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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES

Europos Sąjunga

JP

Jaunimo politika

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius

JRT

Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba

JTBA

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

LiJOT

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

LR

Lietuvos Respublika
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario 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.
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 rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui.
2. Išsiaiškinti Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai.
3. Aptarti Panevėžio rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai.
4. Išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles
bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2012 m. vasario mėnesį buvo atliktas interviu su Panevėžio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriumi;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo du
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos atstovai ir keturi jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovai.
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas. Antroje
– devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti duomenys ir jų
analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje pateikiamas vertinimo
apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį. Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų
jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka
(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 rajono savivaldybėje yra 1 miestas Ramygala, 8 miesteliai – Geležiai, Krekenava,
Miežiškiai, Naujamiestis, Raguva, Smilgiai, Šilai, Vadokliai ir 647 kaimai. Savivaldybę sudaro 12
seniūnijų: Karsakiškio, Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Raguvos,
Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių ir Velžio.
Iš viso Panevėžio rajono savivaldybėje gyvena apie 40 tūkst. žmonių, tikslūs duomenys
pateikiami 1 lentelėje. 2011 m. savivaldybėje gyveno apie tūkstančiu gyventojų mažiau negu
2010 metais. Didžioji dalis gyventojų apsistoję kaimiškoje savivaldybės dalyje.
Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines ribas1,
savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“
ir „miesto“. Panevėžio rajono savivaldybė pagal šią metodiką priskiriama „priemiesčio“
savivaldybių grupei, nes šiai grupei priskiriamos savivaldybės, esančios metropolinių centrų
įtakoje.
1 lentelė. Gyventojų skaičius Panevėžio rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje
Gyventojų skaičius miesteliuose ir
Iš viso gyventojų
Gyventojų skaičius mieste
kaimuose
41288
1604
39684
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2.
Jauni žmonės rajone sudaro ketvirtadalį (25 proc.) visų Panevėžio rajono gyventojų. Jaunų
žmonių skaičius savivaldybėje pateikiamas 2 lentelėje.
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje
Merginų
Vaikinų
Mieste
170
165
Kaime
4695
5193
Bendras skaičius rajone
4865
5358
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

1

2

Iš viso
335
9888
10223

Išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais besiribojančioms
kaimiškosioms teritorijoms. Šis poveikis pasireiškia priemiestinių gyvenamųjų zonų formavimusi ir kitais
kaimiškų teritorijų funkciniais ryšiais su miestu, kuris daro lemiamą įtaką apie didmiestį susitelkusių kaimo
gyvenamųjų vietovių vystymuisi. „Priemiesčio“ savivaldybėms priskiriamos savivaldybės, esančias metropolinių
centrų įtakoje. Lietuvoje, remiantis administraciniu suskirstymu bei pagal gyventojų skaičių didiesiems
miestams yra priskiriami šeši miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, kurių gyventojų
skaičius didesnis nei 50 tūkst. Todėl savivaldybės, kurios yra prie metropolinių Lietuvos centrų bei regioninio
centro Alytaus - Vilniaus r. sav., Kauno r. sav., Klaipėdos r. sav., Šiaulių r. sav., Panevėžio r. sav. bei Alytaus r.
sav. priskiriamos „priemiesčio“ savivaldybėms. Grupių atskyrimui naudojamos EBPO taikomos kiekybinės ribos:
i) į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame
gyventojų skaičiuje sudaro nuo 32 iki 49 proc. (imtinai); ii) į „kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės,
kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc.; iii) „labai kaimo“
savivaldybėmis laikomos tos, kuriose kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų
savivaldybės gyventojų.
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0
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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 rajono 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 savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimo programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama
savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Panevėžio rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais3, Panevėžio
rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės
aktais. Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų
sąrašas pateikiamas 3 lentelėje.
3 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti
dokumentai
Dokumento pavadinimas
Patvirtinta (metai)
Savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos projektas
Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareiginiai nuostatai
2011
Savivaldybės strateginis planas
2007
Savivaldybės tarybos 2007-2011 m. veiklos programa
2007
Patvirtintas savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 m.
2009
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m.
2009
Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos ataskaita už 2009 m.
2009

3

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR
jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos
savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais.
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Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m.
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.
Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa
Panevėžio rajono jaunimo užimtumo 2012–2015 metų programa
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis4.

2010
2010
2011
2011
2012
2012

Panevėžio rajono savivaldybė yra parengusi Jaunimo politikos koncepcijos (toliau – Koncepcija)
projektą, tačiau vertinimo metu5 ji dar nebuvo patvirtinta. Koncepcijoje yra keliami šie JP tikslai:
 sudaryti sąlygas formuotis pilietinei ir demokratinei asmenybei;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies (rajono)
gyvenimą;
 skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdyti pareigą Tėvynei ir šeimai;
 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines ir politines teises;
 rūpintis jaunimo užimtumu.
Koncepcijoje numatomi šie jaunimo politikos principai:
 savivaldybės institucijos turi skatinti jaunimą dalyvauti visuomenės gyvenime ir prisidėti
prie jaunimo problemų sprendimo, taip pat ugdyti atsakomybę už savo veiksmus ir savo
problemų sprendimą;
 jaunimo klausimai turi būti sprendžiami, atsižvelgiant į jų kompleksiškumą, įtraukiant
kuo daugiau suinteresuotų institucijų;
 savivaldybės institucijos turi skatinti ir remti nevyriausybines jaunimo organizacijas,
prisidedančias prie jaunimo problemų sprendimo ir savivaldybės jaunimo politikos
tikslų įgyvendinimo. Tokių organizacijų programoms teiktinas prioritetas;
 jaunimo organizacijoms sudaromos sąlygos daryti įtaką savivaldybės jaunimo politikai ir
kontroliuoti, kaip ji įgyvendinama.
2012 m. sausio 26 d. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-14 priimtas dar
vienas labai svarbus jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentas – Panevėžio rajono jaunimo
užimtumo 2012–2015 metų programa. Šioje programoje numatyti šie veiklos tikslai:
 stiprinti jaunimo organizacijas, savivaldas ir skatinti jaunimo organizacijų tinklo plėtrą;
 sudaryti sąlygas jaunimo laisvalaikiui ir saviraiškai;
 skatinti savanorystę; spręsti jaunimo integravimosi į darbo rinką problemas;
 skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą pilietinio
ugdymo, prevencijos, jaunimo sveikatos stiprinimo srityse.
Tikslams pasiekti, keliami šie uždaviniai:
 gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę;
 stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą;
 teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas organizacijas;
 gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;
 stiprinti jaunimo savivaldas;
 sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų veiklai;
 sudaryti sąlygas, kad vaikai ir jaunimas ir po pamokų galėtų lankyti užsiėmimus pagal
savo pomėgius;

4

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.
5
Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėn.
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sudaryti sąlygas neformaliojo jaunimo laisvalaikiui;
remti neorganizuoto jaunimo iniciatyvas;
skatinti jaunimo saviraišką ir jaunimo sportinę veiklą;
sudaryti sąlygas neformalių ir formalių jaunimo grupių veiklai;
padėti jaunimui susipažinti su savanoryste ir suteikti galimybes savanoriauti;
stiprinti ankstyvąjį profesinį informavimą;
padėti jaunimui integruotis į darbo rinką;
skatinti jaunimo ir jaunųjų ūkininkų verslo pradžią ir plėtrą;
ugdyti jaunų žmonių verslumą;
skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant jaunimo ir su jaunimu susijusius
klausimus;
sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų atstovams dalyvauti susigiminiavusių savivaldybių
miestų vykdomose programose.

Jaunimo užimtumo programoje detaliai išdėstyta, kokių tikimasi rezultatų, įgyvendinus aukščiau
paminėtus tikslus ir uždavinius:
 bus sudarytos socialiai teisingos jaunimo laisvalaikio ir saviraiškos sąlygos;
 sumažės socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo;
 padidės jaunimo, kuris įgis komunikabilumo, pasitikėjimo savimi, vadybos, planavimo ir
planų įgyvendinimo, komandinio darbo, interesų derinimo, socialinių įgūdžių, būtinų
verslui;
 suteikta tinkama pagalba jaunimo veiklos pradžiai ir plėtrai;
 sustiprinta mokyklų bendruomenių savivalda;
 padaugės jaunimo, dalyvaujančio jaunimo organizacijų veikloje, sustiprės šių
organizacijų visuomeninis vaidmuo;
 sukurtos geresnės sąlygos jaunimo pilietiniam ir tautiniam ugdymuisi;
 sustiprinta jaunimo organizacijų veikla, užtikrintas šios veiklos tęstinumas;
 pagerės informacijos prieinamumas jaunimui bei su jaunimu dirbančioms
organizacijoms;
 bus sukurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmas.
Programoje taip pat išskiriami ir objektyvūs jos vertinimo kriterijai:
 lėšų, skirtų jaunimo projektams įgyvendinti, skaičius;
 kasmet vykdytų projektų skaičius;
 jaunimo, dalyvaujančio projektinėje veikloje, skaičius;
 organizuotų tarpžinybinių susitikimų skaičius;
 suteiktų konsultacijų dėl įdarbinimo skaičius;
 įdarbintų jaunų žmonių skaičius;
 organizuotų mokymų skaičius;
 per metus išleidžiamų leidinių skaičius;
 pranešimų, skirtų jaunimui, išspausdintų žiniasklaidoje, skaičius,
 jaunų asmenų, įtrauktų į delegacijų, vykstančių į susigiminiavusius miestus, sudėtį,
skaičius;
 neformalių jaunimo grupių, įtrauktų į bendruomenių projektinę veiklą, skaičius.
Apibendrinant galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybėje jaunimo politika yra gerai6
reglamentuota savivaldybės priimtais teisės aktais. Paruoštas Jaunimo politikos koncepcijos
projektas, priimta visas JP sritis apimanti Panevėžio rajono jaunimo užimtumo 2012–2015 metų

6

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.
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programa, kurioje labai detaliai aprašoma numatoma veikla bei jos rezultatai. Dėl šios
programos išsamumo ir platumo ją galima vadinama pagrindiniu dokumentu, savivaldybei
įgyvendinant jaunimo politiką.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Pagrindinės darbo su jaunimu kryptys yra išdėstytos ir jaunimo politikos koncepcijos projekte, ir
Panevėžio rajono jaunimo užimtumo 2012–2015 metų programoje. Jaunimo politika
savivaldybėje įgyvendinama keliant šiuos tikslus:
 visokeriopai, taip pat finansiškai, remti jaunų žmonių organizacijas, skatinti jų kūrimąsi;
 gerinti informacijos, apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą, sklaidą;
 stiprinti jaunimo savivaldą;
 sudaryti sąlygas neformalaus jaunimo laisvalaikio užimtumui;
 skatinti jaunimo ir jaunųjų ūkininkų verslo pradžią ir plėtrą;
 skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai, atsakydami į klausimą, kokios
JP sritys ir klausimai turėtų būti daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, siūlė geriau
atsižvelgti į jaunimo, ypač moksleivių, užimtumo problemas, sporto ir savanorystės veiklų bei
jaunimo verslumo skatinimą. Savivaldybės administracijos atstovų manymu, daugiau dėmesio
turėtų būti skiriama savanorystės skatinimui. Jaunimo reikalų koordinatoriaus nuomone, taip
pat reikėtų įsteigti daugiau jaunimo politiką įgyvendinančių asmenų etatų, tuo tarpu tokių
asmenų atsiradimui bei etatų pergrupavimui svarstant 2012-2015 metų jaunimo užimtumo
programą nebuvo pritarta.
1 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Proc.
atsakiusiųjų. N7=6
Savivaldybės administracijos atstovai
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

Užimtumas

100%

Sportas

50%
100%

Savanorystė

50%
50%

Verslumas

Jauna šeima ir būstas

Švietimas

50%

25%

25%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011

7

Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
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2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios
institucijos ir valstybės tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos jaunimo politiką įgyvendinančios savivaldybės institucijos, kitos
įstaigos ir organizacijos. Aptariamos sąlygos jaunimo atstovams įsitraukti į šių institucijų veiklą.
Jaunimo politikos koncepcijos projekte numatoma, kad jaunimo politikos tikslus, principus ir
kryptis formuoja bei nuostatas, pagal kurias šie tikslai įgyvendinami, teisės aktuose įtvirtina
Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Savivaldybės jaunimo politikai formuoti, koordinuoti ir
dalyvauti ją įgyvendinant, sudaroma Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, o
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos veiklą jaunimo politikos srityje koordinuoja
savivaldybės administracijos pareigūnas, atsakingas už jaunimo klausimus – JRK.
Be savivaldybės paminėtųjų savivaldybės institucijų, JP įgyvendinime taip pat dalyvauja jaunimo
organizacijos – Mokinių parlamentas, jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ (nuo
2011 metų pabaigos), nevyriausybinės organizacijos bei savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius. Aktyviai dirba ir kitos savivaldybės įsteigtos įstaigos ir institucijos:
bendruomenės namai, kultūros centrai, Berčiūnų bendruomenės jaunimo centras, Miežiškių
daugiafunkcinis socialinių paslaugų bendruomenės centras, asmenų su negalia pagalbos
centras, kaimo bendruomenės, Švietimo taryba. JRK teigimu, etatų skaičius nuo 2008 m.
nepasikeitė, tačiau, kaip buvo minėta 2.1 poskyryje, savivaldybėje galėtų būti įsteigta daugiau
jaunimo politiką įgyvendinančių asmenų etatų.
4 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai
Įgyvendina tik
Įgyvendina jaunimo
Skyrius
jaunimo politiką
politiką greta kitų veiklų
(darbuotojų skaičius)
(darbuotojų skaičius)
Savivaldybės administracija
1 (JRK)
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
2
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-117
patvirtintuose JRT nuostatuose įtvirtinta, kad ši taryba yra visuomeniniais pagrindais prie
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės
komisijos statusą ir sudaromas savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Jaunimo reikalų
taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 12 narių. Nuostatuose numatyta, kad JRT
nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, kaimo bendruomenių,
bendruomeninių organizacijų ir jaunimo organizacijų atstovai. Jaunimo organizacijų atstovai turi
sudaryti ne mažiau nei pusę JRT narių. Šiuo metu JRT nariai yra 5 jaunimo klubų atstovai ir
mokinių parlamento atstovė.
Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose numatyti šie JRT tikslai:
 bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti
savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos
klausimus;
 stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su
jaunimu dirbančių organizacijų.
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Siekdama numatytų tikslų, JRT įgyvendina šias funkcijas:
 rinkti ir analizuoti informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Panevėžio rajono
savivaldybės institucijoje bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikti
siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms,
savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos
įgyvendinimu;
 teikti siūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 inicijuoti savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo
politikos kokybės vertinimą;
 teikti siūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl
jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir
tvarkos;
 analizuoti užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikti
siūlymus bei rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su
užsienio šalių institucijomis;
 ne rečiau kaip kartą per metus teikti savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.
Panevėžio rajone jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų interesus atstovauja, pristato ir
gina Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“. Ši organizacija 2012
metams prasidėjus vienijo 23 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, iš jų 21 narę ir 2
stebėtojas. Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ koordinuoja
jaunimo organizacijų veiklą, teikia joms svarbią informaciją, vykdo jaunimo organizacijų lyderių
mokymus, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia bei deleguoja jaunimo
atstovus į savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą.
Remiantis vertinimo metu surinkta informacija, galima teigti, jog Panevėžio rajono
savivaldybėje sudarytos pakankamos prielaidos sėkmingam jaunimo politikos įgyvendinimui.
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“,
dirba jaunimo reikalų koordinatorius, jaunimo politiką įgyvendina savivaldybės administracija
bei kitos institucijos, yra sukurti JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai.

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 rajono savivaldybės JRK yra pavaldus administracijos direktoriui. Nuo 2000 m.
Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi dirba Vidas Visockis.
Jaunimo reikalų koordinatorius veikia vadovaudamasis Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymu,
kuriame įtvirtintų JRK priskirtų funkcijų sąrašas labai gerai atitinka Pavyzdinio savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatas. Visgi, JRK yra priskirtos pora
su jaunimo politika tiesiogiai nesusijusių funkcijų – koordinuoti turizmo paslaugų komisijos
darbą, organizuoti turizmo plėtrą rajone, užtikrinti duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje
naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą. Organizuoti savivaldybėje
pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius ne tik jaunimo, bet ir turizmo
klausimais. JRK pavaldumas atitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymo nuostatas – JRK yra pavaldus administracijos direktoriui. Apibendrinant,
galima teigti, kad JRK pareigybės aprašymas iš esmės gana gerai atitinka Pavyzdinį savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą.
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Remiantis JRK pateikta informacija, veiklos, susijusios su jaunimo politikos įgyvendinimu,
įtrauktos į savivaldybės skyriaus, kuriam jis priklauso, veiklos planą. Taip pat JRK yra įtrauktas į
Narkomanijos prevencijos komisiją, yra Švietimo tarybos narys, Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) projektų vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas, JRD
projektų vertinimo komisijos narys, Panevėžio rajono vietos veiklos grupės tarybos narys.
JRK teigimu, savivaldybėje yra sudarytos pakankamos sąlygos tobulintis ir kelti kvalifikaciją.
5 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas
Metai
Kursai / seminarai (aprašymas)
2008
Vietiniai seminarai organizuoti JRD, JTBA bei mokymų seminaras Jordanijoje.
2009
Vietiniai seminarai organizuoti JRD, JTBA, kontaktų užmezgimo seminaras Italijoje.
2010
Vietiniai seminarai organizuoti JRD, JTBA
2011
Stažuotė Italijoje
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
JRK nuomone, savivaldybė sudaro pakankamas galimybes tobulintis ir kelti kvalifikaciją, tačiau
pažymėjo kompetencijų tobulinimo poreikį auditorijos valdymo, laiko planavimo, ugdomojo
vadovavimo (angl. coaching), anterprenerystės srityse.
Per savo darbo laikotarpį JRK pateikė tris pasiūlymus savivaldybės tarybai, į kuriuos buvo
atsižvelgta – dėl jaunimo galimybės naudotis sporto salėmis savaitgaliais bei leidimo tai daryti
jaunimui, baigusiam ugdymo įstaigą, dėl kelionės apmokėjimo tvarkos vykstant į Jaunimo
reikalų tarybos posėdžius bei dėl savivaldybės tarybos narių ataskaitos už nuveiktą darbą.
Apibendrinant galima teigti, kad JRK sudaromos sąlygos vykdyti priskirtas funkcijas, atstovauti
jaunimo interesus bei daryti įtaką formuojant jaunimo politiką savivaldybėje – būti efektyviu
tarpininku tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei jaunimo.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybėje sudarytos pakankamos
prielaidos sėkmingai įgyvendinti jaunimo politiką – sukurta pakankama jaunimo politiką
reglamentuojanti teisinė bazė, dirba JRT, JRK, kiti savivaldybės skyriai, veikia jaunimo
organizacijų taryba „Apskritasis stalas“.
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
ir įgyvendinimui
per planavimą ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Priimta itin išsami
Nėra priimta jaunimo Apsvarstyti jaunimo
planavimo
Panevėžio rajono
politikos koncepcija.
politikos koncepcijos
dokumentai,
jaunimo užimtumo 2012–
reikalingumą. Užtikrinti
reglamentuojantys
2015 metų programa,
realų savivaldybės
jaunimo politikos
parengtas jaunimo
jaunimo užimtumo
formavimą ir
politikos koncepcijos
programos įgyvendinimą
įgyvendinimą
projektas.
ir pasiekimų kontrolę.
Jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimai
integruoti į savivaldybės
administracijos skyrių
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Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
ir įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

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

Jaunimo reikalų
koordinatoriaus
darbo sąlygos

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
per planavimą ir institucinius mechanizmus.
Stipriosios sritys
veiklos planus.
Savivaldybėje veikia JRT,
dirba JRK. Veiklos,
susijusios su jaunimo
politikos įgyvendinimu,
įtrauktos į savivaldybės
Švietimo, kultūros ir
ugdymo skyriaus veiklos
planą.

Atskiras JRK etatas,
galimybės kelti
kvalifikaciją. JRK
pareigybės aprašymas
gana gerai atitinka
Pavyzdinį savivaldybės
jauni reikalų
koordinatoriaus
pareigybės aprašymą.
Dalyvavimas įvairiose
darbo grupėse.
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Tobulintinos sritys
JRT yra santykinai
silpna, todėl jos įtaka
priimant sprendimus
nėra lemianti.

JRK kvalifikacijos
kėlimas. JRK
nepakankamai
žinomas jaunimo
tarpe. Turintis
problėmų ar
pasiūlymų jaunimas
nežino į ką kreiptis
savivaldybės
administracijoje,
todėl nereti atvejai,
kai kreipiamasi tiesiai
į politikus ar kitus
pažįstamus asmenis.
JRK pareigybės
aprašyme priskirtos
kelios su JP
nesusijusios
funkcijos.

Rekomendacijos
Labiau įtraukti kitus
savivaldybės
administracijos
struktūrinius padalinius į
jaunimo politikos
įgyvendinimą
savivaldybėje. Stiprinti
JRT, priskiriant
konkrečias atsakomybes
atskiriems JRT nariams.
Užtikrinti aktyvią JRK
iškeltų tikslų ir vykdomų
funkcijų kontrolę bei
pagalbą visuose darbo
su jaunimu etapuose.
Didinti JRK bendravimo
ir bendradarbiavimo su
jaunimu intensyvumą,
siekiant, kad kuo
daugiau jaunų asmenų
žinotų rajono jaunimo
klausimus kuruojantį
asmenį. Užtikrinti, kad
JRK būtų kuo lengviau ir
greičiau
identifikuojamas rajono
savivaldybės
administracijos
struktūroje ir kontaktų
sąraše.

3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti
visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir
įvairių formų mokymąsi dalyvauti8. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje sudarytos sąlygos
užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia yra
tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją
teritoriją;
 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje;
 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje;
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose,
vaikų globos namuose;
 penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją
Panevėžio rajono savivaldybėje yra sukurtos gyventojų bendruomenės, Panevėžio rajono
bendruomenių sąjunga ir vietos veiklos grupė. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jauni
asmenys yra keleto bendruomenių valdybų nariai, dalyvauja vietos bendruomenių veikloje.
Savivaldybėje veikia šios bendruomenės: Barklainių I kaimo bendruomenė; Daniūnų kaimo
bendruomenė; Ramygalos miesto-Garuckų kaimo bendruomenė; Ramygalos bendruomenės
centras; Aukštadvario kaimo bendruomenė; Uliūnų kaimo bendruomenė; Paįstrio gyventojų
bendruomenės centras; Pragarėlės ir Adomavos kaimų bendruomenė; gyventojų bendruomenė
„Skaistgiriai“; Panevėžio r. Krekenavos bendruomenė „Tiltas“; gyventojų bendruomenės
centras „Linkaučiai“; gyventojų bendruomenė „Žibartoniai“; Naujarodžių gyventojų
bendruomenė; Naujarodžių gyventojų bendruomenė „Žėlupė“; Miežiškių gyventojų
bendruomenė; Nevėžio gyventojų bendruomenė; Trakiškio gyventojų bendruomenė; gyventojų
bendruomenės centras „Šuoja“; Panevėžio rajono Sujetų bendruomenės centras „Liepa“;
Panevėžio rajono Smilgių bendruomenės centras „Bitė“; gyventojų bendruomenės centras
„Perekšliai“; Panevėžio rajono Ėriškių kaimo bendruomenė; Panevėžio rajono gyventojų
bendruomenė „Upytės žemė“; Vaišvilčių gyventojų bendruomenė; gyventojų bendruomenės
centras „Upytė“; Raguvos bendruomenė; Šilų bendruomenė; Bernatonių bendruomenė;
gyventojų bendruomenė „Daukniūnai“; gyventojų bendruomenė „Piniava“; gyventojų
bendruomenės centras „Šilagalys“; gyventojų bendruomenės centras „Molainiai“; Molainių
kaimo bendruomenė; asociacija „Berniūnų bendruomenė“; bendruomenės centras „Vaivadai“;
Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“; bendruomenė „Savas“; kaimo
bendruomenė „Senieji Berčiūnai“; kaimo bendruomenė „Berčiūnai“; Naujamiesčio piliečių
draugija; gyventojų bendruomenės centras „Dvaras“; Kaimo bendruomenė „Gustoniai“;
gyventojų bendruomenės centras „Liberiškis“; Panevėžio rajono Sodelių kaimo bendruomenė;
Panevėžio rajono Geležių kaimo bendruomenė; Panevėžio rajono Tiltagalių kaimo

8

„Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius
„Jaunimo dalyvavimas“.
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bendruomenė; Panevėžio rajono Karsakiškio bendruomenė; Panevėžio rajono Paliūniškio kaimo
bendruomenė; Panevėžio rajono Vadoklių ir Mikėnų kaimų bendruomenė; Panevėžio rajono
Jotainių kaimo bendruomenė; Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Maženiai“; Panevėžio
rajono Kabelių kaimo bendruomenė; gyventojų bendruomenė „Velžys“; Dembavos
bendruomenė; Katinų kaimo gyventojų kaimo bendruomenės centras; gyventojų
bendruomenės centras „Pastogė“; Liūdynės kaimo bendruomenė; kaimo bendruomenė
„Vyčiai“.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje
Daugumos tyrime dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigimu,
Panevėžio rajono savivaldybės jaunimas turi galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių
organizacijų savivaldoje. 7 lentelėje pateikiamas su jaunimu dirbančių savivaldybės įstaigų
sąrašas.
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios savivaldybės įstaigos
Organizacija
Organizacijos tipas
Veiklos tikslas
Mokinių kūrybos centras
Savivaldybės įstaiga Organizuoti neformalųjį mokinių
laisvalaikį.
Pedagogų švietimo centras Savivaldybės įstaiga Švietimo darbuotojų tobulinimas bei
mokinių švietėjiška veikla.
Kultūros centrai
Seniūnijos įstaiga
Kultūrinių renginių bei įvairių
neformalių jaunimo grupių veiklų
organizavimas.
Visuomenės sveikatos
Savivaldybės įstaiga Su sveikatos problemomis bei
biuras
prevencija susijusių veiklų
organizavimas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
8 lentelėje pateikiami duomenys apie Panevėžio rajono savivaldybėje su jaunimu dirbančias
nevalstybines organizacijas.
8 lentelė. Su jaunimu dirbančios nevalstybinės organizacijos
Organizacija
Organizacijos tipas
Veiklos tikslas
VšĮ Route-4
Viešoji įstaiga
Įvairūs mokymai, jaunimo projektai,
kultūriniai renginiai.
Panevėžio rajono
Asociacija
NVO organizacijų informavimas,
nevyriausybinių
konsultavimas, projektų parengimas,
organizacijų informavimo ir
jaunimo veiklos organizavimas.
paramos centras
Pedagoginė psichologinė
Savivaldybės įstaiga Psichologinė pagalba.
tarnyba
Pedagogų švietimo centras Savivaldybės įstaiga Švietimo paslaugos.
Paramos-labdaros fondas
Filantropinė
Labdara ir parama.
„Nebūk abejingas“
organizacija
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

3.3 Jaunimo veikla
Vertinimo metu buvo sudarytas 9 lentelėje pateikiamas Panevėžio rajone veikiančių jaunimo
organizacijų sąrašas.
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9 lentelė. Nevalstybinės jaunimo organizacijos
Organizacija
Organizacijos tipas
Panevėžio rajono jaunimo
Asociacija
organizacijų taryba
„Apskritasis stalas“

Socialdemokratinio jaunimo
organizacija
„Sniego gniūžtė“
Naujamiesčio klubas „Menų
sala“
Jaunimo klubas „Erdvė“

Asociacija, politinė

Veiklos tikslas
Jaunimo organizacijų sambūris,
vienijantis į bendrą organizaciją,
interesų atstovavimas valstybinėse
institucijose, projektų rengimas ir
įgyvendinimas.
Politinė ir kita veikla

Asociacija
Asociacija

Prevencinė veikla
Meno pakraipos veikla

Asociacija

Jaunimo klubas „Sklepučini“

Asociacija

Jaunimo klubas „X“

Asociacija

Jaunimo klubas „Tornado“

Asociacija

Jaunimo klubas „Savas
kampas“

Asociacija

Jaunimo klubas „Siurprizas''

Asociacija

Jaunimo klubas „Šypsena''

Asociacija

Jaunimo projektinės veiklos
organizavimas, vietinio jaunimo
būrimas ir aktyvinimas
Jaunimo projektinės veiklos
organizavimas, vietinio jaunimo
būrimas ir aktyvinimas
Jaunimo projektinės veiklos
organizavimas, vietinio jaunimo
būrimas ir aktyvinimas
Jaunimo projektinės veiklos
organizavimas, vietinio jaunimo
būrimas ir aktyvinimas
Jaunimo projektinės veiklos
organizavimas, vietinio jaunimo
būrimas ir aktyvinimas
Jaunimo projektinės veiklos
organizavimas, vietinio jaunimo
būrimas ir aktyvinimas
Jaunimo projektinės veiklos
organizavimas, vietinio jaunimo
būrimas ir aktyvinimas
Politinė veikla

Jaunimo organizacijos
Politinė
„Darbas“ Panevėžio r. skyrius
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

Remiantis vertinimui surinkta informacija, Panevėžio rajone nėra nuolatos veiklą vykdančių
neformalių jaunimo grupių – pasak JRK, jos yra epizodinės, vienkartinės, susiburiančios
konkrečiam projektui. Tuo tarpu nepaisant gan gausaus jaunimo organizacijų sąrašo, realiai
aktyvios yra vos 6-8 iš jų. Interviu duomenimis, pačiam jaunimui stinga aktyvumo ir supratimo,
kad kiekvienas jaunas asmuo gali dalyvauti kuriant ir įgyvendinant jaunimo politiką, ar tiesiog
identifikuojant ir sprendžiant pavienes jaunimo problemas.
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, Panevėžio rajono savivaldybės jaunimui veiklos
pakanka, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje. Pusė tyrime dalyvavusių
organizacijų atstovų teigė, kad veiklos pakanka, o ketvirtadalio manymu, veiklos galimybių
savivaldybėje yra labai mažai (2 pav.).
Kalbėdami apie problemas, kurios trukdo rajono jaunimui įsilieti į aktyvią veiklą, tyrime
dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai minėjo, kad veiklos galimybės
yra didesnės nei jaunimo aktyvumas – norint dalyvauti, galima rasti galimybių tai padaryti.
Jaunimo nuomonei pritaria ir savivaldybės administracijos atstovai – jų teigimu, veiklos yra
pakankamai, taip pat pakanka ir vietų, kur jaunimas gali veikti, tačiau pačiam jaunimui kartais
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trūksta iniciatyvos – dažnai reikalaujama tik pramogų, užuot veiklas ir užimtumo galimybes
susikūrus patiems.
2 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Atsakymų
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=4
Jaunimas turi daug galimybių
dalyvauti veikloje

50%

N/N

25%

Tokios veiklos labai mažai

25%

Kita

0%

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

0%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 20119
Jaunimo galimybes aktyviai ir vieningai veikti taip pat riboja Panevežio rajono buvimas
“žiediniu”, kai rajono teritorija išdėstyta aplink vieną didžiųjų Lietuvos miestų. Tai lemia,
jaunimo organizacijų ar atskirų jaunų asmenų nebendravimą ir negalėjimą tinkamai atstovauti
ar formuoti vieningą rajono jaunimo poziciją tam tikrais, visam jaunimui aktualiais, klausimais.
Ši geografinė specifika taip pat turi įtakos JRT ir “Apskritojo stalo” pozicijoms ir įtakai
formuojant bei įgyvendinant jaunimo politiką rajone. Dėl sudėtingos tarpusavio komunikacijos
“Apskritasis stalas” kol kas neturi galimybės suvienyti viso rajono jaunimo tam, kad formuotų
vieningą jaunimo nuomonę ar teiktų visiems jauniems asmenims aktualius pasiūlymus. JRT, kuri
buvo suformuota anksčiau nei buvo įkurtas “Apskritasis stalas”, realiai atstovauja tik dalį rajono
jaunimo.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad vienos iš didžiausių problemų
rajone yra didelė jaunimo kaita, lyderių nebuvimas, paties jaunimo nemokėjimas išskirti
svarbiausius ir esminius poreikius. Rajone įsikūrusių jaunimo organizacijų yra pakankamai,
tačiau jų veikla nėra aktyvi, jauni asmenys prastai įtraukiami į aktyvią veiklą. Taigi, jaunimo
aktyvumas, lyderių nebuvimas yra viena rimčiausių jaunimo problemų šioje savivaldybėje.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigose, vaikų globos namuose
Panevėžio rajono savivaldybėje veikia 24 formaliojo švietimo įstaigos ir 2 neformaliojo švietimo
įstaigos. Jaunimo savivalda veikia vos trečdalyje visų formaliųjų švietimo įstaigų. Mokyklose
veikia mokinių savivaldos, mokiniai yra mokyklų tarybų nariai. Duomenys apie jaunimo
savivaldą formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose pateikiami 10 lentelėje.

9

Čia ir toliau N/N – nežino, negali atsakyti.
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10 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
Švietimo įstaigos tipas
Įstaigų skaičius
savivalda/jaunimas dalyvauja
savivaldoje, skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
24
8
Organizacijos, teikiančios neformalaus
2
0
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybė kasmet organizuoja darbą su formaliojo bei neformaliojo švietimo įstaigų vadovais,
siekdama užtikrinti mokinių ir studentų savivaldos stiprinimą šiose įstaigose. Per pastaruosius
keletą metų mokinių ir studentų savivaldai stiprinti buvo įgyvendinta nemažai projektų (11
lentelė).
11 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Savivaldybėje įgyvendinta
Mokinių ir studentų
projektų ir programų, skirtų
savivaldos atstovų,
Metai
Skirtos lėšos, Lt.
mokinių ir studentų
dalyvavusių programose
savivaldai stiprinti skaičius
bei priemonėse, skaičius
2008
27
320
25199
2009
23
278
27007
2010
18
180
16500
2011
8
50
5 000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje
Panevėžio rajono savivaldybėje jaunimo interesus atstovauja Jaunimo reikalų taryba, į kurios
sudėtį įeina jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas Panevėžio rajono savivaldybėje turi
galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos ir savivaldybės komisijų posėdžiuose. Visi tarybos
posėdžiai yra atviri ir jaunimo atstovams juose dalyvauti galima, tik jaunimas nėra linkęs juose
dalyvauti.
12 lentelė. Posėdžiai savivaldybėje, į kuriuos kviečiami jaunimo atstovai
Metai
Posėdžių jaunimui aktualiais klausimais skaičius
2008
17
2009
15
2010
5
2011
8
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Pusė visų tyrime dalyvavusių organizacijų atstovai teigia, kad jų organizacijos dalyvauja
savivaldybės posėdžiuose, kuriuose yra sprendžiami jiems aktualūs klausimai, susiję su jaunimu,
jo situacija. Daugumos organizacijų atstovai teigė, kad yra pateikę bent keletą pasiūlymų (3
pav.) .
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3 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus savivaldybės jaunimo tarybai ar kitai
savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo?. Atsakymų procentas, atsakė tik
kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=4
Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų

75%

N/N

25%

Ne, ir neketiname teikti

0%

Ne, tačiau ketiname pateikti

0%

Taip, teikiame dažnai

0%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
Pusė tyrimo dalyvių teigė, kad sprendžiant su jaunimu susijusius klausimus savivaldybėje buvo
bent iš dalies atsižvelgta į jų pateiktus pasiūlymus, pvz., dėl renginių organizavimo, finansavimo
skyrimo.
Jaunimo organizacijos Panevėžio rajone turi užtikrintas galimybes dalyvauti savivaldybės
veikloje, be to, jų vertinimu, savivaldybėje jaučiasi teigiamo požiūrio į jaunimo situaciją ir
problemas pokyčiai (4 pav.). Visgi, jaunimo galimybė daryti įtaką sprendimų priėmimui nėra
pilnai išnaudojama.
4 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Pateikiami vertinimų vidurkiai. Atsakė tik kitos organizacijos (ne
savivaldybės administracijos atstovai). N=4
Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai
nuo 2008 m.

4,00

Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008
m.

3,50

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos
tobulinimo

3,33

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

3,00

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, jaunimo organizacijų aktyvumas, siekiant
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių, nuo 2008 m. sumažėjo, yra gana vidutinis
(įvertinta 3 balais iš 5 galimų). JRK nuomone, pagrindinės problemos savivaldybėje yra stiprios
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mokinių savivaldos trūkumas. Be to, Panevėžio rajonas neturi akademinio jaunimo, kuris norėtų
steigti jaunimo interesus atstovaujančias organizacijas bei deleguoti asmenis į savivaldos
institucijas. Savų interesų atstovavimo ugdymas turėtų prasidėti jau mokykloje, todėl būtina
kuo anksčiau pradėti stiprinti šiuos įgūdžius, ugdyti atsakomybę už save ir kitus, šviesti interesų
atstovavimo galimybes ir privalumus.

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Panevėžio
rajono savivaldybės jaunimo politiką yra užtikrinamas tam sukuriant pakankamai geras
prielaidas, tačiau realiai nėra efektyvus ir rezultatyvus dėl jaunimo pasyvumo.
13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas Savivaldybėje veikia
Nenustatyta.
Skatinti jaunimą
savivaldoje pagal
labai daug
dalyvauti bei burtis į
gyvenamąją teritoriją bendruomenių.
vietos bendruomenes.
Daugiau dėmesio skirti
Jaunimo dalyvavimas Nenustatyta.
Nenustatyta.
jaunimo aktyvumui, jo
su jaunimu dirbančių
įtraukimui į
organizacijų
bendruomenės veiklą,
savivaldoje
skatinti atstovauti savo
Jaunimo veikla
Pakankamas
Žemas jaunimo
interesus ir mokyti,
organizacijų
aktyvumas, lyderių
kaip tai padaryti.
pasirinkimas.
trūkumas. Jaunimo
Stiprinti “Apskritąjį
bendrą veikimą riboja
stalą” siekiant, kad jis
specifinė rajono
vienytų ir atstovautų
geografinė situacija –
kuo daugiau jaunimo
rajonas “žiedu” supa
organizacijų ir kuo
Panevėžio miestą.
platesnius jaunimo
interesus.
Jaunimo savivalda
Skiriama lėšų savivaldai Neformaliojo švietimo
Skatinti jaunimo
formaliojo ir
stiprinti.
įstaigų savivaldoje
dalyvavimą tiek
neformaliojo
jaunimas nedalyvauja,
formaliojo, tiek
švietimo įstaigose,
o formaliojo
neformaliojo švietimo
vaikų globos
dalyvavimo procentas
įstaigų savivaldoje.
namuose
yra pakankamai žemas.
Jaunimo dalyvavimas Jaunimo atstovai įeina į
Priimant jaunimui
Stiprinti jaunuolių
formuojant ir
JRT sudėtį, jaunimas gali aktualius sprendimus
kompetencijas, mokyti
įgyvendinant jaunimo dalyvauti savivaldybės
dalyvauja tik patys
ir šviesti apie skirtingas
politiką savivaldybėje posėdžiuose, teikti
aktyviausi jauni
viešosios politikos
pasiūlymus.
žmonės.
sritis, dalyvavimo
galimybes, savivaldybės
prioritetus ir pan.
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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 m. lėšų poreikis bei prašymų finansuoti veiklas
skaičius augo. Šiuo metu yra finansuojama apie 70 proc. jaunimo organizacijų ir neformalių
jaunimo grupių prašymų. Pažymėtina, kad neformalios grupės taip pat gali dalyvauti
savivaldybės įstaigų skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose.
14 lentelė. Savivaldybės skirtas finansavimas
Metai

Jaunimo organizacijoms
skirtos lėšos Lt

Neformalių grupių
iniciatyvoms skirtos
lėšos Lt
0
1900

Su jaunimu dirbančioms
organizacijoms skirtos lėšos Lt

2010
0
1950
2011
750
2350
Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

15 lentelėje pateikiami duomenys apie įvairioms jaunimo ar su jaunimu dirbančioms
organizacijoms bei neformalioms jaunimo grupėms savivaldybės administracijos skirtas lėšas
2008-2011 metais.

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų
skaičius

Lėšos, Lt

2011 m.

Finansuotų
organizacijų
skaičius

Neformalių jaunimo grupių
finansuotų projektų skaičius
3
3500
2
ir jiems skiriamos lėšos iš
savivaldybės biudžeto
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK duomenimis.

2010 m.

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų
skaičius

Lėšos, Lt

Programos

Finansuotų
organizacijų
skaičius

15 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės skirtas finansavimas
2008 m.
2009 m.

2800

2

1800

0

0

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Jaunimo organizacijų

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Organizacijos

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

16 lentelė. Savivaldybės lėšomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti projektai
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.

16

2

12

3

8

0

5

0
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Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

2011 m.

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

2010 m.

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

2009 m.
Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Organizacijos

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

2008 m.

8

0

5

0

0

0

0

0

projektai
Jaunimui skirtų organizacijų
18
0
12
3
projektai
Neformalių jaunimo grupių
1
0
1
0
projektai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

50 proc. tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų teigė, kad jie gali naudotis savivaldybės
administracijos teikiama finansine parama, dar 25 proc. respondentų teigimu, organizacijos gali
naudotis parama, tačiau jos teikimo sąlygos yra pernelyg sudėtingos. Dažniausiai jaunimo ir su
jaunimu dirbančios organizacijos savivaldybės skirtą finansavimą panaudoja įgyvendindamos
projektus. Taip pat parama naudojama ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti ar
administracinėms išlaidoms padengti.
Savivaldybės administracijos teikiamos finansinės paramos aspektus tyrimo dalyviai įvertino
vidutiniškai arba prastai (4 pav.). Prasčiausiai vertintas finansinės paramos tikslingumas.
5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Pateikiami vertinimų vidurkiai. Atsakė tik kitos organizacijos (ne
savivaldybės administracijos atstovai). N=4
Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės
paramos skyrimo sąlygos yra
paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų
organizacijos galimybes

3,50

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

3,00

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

2,00

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
Tikslingumas prastai vertinamas todėl, kad finansavimas skiriamas ne visada tiems projektams, į
kuriuos jaunimas norėtų įsitraukti ar tiems, kuriais sprendžiamos problemos būtų aktualios.
Didžia dalimi tai lemia, kad bendruose konkursuose su jaunimo organizacijomis dalyvauja ir
vietos bendruomenės, seniūnijos ar kultūros centrai. Šie tradiciškai turi daugiau kompetencijos
parengti techniškai ir logiškai tvarkingus projektus, todėl jaunimo teikiami projektai gauna
prastesnius įvertinimus ir nebūna finansuojami. Jaunimui tenka arba dalyvauti ne jų pačių
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įgyvendinamuose projektuose, arba neįsitraukti į siūlomas veiklas. Pasak tyrime dalyvavusių
jaunų respondentų, dažnesnis pasirinkimas būna pastarasis – jaunimo nedalyvavimą lemia
neaktuali tematika (pvz. tradicijų, amatų puoselėjimas) arba jaunam žmogui nepriimtinas
vykdomų projektų ar atskirų veiklų formatas (teminės vakaronės, dalyvavimas parodėlėse ir
pan.).

4.2 Materialinė parama
JRK duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybė skiria lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų instituciniam finansavimui (17 lentelė).
17 lentelė. Materialinės paramos skyrimas
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, kurioms buvo leista
Metai
neatlygintinai naudotis savivaldybei
priklausančiomis patalpomis, biuro
įranga ir kitu ilgalaikiu turtu skaičius
2009
0
26
2010
0
26
2011
0
26
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, kurioms savivaldybės
institucijų teisės aktais yra skirtos
patalpos buveinei, skaičius

Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybės administracija nevyriausybinėms
organizacijoms sudaro sąlygas įsiregistruoti ir veikti kultūros centrų ar bendruomenių
patalpose, kurios jau yra gavusios patalpas iš savivaldybės. Visos organizacijos, įgyvendindamos
projektus esant poreikiui nemokamai naudojasi savivaldybės sale, organizacine technika ir kita
įranga.
JRK pažymi, kad jei jaunimo organizacijai reikalinga organizacinė technika (dažniausiai garso
kolonėlės, muzikos grojimo pultai, mikrofonai), ji visada galima suteikiama nemokamai. Kai
renginiai organizuojami lauke, pagalbos sulaukiama ir iš vietos seniūnijų, pvz., sukraunant
laužus, atvežant malkas, įjungiant elektros energijos tiekimą ar atliekant kitus organizacinius
darbus.
Savivaldybė nuolatos remia Moksleivių parlamento atstovus padengdama kelionių į Lietuvos
mastu organizuojamus renginius ir į savivaldybės tarybos posėdžius išlaidas.

4.3 Kitokia parama
Panevėžio rajono savivaldybės administracija teigiamai vertina jaunimo iniciatyvas su
savivaldybe rengti bendrus projektus, kuriuose administracija dalyvauja kaip finansinis rėmėjas,
skiriantis bendrą arba pilną finansavimą. Visgi, anksčiau (2008-2010 m.) buvęs pakankamai
didelis bendrų projektų skaičius, 2011 metais ženkliai sumažėjo.
18 lentelė. Bendri savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektai
Bendrų savivaldybės ir jaunimo / su Savivaldybės lėšomis suorganizuotų
Metai
jaunimu dirbančių organizacijų
renginių jaunimo ir su jaunimu
projektų skaičius
dirbančioms organizacijoms skaičius
2008
1
22
2009
2
18
2010
1
11
2011
0
2
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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Savivaldybės administracija jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms taip pat padeda
užmegzti tarptautinius ryšius. 2008 m. tokia pagalba buvo suteikta dešimčiai, 2009 –
aštuonioms, 2010 – šešioms, o 2011 metais – trims organizacijoms.
Remiantis apklausos rezultatais, daugumai organizacijų savivaldybės parama yra labai reikalinga
– 75 proc. apklausos respondentų nurodė, jog jų atstovaujama organizacija lėšų veiklai vykdyti
gauna iš savivaldybės. Nė viena apklausoje dalyvavusi organizacija lėšų savo veiklai neužsidirba
pati.
6 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Proc. atsakiusiųjų. Atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=4

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

75%

Vietos savivaldos institucijos
(savivaldybės)

75%

Labdaros, paramos

50%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
Panevėžio rajono savivaldybės organizacijos labiausiai stokoja ne tik finansinės paramos, bet ir
bendrų veiklų su savivaldybe.
7 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Proc. atsakiusiųjų.
Atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=4

Lėšų

Bendrų veiklų

50%

25%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
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4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais
mažėjo;
 antra, be savivaldybės administracijos teikiamos paramos, kitais lėšų gavimo šaltiniais
organizacijos naudojasi itin mažai.
19 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Parama
jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė
Savivaldybė skiria
Lėšų trūkumas. Dėl
Organizuoti išimtinai jaunimo
parama
finansinę paramą
projektų finansavimo organizacijoms skirtus
jaunimo ir su jaunimu
jaunimo organizacijos projektų finansavimo
dirbančių organizacijų
konkuruoja
konkursus, diferencijuoti
veikloms. Finansuojami
bendruose
finansinę paramą pagal
ir neformalių
konkursuose su
tikslines grupes: vietos
organizacijų pateikti
bendruomenėmis,
bendruomenėms, jaunimo
prašymai.
seniūnijomis ir pan.,
organizacijoms ir
tuo tarpu
neformalioms jaunimo
jaunuoliams trūksta
grupėms ar jaunimo klubams
kompetencijos
bei savivaldybės įsteigtoms
parengti pakankamai organizacijoms. Ugdyti
kokybiškus ir
jaunimo gebėjimus rengti kuo
konkurencingus
kokybiškesnius projektus,
projektus.
kurie galėtų visavertiškai
konkuruoti su labiau patyrusių
teikėjų projektais.
Materialinė
Savivaldybė nemokamai Nenustatyta.
Reikėtų išanalizuoti
parama
suteikia patalpas, biuro
materialinės paramos skyrimo
įrangą, finansuoja
formas ir pasirinkti tas, kurios
transporto išlaidas.
labiausiai pasiteisina.
Savivaldybėje galėtų būti
įkurtas jaunimo centras ar kita
atviroji erdvė jaunimui rinktis,
bendrauti. Šiame centre
galėtų veikti klubai ar
organizacijos, jame būtų
realizuojamos jaunimo
neformalaus ugdymo
iniciatyvos.
Kitokia parama
Skiriama lėšų
Jaunimas stokoja
Skatinti jaunimą dalyvauti
projektams finansuoti,
bendros veiklos su
bendruose su savivaldybe
padedama užmegzti
savivaldybe.
projektuose.
tarptautinius ryšius.
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5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla,
skirta jaunimui bei įvertinama šios veiklos kokybė;
 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija;
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, tiek Panevėžio rajono savivaldybė, tiek jaunimo ir
su jaunimu dirbančios organizacijos tiria jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikius. Pusė
tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų teigė taip pat tiriantys jaunimo neformalaus mokymo
poreikius.
Panevėžio savivaldybė organizuoja ir finansuoja jaunimui skirtus mokymus ir konsultavimą.
Informacija apie tokio pobūdžio mokymus pateikiama 20 lentelėje.
20 lentelė. Savivaldybės teikiami jaunimui skirti mokymai ir konsultavimas
Metai

Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai

2008

1 komandos formavimo, 2 projektų rašymo bei gerosios patirties
pasidalinimo seminarai, 2 programos „Veiklus jaunimas“
pristatymo seminarai.
2009
4 komandos formavimo bei idėjos išgryninimo mokymo
seminarai, 1 programos „Veiklus jaunimas“ pristatymo temomis.
2010
3 projektų bei geros paraiškos pateikimo ir programos „Veiklus
jaunimas“ pristatymo seminarai.
2011
1 projektų rašymo tema.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis.

Skirtos
lėšos, Lt
2000

1000
0
500

Mokymo ir konsultavimo paslaugas teikia dvi rajone veikiančios organizacijos.
21 lentelė. Organizacijos, teikiančios neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas
jaunimui Panevėžio rajono savivaldybėje
Organizacijos
Neformalaus mokymo, konsultavimo
Organizacija
tipas
temos ir pobūdis
Panevėžio rajono
Asociacija
Įvairūs mokymo seminarai - komandos
nevyriausybinių
formavimas, patyriminė pedagogika,
organizacijų informavimo
paraiškų rašymas bei pateikimas,
ir paramos centras
raštvedyba, organizacijos steigimas.
VšĮ Route-4
Viešoji įstaiga
Paraiškų teikimas, patyriminė pedagogika,
savanorystės projektų koordinavimas, ES
projektų konsultavimas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis.
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Ketvirtadalio tyrime dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, jaunimui skirtų
neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų savivaldybėje pakanka. Visgi, dalis tyrimo dalyvių manė,
kad tokia veikla nėra visiems prieinama.
Pusės tyrime dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų teigimu, jų organizacija yra bent kartą
vykdžiusi mokymus jaunimui, nors tai ir nėra pagrindinė jų veikla (8 pav.).
8 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Proc. atsakiusiųjų. Atsakė
tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=4

Taip

25%

Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau
tai nėra pagrindinė veikla

25%

Ne

25%

N/N

25%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose dažniausiai taikomi neformalaus ugdymo
metodai yra aktyvus dalyvavimas, grupiniai metodai ir neformalus bendravimas (9 pav.).
9 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. Atsakė tik kitos
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=4

Aktyvų dalyvavimą

50%

Grupinius metodus

50%

Neformalų bendravimą

50%

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

25%

Mokymąsi iš patirties

25%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
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5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Kaip jau buvo minėta, Panevėžio rajono savivaldybėje yra kelios organizacijos, kurios teikia
neformalaus mokymo paslaugas jaunimui. Be to, su jaunimu aktyviai dirba vietos
bendruomenių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vadovai bei nariai (plačiau
aprašyta 3 skyriuje).
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybėje yra įgyvendinami
mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims, dirbantiems su jaunimu (22 lentelė).
22 lentelė. Savivaldybės įvykdyti projektai, skirti bendradarbiavimui stiprinti
Projektų, skirtų jaunimu dirbančių asmenų
Iniciatyvų
Metai
Skirta lėšų, Lt
bendradarbiavimui stiprinti, skaičius
skaičius
2008
4
2
2000
2009
5
1
1000
2010
3
0
0
2011
0
0
0
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
JRK bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir su jaunimu dirbančių asmenų įvertino vidutiniškai –
3 balais iš 5 galimų. Pasak jo, bendravimas pakankamas, bet atstumai yra dideli ir galimybių
susitikti neplanuotai nėra. Susitinkama, kai būna organizuojami konkretūs, tiksliniai susitikimai.
Atskirais atvejais organizacijų atstovai inicijuoja susitikimus patys, kai jiems iškyla svarbūs
klausimai.

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Ketvirtadalio jaunimo organizacijų atstovų manymu, neformalaus ugdymo Panevėžio rajono
savivaldybėje pakanka, tačiau jis ne visiems prieinamas. Visgi, savivaldybės administracijos
atstovų nuomone, neformalaus švietimo paslaugų prieinamumas vertintinas gerai (4 balais iš
5), o kokybė – 3 balais iš 5 galimų.
Kalbėdamas apie jaunimo poreikius neformaliam švietimui, JRK pabrėžė, kad negali būti
unifikuotų poreikių visoms jaunimo grupėms. Anot jo, mokyklinio amžiaus jaunimo ir studentų
poreikiai labai skiriasi. Kita vertus, poreikiai labai priklauso nuo to, kokios nuostatos
įskiepijamos švietimo įstaigoje. Pasak JRK, rajono jaunimas labiausiai jaučia meninės ir sporto
veiklos trūkumą.

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, neformalaus ugdymo situacija Panevėžio rajono savivaldybėje yra pakankamai
gera – tiriami jaunimo mokymo poreikiai, vykdomi jaunimo bei su juo dirbančių asmenų
mokymai. Rekomenduotina pagerinti paslaugų įvairovę bei jų kokybę.
23 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai
mokymai ir konsultavimas
veikianti jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
(4 Metodikos indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Tiriami jaunimo
Temų įvairovė.
Atsižvelgiant į
konsultavimas
mokymo,
savivaldybės
konsultavimo
administracijos
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Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir konsultavimas
(4 Metodikos indikatorius)

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai
veikianti jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
Stipriosios sritys
poreikiai, vykdomi
mokymai ir
konsultavimas.

Asmenys, dirbantys su
jaunimu

Keletas
organizacijų,
teikiančių
neformalaus
ugdymo paslaugas.

Jaunimo neformalaus
ugdymo padėtis

Gerai vertinamas
neformalaus
ugdymo paslaugų
prieinamumas.
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Tobulintinos sritys

2011 m. nebuvo
finansuojami ir
vykdomi mokymai
ar kvalifikacijos
tobulinimo kursai
su jaunimu
dirbantiems
asmenims.
Neformalaus
ugdymo paslaugų
kokybė vertinama
vidutiniškai.

Rekomendacijos
finansines galimybes,
neformaliam švietimui
turėtų būti dar geriau
išnaudojamos
nacionalinio projektinio
finansavimo galimybės,
potencialiai jungiantis su
kitomis savivaldybėmis.
Daugiau dėmesio skirti su
jaunimu dirbančių
asmenų kvalifikacijos
kėlimui.

Didinti teikiamų paslaugų
įvairovę, atsižvelgiant į
jaunų asmenų poreikius.

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
JRK apie jaunimo klausimų svarstymą ir savivaldybės tarybos priimtus sprendimus informuoja
visas savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei su jaunimu
dirbančias savivaldybės institucijas. Informacija dažniausiai teikiama savivaldybės puslapyje,
elektroniniu paštu bei spaudoje. Savivaldybės interneto svetainėje yra atskira, pagrindiniame
svetainės lange pateikiama skiltis „Jaunimui“, kurioje pristatomos su jaunimu susijusios
naujienos ir naudingos nuorodos.
Panevėžio rajono savivaldybėje kasmet organizuojamos diskusijos su jaunimo atstovais įvairiomis
jaunimo politikos įgyvendinimo temomis.
24 lentelė. Diskusijos su jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo
temomis
Metai
Diskusijų skaičius
Diskusijose dalyvavusių jaunuolių skaičius
2008
2
70
2009
1
30
2010
0
0
2011
1
15
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Atsakydami į klausimą, kaip jiems geriausia būti informuojamiems, dauguma apklausos dalyvių
pažymėjo informacijos gavimą elektroniniu paštu iš jaunimo reikalų koordinatoriaus,
informacijos talpinimą savivaldybės puslapyje bei plakatus ir skrajutes.
JRK nuomone, informacijos jaunimui pakanka (vertinama 4 balais iš 5 galimų). Dauguma tyrime
dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų vertinimai buvo panašūs – 50
proc. jų teigimu, savivaldybė apie įgyvendinamą jaunimo politiką informuoja pakankamai
išsamiai, dar 25 proc. - vidutiniškai išsamiai.
Pusė tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų teigė, jog iš savivaldybės dažniausiai gauna visą
jiems reikalingą informaciją – tiek informaciją apie aktualius renginius, projektų finansavimo
galimybes, savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui, tiek apie savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais (10 pav.).
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10 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus? Proc. atsakiusiųjų. Atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos
atstovai). N=4

Jaunimui aktualius renginius

50%

Projektų finansavimo galimybes

50%

Savivaldybės įgyvendinamus projektus
jaunimui

50%

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui aktualiais
klausimais

50%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kokios informacijos jiems trūksta, tyrimo dalyviai pažymėjo, kad jiems
labiausiai praverstų dar daugiau informacijos apie projektų finansavimo galimybes bei
savivaldybėje įgyvendinamus projektus jaunimui.
11 pav. Kokios informacijos trūksta? Proc. atsakiusiųjų. Atsakė tik kitos organizacijos (ne
savivaldybės administracijos atstovai). N=4

Informacijos apie projektų
finansavimo galimybes

25%

Informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui

25%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai teigė informacijos apie jų
organizacijų vykdomą veiklą sklaidai naudojantys daugelį informavimo būdų: elektroninį paštą,
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informacijos skelbimą savo internetinėse svetainėse, platinimą plakatais ir skrajutėmis bei per
vietinę spaudą.
12 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? Proc. atsakiusiųjų. Atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos
atstovai). N=4

El. paštu

50%

Kita

25%

Savo internetinėje svetainėje

25%

Plakatais ir skrajutėmis

25%

Vietinėje spaudoje

25%

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kaip reikėtų gerinti jaunimo informuotumą apie savivaldybėje vykdomą
jaunimo politiką, jaunimo organizacijų atstovai pasiūlė sukurti atskirą tinklaraštį jaunimui.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (http://www.panrs.lt) veikia jaunimo
skiltis, kurioje skelbiama jaunimui aktuali informacija, pateikiamos naudingos nuorodos.
Jaunimui skirta vietos Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“, kuris yra gana informatyvus bei
nemokamas. Pasak JRK, nėra jokių veikiančių tinklaraščių, kurie galėtų būti patraukli alternatyva
dabartiniam „jaunimui nedraugiškam“ savivaldybės puslapiui (sunku rasti reikalingą
informaciją, nepatrauklus vizualus pateikimas).
Pusė visų tyrime dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigė, kad jie
bendradarbiauja su žiniasklaida teikdami informaciją, aktualią vietos jaunimui. Ketvirtadalis visų
tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų informuoti apie galimybę nemokamai pristatyti
vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones ir šia galimybe naudojasi. Paklausti, kaip vertina
vietinės žiniasklaidos pristatomą su jaunimu susijusią informaciją, tyrimo dalyviai išreiškė
nepasitenkinimą pristatomų jaunimo iniciatyvų aktualumu, analizuojamomis problemomis ir,
labiausiai, pristatomos jaunimo tematikos nepakankamu visapusiškumu ir platumu. Akivaizdu,
jog šioje srityje reikalingas kryptingas pokytis mokant jaunimą patraukliai pristatyti savo veiklą
žiniasklaidoje bei stengiantis pritraukti žiniasklaidos atstovų dėmesį, kad šie neapsiribotų
trumpomis informacinio pobūdžio žinutėmis.
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13 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Pateikiami vertinimų vidurkiai. Atsakė tik kitos
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=4

Pristatomos aktualios jaunimo ir
jaunimui skirtos iniciatyvos

3,00

Analizuojamos jaunimo problemos

2,33

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo
tematika

2,00

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, jog Panevėžio rajono savivaldybėje jaunimo informavimas
funkcionuoja pakankamai gerai.
25 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai
(6 Metodikos
informuoja jaunimą apie jaunimo politiką
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo informavimas
Informavimui
Savivaldybės
Apsvarstyti
apie jaunimo politiką
naudojami visi
puslapyje pateikiama savivaldybės puslapio
informaciniai kanalai,
informacija jaunimui skilties jaunimui
savivaldybės
yra nepatraukli, ją
tobulinimą arba
internetiniame
sunku rasti.
atskiro tinklapio
puslapyje yra skiltis
jaunimui kūrimą.
jaunimui.
Jaunimo veiklos
Naudojami visi
Nenustatyta.
Skatinti jaunimą
žinomumas
informaciniai kanalai.
viešinti savo veiklą.
Jaunimo leidiniai ir erdvė
Sudarytos sąlygos
Pateikiamos
Ugdyti jaunimo
jaunimui vietinėje
nemokamai skelbti
informacijos turinys. bendravimo su
žiniasklaidoje
savo medžiagą
žiniasklaida įgūdžius.
žiniasklaidoje.
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir veiklos
planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės tinklinės
struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys:
 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros;
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir kitų skyrių veikloje;
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas;
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos
prioritetams;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros
Panevėžio rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra yra Jaunimo
reikalų taryba. JRT nuostatuose numatyta, kad vienas iš jos tikslų – bendradarbiaujant su
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo
politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų
įstatyme bei kituose teisės aktuose.
JRT turi teisę ne tik kviestis į posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos
specialistus, prašyti pateikti su jaunimo politika susijusias išvadas ir informaciją, bet ir dalyvauti
savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimui
aktualūs klausimai.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Įgyvendindami jaunimo politiką, aktyviai bendradarbiauja Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, Kultūros ir sporto, Vaikų teisių apsaugos, Socialinės paramos skyriai.
Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės numatyti Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2007-2011 m. veiklos programoje:
 sudaryti palankias sąlygas suaugusiems įgyti naujų žinių, reikalingų įvairių profesijų
darbe;
 palaikyti ir remti dalyvavimą nacionaliniuose projektuose ir mokyklų tobulinimo
programose;
 siekti pagal poreikį aprūpinti autobusais rajono mokyklas;
 sudaryti sąlygas įsteigti gimnazijas Smilgiuose, Raguvoje;
 remti jaunimo organizacijų iniciatyvas ir jaunimo projektus;
 vykdyti prevencines programas, stabdančias jaunimo narkomaniją, alkoholio vartojimą,
rūkymą ir smurtą;
 stengtis sulaikyti jaunimo migraciją iš kaimo į miestus ir užsienį;
 inicijuoti 3-jų jaunimo centrų atidarymą;
 sudaryti kuo geresnes sąlygas jaunimui konsultuotis darbinio užimtumo srityje, ir t.t.
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Be to, jaunimo politikos priemonės taip pat numatytos jaunimo užimtumo programoje:
 gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę;
 stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą;
 teikti pagalbą steigiant naujas organizacijas;
 gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;
 stiprinti moksleivių savivaldas;
 sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų veiklai;
 sudaryti sąlygas neformaliojo jaunimo laisvalaikio užimtumui;
 skatinti jaunimo saviraišką ir jaunimo sportinę veiklą;
 padėti jaunimui susipažinti su savanoryste ir suteikti galimybes savanoriauti;
 ugdyti jaunų žmonių verslumą;
 skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ir t.t.
Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės taip pat numatyti savivaldybės struktūrinių padalinių
veiklos planuose, pvz., viena iš savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos plane
numatytų funkcijų yra užtikrinti vaikų neformalųjį ugdymą.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas
Remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad daugumos jaunimui aktualių
klausimų sprendimą inicijuoja JRK, kadangi 2012 m. pradžioje neveikė nė viena jaunimo
politikos srities darbo grupė ar komisija, kurioje bendradarbiautų skirtingi savivaldybės
padaliniai, spręsdami jaunimo klausimus. JRK teigimu, esant poreikiui bei kilus tam tikriems
klausimams, yra sudaromos darbo grupės, į kurių sudėtį įtraukiamas ir jaunimo atstovas. Į
tokias grupes pagal poreikį įtraukiami ir verslo atstovai, bendradarbiaujama su policijos,
sveikatos, švietimo, kultūros, sporto, verslo, socialinėmis, psichologinėmis tarnybomis ir
institucijomis.
JRK teigimu, jaunimo atstovai labai retai dalyvauja savivaldybės tarybos komitetų, komisijų
posėdžiuose svarstant jaunimui aktualius klausimus ir priimant sprendimus.

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

35

Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui10.
Panevėžio rajono savivaldybės JRK įvardino šias nacionalines programas, kurios yra
įgyvendinamos savivaldybėje:
 „Veiklus jaunimas“;
 „Jaunimo verslumo programa-Jaunieji ūkininkai“;
 kultūrinės programos (projektai finansuojami iš Kultūros rėmimo fondo).
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Panevėžio rajono savivaldybės
įgyvendinamos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. Jaunimo
politikos tikslams pasiekti keliami uždaviniai bei suformuotos priemonės yra įtvirtintos jaunimo
politiką reglamentuojančiuose savivaldybės teisės aktuose.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, Panevėžio rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti
struktūra - Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų
pasiūlymai, kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti.
 antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, bendradarbiaujant
savivaldybės padaliniams, jaunimo tematiką integruojant į sektorines politikos sritis.
26 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
JRK ir JRT veikla.
Jaunimo dalyvavimas JRT veiklą susieti su JRK
integruojančios
aktyvumas.
metinės veiklos programos
struktūros
formavimu ir įgyvendinimu.
Jaunimo politikos
Jaunimo politikos
Nenustatyta.
Plėsti JRT, įtraukiant
integravimas
prioritetai ir
savivaldybės
savivaldybės
priemonės numatyti
administracijos skyrių
strateginiuose
savivaldybės veiklos
atstovus. Tai leistų
dokumentuose ir
programoje, jaunimo
užtikrinti kad jaunimo
įvairių sričių (kultūros, užimtumo
politikos įgyvendinimas
sporto, socialinių
programoje,
apima visas jaunimui
reikalų ir kt.) veiklų
Švietimo, kultūros ir
svarbias viešosios politikos
programose, planuose sporto skyriaus
sritis (aktualiausios sritys:
veiklos plane.
užimtumas, būstas, verslo
skatinimas, socialinė

10

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

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

Stipriosios sritys

Tobulintinos sritys

Tarpžinybinių ir
tarpsektorinių
bendradarbiavimo
tinklų praktinis
veikimas

Bendradarbiauja
skirtingi savivaldybės
skyriai, kitos
organizacijos.

Savivaldybės
įgyvendinamų
programų ir
priemonių atitikimas
nacionalinės jaunimo
politikos prioritetams

Įvairūs jaunimui skirti
projektai.

37

Nors darbo grupėse
jaunimo atstovai gali
dalyvauti, jų
dalyvavimas
svarstant ir priimant
aktualius sprendimus
yra nepakankamas.
Nenustatyta.

Rekomendacijos
apsauga).
Apsvarstyti galimybes ir
poreikius jaunimo atstovus
įtraukti į jau veikiančias
tarpžinybines darbo grupes
ir tinklus.

Svarstyti jaunimo politikos
plėtros savivaldybėje
strategijos parengimo
būtinybę. Šis dokumentas
galėtų būti bendras visiems
skyriams ir apimtų visų
jaunimo grupių problemų
sprendinius.

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 būdais11. 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. Apačioje
esančioje 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.
27 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra.
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir
problemas įgyvendinant naudą visuomenei.

11

Peržiūra
Konsensuso formavimas
dėl politikos krypties
kaitos.

Stebėsenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require
Different Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598.
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Veikla

Stebėsena
politikos tikslus.
Duomenų rinkimas

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

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių.

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

Laikantis Metodikos struktūros, skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo
tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, jų
įvairovė, kokybė ir naudingumas;
 antra, pristatoma, 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 savivaldybėje jaunimo situacijos tyrimai yra atliekami kas 2
– 5 metus. 2011 metais buvo atlikta bendra Panevėžio rajono jaunimo situacijos analizė. Tyrimo
temos – jaunimo interesus atstovaujančių asmenų žinomumas, jaunimo veiklų pasiūlos
vertinimas, intencijos prisidėti prie savanorystės programų, aktualiausios jaunimo problemos
rajone ir pan.
2011 m. buvo atliktas didelės apimties Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo problematikos
tyrimas. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti jaunimo problemas jaunimo politikos įgyvendinimo
srityse. Buvo pasirinktos tokios sritys:
 mokymasis ir studijos (švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas);
 darbas (darbas ir užimtumas);
 laisvalaikis (laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra);
 gyvenimo sąlygos (apsirūpinimas būstu);
 dalyvavimas (pilietiškumas, neformalus ugdymas);
 fizinė ir psichinė sveikata (sveikatos apsauga);
 įpročiai ir gyvenimo būdas (sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas);
 šeima, draugai, kaimynystė (socialinė apsauga);
 jaunimo probleminio / rizikingo elgesio apraiškos.
Taigi, galima teigti, kad savivaldybėje, nors ir ne itin sistemingai, bet yra organizuojami, jaunimo
situacijos tyrimai, o sprendimai priimami remiantis aktualia ir savalaike informacija apie
jaunimo padėtį savivaldybėje.
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8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Atskiros, jaunimo situacijai stebėti skirtos sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, interviu
metu teigta, kad savivaldybės administracija kaupia tam tikrus duomenis apie jaunimo situaciją,
kuriuos kasmet renka JRK ir savivaldybės administracijos skyriai pagal jų veiklos sritis.
JRK reguliariai atnaujina informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas,
kontaktinius duomenis. Duomenys skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir yra laisvai
prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. Jaunimo organizacijos ir jų veiklos turinys
pateikiamas dar ir Eurodesk12 tinklo Lietuvoje internetinėje svetainėje www.zinauviska.lt.
JRK taip pat renka įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą ir
juos teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Organizacijos, su kuriomis savivaldybės administracija, daugiausia – JRK, bendradarbiauja
apsikeičiant, papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją, yra švietimo, kultūros,
sveikatos įstaigos, jaunimo organizacijos, neformalios grupės ir kt.
Apibendrinant, Panevėžio rajono savivaldybėje jaunimo situacijos stebėsena nėra
įgyvendinama sistemingai. Visgi, duomenys yra analizuojami ir naudojami priimant sprendimus
jaunimui aktualiais klausimais.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Paskutinis Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo politikos vertinimas buvo atliktas 2007 m.
Taigi galima teigti, jog jaunimo politikos vertinimas Panevėžio rajono savivaldybėje nėra
naudojamas jaunimo politikai tobulinti.
Pusės tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų teigimu, jų organizacijose yra vykdomi vidiniai
savo veiklos įsivertinimai.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad Panevėžio rajono savivaldybėje jaunimo situacijos
stebėsenos duomenys yra taikomi tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą. JRK renka tam
tikrus duomenis, ir šie yra pristatomi darbo grupėse bei įvairių klausimų komisijose. Tyrimų
rezultatai buvo panaudoti rengiant savivaldybės programas.
Pasak JRK, tyrimai yra labai naudingi, kadangi neatlikus analizės, neįmanoma žinoti, kokie yra
jaunimo poreikiai ir lūkesčiai. Informacija apie jaunimo situaciją, kuri būtų surenkama nors ir ne
dažnai, bet sistemingai, būtų itin svarbi ir naudinga.

12

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas.
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8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant
bei įgyvendinant jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastaruosius trejus metus kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, ypač
savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Tyrime dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigimu, pagrindinės
naujovės ir pasiekimai jaunimo politikos srityje per pastaruosius trejus metus yra tai, jog buvo
įkurta Panevėžio rajono jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“, nauji klubai ir organizacijos.
Taip pat buvo pažymėta, kad steigiant jaunimo organizacijas, jų įregistravimo išlaidas apmoka
savivaldybės administracijos įsteigtas jaunimo fondas. Mokinių parlamento atstovams
apmokamos kelionės į susirinkimus išlaidos.
JRK nuomone, naujove savivaldybėje galima būtų pavadinti kasmet organizuojamas jaunimo
organizacijų muges, kuriose organizacijos prisistato, užmezga kontaktus su kitomis jaunimo
organizacijomis. Be to, numatomas organizuoti jaunimo veiklos video konferencijos renginys.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, vertinimo metu nustatyta, jog 2008 – 2011 metais Panevėžio rajono
savivaldybėje buvo atlikti keli nedidelės apimties tiksliniai tyrimai, o 2011 metais
atliktas kokybinis (giluminis) jaunimo situacijos tyrimas;
 antra, Panevėžio rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai, bet surinkti duomenys yra
naudojami tobulinant ar rengiant naujas jaunimo politikos įgyvendinimo priemones ir
programas;
 trečia, pagrindinės naujovės, įdiegtos per pastaruosius trejus metus Panevėžio rajono
savivaldybėje, yra Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“
įsteigimas bei kasmetine tapusi jaunimo organizacijų mugė.
28 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
inovacijos
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
(5 ir 8 Metodikos
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.
indikatoriai)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Atliekami jaunimo
Nėra sistemingai
Sudaryti jaunimo situacijos
klausimais
situacijos tyrimai.
jaunimo situacijos
rodiklių sąrašą, jį kasmet
vykdytojai. Tyrimų
tyrimus ar jaunimo
atnaujinti ir viešinti. Jaunimo
įvairovė, kokybė ir
politikos vertinimus rodikliai turi būti sudaromi
naudingumas
atliekančių
atsižvelgiant į įvairių skyrių
organizacijų.
poreikius, juos renkant dera
bendradarbiauti su įvairiomis
Duomenys apie
Renkami savivaldybės Nėra jaunimo
jaunimą
bei jaunimo ir su
situacijos stebėsenai savivaldybėje veikiančiomis
organizacijomis. Didele dalimi
jaunimu dirbančių
skirtos sistemos
šią veiklą turėtų vykdyti JRK.
organizacijų.
Antra, būtina diegti
Jaunimo politikos
Atliekamas
Nėra atliekamas
sistemingus jaunimo poreikių
įgyvendinimo
fragmentiškai.
sistemingai /
tyrimus, kuriuos dera atlikti
vertinimas
periodiškai.
kasmet, siekiant palyginti
Tyrimų rezultatų ir Naudojama
Nenustatyta.
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Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)
kitų duomenų
panaudojimas
Inovacijų taikymas
ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
savivaldybės darbe,
įgyvendinant jaunimo
politiką.
Įkurtas Apskritasis
stalas, nauji klubai ir
organizacijos,
apmokamos
organizacijos
įregistravimo išlaidos,
jaunimo organizacijų
veiklos prisistatymo
mugės.

Tobulintinos sritys

Nenustatyta.
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Rekomendacijos
duomenis ir įvertinti situacijos
pokyčius. Tam JRT turėtų
išskirti svarbiausių tyrimo
klausimų sąrašą, pasitelkti
tinkamus tyrimo metodus
(pavyzdžiui, savivaldybėje
įdiegti apklausų įrankį),
naudotis jaunimo organizacijų
pagalba.
Savivaldybėje įgyvendinama
jaunimo politika turėtų būti
kasmet vertinama pagal
numatytus produkto ir
rezultato rodiklius.

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

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Panevėžio rajono savivaldybė bendradarbiauja su Italija,
Švedija, Jordanija, Prancūzija, Vokietija, Austrija. JRK teigimu, savivaldybėje jau buvo
pasinaudota gerąja užsienio šalių praktika. Pvz., darbo su jaunimu iš probleminių šeimų patirties
semtasi iš Švedijos, narkomanijos prevencijos vykdymo – iš Italijos partnerių.
Savivaldybės administracija ir pati įgyvendina tarptautinius projektus bei siunčia savo
specialistus pasisemti naudingos patirties užsienio šalyse vykstančiuose mokymuose,
konferencijose ir kituose renginiuose.
29 lentelė. Tarptautiniai projektai
Įgyvendintų
Savivaldybės jaunimo politiką formuojančių bei
Metai
tarptautinių projektų įgyvendinančių savivaldybės administracijos atstovų
skaičius
dalyvavusių tarptautiniuose renginiuose skaičius
2008
0
2
2009
1
2
2010
1
6
2011
0
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Panevėžio rajono savivaldybė bendradarbiauja su kitų šalių institucijomis, įgyvendinančiomis
jaunimo politiką.
30 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su Užmegzti ryšiai
Nenustatyta.
Ir toliau reikėtų kuo geriau
kitomis šalimis
su kitų šalių
išnaudoti tarptautinio
jaunimo politikos
savivaldybių
bendradarbiavimo galimybes
įgyvendinimo
institucijomis.
savivaldybės administracijos
klausimais
darbuotojų, įskaitant JRK,
kompetencijai stiprinti bei
susipažinti su gerąja užsienio
šalių patirtimi sprendžiant
jaunimo problemas, formuojant
ir įgyvendinant jaunimo politiką.
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10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų.
Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į
Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos įgyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus: pirma, sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir
jaunimo organizacijų; antra, jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms
grupėms; trečia, efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos
sprendimas.
Geros Panevėžio rajono savivaldybės praktikos pavyzdžiu, galima laikyti kas dvejus metus
organizuojamą projektinės veiklos gerosios ir blogosios patirties pasidalinimą ir ateities veiklų
planavimą. Jaunimo reikalų koordinatorius surenka informaciją apie per pastaruosius dvejus
metus įgyvendintus jaunimo organizacijų projektus, kuri yra aptariama JRK inicijuojamame
organizacijų susitikime. Jame dalyvauja projektų organizatoriai ir vykdytojai bei projektų
dalyviai. Aptariama projektų nauda visoms suinteresuotoms šalims, pasidalijama patirtimi ir
patarimais, planuojamos ateities veiklos.
Tyrime dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai gerąja praktika
įvardijo sporto salių atvirumą jaunimui iki 21 val.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (14 pav.).
14 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka nacionalinės
jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo situaciją?
Panevėžio rajono savivaldybėje yra sukurta pakankamai išsami jaunimo politiką
reglamentuojanti teisinė bazė, parengtas ir jaunimo politikos koncepcijos projektas.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka nacionalines ir regionines jaunimo politikos
kryptis. Ypač detaliai jaunimo politikos įgyvendinimo sritys, tikslai ir priemonės aprašyti jaunimo
užimtumo programoje. Pagal šį kriterijų Panevėžio rajono savivaldybė yra vertinama gerai13.
Savivaldybėje, nors ir ne itin sistemingai ir periodiškai, yra renkami duomenys apie jaunimą, tad
jaunimo politiką įgyvendinantys sprendimai iš dalies yra grįsti realia jaunimo situacijos analize.

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra įtraukti į savivaldybės tarybos programą, jaunimo
užimtumo programą, be to, pagrindinės darbo su jaunimu kryptys yra integruotos į atskirų
savivaldybės administracijos skyrių veiklos planus. Sprendžiant jaunimo klausimus, dalyvauja
specialistai ir iš kitų institucijų. Savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai.
Jaunimo politikos klausimai yra integruoti į savivaldybės strateginius plėtros dokumentus. Visgi

13

Čia ir toliau ataskaitoje sveikais skaičiais įvardijamos vertinimo reikšmės: 1 – visiškai nesutinku/prastai, 2
– labiau nesutinku/nepakankamai, 3 – nei sutinku, nei nesutinku/vidutiniškai, 4 – labiau sutinku/gerai, 5 –
visiškai sutinku/puikiai. Jeigu vertinama, pavyzdžiui, „prastai-vidutiniškai“ arba „labai gerai“, įvertinimo
balas yra per vidurį – šiuo atveju 2.5 ir 4.5.
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reikėtų stiprinti ir intensyvinti savivaldybės administracijos skyrių bendradarbiavimą steigiant
bendras darbo grupes ar komisijas. Pagal šį kriterijų Panevėžio rajono savivaldybė yra vertinama
gerai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Panevėžio rajono savivaldybėje jaunimui sudarytos galimybės dalyvauti tiek vietos organizacijų
savivaldoje, tiek vietos jaunimo organizacijų veikloje, tiek savivaldybėje priimant sprendimus.
Savivaldybėje yra sukurtas mechanizmas (ir reglamentuotas dokumentuose) suinteresuotoms
šalims įsitraukti (pirmiausia jaunimo organizacijų atstovams ir su jaunimu dirbančių
savivaldybės administracijos skyrių atstovams) – savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba.
Visgi, jaunimo aktyvumas ir noras pasinaudoti sudarytomis galimybėmis yra nepakankamas.
Pagal šį kriterijų Panevėžio rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Panevėžio rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio savivaldybių, kur, skirtingai nei kitose,
jaunimo situacijos/poreikių tyrimai yra suvokiami kaip pagalbos jaunimo politikos formavimui
įrankis, o savivaldybės administracijos įgyvendinama jaunimo politika yra grįsta jaunimo
poreikių nustatymu. Nors šie tyrimai dar nėra įgyvendinami sistemingai, tikėtina, jog išlaikant
periodiškumą ir analizės sistemingumą, surinkta informacija ilgainiui palengvins savivaldybės
administracijos darbą, priimant jaunimo politikos sprendimus. Pagal šį kriterijų Panevėžio
rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Vertinimo metu nustatyta, kad savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų
būti teikiamas prioritetas, netiria atskirų grupių poreikių, pvz., probleminio jaunimo, jaunuolių
esančiųjų socialinėje atskirtyje ir pan. Kita vertus, atskiri savivaldybės administracijos skyriai
atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas, todėl galima teigti, kad įgyvendinant
jaunimo politiką yra gerai atsižvelgiama į jaunimo grupių interesus. Numatytų jaunimo politikos
priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra geras; kaip minėta kituose skyriuose, būtina
stiprinti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamam, neaktyviam, probleminiam jaunimui;
stiprinti jaunimo įsidarbinimo, užimtumo ir verslumo galimybes. Pagal šį kriterijų Panevėžio
rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar
sukurtos
pakankamos
prielaidos
JP
įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Panevėžio rajono savivaldybėje sudarytos pakankamos jaunimo politikos įgyvendinimo
prielaidos: suformuota ir veikia JRT, dirba JRK, veikia jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis
stalas“, veikia pakankamai daug jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. JRK teigimu,
savivaldybėje jam sudarytos pakankamai geros darbo sąlygos. JRK jaunimo reikalams skiria
didžiąją dalį darbo laiko, jam užtikrinamos kvalifikacijos tobulinimo galimybės. Pagal šį kriterijų
Panevėžio rajono 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 jaunimo politikos
rezultatų, atliekant interviu ir vykdant apklausas surinkti duomenys leidžia pateikti
apibendrinimą, kokiu mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus.
15 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. Pateikiami vertinimų vidurkiai. N=6
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios
organizacijos
Savivaldybės administracijos atstovai

3,33

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą
Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

3,50
2,33
3,00
3,33

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

3,50
2,33
3,00
3,67

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą
Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti
Jaunimui skirto neformalaus švietimo
plėtroje

3,50
2,67
3,00
3,25
4,00

Šaltinis: Panevėžio rajono organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, Panevėžio rajono savivaldybės pastarųjų trejų
metų rezultatai įgyvendinant jaunimo politiką yra vertintini gerai – sukurtas tvirtas pagrindas
jaunimo politikos tikslų siekimui. Visgi, siekiant gerų rezultatų, reikėtų ieškoti efektyvių jaunimo
skatinimo būdų, kad šis suvoktų bendros veiklos bei savo interesų atstovavimo prasmę ir naudą.

47

1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
31 lentelė. Interviu respondentų sąrašas
Vardas, pavardė
Organizacija/ pareigos
Vidas Visockis
Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius
Modesta Petrauskaitė
JRT narė, Panevėžio rajono jaunimo
organizacijų tarybos "Apskritasis stalas"
pirmininkė
Šaltinis: sudaryta autorių
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