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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

ES

Europos Sąjunga

JP

Jaunimo politika

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Jaunimo reikalų koordinatorius

JRT

Jaunimo reikalų taryba

LR

Lietuvos Respublika

NVO

Nevyriausybinė organizacija

PAS

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu
Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos (JP) savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir
jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą
jaunimo politiką“ metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo
metodiką.
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra:
1. Siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių
jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros,
nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos
savivaldybėse.
2. Skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. Surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Panevėžio miesto savivaldybėje,
joje įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui.
2. Išsiaiškinti Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai.
3. Aptarti Panevėžio miesto savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai.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 Panevėžio miesto savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriumi (JRK) bei savivaldybės jaunimo organizacijomis;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti vertinimui reikalingi duomenys bei
atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
apklausos duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje
dalyvavo keturios Panevėžio miesto savivaldybėje veikiančios organizacijos ir du
savivaldybės administracijos 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 (neatsižvelgia/neįtraukia ir t.t.
atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai
atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Panevėžio miestas – Aukštaitijos sostinė, penktas pagal dydį Lietuvos miestas.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2010 m. pradžioje Panevėžio miesto
savivaldybėje gyveno 111959 gyventojai, iš jų – 25311 žmonių nuo 14 iki 29 metų amžiaus.
2011 m. pradžioje iš viso buvo beveik 3000 gyventojų mažiau, sumažėjo ir jaunimo – jų
užfiksuota apie 1300 mažiau. 2011 m. pradžioje jaunimas (14-29 m.) sudarė 22 proc. visų
gyventojų (1 lentelė).
1 lentelė. Gyventojų skaičius Panevėžio miesto savivaldybėje 2010 m. ir 2011 m. pradžioje
Iš viso gyventojų
Iš viso gyventojų
Jaunimo skaičius
Jaunimo skaičius
2011
2010
savivaldybėje 2011
savivaldybėje 2010
109028
111959
23984
25311
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis1.
Vertinimo tikslais savivaldybei buvo priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Pagal Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines ribas2, savivaldybės
yra skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir
„miesto“. Pagal šią metodiką, Panevėžio miesto savivaldybė priskiriama „miesto“
savivaldybių kategorijai.

1
2

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0
Išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais besiribojančioms
kaimiškosioms teritorijoms. Šis poveikis pasireiškia priemiestinių gyvenamųjų zonų formavimusi ir kitais
kaimiškų teritorijų funkciniais ryšiais su miestu, kuris daro lemiamą įtaką apie didmiestį susitelkusių kaimo
gyvenamųjų vietovių vystymuisi. „Priemiesčio“ savivaldybėms priskiriamos savivaldybės, esančias
metropolinių centrų įtakoje. Lietuvoje, remiantis administraciniu suskirstymu bei pagal gyventojų skaičių
didiesiems miestams yra priskiriami šeši miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus,
kurių gyventojų skaičius didesnis nei 50 tūkst. Todėl savivaldybės, kurios yra prie metropolinių Lietuvos
centrų bei regioninio centro Alytaus - Vilniaus r. sav., Kauno r. sav., Klaipėdos r. sav., Šiaulių r. sav.,
Panevėžio r. sav. bei Alytaus r. sav. priskiriamos „priemiesčio“ savivaldybėms. Grupių atskyrimui
naudojamos EBPO taikomos kiekybinės ribos: i) į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės,
kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje sudaro nuo 32 iki 49 proc. (imtinai); ii) į
„kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų
skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc.; iii) „labai kaimo“ savivaldybėmis laikomos tos, kuriose kaimo
gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų.
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2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS
ĮGYVENDINIMUI
Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos 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 Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politiką
reglamentuojančių dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai
įvertinamas jaunimo politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje,
struktūra;
 antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės,
prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo politikos
kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys,
kurioms skiriama daugiausiai ar mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina
savivaldybės ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija,
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Panevėžio miesto savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama JP, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais3 bei Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais, kurie išvardijami 2
lentelėje.
2 lentelė. Savivaldybės Jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Patvirtintas
Dokumentas
(metai)
1. Panevėžio miesto plėtros 2004 – 2013 m. strateginis planas
2010
2. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
2007
3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 m.
2009
4. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.
2010
5. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.
2011
6. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m.
2009
7. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m.
2010

3

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos
savivaldos įstatymas, LR švietimo įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai.
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Dokumentas
8. Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareiginiai nuostatai
9. Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo programa 2009 metams
10. Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo programa 2010 metams
11. Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo programa 2011 metams
12. Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos ataskaita už 2009 m.
13. Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos ataskaita už 2010 m.
Šaltinis: sudaryta autorių

Patvirtintas
(metai)
2008
2008
2009
2010
2010
2011

Vertinimo metu nustatyta, jog Panevėžio miesto savivaldybėje nėra priimta nei JP
koncepcija, nei JP strategija ar programa, kurios paprastai yra vieni svarbiausių JP
reglamentuojančių dokumentų kitose savivaldybėse.
Pagrindinis JP formavimą ir įgyvendinimą Panevėžio miesto savivaldybėje reglamentuojantis
dokumentas yra 2010 metais Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Panevėžio
miesto plėtros 2004–2013 metų strateginis planas4. Nors šiame plane nėra atskirai
formuluojami JP tikslai, principai ir įgyvendinimo sritys, tačiau yra numatomos konkrečios
priemonės JP įgyvendinti. Plane numatomi tokie su jaunimu susiję savivaldybės uždaviniai ir
priemonių grupės:
 įgyvendinti JP Panevėžio mieste;
 skatinti ir remti jaunimo verslumą skatinančias priemones;
 įtraukti nevyriausybines organizacijas (NVO) ir bendruomenines organizacijas į
miesto valdymą;
 organizuoti socialinės rizikos vaikams atvirų durų dienas Panevėžio apskrities
vyriausiajame policijos komisariate ir ekskursijas į įvairias teisėsaugos institucijas;
 organizuoti tradicinius renginius, konkursus apie neigiamų socialinių reiškinių
prevenciją ir įtraukti miesto ugdymo įstaigas;
 atlikti moksleivių pasirengimo studijoms ir darbo rinkai poreikio tyrimą;
 rengti besimokančio jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir geriausio verslo plano
konkursus;
 parengti vidutinės trukmės jaunimo užimtumo didinimo programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą, įgyvendinti projektą „Būk aktyvus darbo rinkoje“;
 įtraukti į „Pirmo darbo“ programą visus pirmą kartą darbo ieškančius mokyklų
absolventus ir abiturientus.
Formuojant JP, Panevėžio miesto savivaldybėje dirba ir Jaunimo reikalų taryba (JRT), kuri
savo veiklą vykdo vadovaudamasi JRT nuostatais, nustatančiais tarybos tikslus, funkcijas,
darbo organizavimo principus ir tarybos sudėtį.
Tarybai iškelti šie uždaviniai:
 koordinuoti JP ir dalyvauti ją inicijuojant ir formuojant;
 skatinti ir remti jaunimo organizacijų veiklą, skirtą pilietiškumui ugdyti, jaunimo
nusikalstamumo, narkomanijos, AIDS, savižudybių ir kitų socialinių problemų
prevencijai.
Apibendrinant JP formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti, kad JP
Panevėžio miesto savivaldybėje vidutiniškai įtvirtinta tam skirtuose teisės aktuose bei
įgyvendinama pagal numatytus juose principus. Savivaldybės JP tikslai, principai ir kryptys
numatomi strateginiame savivaldybės plėtros plane, be to, vadovaudamasi savo nuostatais,

4

Panevėžio miesto plėtros 2004-2013 m. strateginis planas pradėtas rengti 2003 metais.
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kuriuose įtvirtinamas siekis ne tik koordinuoti JP, tačiau ir dalyvauti ją inicijuojant bei
formuojant, veikia JRT.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Be aukščiau aptartų Panevėžio miesto plėtros 2004 – 2013 m. strateginiame plane numatytų
su jaunimu susijusių uždavinių, darbo su jaunimu principai atsispindi 2011 metų jaunimo
veiklos programoje, kurioje detalizuojamos pagrindinės veiklos kryptys:
 neformalus jaunimo ugdymas;
 jaunimo nevyriausybinių organizacijų potencialo stiprinimas;
 jaunimo iniciatyvų ir organizacijų bendradarbiavimo skatinimas.
Savivaldybės internetiniame tinklalapyje5 pateikiamas ir Panevėžio miesto plėtros 2007 2011 m. strateginis planas, kuriame buvo numatyti tam tikri siekiai, susiję su jaunimo
situacijos gerinimu, pavyzdžiui:
 siekis remti iniciatyvas ir projektus, sudarančius prielaidas grįžtančiam iš užsienio
jaunimui kurti savo verslą Panevėžyje;
 skatinti ir remti gabius moksleivius, remti vaikų ir jaunimo meninio bei pilietinio ir
patriotinio ugdymo programas;
 tobulinti vaikų ir jaunimo meninio ugdymo organizavimą ir administravimą;
 dalyvauti vasaros vaikų socializacijos, prevencinėje veikloje;
 remti neformalaus ugdymo įstaigų veiklą ir t.t.
Už šių siekių įgyvendinimą buvo atsakingi atitinkami savivaldybės skyriai ar institucijos.
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. N=66
Savivaldybių administracijų atstovai

Kitos organizacijos

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo poreikius

4,0

Savivaldybė atsižvelgia į visų
savivaldybėje esančių jaunimo grupių
poreikius

4,0

2,8

Savivaldybės jaunimo politika gerai
atitinka savivaldybės jaunimo
situaciją, poreikius

4,0

2,5

2,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausoje dalyvavę savivaldybės
administracijos atstovai savivaldybės vykdomą JP visais aspektais įvertino gerai7 – 4 balais iš

5

www.panevezys.lt
Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
7
Čia ir toliau ataskaitoje pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas
skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia/neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą
rodiklį); 2 – prastai atitinka; 3 – vidutiniškai atitinka; 4 – gerai atitinka; 5 – puikiai atitinka.
6

8

5 galimų (1 pav.). Visgi, daugumos8 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų
nuomonė skyrėsi ženkliai – aukščiausias jų vertinimas buvo vos 2,8 balo iš 5 galimų.
Atsakydami į klausimą, kokie jaunimo poreikiai turėtų būti daugiau nagrinėjami
savivaldybėje, apklausos dalyviai vieningai išskyrė jaunimo užimtumo ir verslumo klausimus.
Savivaldybės administracijos atstovai daugiau akcentavo savanorystės, sporto klausimų
sprendimo svarbą, o jaunimo organizacijų atstovai – švietimo, socialinės apsaugos bei darbo
su socialiai pažeidžiamu jaunimu temas.
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=6
Savivaldybių administracijų atstovai
Užimtumas

100,0

Verslumas

100,0

Savanorystė

50,0

Sportas

50,0

Švietimas

50,0

Socialinė apsauga
Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

Kitos organizacijos
75,0
50,0

25,0

25,0
50,0

Jauna šeima ir būstas
Kita

25,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Tiek savivaldybės administracijos, tiek jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų
nuomone, reikšmingų pokyčių įtraukiant jaunimo politikos klausimus į savivaldybės politiką
per pastaruosius trejus metus nebuvo (2 pav.).
Apklausoje dalyvavę savivaldybės administracijos atstovai patvirtino, kad per pastaruosius
trejus metus pasikeitė jaunimo poreikiai. Jų nuomone, išaugo jaunimo noras užmegzti
tarptautinius ryšius bei atsirado atvirų jaunimo centrų poreikis, taip pat išaugo poreikis skirti
didesnį dėmesį nemotyvuotam jaunimui.
Tuo tarpu kitų organizacijų atstovai manė, jog jaunimo poreikiai nepakito arba išvis
neišreiškė savo nuomonės šiuo klausimu.

8

Čia ir toliau „dauguma“ reiškia „daugiau nei 75 proc. respondentų“, „didesnė dalis“ reiškia „daugiau nei 50
proc. respondentų“.

9

3 pav. Kaip, Jūsų nuomone, keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=6
Savivaldybių administracijų atstovai

Nėra reikšmingų pokyčių

50,0

Jaunimo politikos klausimai vis labiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

50,0

Kitos organizacijos

50,0

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

Negaliu atsakyti

50,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, Panevėžio mieste įgyvendinama JP gerai
atitinka tiek jaunimo apskritai, tiek atskirų jaunimo grupių poreikius. Tuo tarpu jaunimo
organizacijų atstovai šiuo klausimu išreiškė kritiškesnę nuomonę. Abiejų apklausos dalyvių
grupių nuomone, mieste pirmiausia reikėtų skatinti jaunimo užimtumą bei verslumą.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, įgyvendinančios jaunimo politiką
savivaldybėje. 3 lentelėje pateikiamas JP įgyvendinančių Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių sąrašas bei darbuotojų skaičius.
JP savivaldybėje įgyvendina savivaldybės administracija – JRK bei atskiri savivaldybės
struktūriniai padaliniai pagal jiems priskirtas funkcijas, pvz., Kultūros ir meno skyrius,
Švietimo skyrius. Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba.
3 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą
Kaip prisideda
Indėlio į jaunimo
įgyvendinant
politikos
Skyrius / valstybės
Institucija
jaunimo politiką
įgyvendinimą
tarnautojas
savivaldybėje
įvertinimas (žemas,
(funkcijos)
vidutinis, aukštas)
Panevėžio
Jaunimo reikalų
Tiesioginė funkcija
Aukštas
miesto
koordinatorius
savivaldybės
Kultūros ir meno skyrius
Netiesioginė
Vidutinis
administracija
funkcija
Švietimo skyrius
Netiesioginė
Vidutinis
funkcija
Kūno kultūros ir sporto
Netiesioginė
Vidutinis
centras
funkcija
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Institucija

Skyrius / valstybės
tarnautojas

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas
Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip prisideda
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje
(funkcijos)
Netiesioginė
funkcija

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

Remiantis JRK pateiktais duomenimis9, tiesiogiai už JP įgyvendinimą savivaldybėje yra
atsakingas vienas valstybės tarnautojas – savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vyriausiasis specialistas einantis jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigas. JRK jaunimo
reikalams skiria apie 70 proc. darbo laiko. Jaunimo politikos įgyvendinimui skirtų etatų
skaičius savivaldybėje nuo 2008-ųjų nesikeitė. JRK nuomone, jis yra pakankamas. Darbo
grupių ar komisijų, skirtų spręsti jaunimui aktualius klausimus, savivaldybėje nėra sukurta.
Jaunimo politikos įgyvendinime taip pat dalyvauja savivaldybės įstaigos, teikiančios
neformaliojo ugdymo paslaugas:
 Panevėžio dailės mokykla;
 Panevėžio muzikos mokykla;
 Panevėžio gamtos mokykla;
 Panevėžio moksleivių namai;
 Panevėžio rajono mokinių kūrybos ir sporto centras;
 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai.

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos
Šiame skyriuje aptariamos savivaldybės patvirtintos JRK funkcijos, vertinama, ar
savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir pakankamam indėliui savivaldybės
jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procese. Apibendrinamos savivaldybės
sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos jaunimo politikos
kokybę.
Panevėžio miesto savivaldybės JRK pareigas nuo 2010 m. eina savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausiasis ugdymo įstaigų specialistas Vladas Taučius. Jaunimo politikos
įgyvendinimo bei jaunimo reikalams spręsti JRK skiria 70 proc. savo darbo laiko.
Vadovaudamasis JRK pareiginiais nuostatais, jaunimo reikalų koordinatorius vykdo šias
funkcijas:
 teikti informaciją, duomenis apie jaunimo veiklą;
 koordinuoti jaunimo ir kitų organizacijų bendradarbiavimą;
 kaupti, apibendrini, analizuoti informaciją apie jaunimo situaciją savivaldybėje,
Lietuvoje, Europoje ir kt.;
 tarpininkauti jaunimui bendraujant su savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovais;
 tarpininkauti jaunimui bendraujant su atsakingais savivaldybės tarybos nariais;
 rengti savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su jaunimo klausimais, projektus;
 organizuoti jaunimo organizacijų konkursus jaunimo ir kitų nevyriausybinių
organizacijų projektams finansuoti;
 vykdyti finansuotų projektų priežiūrą;

9

Čia ir toliau ataskaitoje JRK pateikti duomenys apima dokumentus, nuomonę, informaciją bei statistinius
duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu ir interviu su JRK metu pateiktus faktus ir išsakytą
nuomonę.
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organizuoti jaunimo renginius;
koordinuoti nevyriausybinių organizacijų veiklą;
konsultuoti nevyriausybines organizacijas projektų rengimo, vykdymo ir ataskaitų
rengimo klausimais, esant poreikiui organizuoti mokymą ir seminarus;
kuruoti ir administruoti JRT veiklą, inicijuoti ir koordinuoti finansinės paramos
nevyriausybinėms organizacijoms teikimą;
rengti ir teikti sprendimų projektus savivaldybės tarybai, pasiūlymus nevyriausybinių
organizacijų ir jaunimo politikos klausimais savivaldybės merui, administracijos
direktoriui, savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėms institucijoms;
dalyvauti rengiant teisės aktus, programas ir priemones nevyriausybinių organizacijų
ir JP srityse;
dalyvauti kitų valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose svarstant Panevėžio
nevyriausybinių organizacijų veiklos klausimus;
inicijuoti ir plėtoti tarptautinius nevyriausybinių organizacijų ryšius;
dalyvauti darbo grupėse ir teikti pasiūlymus JRD, rengiant teisės aktus,
reglamentuojančius JP įgyvendinimo regionuose plėtrą;
vykdo kitas savivaldybės administracijos direktoriaus užduotis.

Išvardintas funkcijų sąrašas iš esmės atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymą10, tačiau JRK yra priskirta pora su JP įgyvendinimu
tiesiogiai nesusijusių funkcijų, pvz., koordinuoti Maisto banko akcijas ar vykdyti
finansuojamų projektų priežiūrą ir nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimo sutarčių
sudarymo kontrolę. JRK pavaldumas atitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus nuostatas. Tačiau JRK pareigybės aprašyme nėra išskirtos šios pavyzdiniame
aprašyme numatytos JRK funkcijos:
 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje
(7.3 punktas);
 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių
planų rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje (7.4
punktas);
 teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių
paslaugų plano rengėjams (7.6 punktas);
 teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir
centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos,
jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas);
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su
Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
savivaldybėje klausimais (7.14 punktas);
inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16
punktas).
Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje nurodoma, jog vyriausiasis ugdymo įstaigų
specialistas Vladas Taučius kuruoja kūno kultūrą, žmogaus saugą, sveikatos ugdymą. Taip pat
jis koordinuoja sveikatingumo priemonių, vaikų vasaros poilsio konkursų organizavimą ir
vykdymą. 2011-2012 m. prioritetinės JRK veiklos sritys yra neformalus jaunimo ugdymas,

10

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.
A1-137.
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jaunimo nevyriausybinių organizacijų potencialo stiprinimas, jaunimo iniciatyvų ir
organizacijų bendradarbiavimo skatinimą.
Jaunimo reikalų koordinatorius savivaldybės institucijoms teikia įvairius pasiūlymus jaunimo
politikos klausimais, pavyzdžiui, dėl JRT perrinkimo pasibaigus kadencijai, dėl neigiamų
socialinių veiksnių prevencijos priemonių, orientuotų į jaunimą. Atsižvelgiant į pasiūlymus,
buvo pakeista JRT sudėtis, patvirtinta meninio ugdymo programa, sporto (veiklos) ugdymo
programa.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK kelti
kvalifikaciją, šios galimybės per trejus metus nekito. Visgi, per pastaruosius trejus metus JRK
dalyvavo vieninteliuose JRT mokymuose, JRK nuomone, labiausiai trūksta tarptautinių
stažuočių-mokymų, pažintinių komandiruočių, kurių metu būtų galima susipažinti su užsienio
šalių praktika įgyvendinant jaunimo politiką.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriuje pateiktus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, privalumas yra tai, kad Panevėžio miesto savivaldybėje veiklos, susijusios su
JP įgyvendinimu, yra įtrauktos į savivaldybės plėtros strateginį planą ir jų
įgyvendinimas pavedamas savivaldybės struktūriniams padaliniams;
 antra, savivaldybėje veikia JRT, apibrėžtos JRK kompetencijos sritys, parengti
metiniai veiklos planai;
 trečia, vienas iš trūkumų yra tai, kad be JP įgyvendinimo, JRK vykdo ir kitas, su JP
nesusijusias funkcijas;
 ketvirta, panašu, jog sudarytos nepakankamos galimybės JRK kelti kvalifikaciją arba
šiek tiek trūksta paties JRK iniciatyvos tobulintis.
4 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 1 Metodikos indikatorių.
4 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Prielaidos JP
formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
įgyvendinimui
per planavimą ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
Indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
JP įgyvendinimo
Nepatvirtinta jaunimo
Reikėtų apsvarstyti, ar
planavimo
uždaviniai įtvirtinti
politikos koncepcija ir/ar savivaldybėje reikalinga
dokumentai,
savivaldybės plėtros
strategija/programa.
jaunimo politikos
reglamentuojantys strateginiame plane, Savivaldybės plėtros
koncepcija, ar esamų
JP formavimą ir
JRK ir JRT veiklos
strateginiame plane
planavimo dokumentų
įgyvendinimą
planuose ir
neišskirtos strateginės JP pakanka.
ataskaitose.
kryptys. Nenustatytos ir
Sistemingai tiriant ir
dokumentuose
vertinant jaunimo
neišskiriamos
situaciją, analizės
prioritetinės jaunimo
pagrindu dera išskirti
grupės.
prioritetines jaunimo
Savivaldybės
Savivaldybėje veikia
JRK nėra žinomas visiems grupes, joms numatyti
specifines priemones.
institucijos,
Jaunimo reikalų
jauniems asmenims,
įstaigos ir
taryba.
kadangi su juo bendrauja Atlikti jaunimo/ jaunimo
grupių poreikių analizę –
valstybės
ir bendradarbiauja tik
šiuo metu ryški prieštara
tarnautojai,
patys aktyviausi
atsakingi už
jaunuoliai. JRK sudėtinga tarp savivaldybės
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Prielaidos JP
formavimui ir
įgyvendinimui
(1 Metodikos
Indikatorius)

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

jaunimo politikos
įgyvendinimą
JRK darbo sąlygos

Užtikrinamos visos
galimybės JRK
dalyvauti kitų
jaunimui aktualius
klausimus
sprendžiančių
savivaldybės
institucijų, struktūrų
veikloje ir daryti įtaką
sprendimų
priėmimui.

Tobulintinos sritys
identifikuoti savivaldybės
administracijos interneto
svetainėje.
Nepakankamai
užtikrinamos visos
sąlygos JRK kvalifikacijai
tobulinti, jaučiamas
poreikis semtis patirties
iš užsienio partnerių.
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Rekomendacijos
nuomonės, jog vykdoma
jaunimo politika gerai
atitinka atskirų jaunimo
grupių poreikius, ir
jaunimo organizacijų
atstovų išreikšto
negatyvaus šios politikos
vertinimo. Aktyvinti JRK
veiklą ir bendradarbiavimą
su jaunimo
organizacijomis, siekti, kad
JRK būtų žinomas kuo
platesniam jaunimo ratui.
Stiprinti JRT kompetenciją.
Išskyrus strategines JP
kryptis ir numačius
jaunimo politikos
įgyvendinimą prioritetine
savivaldybės veikla,
stiprėtų ir JRK institucija.
Gerinti sąlygas JRK
kvalifikacijos kėlimui.

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 dalyvauti. Vertinama, ar savivaldybėje sudarytos
sąlygos užtikrinti visapusišką jaunimo dalyvavimą, remti jaunimo organizacijas, pateikiama
tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatomas 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
Panevėžio miesto bendruomenės atstovaujamoji institucija yra Panevėžio miesto
savivaldybės taryba. JRK pažymėjo, jog jaunimas turi galimybes dalyvauti vietos
bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje – dalyvauja įvairiose darbo grupėse,
sprendžiančiose jaunimui aktualius klausimus. Pusė jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų apklausos respondentų nurodė dalyvaujantys savivaldybės posėdžiuose
sprendžiant jaunimui aktualius klausimus, kita pusė teigė nedalyvaujantys.
Organizacijų atstovai retai teikia pasiūlymus savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai ar kitai
savivaldybės institucijai dėl JP įgyvendinimo. Viena vertus, jaunimo atstovų teigimu, į juos
dažniausiai nėra atsižvelgiama, kita vertus, tam įtakos galimai turi tai, kad pasiūlymai
teikiami labai fragmentiškai. Akivaizdu, kad jaunimo dalyvavimas Panevėžio miesto
bendruomenės savivaldos veikloje yra epizodinis.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas gali dalyvauti su jaunimu dirbančių
organizacijų savivaldoje. Jų sąrašas pateikiamas 5 lentelėje.
5 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos
Organizacija
Organizacijos tipas
Caritas
Religinė
„Baltoji ugnis“
Pilietinė
Raudonasis kryžius
Pilietinė
Panevėžio vyskupijos jaunimo centras
Religinė
Jaunimo integracijos galimybių centras
Pilietinė
Panevėžio „Jaunimo verslumo centras“
Pilietinė
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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Veiklos tikslas
Prevencija
Švietėjiška
Švietėjiška
Švietėjiška
Švietėjiška
Švietėjiška

3.3 Jaunimo veikla
Panevėžio miesto savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų sąrašas pateikiamas 6
lentelėje.
6 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos
Organizacija
Organizacijos tipas
Panevėžio jaunimo organizacijų
Pilietinė
sąjunga „Apskritasis stalas"
Jaunimo organizacija „Darbas“,
Pilietinė, politinė
Panevėžio skyrius
Panevėžio miesto mokinių
Pilietinė
parlamentas
Jaunimo klubas „Kartu“
Pilietinė

Veiklos tikslas
Švietėjiška
Švietėjiška
Moksleivių interesų
atstovavimas
Kultūrinė

Jaunųjų konservatorių lyga,
Politinė
Politiniai interesai
Panevėžio skyrius
Lietuvos sakaliukų sąjungos
Pilietinė-kultūrinė
Švietėjiška
Panevėžio skyrius
Lietuvos skautijos Panevėžio
Religinė
Švietėjiška
kraštas
Panevėžio Šv. Kazimiero
Religinė
Švietėjiška
ateitininkų kuopa
JCI Panevėžys
Pilietinė
Švietėjiška
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Viena aktyviausiai veikiančių jaunimo organizacijų Panevėžio mieste yra asociacija „JCI
Panevėžys“. JCI Panevėžys yra JCI Lietuva regioninė narė, kuri priklauso tarptautiniam Junior
Chamber International (liet. Tarptautiniai Jaunimo rūmai) tinklui, vienijančiam apie 200000
18-40 m. amžiaus narių iš 110 pasaulio šalių. Šios organizacijos misija – suteikti jauniems
žmonėms tobulėjimo galimybes, būtinas teigiamiems pokyčiams kurti.
JCI Panevėžys veiklos sritys:
• individualaus vystymo sritis - mokymosi galimybės asmenybės ugdymui;
• visuomenės vystymo sritis - galimybės tobulinti socialinę atsakomybę;
• verslo vystymo sritis - galimybės ugdyti verslo patirtį ir tinklą;
• tarptautinė vystymo sritis - galimybės tobulinti visuotinį sąmoningumą.
Ne mažiau aktyvi ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas" (PAS) Panevėžio jaunimo organizacijas vienijanti platforma, kuri vienija, atstovauja, stiprina ir
viešina jaunimo organizacijas. Šiuo metu PAS vienija 23 jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas, iš jų 21 narę ir 2 stebėtojas.
Taip pat savivaldybėje veikia dvi neformalios jaunimo grupės (7 lentelė).
7 lentelė. Neformalios jaunimo grupės
Neformali jaunimo grupė
Veiklos tikslas
„Kitaip“
n.d.
Fantastų klubas
Vienija besidominčius fantastine literatūra, filmais ir pan.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis.
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, savivaldybės jaunimui pakanka galimybių
dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje, tačiau dalyvavimas nėra visiems prieinamas. Jų
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nuomone, pagrindinės to priežastys yra sričių įvairovės bei paties jaunimo iniciatyvos ir ypač
jaunimo lyderių trūkumas.
Šiek tiek kitokią nuomonę išreiškė apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovai – jų vertinimu, Panevėžio miesto savivaldybėje jaunimo ir jaunimui
skirtos veiklos galimybių yra labai mažai (4 pav.). Jaunimo organizacijų atstovai išreiškė
nusivylimą savivaldybės vykdoma jaunimo politika apskritai – jų nuomone, savivaldybės
administracijos atstovams jaunimas ir jo užimtumas rūpi nepakankamai, o kas nors pasikeisti
galėtų tik į savivaldą išrinkus jaunus, „europietiško mąstymo“ žmones.
4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Proc.
atsakiusiųjų. N=4

Tokios veiklos labai mažai

50,0

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

25,0

Jaunimas turi daug galimybių
dalyvauti veikloje

25,0

Kita

0,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigose, vaikų globos namuose
Remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, Panevėžio miesto savivaldybėje
veikia 29 formaliojo švietimo ir 6 neformaliojo ugdymo įstaigos. Jaunimas dalyvauja visų
formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų savivaldoje, jose yra suformuotos ir
veikia mokinių tarybos (8 lentelė).
8 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose jaunimas
Švietimo įstaigos tipas
Įstaigų skaičius
dalyvauja savivaldoje, skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
29
29
Organizacijos, teikiančios neformalaus
6
6
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Panevėžio miesto savivaldybė, siekdama stiprinti jaunimo savivaldą mokymo įstaigose,
organizuoja darbą su formaliausiojo ir neformaliojo švietimo įstaigų atstovais.
Savivaldybėje veikia dveji vaikų globos namai, jų savivaldoje dalyvauja jaunimo atstovai.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
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2011 m. buvo suformuota ir patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų
taryba. JRT sudaroma laikantis pariteto, t.y. lygiateisės partnerystės principo – renkama 12
narių, iš kurių 6 yra savivaldybės institucijų atstovai ir 6 – jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovai, deleguojami regioninės jaunimo organizacijų tarybos, t.y. Panevėžio
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (PAS). Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą
per ketvirtį.
Vadovaudamasi JRT nuostatais, Jaunimo reikalų taryba įgyvendina šias funkcijas :
 atlikti jaunimo situaciją reglamentuojančių teisės aktų ir programų ekspertizę;
 rinkti informaciją apie savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių jaunimo
organizacijų veiklą, skirtą jaunimui;
 analizuoti užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo problemas;
 atstovauti savivaldybei savo kompetencijos klausimais, plėtojant bendradarbiavimą
su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių valstybinėmis institucijomis ir jaunimo
nevyriausybinėmis organizacijomis;
 tarpininkauti jaunimo organizacijoms įsigyjant patalpas;
 vertinti jaunimo organizacijų projektų paraiškas;
 skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas;
 pagal galimybes lankyti ir stebėti jaunimo vykdomus projektus, juos raštu arba
žodžiu apibendrinti ir informaciją pateikti savivaldybės tarybai;
 teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, administracijos
direktoriui, administracijos padaliniams, ministerijoms, valstybinėms įstaigoms,
kitoms institucijoms savo kompetencijos klausimais.
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – Panevėžio jaunimo
organizacijas vienijanti asociacija, kuri atstovauja, stiprina jaunimo organizacijas ir viešina jų
veiklą. Šiuo metu PAS vienija 23 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, iš jų 21 narę
ir 2 stebėtojas.
JRK teigimu, jaunimas savivaldybėje turi galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos bei kitų
komitetų komisijų posėdžiuose ir šiomis galimybėmis naudojasi. 2011 metais buvo surengti
aštuoni, o 2010 metais – 10 posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami jaunimui aktualūs
klausimai, į juos buvo pakviesti jaunimo atstovai. Savivaldybės administracijos atstovų
teigimu, jaunimo organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje per
pastaruosius trejus metus nepakito.
Jaunimo organizacijų atstovai požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčius per
pastaruosius trejus metus bei bendravimo su savivaldybe intensyvumą vertino šiek tiek
žemiau nei vidutiniškai (5 pav.). Gana žemai buvo vertinamas savivaldybės atsižvelgimas į
jaunimo atstovų siūlymus dėl veiklos ar politikos tobulinimo bei jaunimo įtraukimas į
sprendimų jaunimą liečiančiais klausimais priėmimą. Tai rodo, kad jaunimo įtaka
savivaldybės sprendimų priėmimui yra tik formali, patys jaunimo atstovai jaučiasi neturintys
jokių galimybių daryti įtaką svarstant jiems svarbius klausimus ir priimant jiems aktualius
sprendimus.
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5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=4
Savivaldybėje jaučiasi teigiami
požiūrio į jaunimo situaciją ir
problemas pokyčiai nuo 2008 m.

2,7

Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo
2008 m.

2,7

Savivaldybėje atsižvelgiama į
jaunimo atstovų siūlymus dėl
politikos/veiklos tobulinimo

2,3

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

2,3

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai teigė, kad
jaunimas turi galimybę dalyvauti savivaldybės posėdžiuose sprendžiant klausimus, susijusius
su jaunimu, tačiau tai daro retai ir dažniausiai neteikia siūlymų dėl JP įgyvendinimo. Dviejų
organizacijų atstovai nurodė pasiūlymų savivaldybei neteikę, tačiau ketina tai padaryti
ateityje. Jaunimo atstovų teigimu, į pasiūlymus dažniausiai nėra atsižvelgiama – tai gali būti
viena iš mažo organizacijų aktyvumo teikiant siūlymus priežasčių. Be to, nereikia pamiršti
jaunimo išsakytos nuomonės, kad savivaldybė nesistengia įtraukti jaunimo atstovų į
sprendimų jiems aktualiais klausimais priėmimo procesą.
Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, dauguma apklausoje
dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nurodė gaunantys įvairią informaciją.
Bendradarbiavimas teikiant pasiūlymus ar įgyvendinant projektus paminėtas nebuvo.
6 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=4

Gauna informaciją

75,0

Teikia informaciją

25,0

Nebendradarbiauja

25,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
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Remiantis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos duomenimis, nuo 2008 m.
jaunimo aktyvumas teikiant siūlymus dėl JP įgyvendinimo pokyčių nekito.
Savivaldybės atstovų nuomone, siekiant padidinti jaunimo aktyvumą, reikėtų didinti
finansavimą jaunimo organizacijų veikloms ir projektams, stengtis labiau įtraukti jaunimo
atstovus į sprendimų priėmimą visais aktualiais miestui klausimais.

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojama išvada, kad Panevėžio miesto
savivaldybės jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra itin mažas, trūksta motyvuoto, lyderiais
linkusio tapti jaunimo.
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
Jaunimas turi
Nerenkami duomenys
Pagrindinė tobulintina sritis
dalyvavimas
galimybes dalyvauti apie jaunimo dalyvavimą
– jaunimo organizacijų
savivaldoje pagal
vietos
bendruomeninių ir su
lyderių ruošimas,
gyvenamąją
bendruomenių, su
jaunimu dirbančių
motyvacijos jais tapti
teritoriją
jaunimu dirbančių
organizacijų savivaldoje.
didinimas.
organizacijų
Gerinti jaunimo
Jaunimo
savivaldoje.
informavimą, didinti
dalyvavimas su
motyvaciją, skatinti
jaunimu dirbančių
jaunimą įsitraukti, patiems
organizacijų
steigti naujas organizacijas.
savivaldoje
Aktyvinti JRT veiklą.
Jaunimo veikla
Veikia pakankamai
Jaunimas vidutiniškai
Savivaldybė turėtų atkreipti
skirtingų jaunimo ir aktyviai dalyvauja
dėmesį į tai, jog jaunimas
su jaunimu
veikloje.
jaučiasi neinformuojamas,
dirbančių
nekviečiamas dalyvauti su
organizacijų.
jais susijusių sprendimų
Jaunimo savivalda Veikia mokinių
Apsiribojama veikla
priėmime.
formaliojo ir
tarybos.
mokyklų viduje.
Rinkti ir sisteminti
neformaliojo
informaciją apie jaunimo
švietimo įstaigose,
dalyvavimą.
vaikų globos
Organizuoti jaunimui
namuose
mokymus, siekiant kuo
Jaunimo
Jaunimo
Jaunimo įsitraukimas į
daugiau įtraukti juos į
dalyvavimas
atstovavimas
savivaldybės JP
jaunimo interesų
formuojant ir
didžiąja dalimi
formavimą ir
atstovavimo veiklą.
įgyvendinant JP
vyksta per JRT.
įgyvendinimą yra
savivaldybėje
nepakankamas.
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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
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, nuo 2008 metų jaunimo organizacijų finansinės
paramos poreikis augo. Piniginės lėšos yra ta paramos rūšis, dėl kuriuos jaunimo
organizacijos dažniausiai kreipiasi į savivaldybę. Džiugu tai, kad 2011 metais užteko lėšų
patenkinti absoliučiai visus jaunimo organizacijų ir neformalių grupių prašymus skirti
finansavimą. JRK teigimu, nuo 2008 m. JP skiriama vis daugiau lėšų.
10 lentelė. Jaunimo organizacijoms skirtos savivaldybės biudžeto lėšos
Metai
Jaunimo organizacijoms skirtos lėšos, Lt
2009
24500
2010
95000
2011
45000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
JRK pažymi, jog savivaldybė skiria lėšų jaunimo verslumo, antidiskriminacijos, savanorystės
projektams vykdyti.
11 lentelė. Savivaldybės finansuoti jaunimo organizacijų projektai 2011 m.
Jaunimo organizacijų projektai
„Nepaleisk galimybės. Sudalyvauk!“
„Maironiečiai 2011 metais“
„Kūrybinis dienos centras jaunimui“
„Juk ir Tu gali...“
„Logo“
„Aš esu Tu“
„Valdyk judesį“
„Spalvotas gyvenimas“
„Tikrai tikrai“
„Išgirsk jaunimą“
„Savanoriškos iniciatyvos plėtra jaunimo tarpe“
„Jaunųjų maltiečių saviraiškos edukacija bendruomenėje“
„Bravo mokiniai 2011“
„Panevėžys. Amžių kronika. Dokumentinis filmas“
Respublikinis jaunųjų kūrėjų festivalis „Jaunimo laisvės dienos 2011“
„Nepaleisk galimybės. Sudalyvauk!“
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
12 lentelėje pateikiamas iš savivaldybės biudžeto finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų projektų skaičius.
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Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Jaunimo organizacijų
2
20
2
21
1
projektai
Jaunimui skirtų organizacijų
2
20
2
21
1
projektai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Organizacijos

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

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

2

1

15

2

1

15

Savivaldybė yra skyrusi lėšų ir pirkti paslaugoms, kuriomis naudojosi jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos.
Pusės apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigimu,
jaunimo organizacijos gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama, tačiau tokios
paramos gavimo sąlygos yra pakankamai sudėtingos. Taip pat pusė respondentų nurodė
pasinaudoję tokios paramos galimybėmis vykdant įvairius projektus (7 pav.).
7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=4

Projektų finansavimu

50,0

Kita

25,0

Nesinaudojome jokia parama

25,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Remiantis apklausos duomenimis, jaunimo organizacijų atstovai vidutiniškai (2,3 – 2,7 balo iš
5 galimų) sutinka su teiginiais, kad savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos skyrimo
tikslai atitinka jų organizacijos poreikius ir kad yra finansuojamos tos jaunimo veiklos ir JP
sritys, kurias labiausiai reikėtų finansuoti (8 pav.).
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8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=8
Savivaldybės ir jos įstaigų
finansinės paramos skyrimo
sąlygos yra
paprastos, nesudėtingos, atitinka
mūsų organizacijos galimybes

2,7

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

2,3

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

2,3

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Organizacijos stokoja ne tik materialinių lėšų – Panevėžio miesto jaunimo organizacijų
atstovų, dalyvavusių tyrime, teigimu, jiems taip pat dažnai trūksta informacijos bei bendros
veiklos su savivaldybe.
9 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų proc.
N=4

Bendrų veiklų

50,0

Informacijos

50,0

Lėšų

50,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Reikia pastebėti, kad nors savivaldybės atstovai teigia, jog nuo 2008 m. lėšų poreikis mažėjo,
kitų organizacijų atstovų duomenimis, greta bendrai vykdomų veiklų jiems labiausiai trūksta
finansinės paramos iš savivaldybės. Tyrimo dalyviai taip pat akcentavo, kad paramos
skiriama per mažai, ir jos užtenka tik trumpalaikiams, mažiau efektyviems, palyginus su
tęstiniais, projektams.

4.2 Materialinė parama
Savivaldybė numato ir skiria lėšas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų instituciniam
finansavimui. 2010 metais vienai organizacijai buvo skirtos patalpos, o šiemet taip pat vienai
organizacijai buvo leista neatlygintinai naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis
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bei jose esančia įranga. Be to, buvo suremontuotos organizacijos „Apskritasis stalas“
patalpos.

4.3 Kitokia parama
Panevėžio miesto savivaldybė pasižymi dideliu jaunimui skirtų projektų, įgyvendintų bendrai
su savivaldybe, skaičiumi – nors 2010 m. tokių projektų buvo vos 2, 2011 m. jų skaičius
padidėjo iki 15. Savivaldybė šioje srityje atlieka ne tik finansavimo, bet ir administravimo –
organizavimo funkcijas.
13 lentelė. Bendri savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektai
Metai
Bendri savivaldybės ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų projektai
2008
20
2009
21
2010
2
2011
15
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybė taip pat padeda jaunimo organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius – nuo
2008 m. kasmet tokia parama suteikiama bent vienai organizacijai. Remiantis JRK pateiktais
duomenimis, savivaldybė bendradarbiauja su Estijos, Lenkijos, Rusijos, Olandijos ir Vokietijos
miestų savivaldybėmis. Visgi, jaunimo atstovai nėra įtraukiami į tarptautinių delegacijų
sudėtį.
Iki 2011 m. savivaldybė nebuvo skyrusi lėšų jaunimo organizacijų steigimo išlaidoms
padengti.
Per 2008 – 2011 metus savivaldybėje buvo vykdyta 14 mokymų jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovų bei su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikacijai tobulinti. Per
metus savivaldybėje surengiamos trys konferencijos, kuriose dalyvauja apie 40 jaunuolių.
Nė viena tyrime dalyvavusi organizacija, atstovaujanti jaunimą ar dirbanti su juo, lėšų veiklai
vykdyti negauna iš savivaldybės. Dažniausi lėšų gavimo šaltiniai – labdaros ir paramos bei
Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondai. Pusė apklausoje dalyvavusių organizacijų
teigė veiklą vykdančios iš organizacijos uždirbtų lėšų (10 pav.).
10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=4
Labdaros, paramos

100,0

ES struktūrinės paramos fondų

100,0

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

50,0

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

50,0

Lietuvos fondų, kitų NVO

50,0

Šalies valdžios institucijų

50,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
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4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
14 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 3 Metodikos indikatorių.
14 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
Indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė
Nuo 2008 metų
Paramos gavimo sąlygų Savivaldybei reikėtų gerinti
parama
jaunimo veikloms
aiškumas.
jaunimo informavimą apie
skiriama vis daugiau
paramos sąlygas, kreipimosi
finansinės paramos.
dėl jos tvarką, skatinti
jaunimo organizacijas
Materialinė
Skiriama lėšų
Nėra nustatytos
aktyviau teikti prašymus
parama
instituciniam
tvarkos, kaip jaunimo
skirti finansavimą. Skatinti
finansavimui,
organizacijos ar
jaunimą aktyviau dalyvauti
suteikiamos /
neformalios grupės
bendroje veikloje su
remontuojamos
galėtų kreipti į
patalpos.
savivaldybę dėl patalpų savivaldybe.
Būtina diferencijuoti
ar kitos materialinės
finansinę paramą pagal
paramos poreikio
tikslines grupes: vietos
gavimo.
bendruomenėms, jaunimo
Kitokia parama
Pagalba užmezgant
Jaunimo aktyvumas ir
organizacijoms ir
ryšius su užsieniu,
informavimas.
neformalioms jaunimo
kvalifikacijos
Verslo paramos
grupėms ar jaunimo
tobulinimo mokymai
jaunimui
klubams, bei savivaldybės
jaunimo organizacijų
nepakankamumas.
įsteigtoms organizacijoms.
darbuotojams,
Savivaldybėje reikėtų
organizuojamos
skatinti filantropinę paramą
konferencijos
jaunimui. Verslo įmonės ar
jaunimui.
žymesni asmenys galėtų būti
kviečiami prisidėti
įgyvendinant jaunimui
skirtus projektus, už tai
skiriant tam tikrą įvertinimą,
pvz., įmonės vardu
pavadinant sporto aikštelę
arba vykdant mainus – už
paramą jaunimo veiklai
jaunimo atstovai galėtų
atlikti tam tikras užduotis
įmonėse.
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5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo
veikla, skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė;
 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija;
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Panevėžio savivaldybė netiria jaunimo mokymo,
konsultavimo poreikių, tačiau tokia veikla užsiima kita organizacija – „Apskritasis stalas“.
Savivaldybė organizuoja ir finansuoja jaunimui skirtus mokymus ar konsultavimą, ypač
neformalaus mokymo kursus ar renginius įvairiomis temomis: projektų rašymas, konfliktų
valdymas, pritraukimas ir motyvavimas, komandos formavimas. Trys iš keturių apklausoje
dalyvavusių organizacijų teigė vykdančios neformalius jaunimo mokymus, tačiau pažymėjo,
jog tai nėra pagrindinė organizacijos veikla.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai neformalaus mokymo ir
konsultavimo paslaugų prieinamumą bei kokybę Panevėžio miesto savivaldybėje vertinamo
vidutiniškai – 3 balais iš 5 galimų. Jaunimo organizacijų atstovų manymu, savivaldybėje
nepakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui.
Dažniausiai organizacijų taikomi neformalaus ugdymo metodai yra aktyvus dalyvavimas,
neformalus bendravimas bei mokymasis iš patirties – metodai, nereikalaujantys ypatingų
investicijų ar priemonių.
11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc. N=4

Aktyvų dalyvavimą

75,0

Neformalų bendravimą

50,0

Mokymąsi iš patirties

25,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
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5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje yra organizuojami mokymai,
kvalifikacijos tobulinimo kursai su jaunimu dirbantiems asmenims. Atsižvelgiant į poreikį,
dažniausiai vykdomi mokymai projektų rengimo klausimais. Savivaldybėje dirba du jaunimo
mokymų vadovai ir du konsultantai, per metus įvyksta apie 5-6 kvalifikacijos kėlimo
seminarai jaunimui ir su jaunimu dirbantiems specialistams.
Nors bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir su jaunimu dirbančių asmenų apklausos dalyvių
buvo vertinamas vidutiniškai, remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, galima teigti, jog
savivaldybė šiai sričiai skiria pakankamai daug lėšų – 2011 metais buvo įgyvendinti keturi
projektai, skirti bendradarbiavimo stiprinimui. Taip pat skirta beveik 20 tūkst. Lt devynioms
iniciatyvoms, užtikrinančioms asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje,
apsikeitimą informacija ir patirtimi.

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Panevėžio miesto savivaldybėje neformaliojo ugdymo paslaugas teikia šios įstaigos:
 Panevėžio dailės mokykla;
 Panevėžio muzikos mokykla;
 Panevėžio gamtos mokykla;
 Panevėžio moksleivių namai;
 Panevėžio rajono mokinių kūrybos ir sporto centras;
 Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai.
Didžiosios dalies jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyvių nuomone,
neformaliojo ugdymo veiklų įvairovė nėra pakankama. Neformalaus ugdymo paslaugų
kokybę respondentai vertino vidutiniškai. Apibendrinant, jaunimo atstovai savivaldybės
pastangas neformaliojo ugdymo plėtroje vertino žemiau negu vidutiniškai.
12 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=4

Ne, nepakanka

75,0

Taip

25,0

N/N

0,0

Taip, bet ne visiems prieinama

0,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
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5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
15 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 4 Metodikos indikatorių.
15 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
neformalus
ugdymas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
mokymai ir
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
konsultavimas
(4 Metodikos
Indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai
Savivaldybė
Neatliekami jaunimo
Jaunimo neformalus
ir konsultavimas
organizuoja ir
neformalaus mokymo ir
ugdymas turėtų išlikti
finansuoja jaunimui konsultavimo poreikių
svarbiu savivaldybės JP
skirtus mokymus ar tyrimai.
prioritetu. Neformaliam
konsultavimą, ypač
švietimui turėtų būti
neformalaus
išnaudojamos nacionalinio
mokymo kursus ar
projektinio finansavimo
renginius.
galimybės, potencialiai
jungiantis su kitomis
savivaldybėmis.
Turėtų būti sistemingai
tiriami jaunimo mokymo ir
ugdymo poreikiai.
Asmenys, dirbantys Savivaldybėje dirba
Nepakankamas
Stiprinti apsikeitimą
su jaunimu
du jaunimo mokymų bendradarbiavimas tarp
informacija,
vadovai ir du
savivaldybės ir su
bendradarbiavimą tarp
konsultantai.
jaunimu dirbančių
savivaldybės ir su jaunimu
asmenų.
dirbančių asmenų.
Jaunimo
Nenustatyta.
Nepakankama
Vykdyti jaunimo
neformalaus
neformaliojo ugdymo
neformalaus ugdymo
ugdymo padėtis
veiklų įvairovė.
poreikių tyrimus ir didinti
mokymo ir ugdymo
pasiūlos įvairovę jaunimui.
Ugdymo veikla galėtų
užsiimti daugiau jaunimo
organizacijų, tam
pritraukusios projektinio
finansavimo lėšų.
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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
Panevėžio miesto savivaldybė apie jaunimo klausimų svarstymą informuoja visas jaunimo
organizacijas, veikiančias savivaldybėje. Dažniausiai informacija teikiama elektroniniu paštu
bei pristatant ją spaudoje ar televizijoje. Savivaldybės internetiniame tinklalapyje nėra
atskiros jaunimui skirtos skilties.
Remiantis apklausos duomenimis, jaunimui priimtiniausi informacijos sklaidos būdai yra
plakatų ir skrajučių platinimas bei informacijos teikimas elektroniniu paštu (13 pav.).
13 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų
proc. N=4
Iš plakatų ir skrajučių

75,0

El. paštu iš jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

50,0

Savivaldybės internetinėje
svetainėje

25,0

Neformaliais kanalais

25,0

Per informacinius renginius

25,0

Iš informacijos vietinėje spaudoje

25,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Dažniausiai jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos iš JRK gauna informaciją apie
jaunimui aktualius renginius bei projektų finansavimo galimybes (14 pav.).
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14 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Atsakymų proc. N=4

Jaunimui aktualius renginius

50,0

Projektų finansavimo galimybes

50,0

Ne, jokios informacijos iš
savivaldybės negauname

25,0

Kita

25,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Paklausti, kokios informacijos pageidautų, dauguma apklausos respondentų nurodė
informaciją apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui bei informaciją apie
savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais (15 pav.).
15 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=4

Informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui

75,0

Informacijos apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus sprendimus
jaunimui aktualiais klausimais

75,0

Informacijos apie jaunimui
aktualius renginius

50,0

Informacijos apie projektų
finansavimo galimybes

50,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Per pastaruosius keletą metų iš viso įvyko 18 savivaldybės organizuotų diskusijų tarp
savivaldybės atstovų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų JP įgyvendinimo
klausimais. Jose iš viso dalyvavo 400 jaunimo atstovų (2011 m. – 50, 2010 m. – 110 dalyvių).
Apklausos respondentų nuomone, jaunimui informacijos teikiama pakankamai nemažai,
tačiau jos išsamumas vertintinas vidutiniškai (16 pav.).
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16 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=4

Vidutiniškai

50,0

Labai prastai

25,0

Pakankamai išsamiai

25,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
JRK pažymėjo, jog Panevėžio miesto savivaldybėje už jaunimo informavimą atsakinga yra ir
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Informaciją stengiamasi skleisti
populiariausiais kanalais – internete, radijuje, laikraščiuose, tačiau, visgi, nėra pakankamai
išnaudojami neformalūs kanalai, pvz., socialiniai tinklai. Be to, informacijos sklaidai trukdo
riboti techniniai ir finansiniai resursai.
Savivaldybė taip pat organizuoja konferencijas jaunimui – per metus suorganizuojamos trys
konferencijos. Paskutinė buvo organizuota 2010 m. gruodžio mėnesį, joje dalyvavo apie 40
dalyvių.

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos apie savo vykdomą veiklą dažniausiai
informuoja savo internetinėse svetainėse bei informacinių renginių metu. Taip pat dažnai
informacija yra perduodama neformaliais kanalais, skelbiama platinant plakatus, skrajutes
(17 pav.).
17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? N=4
Savo internetinėje svetainėje

100,0

Per informacinius renginius

100,0

Neformaliais kanalais

75,0

Plakatais ir skrajutėmis

75,0

Vietinėje spaudoje

50,0

El. paštu

50,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
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Tyrimo dalyviai pateikė vienintelį pasiūlymą, kaip būtų galima pagerinti jaunimo
informuotumą apie savivaldybėje vykdomą JP – jų nuomone, reikėtų sukurti ir palaikyti
informacinį tinklą mokyklose.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Remiantis JRK pateikta informacija, savivaldybės jaunimas informuojamas talpinant
informaciją moksleivių / studentų laikraščiuose, skelbiant per radiją ir televiziją,
internetinėse vietos leidinių svetainėse bei vietos spaudoje skirtuose skyreliuose jaunimui.
Visų apklausoje dalyvavusių jaunimo atstovų vertinimu, jų atstovaujamos organizacijos
bendradarbiauja su žiniasklaida, siekdami teikti aktualią vietos jaunimui informaciją.
Vertinimo metu paaiškėjo, kad nors savivaldybė yra sudariusi sąlygas nemokamai pristatyti
jaunimo organizacijų vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones, organizacijos nesinaudoja
šia galimybe, kadangi apie ją nežino.
Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus analizuoja tik
vidutiniškai (18 pav.).
18 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5,
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=4

Pristatomos aktualios jaunimo ir
jaunimui skirtos iniciatyvos

3,3

Plačiai ir visapusiškai pristatoma
jaunimo tematika

3,0

Analizuojamos jaunimo problemos

2,5

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
16 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 6 Metodikos indikatorių.
16 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
JRK informuoja visas
Informacijos išsamumas.
Daugiau informuoti
informavimas apie
jaunimo organizacijas
Trūksta informacijos apie apie savivaldybės
JP
apie savivaldybės JP,
savivaldybės
vykdomą veiklą,
projektų vykdymą bei
įgyvendinamus projektus priimamus ir priimtus
finansavimą.
jaunimui bei
sprendimus, viešinti
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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

Jaunimas yra
pakankamai gerai
informuotas apie
jaunimo veiklos
galimybes
savivaldybėje.
Informacijos sklaidos
kanalų įvairovė:
moksleivių /studentų
laikraščiai, radijo ir TV
laidos, elektroniniai
laikraščiai, skyreliai,
skirti jaunimui
vietinėje spaudoje,
jaunimui skirti
internetiniai puslapiai
/portalai.

Sudarytos galimybės
nemokamai skelbti
informaciją.
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Tobulintinos sritys
savivaldybėje svarstomus
ir priimtus sprendimus
jaunimui aktualiais
klausimais.
Nuolatinis, sistemingas
informacijos pateikimas.

Rekomendacijos
informaciją apie
galimybes nemokamai
naudotis vietine
žiniasklaida.
Kurti sisteminę
informacijos sklaidą,
sukuriant informacinį
tinklą mokyklose.
Sukurti interaktyvų
miesto jaunimo
portalą internete.
Nenustatyta.
Skatinti veikiančias
jaunimo organizacijas
keistis informacija apie
savo vykdomas veiklas,
kad visos jaunimo
iniciatyvos taptų
matomesnės.
Naudoti socialinius
tinklus, populiarius
jaunimo tarpe,
jaunimo veiklai
pristatyti.
Organizacijos nesinaudoja Skatinti vietos
šia galimybe, kadangi apie žiniasklaidą
ją nežino.
patrauklesniais
jaunimui būdais
pristatyti jaunimui
aktualią informaciją.
Reikalingas jaunimo
tematika rašantis
korespondentas.

7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir
veiklos planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės
tinklinės struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys:
 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros;
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir kitų skyrių veikloje;
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas;
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos
prioritetams;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros
Pagrindinė JP integruojanti struktūra Panevėžio savivaldybėje yra JRT, kurios 6 nariai yra
savivaldybės institucijų atstovai ir 6 – jaunimo organizacijų atstovai. JRT posėdžiai vyksta
bent vieną kartą per 3 mėnesius.
Jaunimo reikalų taryba savivaldybės institucijoms kasmet pateikia 4-5 siūlymus ir prašymus,
pvz., dėl JRT nuostatų pakeitimo, dėl asmenų delegavimo į tarptautinius renginius bei
pasiūlymus finansavimo nuostatų klausimais. Į visus teiktus siūlymus buvo atsižvelgta.
Jaunimo atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų)
posėdžiuose, tačiau ši galimybė nėra išnaudojama. Per pastaruosius keletą metų
savivaldybės tarybos posėdžiuose buvo svarstyti klausimai dėl JRT nuostatų pakeitimo,
jaunimo organizacijų projektų finansavimo, Jaunimo dienų organizavimo.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
JP savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai, bendradarbiaujant savivaldybės
padaliniams, integruojant jaunimo klausimus į įvairių skyrių veiklą. Spręsdami jaunimo
klausimus, bendradarbiauja JRT ir keli savivaldybės tarybos komitetai – Kultūros ir meno,
Sveikatos, sporto, socialinės paramos ir NVO, Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų.
Jaunimo politikos įgyvendinimo nuostatos yra įtrauktos į savivaldybės strateginį plėtros
planą.
Apklausoje dalyvavę savivaldybės administracijos atstovai pažymėjo, kad savivaldybės
administracijos struktūriniai padaliniai bendradarbiauja rengdami bendrus jaunimui skirtus
projektus, dalyvaudami savivaldybės tarybos bei posėdžiuose sprendžiant jaunimui aktualius
klausimus bei JRT veikloje, rengdami jaunimo politiką reglamentuojančius savivaldybės
teisės aktus (19 pav.)
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19 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje
įgyvendindami jaunimo politiką? Proc. atsakiusiųjų. N=8
Rengdami bendrus jaunimui
skirtus projektus

100,0

Dalyvaudami savivaldybės tarybos
posėdžiuose

100,0

Dalyvaudami Jaunimo reikalų
tarybos veikloje

100,0

Rengdami savivaldybės strateginį
planą

50,0

Rengdami jaunimo politikos
įgyvendinimą reglamentuojančius
teisės aktus

50,0

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Skirtingi savivaldybės padaliniai, taip pat savivaldybės tarybos komitetai, pvz., Kultūros ir
meno, Sveikatos, sporto, socialinės paramos ir NVO, Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų,
dažniausiai bendradarbiauja tarpusavyje organizuodami bendrus jaunimui skirtus renginius,
įgyvendindami projektus.
Remiantis apklausos duomenimis, be Jaunimo reikalų tarybos, kitų tiesiogiai jaunimo
klausimams spręsti skirtų tarpžinybinių struktūrų savivaldybėje nėra.

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių
atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose:
 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406);
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin.,
2010, Nr. 139-7112);
 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.
A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042, 2011, Nr. 35-1653);
 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m.
balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).
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Vertinant šį kriterijų buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių
panaudojimą jaunimo politikos įgyvendinimui.11 Remiantis surinktais duomenimis, galima
teigti, kad nors Panevėžio savivaldybėje nėra patvirtintos savivaldybės JP koncepcijos, tačiau
savivaldybės įgyvendinamos JP priemonės, išdėstytos Panevėžio miesto plėtros 2004 – 2013
m. strateginiame plane, iš esmės atitinka nacionalinės JP prioritetus. Siekdama spręsti
jaunimui aktualius klausimus, savivaldybė naudojasi ES struktūrinių fondų parama, palyginti
aktyviai išnaudoja nacionalinių programų galimybes.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
17 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
Šis indikatorius leidžia įvertinti JP horizontalumą ir tarpžinybinio
JP integralumas
bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
JP integruojančios
Savivaldybėje veikia
Nedidelis JRT
Stiprinti JRT veiklą ir
struktūros
JRT, pilnateisiškai
aktyvumas –
įgaliojimus, įtraukti į
dalyvaujanti JP
pateikiama nedaug
veiklą jaunimo atstovus,
formavime
pasiūlymų.
kurie turi galimybę
savivaldybės lygmeniu.
dalyvauti savivaldybės
tarybos (komitetų,
komisijų) posėdžiuose,
tačiau ją ne visiškai
išnaudoja.
JP integravimas
Konkrečios JP
Nė vienas apklausos
JP įgyvendinimas turėtų
savivaldybės
priemonės numatytos
dalyvis nepaminėjo, jog būti įtrauktas į kiekvieno
strateginiuose
strateginiame
JP prioritetai ir
skyriaus veiklą bei jos
dokumentuose
savivaldybės plane.
priemonės įtraukti į
planus.
skyriaus, kuriame jie
dirba, veiklos planus.
Tarpžinybinių ir
Skirtingi savivaldybės
Be JRT, tiesiogiai
Kurti atskiras darbo
tarpsektorinių
padaliniai
jaunimo klausimams
grupes jaunimo
bendradarbiavimo
bendradarbiauja
skirtų tarpžinybinių
klausimų sprendimui,
tinklų praktinis
spręsdami JP klausimus struktūrų nėra.
įtraukti į šiuos procesus
veikimas
per JRT, rengdami
jaunimo atstovus.
bendrus jaunimo
projektus / konkursus.
Savivaldybės
Panevėžio miesto
Projektų įgyvendinimas Reikėtų diegti jaunimo
įgyvendinamų
plėtros strateginiame
galėtų būti paremtas
poreikių tyrimų sistemą,
programų ir
plane numatytos
jaunimo poreikių bei
aktyvinti jaunimo
priemonių atitikimas veiklos iš esmės
jaunimo situacijos
organizacijas, jas
nacionalinės
atitinka veiklas,
tyrimais, atkreipiant
įtraukiant į rengiamus ir
jaunimo politikos
numatytas LR JP
dėmesį į specifines
įgyvendinamus
prioritetams
pagrindų įstatyme.
jaunimo grupes.
projektus.

11

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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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 būdais12. Pirma,
informacija apie rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa,
kokią vertę ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba
galima kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia,
stebėsenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto
sudarymo procese ir padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta,
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar
kitas politikos įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta,
veiklos informacijos viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis
didinimo priemonė. Galiausiai, stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių
institucijos veiklos būdų paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos
patobulinimus. 18 lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo
ciklas, kurį galima išskirti į tris svarbiausius etapus.
 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo,
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas.
 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir/arba atskirų priemonių vykdymo
tikslingumo vertinimas.

12

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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18 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra
Stebėsena
Vertinimas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
Tikslas
programos vertę ir
problemas įgyvendinant
naudą visuomenei.
politikos tikslus.
Duomenų analizė ir
interpretavimas.
Veikla
Duomenų rinkimas
Duomenys imami iš
stebėsenos sistemos ir
renkami papildomai.
Kada
Nuolat
Kartą per 2 – 3 metus.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių.

Peržiūra
Konsensuso formavimas
dėl politikos krypties
kaitos.
Turimų šaltinių (tyrimų,
vertinimų) sisteminimas
ir apžvalga; diskusijų
inicijavimas.
Kartą per 5 metus.

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

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad Panevėžio miesto savivaldybėje kas 2 – 5 metus yra
atliekamos jaunimo ar atskirų jo grupių apklausos, tačiau vertinimui nebuvo pateikta
informacija apie atliktų apklausų temas. Pasak JRK, įvertinus savivaldybės turimus
žmogiškuosius ir organizacinius išteklius, savivaldybė yra pajėgi atlikti tokius tyrimus.
Jaunimo poreikių apklausas taip pat atlieka savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Jaunimo situaciją bei JP įgyvendinimo rezultatus apžvelgia JRK metų veiklos ataskaitose, tuo
tarpu apie stebėsenos sistemą Panevėžio miesto savivaldybėje vertinimui nebuvo suteikti.
Pažymėtina, savivaldybė renka statistinius duomenis apie jaunimą, ir, nors jie nėra viešai
skelbiami, yra suteikiami visiems besikreipiantiems suinteresuotiems asmenims. JRK
pateiktais duomenimis, tokios informacijos teiraujamasi retai.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimai savivaldybėje nėra atliekami. Tuo tarpu
apklausoje dalyvavę organizacijų atstovai nurodė, jog jų organizacijos vidinius savo veiklos
įsivertinimus atlieka.
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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 JP yra
svarbus prioritetas savivaldybės vadovams). Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip stebėsenos ir
vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje.
Remiantis tyrimo duomenimis, Panevėžio savivaldybėje tyrimais grįstas sprendimų
priėmimas nėra taikomas. JRK nuomone, labiausiai trūksta žinių apie jaunimo užimtumo
prioritetus bei poreikius, norint sėkmingai priimti sprendimus, susijusius su JP formavimu bei
įgyvendinimu.
Savivaldybės surinkti duomenys savivaldybės administracijos naudojami tobulinant jaunimo
politikos įgyvendinimą.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės JP įdiegti per pastarųjų trejų metų
laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, ypač savivaldybės
ir jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, įgyvendinant jaunimo politiką per pastaruosius
trejus metus savivaldybėje nebuvo įdiegta jokių reikšmingų naujovių. Apie naujoves nieko
negalėjo pasakyti ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 5 ir 8
Metodikos indikatorius.
19 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
JP tobulinimas ir
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas
inovacijos (5 ir 8
informuotos JP įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
Metodikos
tinkamiausių sprendimų JP įgyvendinti. Jaunimo poreikių stebėsena ir
indikatoriai)
analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Panevėžio miesto
Sisteminga, nuolatinė Vykdyti nuolatinį,
klausimais
savivaldybėje kas 2 – 5 / tęstinė jaunimo
periodišką jaunimo
vykdytojai. Tyrimų
metus atliekamos
padėties stebėsena.
situacijos monitoringą,
įvairovė, kokybė ir
jaunimo ar atskirų jo
fiksuojant jaunimo
naudingumas
grupių apklausos.
situacijos pokyčius bei
juos įvertinant.
Duomenys apie
Savivaldybės turimi
Norint objektyviai įvertinti
jaunimą
duomenys apie
atliekamą darbą,
jaunimo situaciją nėra
savivaldybėje turėtų būti
viešai prieinami, tačiau
atliekamas JP
suteikiami
įgyvendinimo vertinimas.
besikreipiantiems į
savivaldybę.
JP įgyvendinimo
Dauguma organizacijų
Neatliekamas JP
vertinimas
vykdo savo veiklos
įgyvendinimo
įsivertinimą.
vertinimas.
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JP tobulinimas ir
inovacijos (5 ir 8
Metodikos
indikatoriai)
Tyrimų rezultatų ir
kitų duomenų
panaudojimas

Inovacijų taikymas ir
plėtra formuojant
bei įgyvendinant JP

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas
informuotos JP įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
tinkamiausių sprendimų JP įgyvendinti. Jaunimo poreikių stebėsena ir
analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Nenustatyta.
Savivaldybės
administracijos
teigimu, renkami
duomenys nėra
naudojami dėl
pernelyg greitai
kintančios aplinkos.
Nenustatyta.
Esminių naujovių
jaunimo politikos
formavime ar
įgyvendinime
neužfiksuota.
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis JP
įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Panevėžio miesto savivaldybė bendradarbiauja su Estijos, Lenkijos, Rusijos, Olandijos ir
Vokietijos miestų savivaldybėmis bei jaunimo politiką įgyvendinančiomis institucijomis. 2009
– 2010 metais buvo įgyvendinta po vieną, o 2011 m. – du tarptautiniai projektai JP srityje.
Savivaldybė taip pat padeda jaunimo organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius – nuo
2008 m. kasmet tokia parama suteikiama bent vienai organizacijai. Visgi, jaunimo atstovai
nėra įtraukiami į tarptautinių delegacijų sudėtį.
Naudingos kitų šalių praktikos pritaikymas savivaldybėje yra epizodinis, taikomų atskirų
elementų veiksmingumą / poveikį labai sunku ar netgi neįmanoma įvertinti.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos JP
įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius.
20 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš JP Lietuvoje įgyvendinimo principų,
(9 Metodikos
nurodytų įstatyme ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas
Užmegzti ryšiai su
Jaunimas nepasinaudoja
Įtraukti į tarptautinį
su kitomis šalimis
kitų šalių
tarptautinio
bendradarbiavimą
jaunimo politikos
savivaldybėmis.
bendradarbiavimo
jaunimo atstovus.
įgyvendinimo
teikiamomis galimybėmis. Ieškoti daugiau sąlyčio
klausimais
Nepakankamai taikoma
taškų su esamais
geroji užsienio šalių
partneriais, plėsti
praktika.
miestų – partnerių
ratą.
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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.
Gerosios praktikos pavyzdžiu Panevėžio mieste gali būti laikomas savivaldybės 2011 m. jau
antrą kartą įgyvendintas vasaros projektas „Susitikime penktadienį“. Kiekvieną vasaros
savaitę projekto metu vyksta įvairūs renginiai: koncertai, vaidinimai, dirbtuvės, šokių
pamokos, sendaikčių turgus. Į centrines miesto erdves pritraukiama daug lankytojų, ypač
jaunimo. Šis projektas yra puikus jaunimo užimtumo skatinimo pavyzdys, taip pat teikiantis ir
pažintinę naudą.
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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 JP reglamentuojančių dokumentų analize bei kitais vertinimui
surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka
nacionalinės JP kryptis.
Vis dėlto, savivaldybė turėtų daugiau dėmesio skirti šioms JP sritims:
 jaunimo užimtumo skatinimui;
 jaunimo verslumo skatinimui;
 socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikiams;
 jaunimo lyderystės skatinimui.
Pagal šį kriterijų Panevėžio m. savivaldybė vertinama gerai13.

13

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka (neatsižvelgia/neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 –
vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama, pavyzdžiui, „prastaividutiniškai“ arba „labai gerai“, įvertinimo balas yra per vidurį – šiuo atveju 2.5 ir 4.5.
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Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Savivaldybėje jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, JP klausimai yra įtraukti į
Panevėžio miesto plėtros strateginį planą, tačiau, vertinimo duomenimis, nėra įtraukti į
savivaldybės administracijos skyrių planus.
Institucinė partnerystė daugiausiai įgyvendinama per JRT, be to, esant reikalui,
bendradarbiauja savivaldybės administracijos Kultūros ir meno, Švietimo skyriai, taip pat
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Panevėžio kūno kultūros ir sporto
centras. Pagal šį kriterijų Panevėžio miesto savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Panevėžio miesto savivaldybėje jaunimo atstovai turi galimybes dalyvauti posėdžiuose bei
teikti pasiūlymus, tačiau mažai jomis naudojasi, jaučiasi savivaldybės „ignoruojami“. Į
jaunimo organizacijų pasiūlymus nėra atsižvelgiama (nors savivaldybės atstovai teigia
priešingai). Surinkti duomenys rodo, kad yra nesusikalbėjimas tarp savivaldybės
administracijos ir jaunimo atstovų. Tikėtina, kad savivaldybės administracija per mažai
įtraukia jaunimo atstovus į jaunimui aktualių klausimų svarstymą bei sprendimų priėmimą,
nors savivaldybėje ir veikia JRT. Pagal šį kriterijų Panevėžio miesto savivaldybė yra vertinama
prastai-vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje yra kaupiami tam tikri statistiniai duomenys apie savivaldybės teritorijoje
gyvenantį jaunimą, jo padėtį, kas kelis metus atliekami jaunimo situacijos tyrimai. Tačiau
savivaldybėje nėra sistemingos, nuolat tam tikru dažnumu vykstančios jaunimo situacijos ir
poreikių stebėsenos, tyrimų ir vertinimo sistemos. Pagal šį kriterijų Panevėžio miesto
savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių
moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių
pomėgių ir pan. grupių) poreikių stebėsenos. Pagal šį kriterijų Panevėžio miesto savivaldybė
yra vertinama vidutiniškai.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos jaunimo politikos
įgyvendinimui savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir
finansinių lėšų) atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Panevėžio miesto savivaldybėje sukurtos pakankamai stiprios prielaidos JP įgyvendinimui:
veikia JRT, dirba JRK, veikia jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Savivaldybėje
sukurtos vidutiniškai geros JRK darbo sąlygos – nors išskirtinai JP neužsiima nė vienas
savivaldybės atstovas, JRK savo pareigoms skiria didžiąją dalį savo darbinio laiko,
užtikrinamas pakankamas finansavimas bei žmogiškieji ištekliai. Kita vertus, gali būti, jog
sudarytos nepakankamos galimybės profesiniam JRK tobulinimuisi. Pagal šį kriterijų
Panevėžio miesto savivaldybė yra vertinama gerai.
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Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos JP rezultatus,
interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu mastu
savivaldybės JP pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėje veikiančių su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti JP pasiekimus per pastaruosius trejus
metus tam tikrose 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=6
Savivaldybių administracijų atstovai
Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą

4,0

Užtikrinant jaunimo
dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

4,0

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

4,0

Kitos organizacijos
2,3

3,0

2,7

Jaunimui skirto neformalaus švietimo
plėtroje

3,5

2,3

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

3,5

2,3

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

3,5

2,3

Rūpinantis jaunimo sveikata ir
priklausomybių prevencija

3,0

2,3

Šaltinis: Panevėžio miesto organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant, Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo politikos rezultatyvumas per
pastaruosius trejus metus vertintinas vidutiniškai.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, jog JP situacija Panevėžio miesto
savivaldybėje vertinama pakankamai prieštaringai. Viena vertus, JP įgyvendinime
vadovaujamasi į jaunimą orientuotais teisės aktais, veikia JRT ir JRK, veikia „Apskritasis
stalas“, jaunimui užtikrinamos galimybės dalyvauti neformalioje veikloje bei daryti įtaką
savivaldybės sprendimams, dalyvaujant savivaldybės rengiamuose posėdžiuose bei
pasitarimuose. Jaunimui organizuojami mokymai, konferencijos, kasmet didėja skiriamų lėšų
apimtis. Kita vertus, visai kitaip situaciją mato Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo
organizacijų atstovai – jie jaučiasi ignoruojami: menkai įtraukiami į bendrą veiklą su
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savivaldybe, jaučia bendrų projektų poreikį, teigia, jog jie retai kviečiami į posėdžius, kur
svarstomi jiems aktualūs klausimai.
Viena iš tokios prieštaros priežasčių galėtų būti tai, jog jaunimui trūksta neformalaus
bendravimo, paskatinimo, lankstesnio savivaldybės atstovų atsižvelgimo į jaunimo poreikius.
Kita priežastis galėtų būti paties jaunimo iniciatyvos ir motyvacijos trūkumas, nepakankama
kompetencija išsakant savo poreikius. Viena iš pagrindinių jaunimo situacijos problemų yra
lyderių trūkumas – gali būti, jog nesant lyderių, jaunimui yra ypatingai sunku aiškiai išreikšti
savo norus, pageidavimus ir siūlymus savivaldybės atstovams.
Dėl tokios situacijos pagrindinė rekomendacija būtų užmegzti kuo glaudesnį ryšį su jaunimu,
siekiant ne tik kuo daugiau įtraukti juos į jaunimo interesų atstovavimo veiklą, tačiau ir
išsiaiškinti, kokiais būdais juos reikėtų paskatinti tapti bendros atsakomybės už jaunimo /
jaunimo politikos situaciją nešėjais.
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1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
21 lentelė. Interviu respondentų sąrašas
Vardas, pavardė
Organizacija/ pareigos
Vladas Taučius
Panevėžio miesto savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorius

Michailas Fofonovas

Miesto JRT narys, Panevėžio
jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ valdybos
pirmininkas (iki 2012-03-21)

Šaltinis: sudaryta autorių
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