimo mokymo poreikių netiria. Populiariausi jų
taikomi neformalaus mokymo metodai – nekonkurencinės aplinkos kūrimas ir neformalus
bendravimas (11 pav.).
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5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindiniai savivaldybėje su jaunimu dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje
išvardintų organizacijų ar klubų vadovai. Atlikti interviu parodė, kad šie asmenys yra
pakankamai iniciatyvūs ir aktyvūs ne vien organizuojant ir vykdant jaunimo neformalaus
ugdymo veiklas, bet ir identifikuojant jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo būdų.

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla Neringos savivaldybėje neapsiriboja tik
pačių organizacijų ir klubų iniciatyvomis, kurios įgyvendinamos neturint pakankamo
finansavimo. JRK teigimu, savivaldybė vykdo jaunimo mokymo poreikių tyrimus, kurių rezultatų
pagrindu yra pasitelkiami profesionalūs dėstytojai ar mokytojai, padedantys užtikrinti mokymų
kokybę ir geresnį mokymų turinio atitikimą jaunimo poreikiams.
Visgi, didžioji dalis apklausos respondentų manė, kad savivaldybėje neformalaus ugdymo
(jaunimui) nepakanka. Atsakydami į klausimą, kokie savivaldybėje yra jaunimo poreikiai
neformaliam mokymui ir konsultavimui, dalis respondentų teigė, jog daugeliui pabaigus
bendrojo lavinimo mokyklą trūksta pasirengimo tolimesniam mokymuisi ar darbui..
12 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui,
Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=2
Taip, bet ne visiems
prieinama

Ne, nepakanka

50,0

Taip

50,0

N/N

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Vertintojų žiniomis, savivaldybė remia programas, priemones ir projektus, užtikrinančius
jaunimo neformalaus ugdymo srityje dirbančių asmenų apsikeitimą informacija ir patirtimi
(pavyzdžiui, 2008 m. deklaruota 1 iniciatyva, 2009 m. – 1 iniciatyva (skirta 2500 Lt), 2010 m. – 1
iniciatyva (skirta 1000 Lt) ir 2011 m. – 2 iniciatyvos (skirta 1000 Lt). Tai rodo, kad jaunimo
organizacijų atstovai bendradarbiauja ir keičiasi informacija. Neringoje gausu renginių ir nereti
neformalūs susibūrimai, kuriuose jauni žmonės ne vien vykdo nustatytas užduotis – šiuose
renginiuose svarstomos naujų iniciatyvų galimybės bei galimo bendradarbiavimo perspektyvos.

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 4 Metodikos
indikatorių.
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14 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
neformalus
ugdymas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
mokymai ir
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai
Kelios
Nėra sistemingų
Jaunimo neformalus ugdymas
ir konsultavimas
organizacijos
mokymų poreikio
turėtų išlikti svarbiu savivaldybės
savivaldybėje
vertinimų.
jaunimo politikos prioritetu.
vykdo
Atsižvelgiant į ribotas finansines
neformalaus
savivaldybės galimybes,
ugdymo ir
neformaliam švietimui turėtų būti
švietimo veiklas.
išnaudojamos nacionalinio
projektinio finansavimo galimybės,
potencialiai jungiantis su kitomis
savivaldybėmis.
Turėtų būti sistemingai tiriami
jaunimo mokymo ir ugdymo
poreikiai, pradedant nuo vidurinio
lavinimo mokyklų.
Asmenys, dirbantys Bent keli jaunimo JRK įgaliojimai
Įsteigti JRK pareigybę savivaldybėje,
su jaunimu
klubų vadovai yra nepalieka
dirbančiam asmeniui priskiriant
suinteresuoti
pakankamai laiko
išimtinai JRK funkcijas.
gerinti jaunimo
būti tarpininku
neformalaus
tarp jaunimo
ugdymo situaciją. interesų grupių ir
Jie aktyviai ieško
savivaldybės
su savivaldybe
struktūrinių
bendradarbiavimo padalinių ar
būdų ir galimybių. vadovų.
Jaunimo
Yra pavienės
Atitikimas
Įgyvendinti aukščiau aprašytas
neformalaus
neformalaus
poreikiams šiuo
rekomendacijas.
ugdymo padėtis
ugdymo veiklos ir metu yra vidutinis,
projektai.
nors neformalaus
ugdymo veiklų
netrūksta, poreikiai
tiriami menkai.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla;
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Savivaldybė apie savo veiklą jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas informuoja
savivaldybės interneto tinklalapyje bei per socialinius tinklus. Informaciją, apie savo bei su
jaunimu dirbančių organizacijų veiklą ir įvairius renginius, savivaldybė taip pat talpina vietinėje
spaudoje. Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės, dauguma
respondentų pažymėjo informaciją apie savivaldybės įgyvendinamus (jaunimui skirtus)
projektus, bei jaunimui aktualius renginius. Vienas apklausos respondentas nurodė, kad iš
savivaldybės negauna jokios informacijos (13 pav.), bet tai greičiau sietina su tuo, kad tikslingai
neieško, nei su tuo, kad tokios informacijos nėra – savivaldybės svetainėje tokia informacija
talpinama, informacijos taip pat galima pasiteirauti paskambinus JRK arba jai parašius
elektroninį laišką.
13 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Atsakymų proc. N=2
Kita (negauname informacijos apie įgyvendinamus projektus
jaunimui, nei apie jaunimui aktualius sprendimus)

50,0

50,0

Jaunimui aktualius renginius

Savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais
klausimais

Projektų finansavimo galimybes

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės negauname

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės interneto svetainėje nėra sudėtinga rasti JRK kontaktinę informaciją, juolab, kad
asmuo, kuriam priskirtos šios funkcijos, oficialiai dirba savivaldybės administracijos Kultūros
skyriaus vyr. specialiste, kuruojančia jaunimo politikos sritį. Visgi, dauguma respondentų
savivaldybės informacijos išsamumą vertino pakankamai prastai (14 pav.).
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14 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=2
Mažai

50,0

Vidutiniškai

50,0

Pakankamai išsamiai

N/N

Labai prastai

Labai išsamiai
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Respondentų nuomone, geriausi informavimo būdai yra informacijos teikimas el. paštu bei
sklaida neformaliais kanalais (15 pav.).
15 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų proc.
N=2
Neformaliais kanalais

50,0

El. paštu iš jaunimo reikalų koordinatoriaus (-ės)

50,0

Savivaldybės internetinėje svetainėje
Per informacinius renginius
Kita
Iš plakatų ir skrajučių
Iš informacijos vietinėje spaudoje
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Respondentai pažymėjo, kad labai trūksta informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais (16 pav.). Interviu duomenimis, jaunimui
taip pat stinga informacijos apie jaunimo veiklos galimybes savivaldybėje, savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui, projektų finansavimo galimybes.
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16 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=2
Informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais
klausimais,

50,0

Informacijos apie projektų finansavimo
galimybes,

25,0

Informacijos apie savivaldybės įgyvendinamus
projektus jaunimui,

25,0

Informacijos apie jaunimui aktualius renginius

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Remiantis interviu duomenimis, jaunimo veikla yra pristatoma jaunimui organizuojamuose
renginiuose. Tuo tarpu dauguma jaunuolių nėra aktyvūs ir patys informacijos neieško.
Remiantis apklausos duomenimis, kitos organizacijos (ne savivaldybės administracija) apie
jaunimo veiklos galimybes jaunuolius dažniausiai informuoja interneto svetainėse ir
neformaliais informacijos sklaidos kanalais (17 pav.).
17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? N=2
Neformaliais kanalais

83,3

El. paštu

83,3

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose svetainėse

33,3

Vietinėje spaudoje
Savo internetinėje svetainėje
Plakatais ir skrajutėmis
Per informacinius renginius
0,0

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

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kaip gerinti jaunimo informuotumą, apklausos respondentai neturėjo
išsamių ar inovatyvių pasiūlymų, tačiau siūlė jaunus asmenis daugiau informuoti mokyklose,
per mokytojus.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Apie jaunimo politikos įgyvendinimą, jaunimui ir jaunimo organizacijoms aktualius įvykius
(renginius, kvietimus teikti paraiškas projektų konkursams, tarptautinių mainų programoms),
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bei apie jaunimo veiklą, jaunimą pakankamai gerai informuoja savivaldybės tinklalapis
www.neringa.lt, kuriame yra atskira skiltis jaunimui skirtai informacijai. Kitų (2012 m.) metų
pradžioje turi startuoti naujas savivaldybės tinklapis, kuriame informacija bus dar išsamesnė.
Jaunimo klubai ir organizacijos aktualią informaciją talpina interneto svetainėse (jei tokias turi),
o mokyklų savivaldos leidžia savo informacinius laikraštukus ar sienlaikraščius.
Galima teigti, kad aukščiau išvardinti jaunimui aktualios informacijos sklaidos kanalai yra
pakankami. Visgi, dalis interviu dalyvavusių asmenų daugiau informacijos pageidautų vietinėje
žiniasklaidoje, kai tuo tarpu, apklausoje dalyvavusių jaunimo atstovų nuomone, vietinė
žiniasklaida gana vidutiniškai pristato jaunimo tematika, o jaunimo problemas analizuoja
palyginus prastai (18 pav.).
18 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=2
Plačiai ir visapusiškai
pristatoma jaunimo
tematika

3,0

Pristatomos aktualios
jaunimo ir jaunimui skirtos
iniciatyvos

2,0

Analizuojamos jaunimo
problemos

1,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimo atstovai bendradarbiauja su žiniasklaida
teikdami vietos jaunimui aktualią informaciją.

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, galima teigti, kad Neringos savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo
informavimo priemonės, bet šių priemonių efektyvumas yra nepakankamas. Taip pat mažai
efektyvus informavimas per savivaldybės tinklalapį – jaunuoliai nežino, kaip ir kur jiems
reikiamos informacijos ieškoti. Efektyviausias būdas - informavimas per socialinius tinklus ir el.
paštu (jaunimo organizacijų atveju) bei neformaliais kanalais.
15 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Bendroji informacija
Jaunimui trūksta
Galbūt reikėtų sukurti
informavimas apie yra pateikiama
informacijos apie
atskirą tinklalapį
jaunimo politiką
savivaldybės interneto jaunimui aktualių
jaunimui ir viešinti šio
svetainėje.
problemų sprendimą ir
tinklalapio adresą.
veiklos finansavimo
Savivaldybė turėtų
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Jaunimo
informavimas
(6 Metodikos
indikatorius)

Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
jaunimą apie jaunimo politiką.
Stipriosios sritys

Jaunimo veiklos
žinomumas

Jaunimo leidiniai

Erdvė jaunimui
vietinėje
žiniasklaidoje

Apie vykdomą veiklą
savo svetainėse
skelbia jaunimo
organizacijos ir klubai.
Visų jų sąrašas
pateikiamas
savivaldybės
svetainėje.
Mokyklose yra
leidžiami vidiniai
laikraštukai ar
sienlaikraščiai.
Jauni asmenys gali
kreiptis pagalbos į
vietinių laikraščių
korespondentus, ar
patys rengti
straipsnius, kurie gali
būti teikiami laikraščių
redakcijoms.

Tobulintinos sritys
galimybes; informacija
svetainėje pasiekia tik
aktyvų jaunimą.
Informacija, jaunimo
organizacijų teigimu,
menkai pasiekia neaktyvų
jaunimą.

Rekomendacijos
dažniau atnaujinti
jaunimui skirtos
informacijos pateikimą
savivaldybės
tinklalapyje, svetainėje
talpinti įvairesnę aktualią
informaciją.
Jaunimą reikėtų daugiau
informuoti apie
nacionalines, regionines,
savivaldybės projektų
finansavimo galimybes,
Savivaldybės laikraštyje
suteikiant informaciją iš
galėtų būti dažniau
anksto, kviečiant į
analizuojama jaunimo
informacinius renginius,
problematika.
Informacijos apie jaunimo konsultacijas, mokymus.
straipsnių publikavimo
galimybes stygius.
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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
Neringos savivaldybėje pagrindinė, jaunimo politiką integruojanti struktūra yra Jaunimo reikalų
taryba, kurios 5 nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 5 – jaunimo organizacijų atstovai.
JRT nuostatuose numatyta posėdžius šaukti prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.
Jaunimo atstovai savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) ir JRT posėdžiuose dalyvauja retai,
tačiau, remiantis interviu duomenimis, norėtų būti kviečiami bei turėti galimybę pasisakyti
jaunimo klausimais, ir tokiu būdu prisidėti prie sprendimų priėmimo. Savivaldybės
administracijos atstovai iš jaunimo taip pat tikisi didesnio aktyvumo formuojant ir įgyvendinant
jaunimo politiką, nes jaunimas nėra pakankamai aktyvus ir per mažai reiškia savo nuomonę
įvairiais klausimais, neteikia pasiūlymų.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai – bendradarbiaujant
savivaldybės padaliniams, jaunimo tematiką integruojant į sektorines politikos sritis. Jaunimo
politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės Kultūros, Socialinės paramos ir vaiko
teisių apsaugos, Švietimo ir sporto skyrių tiesiogines funkcijas.
Pagal poreikį, skyriai bendradarbiauja svarstant įvairius jaunimo klausimus, rengiant projektus,
organizuojant renginius.
Atsakydami į apklausos klausimą, ar jaunimo politikos prioritetai ir priemonės įvardinti
savivaldybės strateginiame plane bei savivaldybės skyrių veiklos planuose, savivaldybės
administracijos atstovai pažymėjo, kad jaunimo politika atsispindi savivaldybės strateginiame
plane (numatytos atskiros priemonės jaunimui), jaunimą liečiantys klausimai svarstomi
savivaldybės tarybos posėdžiuose.
Remiantis apklausos duomenimis, skirtingų savivaldybės skyrių atstovai dažniausiai
bendradarbiauja dalyvaudami JRT veikloje, įgyvendindami bendrus jaunimui skirtus projektus,
rengdami savivaldybės strateginį planą ir kt. (19 pav.)
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19 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje
įgyvendindami jaunimo politiką? Proc. atsakiusiųjų. N=2
45,0

Rengdami savivaldybės strateginį planą

Rengdami bendrus jaunimui skirtus projektus

45,
0

Dalyvaudami savivaldybės tarybos posėdžiuose

45,0

45,
0

Dalyvaudami Jaunimo reikalų tarybos veikloje
Rengdami jaunimo politikos įgyvendinimą
reglamentuojančius teisės aktus

20,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima daryti išvadą, kad tarpžinybinis ir
tarpsektorinis bendradarbiavimas jaunimo politikos įgyvendinimo srityje yra vykdomas
nepakankamai efektyviai – tai greičiau yra tiesiog kasdieninis darbas negu tikslinga jaunimui
aktualių problemų sprendinių paieška.
Duomenų apie jauniems žmonėms skirtus projektus, kuriuose savivaldybė bendradarbiautų
įgyvendindama novatoriškas veikslas / projektus su kitomis įstaigomis, vertintojams nebuvo
pateikta.

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

33

Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui14. Iš savivaldybės administracijos atstovų nebuvo gauta jokių
duomenų apie savivaldybės administracijos (ne jaunimo organizacijų) dalyvavimą
nacionaliniuose ar tarptautiniuose jaunimo problemų sprendimui skirtuose projektuose.

Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybės įgyvendinamos jaunimo
politikos priemonės (tiek, kiek jų yra) vidutiniškai atitinka nacionalinės jaunimo politikos
prioritetus.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 7 Metodikos
indikatorių.
16 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Savivaldybėje veikia Palyginti maži JRT
Stiprinti JRT veiklą ir
integruojančios
pariteto principu
veiklos įgaliojimai ir
įgaliojimus, susieti JRT veiklą
struktūros
sudaryta Jaunimo
įtaka savivaldybės
su JRK metinės veiklos
reikalų taryba.
politikos formavimui. programos formavimu ir
Menkas JRT
įgyvendinimu.
aktyvumas – JRT
Toliau formuoti metinius JRT
pateikia mažai
veiklos planus ir priskirti
prašymų, formuluoja
atsakomybę už jų
mažai rekomendacijų. įgyvendinimą JRT nariams.
JRT nariai patys turėtų
aktyviau naudotis
suteikiamomis galimybėmis,
su kuriomis turėtų būti
supažindinami.
Jaunimo politikos
Jaunimo politikos
Ne visi skyriai išskiria
Galima būtų plėsti JRT,
integravimas
priemonės
jaunimo politikos
įtraukiant ir kitų savivaldybės
savivaldybės
numatytos
klausimus tarp savo
skyrių atstovus, siekiant kad
strateginiuose
strateginiame
veiklos prioritetų.
jaunimo politikos
dokumentuose ir
savivaldybės plane ir
įgyvendinimas apimtų visas
įvairių sričių veiklų atskirų skyrių veiklos
jaunimui svarbias viešosios
programose,
planuose.
politikos sritis (aktualiausios
planuose
sritys: užimtumas, būstas,
verslo skatinimas, socialinė
apsauga).

14

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

Savivaldybės
įgyvendinamų
programų ir
priemonių
atitikimas
nacionalinės
jaunimo politikos
prioritetams

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

Stipriosios sritys
Veikia tarpžinybinis
Kultūros, švietimo,
jaunimo ir sporto
komitetas,
susijusiais su
jaunimui aktualiais
klausimais.

Tobulintinos sritys
Be JRT ir minėto
komiteto, tiesiogiai
jaunimo klausimams
skirtų tarpžinybinių
tinklų nėra.
Tarpžinybinėse
komisijose ir darbo
grupėse jaunimo
atstovai nedalyvauja.

Nenustatyta.

Įgyvendinami
projektai
nepakankamai grįsti
jaunimo poreikių
tyrimais.
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Rekomendacijos
JRT posėdžių metu įvertinti
poreikius kurti atskiras darbo
grupes jaunimo klausimų
sprendimui (pvz., jaunimo
užimtumo skatinimui).
Apsvarstyti galimybes ir
poreikius jaunimo atstovus
įtraukti į jau veikiančias
tarpžinybines darbo grupes ir
tinklus.
Reikėtų diegti jaunimo
poreikių tyrimų sistemą,
aktyvinti jaunimo organizacijas
jas įtraukiant į rengiamus ir
įgyvendinamus projektus.

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 būdais15. 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. 17 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.
17 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.

15

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
Vertinimo metu Neringos savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos
tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. Tačiau savivaldybė turi
galimybę užsakyti tyrimus viešųjų pirkimų būdu iš nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybėse
veikiančių kompetentingų organizacijų ar ekspertų, arba ugdyti vietinę kompetenciją atliekant
tyrimus. Pastaruoju metu yra atliktas pakankamai reprezentatyvus tyrimas, tačiau vertinimo
metu šio tyrimo rezultatai dar nebuvo gauti.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, atskiros jaunimo situacijos stebėsenos sistemos
savivaldybėje nėra. Kita vertus, remiantis interviu su JRK duomenimis, savivaldybėje yra
kaupiami tam tikri duomenys apie jaunimo situaciją. Yra renkama informacija apie jaunimo
organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas bei kontaktiniai duomenys, taip pat duomenys apie tai,
kiek lėšų jaunimo projektams skiriama. Iki šiol visi duomenys buvo skelbiami savivaldybės
interneto svetainėje ir laisvai prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. Įvairūs duomenys
apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą renkami ir teikiami Jaunimo reikalų
departamentui.
Apibendrinant, Neringos savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo situacijos
ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai; dėl dažnos JRK funkcijas atliekančių asmenų
kaitos iki šiol nebuvo vykdomi ilgos trukmės (raidos) tyrimai (palyginant naujus duomenis su
anksčiau surinktais). Kita vertus, įvairūs išsamūs duomenys apie jaunimo politikos įgyvendinimą
renkami ad hoc ir teikiami Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. JRK pareigas einantis asmuo šiuos duomenis galėtų sisteminti, skelbti, analizuoti,
lyginti pamečiui ir tokiu būdu naudoti sprendimų priėmimui savivaldybėje.
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8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama (ar ieškoma geriausių
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir / ar išoriniai vertinimai / įsivertinimai
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose); ar įgyvendinant jaunimo politiką vyksta gerosios
praktikos sklaida.
atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex
ante – išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Galima teigti,
kad JP įgyvendinimo vertinimo naudojimas jaunimo politikos tobulinimui Neringos
savivaldybėje nėra naudojama praktika. Kita vertus, JRK nurodė, kad vykdo kasmetinius vidinius
savo veiklos įsivertinimus.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Neringos savivaldybėje kol kas neįsitvirtino
duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija būdinga ir
kitoms viešosios politikos sritims, taip pat kitoms savivaldybėms. Viena akivaizdžiausių
problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, ir jie renkami nesistemingai
(nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui). Tačiau pagrindinė problema yra analitinės
funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas – ši funkcija nėra sistemingai vykdoma.
Atsakant į apklausos klausimą, ar naudojasi savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą,
nei vienas iš apklausoje dalyvavusių jaunimo atstovų nenurodė, kad jų atstovaujama
organizacija tokiais duomenimis naudojasi (20 pav.). Savivaldybės administracijos atstovai
nurodė, kad tam tikri duomenys naudojami ruošiant medžiagą JRT posėdžiams ir yra naudingi
svarstant jaunimui aktualių problemų galimus sprendimus, lėšų (finansavimui) poreikį ir pan.
20 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc. atsakiusiųjų.
N=2
Ne, nes nėra poreikio
jais naudotis

100,0

Ne, nes savivaldybė jų
nesuteikia
/neprieinami
Ne, nes nežinau jog
tokių esama

Taip

0,0

20,0

40,0

60,0

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
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80,0

100,0

120,0

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastarųjų trejų metų laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys,
ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus
metus Neringos savivaldybėje buvo įdiegti šie pokyčiai ar naujovės:
 savivaldybės strateginiame plane atsirado nauja priemonė „Skatinti bei remti naujų
jaunimo organizacijų kūrimąsi“;
 bus atliktas Neringos savivaldybės jaunimo situacijos sociologinis tyrimas;
 parengtas Neringos savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos projektas;
 parengtas naujas studijų rėmimo konkurso nuostatų projektas.
Vis dėlto, į apklausos klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybėje buvo įdiegta
esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių, respondentai atsakė neigiamai.
Šiai išvadai pritaria dauguma suinteresuotųjų šalių – tiek jaunimo, tiek savivaldybės
administracijos atstovai.
Inovacijos per 3 pastaruosius metus nebuvo diegtos dėl kadrų kaitos. Taip pat nebuvo atlikti
sociologiniai tyrimai, kuriais remiantis, būtų galima inicijuoti tokių inovacijų diegimą.
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.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 5 ir 8
Metodikos indikatorius.
18 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
inovacijos
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
(5 ir 8 Metodikos
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.
indikatoriai)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Vertintu laikotarpiu Savivaldybėje
Savivaldybėje būtina diegti
klausimais
atliktas vienas
sistemingi tyrimai ir
sistemingą jaunimo politikos
vykdytojai. Tyrimų
tyrimas.
vertinimai jaunimo
stebėseną ir vertinimą.
įvairovė, kokybė ir
politikos srityje nėra
Pirma, būtina sudaryti
naudingumas
atliekami. Trūksta
jaunimo situacijos rodiklių
kokybiškus tyrimus
sąrašą, jį kasmet atnaujinti ir
galinčių atlikti
viešinti. Jaunimo rodikliai turi
organizacijų.
būti sudaromi atsižvelgiant į
įvairių skyrių poreikius, juos
Duomenys apie
Renkami
Neįdiegta sisteminga
renkant bendradarbiaujama
jaunimą
duomenys apie
jaunimo poreikių
su įvairiomis savivaldybėje
jaunimą.
stebėsena.
veikiančiomis organizacijomis.
Jaunimo politikos
Vertinamos
Nenustatyta.
Būtina diegti sistemingus
įgyvendinimo
administracijos
jaunimo poreikių tyrimus,
vertinimas
skyrių veiklos
kuriuos atlikti kasmet, siekiant
ataskaitos.
39

Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)
Tyrimų rezultatų ir
kitų duomenų
panaudojimas

Inovacijų taikymas
ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Renkami
duomenys
naudojami
formuojant
savivaldybės
strateginį planą,
programas ir skyrių
planus.

Teigiami pokyčiai
savivaldybės
jaunimo politikos
įgyvendinimo
srityje.

Tobulintinos sritys
Nesant sistemingos
jaunimo poreikių
stebėsenos ir tyrimų,
jaunimo politikos
formavimui
savivaldybėje, tikėtina,
nėra pakankamo
pagrindo
aktualiausiems
sprendimams priimti ar
neatidėliotinoms
priemonėms inicijuoti /
diegti.
Nediegiamos
inovacijos.
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Rekomendacijos
duomenų palyginamumo,
situacijos pokyčių įvertinimo.
Tam JRT turėtų išskirti
svarbiausių tyrimo klausimų
sąrašą, pasitelkti tinkamus
tyrimo metodus (pavyzdžiui,
savivaldybėje įdiegti apklausų
įrankį), naudotis jaunimo
organizacijų pagalba.
Savivaldybėje įgyvendinama
jaunimo politika turėtų būti
kasmet vertinama pagal
numatytus produkto ir
rezultato rodiklius; o kas
keturis–penkis metus turėtų
būti atliekamas poveikio
vertinimas (vertinama įtaka
numatytiems efekto
kriterijams). Poveikio
vertinimas turėtų būti
siejamas su savivaldybės
strateginio plano
įgyvendinimo pabaiga ir naujo
plano formavimo pradžia,
siekiant tinkamai atsižvelgti į
vertinimo rezultatus.
Politikos įgyvendinimo
vertinimui savivaldybė turėtų
numatyti reikiamus finansinius
išteklius.

9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Neringos savivaldybė bendradarbiauja su šių užsienio šalių miestų partnerių savivaldybėmis:
Fehmarn (Vokietija), Leba (Lenkija), Zelenogradsk (Kaliningrado sritis), Saulkraasti (Latvija),
Saaremų salos – Muhu (Estija).
Savivaldybės atstovų nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir jo metu įgytos žinios bei
praktika yra labai svarbi savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui bei įgyvendinimo
tobulinimui. Vis tik, jaunimo nuomone, prioritetu turėtų išlikti tiesioginis vietinių savivaldybės
institucijų bei nevyriausybinių organizacijų veiklos (jaunimo politikos srityje) stiprinimas.
Tarptautinio bendradarbiavimo veikla savivaldybėje yra gana išplėtota, jai skiriamas prioritetas,
atsakingi savivaldybės darbuotojai daug dėmesio skiria tarptautiškumo skatinimui. Vis dėlto, dėl
žinių ir kompetencijos trūkumų jaunimas palyginti menkai pasinaudoja tarptautinio
bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, laiko jas mažiau aktualiomis. Daugiau ar
detalesnių duomenų apie savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje
vertintojams nebuvo pateikta.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 9 Metodikos
indikatorių.
19 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai
ir
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
bendradarbiavimas
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
(9 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas
Tarptautiniai
Dėl žinių ir
Pirma, reikėtų kuo geriau išnaudoti
su kitomis šalimis
ryšiai su
kompetencijos
tarptautinio bendradarbiavimo
jaunimo politikos
užsienio šalių
trūkumų jaunimas galimybes savivaldybės
įgyvendinimo
miestų
palyginti menkai
administracijos darbuotojų, bei
klausimais
partnerių
pasinaudoja
savivaldybės institucijų, dirbančių su
savivaldybėmis. tarptautinio
jaunimu, atstovų kompetencijai
bendradarbiavimo stiprinti ir susipažinti su gerąja
teikiamomis
užsienio šalių patirtimi sprendžiant
galimybėmis, laiko jaunimo problemas, formuojant ir
jas mažiau
įgyvendinant jaunimo politiką.
aktualiomis.
Antra, ši kompetencija ir patirtis
turėtų būti panaudojama sprendžiant
jaunimui aktualiausius klausimus,
remiantis sistemingai vykdomais
jaunimo poreikių tyrimais.
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10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų.
Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į
Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos įgyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus:
 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo
organizacijų;
 jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms grupėms;
 efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos sprendimas.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, sėkmingos praktikos pavyzdžiais Neringos
savivaldybėje galima laikyti šiuos projektus ir jaunimui skirtas iniciatyvas:
 savivaldybės finansuotas neformalios jaunimo grupės projektas „Audiovizualinių menų
ir elektroninės muzikos studija“;
 Neringos savivaldybės įstaigoje Nidos Kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“
įkurta studija yra skirta alternatyvią muziką ir video projektus kuriančiam jaunimui;
 mokyklose pradėtas vykdyti visuomenines iniciatyvas skatinantis projektas „Piliečio
žadintuvas“;
 strateginiame plane suformuota nauja JP įgyvendinimo priemonė „Skatinti bei remti
naujų jaunimo organizacijų kūrimąsi“.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (21 pav.).
21 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka
nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo
situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis
bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika iš esmės atitinka nacionalinės jaunimo
politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra palyginti nedidelis (esamų
priemonių nepakanka rezultatams pasiekti).
Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką daugiau dėmesio skirti šioms sritims:
 Jaunimo užimtumo ir aktyvumo skatinimui (orientuojantis ne tik į aktyvų, bet ir
neaktyvų, probleminį, socialiai pažeidžiamą jaunimą);
 Jaunimo įdarbinimo galimybių didinimui;
 Jaunimo verslumo skatinimui.
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Neringos savivaldybė yra vertinama vidutiniškai-gerai16.

16

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastaividutiniškai“ ir „labai gerai“.
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Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra pakankamai integruoti į kitas viešosios politikos
sritis – jie atsispindi savivaldybės strateginiame plane ir savivaldybės administracijos skyrių
planuose. Institucinė partnerystė daugiausia įgyvendinama per pariteto principu suformuotą
Jaunimo reikalų tarybą. Tarpžinybinis bendradarbiavimas vystomas savivaldybėje veikiančiose
darbo grupėse ir komisijose, tačiau atskirai jaunimo klausimams spręsti sukurtų darbo grupių
nėra. Veikiančiose darbo grupėse jaunimo atstovai nedalyvauja. Pagal šį kriterijų Neringos
savivaldybė yra vertinama silpnai-vidutiniškai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Lyginant su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Neringos savivaldybėje jaunimo
dalyvavimo įgyvendinant jaunimo politiką lygis yra vertinamas silpnai-vidutiniškai.
Savivaldybėje yra sukurtas ir teisės aktais reglamentuotas mechanizmas užtikrinantis galimybę
suinteresuotoms šalims, t.y. jaunimo atstovams bei prie JP įgyvendinimo prisidedantiems
savivaldybės administracijos atstovams įsitraukti į JP įgyvendinimo procesus – savivaldybėje
veikia Jaunimo reikalų taryba. Visgi, Jaunimo reikalų tarybos veikla galėtų būti aktyvinama,
tarybai galėtų būti suteikti didesni įgaliojimai. JRT dalyvaujančių jaunimo organizacijų atstovų
aktyvumas nėra pakankamas; šiuos atstovus būtina mokyti, aktyvinti jų veiklą.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Jaunimo politikos informuotumas savivaldybėje yra vidutinio lygio. JRK pastangomis
savivaldybėje yra renkami duomenys apie jaunimą ir veikiančias jaunimo organizacijas. Visgi,
savivaldybėje neveikia sisteminga jaunimo situacijos ir poreikių stebėsenos sistema, bei tyrimų
ir vertinimo sistema. Per pastaruosius trejus metus yra atliktas vienas reprezentatyvus jaunimo
situacijos tyrimas, visgi, savivaldybėje būtina nuosekliai stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir
jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą. Detalios išvados ir rekomendacijos, kaip tai
įgyvendinti pateiktos 8.6 skyriuje. Pagal šį kriterijų Neringos savivaldybė yra vertinama silpnaividutiniškai.

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

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Neringos savivaldybėje sudarytos pagrindinės prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui: veikia
Jaunimo reikalų taryba, JRK. Minusas yra tai, kad dėl priskirtų kitų, su JP įgyvendinimu
nesusijusių funkcijų, JRK jaunimo reikalų koordinavimui skiria tik didesnę dalį savo darbo laiko.
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Nors savivaldybėje nėra atskiros, struktūriniam padaliniui nepriklausančios, JRK pareigybės,
patvirtinti JRK pareiginiai nuostatai JRK atsakomybę apibrėžia pakankamai aiškiai. Siekiant
pagerinti prielaidas sėkmingam savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui, reikėtų stiprinti ir
aktyvinti JRT veiklą. Be to, jaunimo veiklai stiprinti ir jaunimo politikai įgyvendinti skiriami
finansiniai ištekliai galėtų būti didesni. Detalios išvados ir rekomendacijos pateikiamos
atskiruose vertinimo ataskaitos skyriuose. Per pastaruosius trejus metus prielaidos jaunimo
politikos įgyvendinimui šiek tiek pagerėjo, dėl to Neringos savivaldybė pagal šį kriterijų yra
vertinama vidutiniškai.

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

3,5

3,5

Jaunimui skirto neformalaus švietimo plėtroje

3,5

3,5

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą

3,5

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

2,5

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

2,5

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

2,0

Rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija

2,5

0,0

1,0

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

2,0

3,0

4,0

5,0

Savivaldybių administracijų atstovai

Šaltinis: Neringos organizacijų apklausa, 2011
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6,0

7,0

8,0

Kitos organizacijos

1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
20 lentelė. Atliktų interviu respondentai
Vardas, pavardė
Pareigos
Karolina Kudrevičiūtė Neringos savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorė
Rimas Milkintas
Policijos atstovas
Laurynas Vainutis
JRT narys
Šaltinis: sudaryta autorių
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