JAUNIMO POLITIKOS IGYVENDINIMO
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEJE
KOKYBES VERTINIMO
ATASKAITA
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Vertinimas parengtas VšI Viešosios politikos ir vadybos instituto (VPVI) vertintoju pagal 2011 m.
liepos 7 d. pasirašyta sutarti Nr. 1F-19-(6.26) su Jaunimo reikalu departamentu prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos (JRD). Vertinimas finansuojamas pagal JRD igyvendinama projekta
„Integruotos jaunimo politikos pletra“ Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojama Europos
Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lešomis.
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SANTRUMPU SARAŠAS

AVJOSAS

Alytaus visuomeniniu organizaciju sajunga „Apskritas stalas“

ES
JPIP

Europos Sajunga
Jaunimo politikos igyvendinimo programa

JP

Jaunimo politika

JRD

Jaunimo reikalu departamentas prie Socialines apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Jaunimo reikalu koordinatorius

JRT

Jaunimo reikalu taryba

JTBA

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentura

LiJOT

Lietuvos jaunimo organizaciju taryba

LR

Lietuvos Respublika

VPVI

VšI Viešosios politikos ir vadybos institutas
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IVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugpjucio – spalio menesiais pagal su Jaunimo reikalu
departamentu prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos suderinta metodines gaires
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšI Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužes 19 d. isakymu Nr.
A1-157 patvirtinta jaunimo politikos savivaldybese kokybes vertinimo metodika ir jaunimo
politikos savivaldybese kokybes vertinimo apraša bei JRD igyvendinamo projekto
„Partnerystes tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriu skatinimas igyvendinant integruota
jaunimo politika“ metu patobulinta jaunimo politikos savivaldybese kokybes vertinimo
metodika.
Remiantis Metodika, kokybes vertinimo tikslai yra:
1. siekti maksimalaus valstybes ir savivaldybiu vykdomu programu bei priemoniu
jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos pletros,
nukreiptos i jaunimui aktualiu klausimu sprendima, visose Lietuvos Respublikos
savivaldybese;
2. skatinti savivaldybes nuolat tobuleti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslu, šioje ataskaitoje:
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padeti Alytaus miesto savivaldybeje, joje
igyvendinamas ivairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Alytaus miesto savivaldybes jaunimo politikos privalumai ir trukumai;
3. aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai, pritaikyti Alytaus miesto savivaldybei;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir ivertinimo
lenteles, bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenu rinkimo metodai:
• pirma, 2011 m. rugsejo men. buvo atlikti trys interviu su Alytaus miesto savivaldybes
jaunimo reikalu koordinatore bei miesto jaunimo organizaciju atstovais;
• antra, iš savivaldybes buvo surinkti ir išanalizuoti ivairus vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentu ir antriniu šaltiniu analize;
• trecia, naudoti savivaldybese veikianciu su jaunimu dirbanciu organizaciju apklausos
duomenys. Apklausa 2011 m. rugsejo men. atliko VPVI.
Ataskaita sudaro vienuolika daliu. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybes kontekstas.
Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti
duomenys ir ju analize. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje
pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintoju pasiulyta analizes modeli.
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1. SAVIVALDYBES KONTEKSTAS

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje Alytaus mieste gyveno
63642 gyventojai, iš ju savivaldybeje gyvenantys jauni žmones – 14693 (nuo 14 iki 29 metu).
Iš savivaldybeje gyvenanciu jaunu žmoniu darbingo amžiau jaunimo buvo 9021. Registruotu
jaunu bedarbiu skaicius savivaldybeje buvo 897, o tai sudare 10 proc. darbingo amžiaus
jaunimo. 2011 m. pradžioje negalia turintys jauni žmones savivaldybeje sieke 35. Vaiku dienos
centro veikloje dalyvaujantys jauni žmones buvo 5. I policijos iskaita itrauktu jaunu žmoniu
skaicius buvo 60.
1 lentele. Statistiniai duomenys 2011 m. pr.
Gyventoju skaicius

Jaunimas nuo 14 iki
29 metu

63642
14693
Šaltinis: sudaryta autoriu pagal JRK duomenis.

Darbingo amžiaus
jaunimas
9021

Registruotu
jaunu bedarbiu
skaicius
897

Vertinamu laikotarpiu galimybes atlikti jaunimo situacijos savivaldybeje tyrima del
sumažejusiu savivaldybes biudžeto galimybiu nebuvo pakankamai išnaudotos – per 20082011 m. laikotarpi atliktas tik vienas tyrimas jaunimo politikos srityje – Alytaus m. jaunimo
apklausos analize (2008 m.). Buvo apklausti 900 respondentu nuo 14 iki 29 m. amžiaus. 75
proc. respondentu apklausos metu mokesi arba studijavo. Didžiosios dalies respondentu
nuomone, jaunimo organizaciju veikla mieste pagerintu didesnis jaunimo organizaciju
finansavimas. 21 proc. respondentu nuomone, labiausiai jaunimui reikia pagalbos susirandant
darba. Apklausos duomenimis, Alytaus m. jaunimo didžiausios problemos – žalingi iprociai,
nusikalstamumas, isidarbinimas. Žalingu iprociu ir nusikalstamumo plitima jaunimo tarpe
galetu sumažinti sportine veikla ir kiti renginiai.
Vertinimo tikslams savivaldybei priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos
savivaldybes pagal kaimiškumo laipsni, išskiriamos kelios grupes: „labai kaimo“, „kaimo“,
„pusiau kaimo“, „priemiescio“ ir „miesto“. Šiu grupiu atskyrimui taikytos Ekonominio
bendradarbiavimo ir pletros organizacijos naudojamos kiekybines ribos. Klasifikacija išskiriant
miesto ir kaimo regionus atsižvelgia i didžiuju miestu poveiki su jais besiribojancioms
kaimiškosioms teritorijoms. Pagal pasirinkta metodika, Alytaus miesto savivaldybe
priskiriama „miesto“ kategorijai.
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2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS
IGYVENDINIMUI
Šioje dalyje pristatomos pagrindines prielaidos, reikalingos jaunimo politikos igyvendinimui
savivaldybeje, tai: a) jaunimo politika reglamentuojantys dokumentai; b) savivaldybeje su
jaunimu dirbancios organizacijos ir ju darbuotojai; c) jaunimo reikalu koordinatoriaus (JRK)
darbo salygos. Taip pat pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

2 . 1 Ja u n im o p o lit ika re g la m e n t u o ja n c iu
t e is e s a k t u s t ru k t u ra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama politika reglamentuojanciu dokumentu struktura,
pristatomas jaunimo politikos turinys ir ivertinamas jaunimo politikos turinio tinkamumas:
• pirma, pateikiama teises aktu, reglamentuojanciu jaunimo politika savivaldybeje,
schema ir planavimo dokumentu struktura.
• antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybeje kryptys, tikslines grupes,
prioritetai.
• trecia, remiantis jaunimo reikalu koordinatoriaus ir jaunimo atstovu 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-mažiausiai demesio,
atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybes ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir
interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybes pasiekimus jaunimo politikos (JP) strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai (JP koncepcija, JP strategija) savivaldybeje
padeda numatyti JP pletros kryptis, užtikrina JP pletros testinuma ivykus darbuotoju kaitai.
Tuo tarpu patvirtinti igyvendinimo dokumentai (tokie kaip JRK darbo programa) parodo, kaip
numatyta JP yra igyvendinama savivaldybeje.
Teises aktu struktura
Alytaus m. savivaldybe, formuodama ir igyvendindama jaunimo politika, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos istatymais 1 bei Alytaus m. savivaldybes teises aktais, kurie išvardijami žemiau
pateiktoje lenteleje.
2 lentele. Savivaldybes jaunimo politika reglamentuojantys teises aktai ir kiti dokumentai
Dokumentas
Patvirtintas (metai)
Jaunimo politikos koncepcija
2004
Vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalu koordinatoriaus)
2007
pareigybes aprašymas
Jaunimo politikos igyvendinimo programa (aktuali versija)
2011
Jaunimo reikalu tarybos nuostatai (aktuali versija)
2003
Jaunimo reikalu tarybos veiklos planas (aktuali versija)
2011
Jaunimo reikalu koordinatoriaus veiklos planas (aktuali versija)
2011

1

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR jaunimo politikos pagrindu istatymas, LR vietos
savivaldos istatymas, LR švietimo istatymas, kt., taip pat LR Vyriausybes nutarimai.
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Dokumentas
Jaunimo politikos igyvendinimo programos projektu atrankos
taisykles
Programu, kuriu asignavimu valdytojas yra administracijos
direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisykles
Jaunimo politikos igyvendinimo programos lešu skyrimo
nenumatytai veiklai taisykles
Alytaus miesto savivaldybes premijuojamu studentu atrankos
taisykles
Šaltinis: sudaryta autoriu.

Patvirtintas (metai)
2009
2011
2010
2011

Vienas svarbiausiu jaunimo politikos formavima ir igyvendinima Alytaus m. savivaldybeje
reglamentuojanciu dokumentu yra 2004 m. Alytaus m. savivaldybes tarybos patvirtinta
Alytaus m. savivaldybes jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje
formuluojami savivaldybes jaunimo politikos tikslai, principai ir igyvendinimo sritys, ir
reglamentuojama konkreti savivaldybes tarybos, savivaldybes administracijos bei kitu
savivaldybes instituciju veikla, siekiant igyvendinti savivaldybes jaunimo politikos tikslus 2.
Koncepcijoje itvirtinta, kad jaunimo politikos tikslus, principus ir kryptis formuoja
savivaldybes taryba, kuri taip pat tvirtina jaunimo politikos igyvendinime dalyvaujancios
jaunimo reikalu tarybos (JRT) nuostatus, o igyvendinant jaunimo politika savivaldybes
administracijai padeda jaunimo reikalu koordinatorius (JRK).
Jaunimo politikos koncepcija igyvendinama per patvirtinta Jaunimo politikos igyvendinimo
programa (JPIP), kuria (remiantis 2011 m. patvirtinta JPIP) privalo vykdyti jaunimo ir su
jaunimu dirbancios organizacijos ir savivaldybes kulturos skyrius. Visgi, remiantis surinktais
duomenimis, Jaunimo politikos igyvendinimo programa yra daugiausiai susijusi su jaunimo
reikalu koordinatoriaus (JRK) veikla; kitos institucijos prie JPIP prisideda menku mastu. JRK
veikia pagal Vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalu koordinatoriaus) pareigybes aprašyma,
kuriame itvirtinti specialus reikalavimai, keliami šias pareigas einanciam specialistui, jo
funkcijos bei atskaitomybe3. Numatytos funkcijos atitinka pavyzdiniame JRK pareigybes
aprašyme numatytas funkcijas. Jaunimo reikalu taryba (JRT) veikia pagal JRT nuostatus,
kuriuos tvirtina savivaldybes taryba. Nuostatuose reglamentuojami JRT tikslai ir funkcijos,
teises, sudetis, darbo organizavimo tvarka bei atskaitomybe. 4
Pagrindiniai JP igyvendinimo dokumentai igyvendinant jaunimo politika savivaldybeje yra JPIP
ir metinis JRK veiklos planas. Šiuos dokumentus rengia ir igyvendinant jaunimo politika jais
vadovaujasi tik jaunimo reikalu koordinatorius (JRK). JPIP bei JRK metu veiklos plana tvirtina
savivaldybes administracijos direktorius. JPIP igyvendinimo ataskaita kasmet teikiama
savivaldybes administracijos direktoriui tvirtinti. Šie ir kiti interviu programos metu surinkti
duomenys rodo, kad kitu savivaldybes administracijos skyriu isitraukimas i JPIP formavima yra
palyginti ribotas.
Apibendrinant jaunimo politika formuojanciu ir igyvendinanciu aktu struktura, galima teigti,
kad jaunimo politika yra reglamentuota palyginti gerai. Alytaus m. yra patvirtinta Jaunimo
politikos koncepcija, Jaunimo politikos igyvendinimo programa, reglamentuotas Jaunimo
reikalu tarybos veikla (nuostatai), reglamentuotas JRK darbas, rengiami JRK darbo planai ir
metines veiklos ataskaitos. Pagrindinis trukumas susijes su strateginiu ir veiklos planavimo
dokumentu rengimo procesu – šiuo metu jie daugiausiai palaikomi JRK iniciatyva, i planavimo

2
3

4

Alytaus m. savivaldybes jaunimo politikos koncepcija, 2004.
Vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalu koordinatoriaus) pareigybes aprašymas, patvirtintas 2007-11-05
Alytaus m. savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu Nr. P-396
Alytaus m. savivaldybes jaunimo reikalu tarybos nuostatai, patvirtinti Alytaus m. savivaldybes tarybos
sprendimu (2003 m. spalio men.)
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procesa mažai itraukiami kiti strukturiniai savivaldybes padaliniai ir jaunimo organizacijos, kiti
socialiniai partneriai. Dalyvavimo ir tarpžinybinio bendradarbiavimo aspektai placiau
aptariami kituose skyriuose.
Savivaldybes jaunimo politikos kryptys ir ju atitikimas poreikiams
Alytaus m. savivaldybes jaunimo politikos koncepcijoje numatyti šie tikslai:
• sudaryti salygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai
asmenybei;
• padeti jaunimui integruotis i politini, ekonomini, socialini, kulturini šalies bei miesto
gyvenima;
• skatinti dvasiniu vertybiu formavimasi, ugdant pareiga Tevynei ir šeimai;
• užtikrinti jaunu žmoniu pilietines, socialines, politines teises;
• rupintis jaunimo socialiniu, kulturiniu problemu sprendimu, jaunimo žalingu iprociu ir
nusikalstamumo prevencija, užimtumu, bustu ir kitomis aktualiomis jaunimo
problemomis.
Koncepcijoje numatyta, kad kiekvienais metais Alytaus m. savivaldybes taryba turi skirti lešu
jaunimo projektams remti, tuo tarpu savivaldybes igyvendinama švietimo ir jaunimo politikos
turetu papildyti viena kita.
2011 m. Jaunimo politikos igyvendinimo programoje itvirtintas strateginis tikslas - sudaryti
salygas formuotis jauno žmogaus asmenybei. Numatyti du uždaviniai: 1) ugdyti samoninga,
demokratiška, kurybinga asmenybe 2) skatinti Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose
studijuojanti gerai besimokanti Alytaus miesto jaunima. Numatomas programos igyvendinimo
rezultatas: užtikrinus jaunimo organizaciju stiprinimo ir ju veiklos kokybes gerinimo salygas,
padides jaunimo organizaciju renginiu skaicius, pageres ju veikla ir dalyvavimas Alytaus
miesto visuomenes gyvenime. Užtikrinus jaunimo versluma skatinancias priemones, pageres
jaunu žmoniu motyvacija realizuoti savo versluma. Užtikrinus salygas jaunimo saviraiškai ir
kurybiškumui, padides jaunimo, dalyvaujancio projektineje veikloje, skaicius, pageres veikla ir
dalyvavimas Alytaus miesto visuomenes gyvenime. 2011 m. Jaunimo politikos programoje
aprašomi vertinimo kriterijai ir numatomi šiu kriteriju pasiekimo rezultatai, kurie pateikiami
lenteleje žemiau.
3 lentele. Jaunimo politikos programos vertinimo kriterijai ir 2011-2013 m. planuojami
rezultatai
Planuojamas rezultatas
Vertinimo kriterijaus
(metais)
Mato
Rušis
Pavadinimas
2011
2012
2013
vnt.
Efekto
Efektyvu jaunimo politikos
Skaicius 20
21
22
(Programos) igyvendinima vykdancios
institucijos, istaigos,
organizacijos, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys
Rezultato
Jaunimo politikos
Skaicius 16
17
18
(Programos
igyvendinimo veikloje
tikslo)
dalyvaujancios jaunimo ar su
jaunimu dirbancios
organizacijos
Produkto
Samoningos, demokratiškos,
Skaicius 4300
4500
4600
(Programos
kurybingos asmenybes
uždavinio)
ugdymo veikloje dalyvaujantis
jaunimas
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Planuojamas rezultatas
(metais)

Vertinimo kriterijaus
Rušis

Pavadinimas

Mato
vnt.
Skaicius

2011

2012

2013

Jaunimo organizacijas
7
8
9
stiprinantys ir gerinantys ju
veiklos kokybe renginiai
Jaunimo versluma skatinantys Skaicius 4
5
6
renginiai
Jaunimo iniciatyvas ir
Skaicius 24
25
26
laisvalaikio užimtuma
pletojantys renginiai
Premijuoti studentai
Skaicius 30
50
50
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis Jaunimo politikos igyvendinimo programa 2011m.
Alytaus m. Jaunimo organizaciju atstovu nuomone, savivaldybes jaunimo politika ne visai
atitinka savivaldybes jaunimo situacija, šie atstovai šiek tiek geriau vertino savivaldybes
atsižvelgima i visu savivaldybeje esanciu jaunimo grupiu poreikius ir socialiai pažeidžiamo
jaunimo poreikius (žr. 1 pav.).
1 pav. Ivertinkite savivaldybes igyvendinama jaunimo politika. Pateikite savo nuomone,
ivertindami skaleje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybes vykdomais veiksmais. N=165

Šaltinis: Alytaus m. organizaciju apklausa, 2011
Jaunimo organizaciju atstovu nuomone, daugiau demesio turetu buti skiriama užimtumo
didinimui, verslumo skatinimui, jaunai šeimai ir bustui, savanorystei bei pagalbai socialiai
pažeidžiama jaunimui (žr. 2 pav.). Kalbintu atskiru jaunimo atstovu nuomone, savivaldybe
galetu skirti daugiau demesio nemokamai kulturinei, sportinei ir kitai poilsio veiklai. Jaunimo
organizaciju atstovu nuomones stipriai išsiskyre del to, ar jaunimui pakanka galimybiu
dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje. Jaunimas dažniausiai nedalyvauja jaunimui skirtoje
veikloje, nes tai jiems per brangu. Jaunimo atstovu nuomone, jaunimas turetu buti geriau
itrauktas i savivaldybes darbo grupiu, komitetu ir savivaldybes tarybos veikla, kad galetu
geriau atstovauti savo poreikius.

5

Cia ir toliau N = i klausima atsakiusiu apklausos respondentu skaicius.

9

2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jusu nuomone, turetu buti
daugiau itraukiami i savivaldybes darbotvarke? Pažymekite 3 svarbiausias sritis. N=10

Šaltinis: Alytaus m. organizaciju apklausa, 2011
Jaunimo politikos igyvendinimo programos uždavinius detalizuoja JRK veiklos planas, kuriame
numatomos konkrecios priemones ir terminai programos uždaviniams ivykdyti. Numatomi
galimi Jaunimo politikos programos vykdymo finansavimo šaltiniai: valstybes, savivaldybes
biudžeto ir ES lešos. Savivaldybes 2011 m. strateginiame pletros plane jaunimo politikai
atskiru tikslu ir uždaviniu nera suformuluota, taciau jaunimo politikai igyvendinti skirtos
atskiros priemones. Už šiu priemoniu vykdyma atsakingi kiti savivaldybes skyriai, kuriu
funkcijos susijusios su socialinemis paslaugomis, kultura, sportu, švietimu.
Apibendrinant, pagrindines savivaldybes jaunimo politikos kryptys yra pagerinti jaunimo
organizaciju veikla ir dalyvavima Alytaus miesto visuomenes gyvenime, pagerinti jaunu
žmoniu motyvacija realizuoti savo versluma, padidinti jaunimo, dalyvaujancio projektineje
veikloje, skaiciu, pagerinti jo veikla bei dalyvavima Alytaus miesto visuomenes gyvenime.
Savivaldybeje jaunimo situacija ir poreikiai nera sistemingai ir nuosekliai tiriami, todel
palyginti esamu poreikiu su iškeltais JP tikslais ir numatytomis priemonemis nebuvo
galimybes. Kita vertus, atliktas vertinimas leido suformuoti kelias ižvalgas del jaunimo
politikos tinkamumo ir atitikimo jaunimo poreikiams:
• Pirma, šiuo metu igyvendinama savivaldybes jaunimo politika daugiausiai pasiekia
aktyvuji jaunima, tuo tarpu viena didžiausiu problemu yra jaunimo pasyvumas.
Remiantis interviu metu surinktais duomenimis, neaktyvaus jaunimo sudominimui ir
itraukimui i organizaciju veikla, užimtumo didinimui numatytos priemones nera
pakankamos.
• Antra, jaunimo politikos priemones strukturinems problemoms spresti yra
nepakankamos. JRK veikla daugiausia apsiriboja švietejiškais renginiais, mokymais, ir
pan. veikla. Tuo tarpu igyvendinti didesni poveiki turinciu priemoniu JRK neturi
galimybes. Jaunimo organizaciju atstovu nuomone, savivaldybes jaunimo politika ne
visai atitinka jaunimo lukescius. Jaunimo organizaciju nuomone, daugiau demesio
turetu buti skiriama užimtumo didinimui, verslumo skatinimui, jaunai šeimai ir bustui,
savanorystei bei pagalbai socialiai pažeidžiama jaunimui. Taip pat savivaldybe galetu
skirti daugiau demesio nemokamai kulturinei, sportinei ir kitai poilsio veiklai. Jaunimo
atstovu nuomone, jaunimas turetu buti geriau itrauktas i savivaldybes darbo grupiu,
komitetu ir savivaldybes tarybos veikla, kad galetu geriau atstovauti savo poreikius.
• Trecia, savivaldybe neišskiria jaunimo tiksliniu grupiu, kurioms turetu buti teikiamas
prioritetas, bei netiria atskiru grupiu poreikiu (pvz., probleminio jaunimo, esanciuju

10

socialineje atskirtyje, ir pan.). Todel neimanoma ivertinti, kaip savivaldybes JP atitinka
atskiru jaunimo grupiu poreikius. Tiketina, kad atskiri savivaldybes skyriai turi
pavienius duomenis apie jaunimo situacija ir jo grupes, taciau šiais duomenimis nera
efektyviai dalinamasi, JRK duomenu nerenka ir ju neanalizuoja.

2 . 2 Ja u n im o p o lit ika ig y v e n d in a n c io s
in s t it u c ijo s ir v a ls t y b e s t a rn a u t o ja i
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos istaigos, dirbancios su jaunimo politikos
igyvendinimu savivaldybeje, aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos salygos
isitraukti i šiu instituciju veikla. Jaunimo politika Alytaus m. igyvendina savivaldybes
administracija (JRK, taip pat atskiri savivaldybes strukturiniai padaliniai pagal jiems priskirtas
funkcijas), JRT, Alytaus m. jaunimo organizaciju sajunga „Apskritasis stalas“. Vykdydami savo
tiesiogines funkcijas, prie jaunimo politikos igyvendinimo taip pat prisideda ne tik JRK bet ir
kitu savivaldybes strukturiniu padaliniu darbuotojai (žr. 4 lentele).
4 lentele. Valstybes tarnautojai, atsakingi už jaunimo politikos igyvendinima savivaldybeje
Igyvendina tik
Igyvendina jaunimo politika
jaunimo politika
Skyrius
greta kitu veiklu (darbuotoju
(darbuotoju
skaicius)
skaicius)
Kulturos skyrius
1
Švietimo skyrius
3
Sporto ir rekreacijos skyrius
2
Aplinkos apsaugos skyrius
2
Buhalterines apskaitos skyrius
1
Investiciju skyrius
1
Strateginio planavimo skyrius
1
Vaiko teisiu apsaugos skyrius
2
Socialines paramos skyrius
2
Viešuju ir užsienio ryšiu skyrius
1
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK apklausos duomenimis.
JRK apklausos duomenimis, etatu, skiriamu jaunimo politikai igyvendinti skaicius nesikeite
nuo 2008 metais. JRK nuomone, jaunimo politikai igyvendinti skiriama per mažai darbuotoju,
o kiti savivaldybes strukturiniai padaliniai ribotai isitraukia i jaunimo reikalus. Be savivaldybes
strukturiniu padaliniu jaunimo politika savivaldybeje igyvendina šios savivaldybes isteigtos
institucijos:
• Alytaus visuomeniniu jaunimo organizaciju sajunga „Apskritas stalas“
• VšI Alytaus jaunimo centras
• VŠI Alytaus sporto ir rekreacijos centras
• VšI Alytaus kulturos ir komunikaciju centras
• Alytaus muzikos mokykla
• Alytaus dailes mokykla
• Alytaus miesto teatras
• Alytaus Jurgio Kuncino viešoji biblioteka
• Alytaus kraštotyros muziejus
Alytaus m. savivaldybeje kol kas nera atviros erdves jaunimo centro, taciau šiuo metu
steigiamas Alytaus bendruomenes centras (baigiami rengti steigimo dokumentai ir kitos
proceduros), ir viename iš šio centro pastatu numatoma isteigti atviros erdves jaunimo
centra. JRK nurode ir kitas institucijos ir organizacijos, kurios aktyviai dalyvauja jaunimo
politikos igyvendinime:
• Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
11

•
•
•
•

Alytaus teritorines darbo biržos Jaunimo darbo centras
Religine bendruomene Alytaus Šv. Kazimiero parapija
Alytaus miesto mokiniu taryba
Alytaus kolegijos studentu atstovybe ir kt.

Savivaldybeje veikia Jaunimo reikalu taryba, kuri sudaroma laikantis pariteto, t.y. lygiateises
partnerystes principo – renkama 14 nariu, iš kuriu 7 yra savivaldybes instituciju atstovai ir 7
jaunimo organizaciju atstovai, deleguoti Alytaus jaunimo organizaciju sajungos „Apskritasis
stalas“. JRT savo veiklos ataskaitas teikia savivaldybes tarybai. Jaunimo organizaciju sajunga
„Apskritasis stataus“ vienija 20 jaunimo visuomeniniu organizaciju. 2011-09-29 sprendimu Nr.
T-241 buvo suformuota ir patvirtinta nauja Alytaus m. savivaldybes Jaunimo reikalu taryba.
JRT yra parengusi veiklos plana, kuriame numatomos ivykdyti priemones pagal 2011 m.
ketvircius. JRT posedžiauja viena karta per du menesius.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados del strukturiniu prielaidu
savivaldybes jaunimo politikos igyvendinimui:
• Pirma, Alytaus m. savivaldybeje formaliai sudarytos pakankamos jaunimo politikos
igyvendinimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalu taryba, patvirtinti jos
nuostatai, reguliariai rengiami JRT posedžiai, patvirtintas JRT metinis veiklos planas.
• Antra, JRK yra vienintelis pareigunas užsiimantis jaunimo reikalais savivaldybeje, kiti
savivaldybes tarnautojai tuo užsiima tik epizodiškai.
• Trecia, savivaldybeje nera ikurta atviro jaunimo centro, kuris kai kuriose kitose
savivaldybese aktyviai rupinasi jaunimo užimtumu ir itraukimu i jaunimo reikalu
sprendima.

2 . 3 Ja u n im o re ik a lu k o o rd in a t o ria u s
d a rb o s a ly g o s
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybeje sudarytos objektyvios prielaidos JRK veiklai ir
pakankamam JRK indeliui i jaunimo politikos formavima ir igyvendinima užtikrinti.
Atsižvelgiant i vertinimo poreikius, cia vertinama, kokios koordinatoriaus funkcijos
patvirtintos savivaldybeje ir ar sudarytos salygos jas gerai vykdyti; apibendrinamos
savivaldybes sudaromos salygas tobulinti JRK veikla ir tuo paciu skatinti igyvendinamos
jaunimo politikos kokybe.
Alytaus m. savivaldybes jaunimo reikalu koordinatorius yra valstybes tarnautojas, dirbantis
savivaldybes administracijos kulturos skyriuje. JRK Alytaus miesto savivaldybeje dirba
daugiausiai tik su jaunimo politikos igyvendinimo klausimais. Alytaus m. savivaldybeje JRK
kaita nera dažna (ypac lyginant su kitomis savivaldybemis). Nuo 2007 m. lapkricio men. šias
pareigas eina vyr. specialiste Vilma Liaukuviene.
JRK veikia pagal 2007 m. patvirtinta pareigybes aprašyma, kuriame išvardintos JRK priskirtos
šios funkcijos:
• atsižvelgdamas i regiono ir vietos savituma, rengia Alytaus miesto savivaldybes
jaunimo strategija, metu veiklos programu ir biudžeto projektus, teikia tvirtinti
Alytaus miesto savivaldybes tarybai, organizuoja ju igyvendinima;
• nustatytaja tvarka inicijuoja ir / ar vykdo Alytaus miesto savivaldybes tarybos
patvirtintu jaunimo veiklos programu igyvendinimui reikiamus viešuosius pirkimus;
• nustatytaja tvarka inicijuoja ir vykdo patvirtintoms ir savivaldybes biudžeto lešomis
finansuojamoms jaunimo programoms igyvendinti butinus projektu atrankos
konkursus, koordinuoja pateikeju projektine veikla;
• informuoja ir konsultuoja jaunimo organizaciju bei neformaliu grupiu atstovus ir kitus
suinteresuotus asmenis bei organizacijas jaunimo projektines veiklos finansavimo
klausimais;
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•
•
•

inicijuoja jaunimo organizaciju bei jaunimo grupiu projektus, pritraukiant ES bei
Lietuvos fondu lešas, koordinuoja tokiu projektu igyvendinima.
inicijuoja ir organizuoja ivairius jaunimo poreikius atitinkancius renginius, rupinasi
itraukti jaunima i Alytaus miesto savivaldybes kulturos, sporto, socialiniu paslaugu ir /
ar kitokia veikla;
kitos Pavyzdiniame savivaldybes jaunimo reikalu koordinatoriaus pareigybes
aprašyme numatytos funkcijos.

Alytaus miesto savivaldybes JRK pareigybes aprašymas didžiaja dalimi atitinka Pavyzdinio
savivaldybes jaunimo reikalu koordinatoriaus pareigybes aprašymo 6 nuostatas. Tik viena iš
visu JRK priskirtu funkciju nera tiesiogiai susijusi su jaunimo politikos igyvendinimu – dalyvauti
igyvendinant Alytaus miesto savivaldybes kulturos programa 7:
• organizuojant ir vykdant mieste, regione, šalyje, užsienyje Alytaus miesto savivaldybe
reprezentuojancius kulturos ir kitus pagal skyriaus kompetencija organizuojamus
renginius, jei juose dalyvauja jaunimas;
• organizuojant ir vykdant valstybiniu švenciu ir atmintinu datu paminejimo bei kitus
renginius miesto visuomenei.
Alytaus miesto savivaldybes JRK pareigybes aprašyme nera aiškiai ivardintos šios
Pavyzdiniame savivaldybes jaunimo reikalu koordinatoriaus pareigybes aprašyme numatytos
funkcijos:
• pagal kompetencija teikti siulymus savivaldybes jaunimo reikalu tarybai del
savivaldybes strateginio plano ir jo priemoniu igyvendinimo jaunimo politikos srityje
(7.3 punktas);
• teikti siulymus del socialiniu paslaugu pletros jaunimui savivaldybes socialiniu
paslaugu plano rengejams (7.6 punktas);
• dalyvauti su jaunimo politikos igyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusiu savivaldybes
sudarytu komisiju darbe, darbo grupiu veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos
klausimais ir teikti pasiulymus, siekiant, kad butu tinkamai atstovaujama jaunimo
interesams savivaldybeje (7.12 punktas);
• dalyvauti pletojant bendradarbiavima su kitomis Lietuvos savivaldybemis ir su
Nacionaline jaunimo reikalu koordinatoriu asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir igyvendinimo
savivaldybeje klausimais (7.14 punktas);
• inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybes jaunimo politikos kokybes vertinima bei
analizuoti jaunimo padeties ir jaunimo politikos igyvendinimo pokycius (7.16
punktas).
Pažymetina, kad nuostatos del JRK pavaldumo taip pat tik iš dalies atitinka Pavyzdinio
savivaldybes jaunimo reikalu koordinatoriaus pareigybes aprašymo nuostata – Alytaus miesto
savivaldybes JRK yra atskaitingas administracijos direktoriui, taciau pavaldus skyriaus vedejui.
JRK veiklos prioritetines kryptys 2011-2012 m., kaip nurodoma JRK apklausos anketoje:
Alytaus m. savivaldybes Jaunimo politikos programos koordinavimas, Europos vyru krepšinio
cempionato savanoriu koordinavimas bei atviro jaunimo užimtumo centro steigimo
inicijavimas. JRK apklausoje nurodytos pagrindines problemos savivaldybes jaunimo politikos
srityje – jaunimo organizaciju lyderiu kaita ir iniciatyvos stoka, atviru jaunimo užimtumo
erdviu trukumas. Šios problemos sprendžiamos rengiant seminarus ir mokymus, rengiantis

6

7

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. isakymu Nr.
A1-137.
Alytaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2007 m. lapkricio 5 d. isakymu Nr. P-396
patvirtinto Kulturos skyriaus vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalu koordinatoriaus) pareigybes
aprašymo 22 punktas.
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steigti atvira jaunimo užimtumo centra viename iš likviduotu lopšeliu-darželiu. Savivaldybeje
sukurtos šios darbo grupes ar komisijos, spresti jaunimui aktualius klausimus: Jaunimo
projektu atrankos komisija, Švietimo taryba, darbo grupe lopšeliu-darželiu pastatu poreikiui ir
panaudojimo galimybems nustatyti.
Savo kompetencijos klausimais JRK buvo ir šiuo metu yra šiu darbo grupiu bei komisiju nare:
• Alytaus miesto jaunimo reikalu tarybos nare;
• Alytaus miesto gyventoju švietimo 2011–2013 metu programos atlieku tvarkymo
klausimais valdymo grupes nare;
• Darbo grupes lopšeliu–darželiu pastatu Vilties g. 28A ir Jaunimo g. 3, Alytuje poreikiui
ir panaudojimo galimybems nustatyti nare;
• Alytaus miesto 2011 metu Europos vyru krepšinio cempionato organizavimo grupes
nare;
• Pavadinimu gatvems, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos
nare;
• Metines inventorizacijos turto, kuri eksploatuoja ir prižiuri Informaciniu technologiju
skyrius, pirmininke;
• Jaunimo projektu atrankos komisijos nare;
• Bendrojo vertinimo modelio diegimo isivertinimo grupes vadove (2010 m.);
• Kandidatu i Alytaus miesto savivaldybes kulturos premija atrankos komisijos nare
• Alytaus miesto šventes organizavimo grupes nare;
• Neformaliojo švietimo teikeju pateiktu dokumentu neformaliojo švietimo,
papildancio bendrasias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,
finansavimui gauti vertinimo komisijos nare;
• Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybes turto
nurašymo ir likvidavimo komisijos nare;
• Alytaus miesto savivaldybes bendruomenes vaiko teisiu apsaugos tarybos nare;
• Visuomenes tarybos prie Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
pirmininke.
Verta pastebeti kad JRK yra itraukta i tas savivaldybes komisijas ir darbo grupes, kurios turi
esmini poveiki sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos
srityse (pvz., švietimo, socialines politikos ir pan.), todel turi galimybe itakoti esmingesniu
sprendimu, reikalingu jaunimo situacijai savivaldybeje pakeisti.
Taip pat JRK koordinuoja bei techniškai aptarnauja JRT posedžius. JRK turi ir papildomai
deleguotu funkciju, nesusijusiu su pareigybe, todel tiesioginiam darbui gali skirti tik apie 80
proc. savo laiko. Pastaraisiais metais gerokai padidejo JRK darbo apimtys – prisidejo daugiau
projektines veiklos.
JRK darbas planuojamas rengiant savivaldybes Jaunimo politikos igyvendinimo programa,
kurios uždaviniu igyvendinimas detalizuojamas JRK veiklos plane. JRK teikia ataskaitas ir už
savo veikla atsiskaito savivaldybes administracijos kulturos skyriaus vadovui, Jaunimo reikalu
departamentui prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybes tarnautoju tarnybines
veiklos vertinimo komisijai.
Remiantis vertinimo duomenimis, savivaldybe sudaro pakankamas salygas JRK kelti
kvalifikacija. JRK kasmet dalyvauja ir tobulinasi ivairiuose kursuose ir seminaruose. Žemiau
lenteleje pateikiama informacija apie 2008-2011 m. kvalifikacijos kelima, kuris buvo
finansuotas iš ivairiu šaltiniu. JRK duomenimis, per pastaruosius trejus metus JRK galimybes
kelti kvalifikacija išliko tos pacios. Didesne itaka JRK kvalifikacijos tobulinimui turi ne
savivaldybes inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai, o nacionaliniu lygiu (Jaunimo reikalu
departamento ar kitu organizaciju) iniciatyva organizuoti mokymai ir kiti renginiai. Labiausiai,
JRK teigimu, truksta užsienio kalbu mokymu.
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5 lentele. JRK kvalifikacijos kelimas 2008-2010 m.
Metai
Kursai / seminarai (aprašymas)
2008
„Lyderystes mokymu programa“ (2 d.) Organizatoriai - TMD partners.
Lešos – AMS ir ES
„ES parama tarptautinio kulturinio bendradarbiavimo vystymui“(3 val.) .
Organizatoriai – tarptautiniu kulturos programu centras. Lešos – ES.
2009
„Tarptautiniu jaunimo apdovanojimu lyderiu mokymai“ (2 d.)
Organizatoriai - JTBA. Lešos –ES.
2010
„Valstybes tarnautoju kvalifikacijos mokymu tobulinimo kursai“(60 val.)
Organizatoriai - NJRKA. Lešos –ES
„Aplinkosauga ir visuomene“ (1 d.). Organizatoriai – Aplinkos valdymo ir
technologiju centras. Lešos –ES
„Savivaldybes tarnautoju efektyvios jaunimo politikos gebejimu
stiprinimas“ (16 val.) Organizatoriai - NPI. Lešos – ES
„Finansuojamu jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju projektu
stebesena ir kokybes kontrole“ (8 val.) Organizatoriai - NPI. Lešos – ES.
2011
„Darbine anglu kalba (B1 lygis). Organizatoriai – Finansu ministerijos
mokymu centras. Lešos – ES ir AMS.
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK apklausos duomenimis.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados del to, ar objektyviai yra
sudarytos pakankamos salygos efektyviai JRK veiklai igyvendinant savivaldybes jaunimo
politika:
• Pirma, neabejotinas privalumas yra tai, kad Alytaus m. savivaldybes JRK dirba
daugiausiai su jaunimo politikos igyvendinimu, nors ir turi šiek tiek papildomai jam
priskirtu funkciju. Patvirtinti JRK pareigybes nuostatai, metiniai veiklos planai,
teikiamos metines ataskaitos.
• Antra, vienas svarbiausiu trukumu yra tai, kad JRK veikla neturi didesnio politinio ir
strateginio savivaldybes administracijos palaikymo, JRK veikla yra per mažai
koordinuojama su kitais strukturiniais savivaldybes administracijos padaliniais. Šiuo
metu visa atsakomybe už jaunimo politikos formavimo ir igyvendinimo rezultatus
perkeliama JRK, tuo tarpu JRK galimybes inicijuoti strukturines reformas ar daugiau
lešu reikalaujancias priemones yra ribotas.
• Trecia, kitas esminis trukumas yra tai, kad savivaldybeje nei vienas strukturinis
padalinys, iskaitant JRK, neatlieka jaunimo politikos igyvendinimo analizes, bei
jaunimo situacijos stebesenos, longitudiniu jaunimo poreikiu tyrimu. Remiantis
interviu metu surinktais duomenimis, Alytaus m. JRK yra iniciatyvi, jos veikla yra
teigiamai vertinama jaunimo organizaciju atstovu, taciau jos sprendimai ir veiksmai
ne visuomet iki galo atitinka miesto jaunimo poreikius. Esant geresnei jaunimo
politikos poreikiu ir igyvendinimo stebesenai ir analizei, tokius neatitikimus butu
lengviau pastebeti ir ištaisyti.
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2 . 4 S k y ria u s iš v a d o s ir re k o m e n d a c ijo s
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos
jaunimo politikos igyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius.
6 lentele. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos
jaunimo politikos
formavimui ir
Šis kriterijus leidžia ivertinti savivaldybes sudaromas galimybes JP pletrai per
igyvendinimui
planavima ir institucinius mechanizmus
(1 Metodikos
Indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teises aktai ir
Priimti visi reikalingi
Pagrindinis trukumas susijes
Itraukti kitus
planavimo
dokumentai,
su strateginiu ir veiklos
savivaldybes
dokumentai,
reglamentuojantys
planavimo dokumentu
strukturinius
reglamentuojantys jaunimo politikos
rengimo procesu – šiuo metu
padalinius ir
jaunimo politikos
formavima ir
jie daugiausiai palaikomi JRK
jaunimo
formavima ir
igyvendinima.
iniciatyva. Be to, planavimo
organizacijas i
igyvendinima
dokumentuose JP neapima
strateginiu ir veiklos
visu sriciu, nera visumine,
dokumentu rengima
neišskiriamos skirtingos
ir igyvendinima.
tikslines jaunimo grupes.
Tobulinti JP
strateginio
planavimo
dokumentu turini.
Savivaldybes
Savivaldybeje formaliai JRK yra vienintelis pareigunas
Labiau Itraukti kitus
institucijos,
sudarytos pakankamos užsiimantis jaunimo reikalais
savivaldybes
istaigos ir
jaunimo politikos
savivaldybeje, kiti savivaldybes strukturinius
valstybes
igyvendinimo
tarnautojai tuo užsiima tik
padalinius i jaunimo
tarnautojai,
prielaidos: suformuota epizodiškai.
reikalus
atsakingi už
ir veikia Jaunimo
savivaldybeje, i
jaunimo politikos
reikalu taryba,
šiuos reikalus
igyvendinima
patvirtinti jos
tvarkanciu
nuostatai, reguliariai
instituciju darba.
rengiami JRT posedžiai,
patvirtintas JRT metinis
veiklos planas.
Jaunimo reikalu
Savivaldybes JRK dirba
JRK veikla neturi didesnio
Labiau itraukti kitus
koordinatoriaus
daugiausiai su jaunimo politinio ir strateginio
savivaldybes
darbo salygos
politikos igyvendinimu. savivaldybes administracijos
strukturinius
Patvirtinti JRK
palaikymo, JRK veikla yra per
padalinius, atlikti
pareigybes nuostatai,
mažai koordinuojama su kitais geresne jaunimo
metiniai veiklos planai, strukturiniais savivaldybes
politikos poreikiu ir
teikiamos metines
administracijos padaliniais.
igyvendinimo
ataskaitos. JRK yra
JRK sprendimai ir veiksmai ne
stebesena ir analize.
iniciatyvi, jos veikla yra visuomet iki galo atitinka
teigiamai vertinama
miesto jaunimo poreikius.
jaunimo organizaciju
Neatliekami jaunimo politikos
atstovu.
igyvendinimo analizes, bei
jaunimo situacijos stebesenos,
longitudiniu jaunimo poreikiu
tyrimai.
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3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybes pasiektus rezultatus ir
sudarytas salygas skatinant jaunima aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politika, dalyvauti
visuomenes ir vietos bendruomeniu pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir
ivairiu formu mokymasi dalyvauti . Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybeje sudarytos salygos
užtikrinant visapusiška jaunimo dalyvavima ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia yra
tiksliniu grupiu nuomone apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyriu sudaro šešios dalys:
• pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamaja
teritorija;
• antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbanciu organizaciju
savivaldoje;
• trecia, pristatoma jaunimo organizaciju veikla savivaldybeje;
• ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo istaigose,
vaiku globos namuose;
• penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir igyvendinant jaunimo politika
savivaldybeje;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.
8

3 . 1 Ja u n im o d a ly v a v im a s s a v iv a ld o je
p a g a l g y v e n a m a ja t e rit o rija
Savivaldybeje veikia šios jaunima atstovaujancios nevalstybines organizacijos, iš kuriu 8 yra
pilietinio tipo organizacijos, 10 – politinio tipo organizacijos ir 2 - religinio tipo organizacijos (7
lentele).
7 lentele. Savivaldybes teritorijoje veikiancios ir jaunima atstovaujancios nevalstybines
organizacijos
Organizacija
Organizacijos tipas
Lietuvos skautijos padalinys "Pilenai"
Pilietine
Lietuvos blaivybes draugijos "Baltu ainiai" jaunimo federacijos
Alytaus skyrius
Alytaus apskrities kudirkaiciu organizacija
Dainavos krašto vietoves ateitininku valdyba
Alytaus apskrities A.Juozapaviciaus šauliu rinktines jaunieji
šauliai
Asociacija „Jaunoji Dzukija“
Lietuvos sakaliuku sajungos Alytaus skyrius
Jaunimo klubas "Visiems"
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komitetas
Jaunimieciai
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) Alytaus skyrius
Lietuvos jaunuju krikšcioniu demokratu lygos (LJKDL) Alytaus
Politines

8

„Dalyvavimui“ cia ir toliau, jeigu neapibrežta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamaja teritorija, su jaunimu dirbanciu organizaciju savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo istaigu savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir igyvendinimo procesuose, ir kitose
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužes 19 d.
isakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybese kokybes vertinimo metodikos indikatorius
„Jaunimo dalyvavimas“.
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skyrius
Lietuvos jaunuju Europos federalistu (LJEF) Alytaus skyrius
Lietuvos jaunuju socialliberalu sajungos (LJSS) Alytaus skyrius
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sajungos (LSDJS) Alytaus
miesto skyrius
Alytaus liberalus jaunimas
Jaunuju konservatoriu lygos (JKL) Alytaus skyrius
Jaunuju liberalu aljanso (JLA) Alytaus skyrius
Lietuvos jaunuju centristu judejimo (LJCJ) Alytaus skyrius
Jaunimo organizacijos "Darbas" Alytaus skyrius
Tvarka ir teisingumas jaunimo lygos (TTJL) Alytaus skyrius
Alytaus kazimieraiciu katalikiškoji moksleiviu organizacija
Religine bendruomene Alytaus Šv. Kazimiero parapija
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK apklausos duomenimis.

Religines

Remiantis interviu duomenimis, didele dalis jaunimo organizaciju yra neaktyvios. Tai lemia
silpna jaunuoliu motyvacija, lešu organizaciju veikloms vykdyti trukumas, žmoniu kaita
organizacijose (daug išvažiuojanciu studijuoti i kitus miestus, taip pat emigruojanciu), mažas
savivaldybes palaikymas, taip pat nepakankamas ar neefektyvus informavimas apie jaunimo
organizaciju veikla. Kai kurios aktyvios organizacijos yra priverstos stabdyti / nutraukti veikla
šaltuoju metu laiku, kadangi neišgali sumoketi mokesciu už patalpu šildyma ar nuoma, del to
neturi kur rengti susitikimus ir organizuoti veikla. Del lešu stygiaus savivaldybe materialines
paramos skiria nepakankamai.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbanciu organizaciju savivaldoje
Remiantis iš savivaldybes gautais duomenimis, Alytaus m. savivaldybeje, kartu su jaunima
atstovaujanciomis organizacijomis, buvo identifikuotos 4 nevyriausybines su jaunimu
dirbancios organizacijos, kuriu savivaldoje dalyvauja savivaldybes jaunimas (žr. žemiau). Gali
buti, jog tokiu organizaciju yra ir daugiau.
• Alytaus miesto mokyklu mokiniu tarybos;
• Alytaus miesto mokiniu taryba;
• Alytaus visuomeniniu jaunimo organizaciju sajunga „Apskritasis stalas“;
• Alytaus kolegijos studentu atstovybe ir kt.
8 lenteleje pateikti duomenys rodo, jog 2008-2011 m. savivaldybeje kasmet buvo igyvendinta
po 1-2 projektus, skirtus mokiniu ir studentu savivaldai stiprinti, kuriuose kasmet dalyvavo
apie 200-550 mokiniu ir studentu savivaldos atstovu. Tam skirto lešos nebuvo dideles, taciau
svarbu tai, kad savivaldos stiprinimui yra skiriamas tam tikras demesys, nes jaunimo
pasyvumas yra viena iš aktualiausiu savivaldybes jaunimo politikos problemu.
8 lentele. Savivaldybeje igyvendinta projektu ir programu, skirtu mokiniu ir
savivaldai stiprinti, skaicius
Savivaldybeje igyvendinta
Mokiniu ir studentu savivaldos
projektu ir programu, skirtu atstovu, dalyvavusiu programose bei
Metai
mokiniu ir studentu
priemonese, skirtose mokiniu ir
savivaldai stiprinti, skaicius
studentu savivaldai stiprinti skaicius
2008
2
500
2009
1
200
2010
2
540
2011
2
560
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK apklausos duomenimis.
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studentu
Skirtos
lešos,
Lt.
61 000
15 000
15 100
16 200

3.3 Jaunimo veikla
Aktyviausia jaunimo organizacija yra Alytaus m. jaunimo organizaciju sajunga „Apskritasis
stalas“ (AVJOSAS). Iki šiol šios organizacijos darba reglamentuoja dar 1999 m. patvirtinti
organizacijos istatai. 2007 m. buvo parengtas naujas istatu projektas, kuri artimiausiu metu
ketinama patvirtinti. Pagal ši istatu projekta AVJOSAS veiklos tikslai yra:
• vienyti ir atstovauti Alytaus mieste veikiancioms jaunimo organizacijoms;
• atstovauti Alytaus miesto jaunimo interesams ir juos ginti;
• formuoti ir su kitomis institucijomis igyvendinti jaunimo politika Alytaus mieste;
• skatinti aktyvu jaunimo dalyvavima visuomeniniame gyvenime;
• siekti efektyvesnes nariu – organizaciju veiklos teikiant konsultacijas, informacija ir
organizuojant mokymus;
• skatinti jaunimo organizaciju bendradarbiavima tarpusavyje, taip pat ir su partneriais
iš kitu visuomenes sektoriu.
Siekdamas nurodytu tikslu, AVJOSAS, vykdo šias funkcijas:
• telkia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbancias organizacijas bendroms
problemoms spresti;
• teikia pasiulymus valstybes institucijoms, sprendžiancioms jaunimo bei ju
organizaciju problemas;
• renka, analizuoja, apibendrina, rengia ir teikia informacija apie jaunimo organizaciju,
su jaunimu dirbanciu organizaciju ir valstybes instituciju, savo veikla tenkinanciu
jaunimo poreikius, veikla;
• teikia metodine pagalba AVJOSAS nariams ir kitoms jaunimo organizacijoms;
• bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais asmenimis bei
tarptautinemis organizacijomis;
• organizuoja informaciniu leidiniu, ivairiu mokymo ir metodiniu priemoniu leidyba,
organizuoja informacijos pateikima internete;
• organizuoja diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, susijusias su AVJOSAS
nariu veikla;
• siekia istatymu, kitu teises aktu, palankiu jaunimui ir jaunimo organizacijoms,
priemimo, dalyvauja rengiant tokiu istatymu bei kitu teises aktu projektus, teikia
pasiulymus kompetentingoms valdžios ir valdymo institucijoms;
• steigia juridinius asmenis, sudaro sutartis ir pagal jas prisiima isipareigojimus;
• konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, teikia kitas paslaugas, reikalingas sekmingai
AVJOSAS nariu veiklai užtikrinti;
AVJOSAS valdymo organai: kolegialus valdymo organas – valdyba, vienasmenis valdymo
organas – pirmininkas, kontroles organas – Kontroles komisija. AVJOSAS asamblejos arba
valdybos sprendimu gali buti sudaromi kiti organai. Asambleja – AVJOSAS organas, turintis
visas visuotinio nariu susirinkimo teises. Asambleja yra aukšciausia AVJOSAS institucija.
Kiekvienais metais valdyba rengia veiklos ataskaita ir pateikia ja asamblejai tvirtinti. Kontroles
komisija tikrina valdybos ir pirmininko ukines ir finansines veiklos teisetuma.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad mieste isikurusiu jaunimo organizaciju
yra pakankamai, taciau ju veikla yra vystoma nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos organizacijos,
kurios yra remiamos ar finansuojamos nacionaliniu lygiu, arba yra vienijamos jau dirbanciu
žmoniu. Kitoms organizacijoms išsilaikyti ir buti aktyvioms yra labai sudetinga.
Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizaciju veikloje kol kas yra palyginti ribotas. Didžioji dalis
aktyvaus jaunimo išvyksta iš miesto ieškoti geresniu išsilavinimo ir isidarbinimo galimybiu.
Pacios aktyviausios (dažniausiai – politines) jaunimo organizacijos yra atstovaujamos Jaunimo
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reikalu taryboje. Apibendrinant, sprendimu priemime dalyvauja tik patys aktyviausi
jaunuoliai.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir
neformaliojo švietimo ir globos istaigose
Remiantis savivaldybes pateiktais duomenimis, Alytaus m. veikia 21 formaliojo švietimo
istaiga ir penkios neformaliojo ugdymo istaigos. Duomenys apie jaunimo savivalda šiose
istaigose pateikiami žemiau lenteleje. Apibendrinant surinktus duomenis, galima teigti, kad
jaunimo dalyvavimo formaliojo ir neformaliojo švietimo istaigu savivaldoje skaicius gana
didelis praktiškai del dalyvavimo mokyklose veikianciose mokiniu savivaldose.
9 lentele. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo istaigose.
Istaigu, kuriose veikia
Istaigu
jaunimo savivalda/jaunimas
Švietimo istaigos tipas
skaicius
dalyvauja savivaldoje,
skaicius
Formalaus švietimo istaiga
21
17
Organizacijos, teikiancios neformalaus
5
3
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
10 lenteleje pateiktas neformalaus švietimo istaigu bei jose besitobulinancio jaunimo skaicius
savivaldybeje, kuris parodo, jog Alytaus mieste veikia penkios skirtingos pakraipos
neformalaus švietimo istaigos, iš kuriu didžiausia dalis mokiniu dalyvauja sporto ir moksleiviu
namu veikloje.
10 lentele. Neformalaus švietimo istaigu bei jose besitobulinancio jaunimo (14-29 metu)
skaicius savivaldybeje
Dailes
Muzikos
Moksleiviu
Sporto
Kitur
mokyklose
mokyklose
namu veikloje mokyklu/klu besitobulin
besitobulin besitobulina
dalyvaujantis
bu/baziu
antis
antis
ntis
jaunimas
veikloje
jaunimas
jaunimas
jaunimas
dalyvaujanti
s jaunimas
Istaigu
skaicius
1
1
1
1
1
Iš
viso
mokosi
240
550
1643
1800
200
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybeje veikia viena globos istaiga, kuriai priklauso jauni žmones (14-29 metu), taciau
šios istaigos savivaldoje jaunimas nedalyvauja.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir
igyvendinant jaunimo politika savivaldybeje
Kaip buvo ivardinta 2 skyriuje, Alytaus m. savivaldybeje formaliai yra sudarytos salygos
jaunimui dalyvauti formuojant ir igyvendinant jaunimo politika savivaldybeje per Jaunimo
reikalu tarybos veikla, kuri atstovauja jaunimo interesus savivaldybeje. Jaunimo reikalu
taryboje jaunima atstovauja septyni asmenys, kuriuos Alytaus m. jaunimo organizaciju
sajunga „Apskritas stalas“.
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Jaunimo organizaciju atstovu teigimu pastaraisiais metais ryšys su savivaldybes institucijomis
jaunimo politikos igyvendinimo klausimais yra vidutiniškas. Jaunimo atstovai ne visada
kvieciami i pasitarimus, posedžius, kuriuose sprendžiami jaunimui aktualus klausimai. Nors
savivaldybes tarybos posedžiai atviri, taciau jaunimo organizaciju atstovai teigia ne visada
gaunantys informacijos apie ju organizavima, svarstomus klausimus. Jaunimo organizaciju
atstovu teigimu, jaunimo organizaciju bendradarbiavimas su jaunimo reikalu koordinatoriumi
daugiausiai pasireiškia gaunant informacija, teikiant informacija, teikiant pasiulymus bei
igyvendinant projektus (žr. 3 pav.).
3 pav. Kokiais budais Jusu organizacija bendradarbiauja su savivaldybes jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiuju. N=17

Šaltinis: Alytaus m. organizaciju apklausa, 2011
JRK nuomone, jaunimas Alytaus m. savivaldybeje turi visas galimybes dalyvauti savivaldybes
tarybos ir/ar kitu komitetu, komisiju posedžiuose. JRK teigimu, jaunimas turi galimybe
dalyvauti ne tik JRT, bet ir Alytaus m. savivaldybes tarybos ir kai kuriu kitu darbo grupiu
posedžiuose. JRK nuomone, jaunimo organizaciju galimybes atstovauti jaunimo interesus
savivaldybeje nuo 2008 m. padidejo. JRK teigimu, jaunimo organizaciju aktyvumas, siulant
jaunimo politikos igyvendinimo pokycius yra vidutinis ir nepakito nuo 2008 m.
Jaunimo organizacijos, kurios gana aktyviai dalyvauja jaunimo politikos igyvendinime yra
šios: Alytaus miesto mokiniu taryba, Alytaus kolegijos studentu atstovybe, Alytaus liberalus
jaunimas, Jaunimo klubas „Visiems“, Alytaus apskrities A.Juozapaviciaus šauliu rinktines
jaunieji šauliai, Lietuvos blaivybes draugijos "Baltu ainiai" jaunimo federacijos Alytaus skyrius,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) Alytaus skyrius ir kt. JRK nuomone, savivaldybes
jaunimui pakanka galimybiu dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje savivaldybeje,
taciau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje. Jaunimo dalyvavima jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje butu galima padidinti steigiant naujas erdves, skirtas jaunimui.

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant surinktus duomenis, formuojamos šios viso skyriaus išvados:
• pirma, Alytaus m. savivaldybes jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra vidutiniškas.
Jaunimo politikai aktualiu sprendimu priemime dalyvauja tik patys aktyviausi jauni
žmones. Jaunimo atstovavimas didžiaja dalimi vyksta per Jaunimo reikalu taryba.
Deja, JRT galimybes yra menkai išnaudojamos – jaunuoliai teikia mažai pasiulymu, ir
nera tokie aktyvus, kokie galetu buti. Viena vertus, galetu buti stiprinami JRT
igaliojimai arba jaunimo atstovai turetu buti daugiau itraukiami i kitu savivaldybes
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•

komitetu, savivaldybes tarybos veikla. Priešingu atveju jaunimo dalyvavimas išliks
daugiau formalus. Kita vertus, patiems jaunuoliams labai truksta igudžiu, reiketu
stiprinti ivairias kompetencijas, mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios politikos
sritis, dalyvavimo galimybes, projektu reikalavimus, savivaldybes prioritetus ir kt.
Jaunimo dalyvavima jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje butu galima padidinti
steigiant naujas erdves, skirtas jaunimui.
antra, reiketu daugiau demesio skirti vietos bendruomeniu jaunimo itraukimui.
Siuloma nuolat vykdyti jaunimo dalyvavimo bendruomenese, neformaliuose
judejimuose analize. Tikslinga butu bendradarbiauti su bendruomeniu aktyvu,
skleidžiant darbo su jaunimu metodu patirti. Pažymetina tai, kad Alytaus m. mokiniu
taryba yra labai stipri ir motyvuota, todel savivaldybes bendradarbiavimo su šia
organizacija patirti butu galima pritaikyti bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis.

11 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia ivertinti bendra jaunimo aktyvuma ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybeje lygi, taip pat parodo, kiek savivaldybes politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant i jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Savivaldybeje veikia
Didele dalis jaunimo
Stiprinti savivaldybes
dalyvavimas
gana didelis skaicius
organizaciju yra neaktyvios.
jaunimo informavima,
savivaldoje
jaunima
Tai lemia silpna jaunuoliu
jaunimo iniciatyvu
pagal
atstovaujanciu
motyvacija, lešu organizaciju
palaikyma, projektu
gyvenamaja
nevalstybiniu
veikloms vykdyti trukumas,
finansavimo
teritorija
organizaciju;
žmoniu kaita organizacijose
mechanizma.
(daug išvažiuojanciu studijuoti
i kitus miestus, taip pat
emigruojanciu), mažas
savivaldybes palaikymas, taip
pat nepakankamas ar
neefektyvus informavimas
apie jaunimo organizaciju
veikla;
Jaunimo
Jaunimo savivaldos
Tam skiriamos lešos labai
Kadangi jaunimo
dalyvavimas su stiprinimui yra
ribotos.
pasyvumas yra viena iš
jaunimu
skiriamas tam tikras
aktualiausiu
dirbanciu
demesys bei
savivaldybes jaunimo
organizaciju
finansavimas.
politikos problemu, turi
savivaldoje
Identifikuotos 4
buti skiriamas didesnis
nevyriausybines su
finansavimas mokiniu ir
jaunimu dirbancios
jaunimo savivaldai
organizacijos, kuriu
stiprinti.
savivaldoje dalyvauja
savivaldybes jaunimas;
Jaunimo veikla
Pacios aktyviausios
Jaunimo dalyvavimas jaunimo I sprendimu priemima
(dažniausiai –
organizaciju veikloje kol kas
itraukti daugiau
politines) jaunimo
yra palyginti ribotas. Didžioji
jaunuoliu, skatinti ju
organizacijos yra
dalis aktyvaus ir pilietiško
aktyvuma.
atstovaujamos
jaunimo išvyksta iš miesto
Jaunimo reikalu
ieškoti geresniu išsilavinimo ir
taryboje;
isidarbinimo galimybiu
Jaunimo
Alytaus m. veikia 21
Jaunimo dalyvavimo
Skatinti jaunimo
savivalda
formaliojo švietimo
formaliojo ir neformaliojo
dalyvavima formaliojo
formaliojo ir
istaiga ir penkios
švietimo istaigu savivaldoje
ir neformaliojo švietimo
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Jaunimo
dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)
neformaliojo
švietimo
istaigose, vaiku
globos
namuose
Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
igyvendinant
jaunimo
politika
savivaldybeje

Šis indikatorius leidžia ivertinti bendra jaunimo aktyvuma ir jaunimo
atstovavimo savivaldybeje lygi, taip pat parodo, kiek savivaldybes politika
formuojama atsižvelgiant i jaunimo poreikius.
neformaliojo ugdymo
istaigos;

skaicius gana didelis praktiškai
del dalyvavimo mokyklose
veikianciose mokiniu
savivaldose;

istaigu savivaldoje.

Savivaldybeje
formaliai yra
sudarytos salygos
jaunimui dalyvauti
formuojant ir
igyvendinant jaunimo
politika savivaldybeje
per Jaunimo reikalu
tarybos veikla, kuri
atstovauja jaunimo
interesus
savivaldybeje;

Jaunimo atstovai ne visada
kvieciami i savivaldybes
pasitarimus, posedžius,
kuriuose sprendžiami jaunimui
aktualus klausimai. Nors
savivaldybes tarybos posedžiai
atviri, taciau jaunimo
organizaciju atstovai teigia ne
visada gaunantys informacijos
apie ju organizavima,
svarstomus klausimus;

Suteikti jaunimui
galimybe pasisakyti
savivaldybes komitetu
ir tarybos svarstomais
su jaunimu susijusiais
klausimais, iš anksto
gauti svarstomu
klausimu saraša, kad
galetu susipažinti,
diskutuoti bei išsakyti
savo pozicija.
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4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansine, materialine ir kitokia
parama, savivaldybes skiriama jaunimo politikos igyvendinimui, aptariama, kiek tai susije su
jaunimo organizaciju stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo
politikos uždaviniais savivaldybeje. Skyriu sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos igyvendinimui skiriama finansine parama.
Antra, pristatoma skiriama materialine parama. Trecia, pristatoma kitokios paramos formos.
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansine parama
Alytaus m. savivaldybe jaunimo politika igyvendina finansuodama Jaunimo politikos
igyvendinimo programa. Žemiau lenteleje pateikiami duomenys apie lešas, skirtas iš
savivaldybes biudžeto Jaunimo politikos programos igyvendinimui 2009-2013 m. Duomenys
rodo, kad minetai programai skiriamos lešos nuosekliai auga. 2011 m. palyginti su 2009 m.
programai skirtos lešos padidejo 70 proc.
12 lentele. Savivaldybes skiriamos lešos Jaunimo politikos igyvendinimo programos
igyvendinimui.
Metai
Suma, Lt
2009
100000
2010
73000
2011
105000
2012 m. projektas
145000
2013 m. projektas
160000
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
13 lenteleje pateikiami duomenys apie savivaldybes skiriamas lešas ivairioms jaunimo ar su
jaunimu dirbancioms organizacijoms bei neformalioms jaunimo grupems. Duomenys rodo,
jog daugiausiai lešu skiriama jaunimo organizacijoms, o mažiausiai neformaliu grupiu
iniciatyvoms. Nors daugiausiai lešu skiriama jaunimo organizacijoms, 2011 m. palyginti su
2009 m., šioms organizacijoms skirtu lešu dydis sumažejo 42 proc. JRK teigimu, apie 75 proc.
jaunimo organizaciju prašymu (neformaliu grupiu - 95 proc.) finansuoti tam tikras veiklas yra
patenkinami, o tokiu prašymu skaicius nuo 2008 m. augo.
13 lentele. Savivaldybes skiriamos lešos
Su jaunimu
dirbancioms
organizacijoms
2009
73 000 Lt
17 000 Lt
2010
39 600 Lt
20 200 Lt
2011
42 200 Lt
19 300 Lt
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Metai

Jaunimo
organizacijoms
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Neformaliu
grupiu
iniciatyvoms
10 000 Lt
6 600 Lt
13 500 Lt

Alytaus m. savivaldybeje veikia šios neformalios jaunimo grupes 9: neformalus jaunimo gatves
šokiu kolektyvas „Acid Gang", neformalus jaunino simfoninis orkestras „Svajone", neformali
šiuolaikinio šokio studija „Aušrine", neformali šiuolaikinio šokio studija „Ruta“, futbolo fanu
klubas „Dzuku tankai“. Nors neformalioms jaunimo grupems yra skiriamas tam tikras
finansavimas (žr. 13 lentele), šios grupes negali dalyvauti savivaldybes istaigu skelbiamuose
projektu finansavimo konkursuose. Neformaliu jaunimo grupiu iniciatyvos finansuojamos
pagal Alytaus m. savivaldybes jaunimo politikos igyvendinimo programos lešu skyrimo
nenumatytai veiklai taisykles, patvirtintas 2010 m. gruodžio men.
Šiuo metu jaunimo arba su jaunimu dirbanciu organizaciju projektams lešos yra skiriamos
bendra visoms nevyriausybinems organizacijoms nustatyta tvarka pagal Alytaus miesto
savivaldybes jaunimo politikos igyvendinimo programos projektu atrankos taisykles,
patvirtintas 2009 m. spalio men. 10. Remiantis šiomis taisyklemis, finansuojamos tokios
jaunimo veiklos sritys:
• jaunimo organizaciju stiprinimas ir veiklos kokybes gerinimas;
• jaunimo verslumo skatinimas;
• jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikio užimtumo pletojimas.
Remiantis apklausos duomenimis, didžioji dalis jaunimo organizaciju respondentu turejo
galimybiu pastaraisiais metais pasinaudoti projektiniu finansavimu (žr. 4 pav.). Žymiai
mažesne dalis respondentu pasinaudojo lešomis, skirtomis ilgalaikiam turtui isigyti ir
remontuoti.
4 pav. Kokio tipo savivaldybes finansine parama Jusu organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiuju. N=17

Šaltinis: Alytaus m. organizaciju apklausa, 2011
Respondentu nuomone, savivaldybes ir jos istaigu finansines paramos skyrimo tikslai
vidutiniškai atitinka jaunimo organizaciju poreikius (žr. 5 pav.). Jaunimo organizaciju atstovai
teigia, kad finansines paramos skyrimo salygos ne visada yra pakankamai aiškios ir atitinka
organizaciju galimybes, o taip pat ne visada finansuojamos tos veiklos ir jaunimo politikos
sritys, kurias labiausiai reiketu finansuoti (žr. 5 pav.). Taip pat jaunimo organizaciju atstovams
truksta argumentu, susijusiu su vertinimo rezultatais (kodel paraiškos atmestos, kodel

9

Jaunimo neformali grupe – susidaranti individu bendru interesu pagrindu, veikianti ir pastebima
(identifikuojama) bendruomeneje ne mažiau kaip 1 metus.
10
Alytaus miesto savivaldybes jaunimo politikos igyvendinimo programos projektu atrankos taisykles,
patvirtintos 2009 m. spalio 8 d. savivaldybes administracijos direktoriaus Nr. DV-685.
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neskirtas finansavimas ir pan.). Akivaizdu, kad savivaldybei reiketu gerinti pareiškeju
informavima, mokyma, vertinimo rezultatu aiškinima ir kita komunikavima su jaunimo
organizacijomis, siekiant padidinti kokybišku projektu srauta savivaldybeje. Pažymetina, jog
nuo 2008 m. projektu atrankos komisija laikosi principo finansuoti visu pateikeju paraiškas,
todel tokiu organizaciju, kurioms visiškai neskiriamas finansavimas teikiant paraiškas Jaunimo
politikos igyvendinimo programai šiuo metu nera. Neformalios jaunimo grupes negali
savarankiškai teikti prašymu finansavimui gauti, taciau tokios grupes gali kreiptis i
bendruomene ar NVO ir sudare sutarti kartu dalyvauti projektu atrankos konkursuose.
5 pav. Pažymekite, ar sutinkate su žemiau ivardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5
– visiškai sutinku). Atsakymu vidurkiai. N=10

Šaltinis: Alytaus m. organizaciju apklausa, 2011

4.2 Materialine parama
Interviu su JRK ir jaunimo organizaciju atstovais parode, kad jaunimo organizaciju
materialines paramos poreikis yra labai didelis. Dauguma organizaciju, negaledamos išlaikyti
patalpu, praranda vieta susirinkimams, savo veiklos organizavimui bei vykdymui. Savivaldybe
del sunkios finansines padeties materialines paramos jaunimo organizacijoms neteikia. JRK
teigimu, be lešu trukumo taip yra ir todel, jog Jaunimo politikos igyvendinimo programai
taikomas projektinis finansavimas.

4.3 Kitokia parama
14 lenteleje pateiktas skaicius projektu, kuriuos savivaldybe kaip partneris igyvendino kartu
su jaunimo organizacijomis 2008-2011 m. Duomenys rodo, jog tokiu projektu skaicius
nuosekliai auga ir 2011 m. palyginti su 2008 m. išaugo 75 proc. JRK teigimu, tokiuose
projektuose savivaldybe dažniausiai suteike patalpas ar kitas galimybes realizuoti savo idejas.
Tokiu bendradarbiavimu patenkinti tiek savivaldybes, tiek jaunimo organizaciju atstovai.
14 lentele. Projektu, kuriuose savivaldybe dalyvavo kaip partneris, skaicius
Metai
Bendru savivaldybes ir jaunimo / su jaunimu dirbanciu organizaciju
projektu skaicius
2008
12
2009
16
2010
19
2011
21
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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Savivaldybe taip pat padeda jaunimo organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius (žr. 15
lentele). Tokiu organizaciju skaicius per mineta laikotarpi išliko stabilus. Jaunimo atstovai taip
pat yra itraukiami i savivaldybes tarptautines delegacijas. Pvz. jaunimo atstovai dalyvavo
Baltijos regiono bendradarbiavimo konferencijoje Gdanske (2008 m. – 3 atstovai) bei
Tarptautineje jaunimo verslumo mugeje Norvegijoje (2009 m. – 2 atstovai).
15 lentele. jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju skaicius, kurioms savivaldybe
padejo užmegzti tarptautinius ryšius per 2008 – 2011 m. laikotarpi
Jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju,
Metai
kurioms savivaldybe padejo užmegzti tarptautinius ryšius, skaicius
2008
4
2009
6
2010
5
2011
4
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados. Pirma, savivaldybes
finansine ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais nuosekliai auga, išlieka gana
ivairialype, taciau šios paramos apimtys del ribotu finansiniu galimybiu yra nedideles. Antra,
savivaldybe turetu investuoti i kokybišku jaunimo NVO projektu srauto kurima – mokyti,
šviesti jaunimo NVO apie ju galimybes gauti savivaldybes parama, apie paraišku rengima,
savivaldybes prioritetus ir geresni jaunimo poreikiu ir savivaldybes prioritetu suderinamuma
ir papildomuma.
16 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Parama
jaunimui
Šis indikatorius leidžia ivertinti, kaip savivaldybe sudaro salygas pletotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtu organizaciju veiklai.
Indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansine
Didžioji dalis
Jaunimo organizaciju
Savivaldybei reiketu
parama
respondentu turejo
atstovai teigia, kad
gerinti pareiškeju
galimybiu pastaraisiais
finansines paramos skyrimo
informavima, mokyma,
metais pasinaudoti
salygos ne visada yra
vertinimo rezultatu
projektiniu finansavimu. pakankamai aiškios ir atitinka aiškinima ir kita
organizaciju galimybes, o
komunikavima su
taip pat ne visada
jaunimo
finansuojamos tos veiklos ir
organizacijomis,
jaunimo politikos sritys,
siekiant padidinti
kurias labiausiai reiketu
kokybišku projektu
finansuoti. Taip pat jaunimo
srauta savivaldybeje.
organizaciju atstovams
truksta argumentu, susijusiu
su vertinimo rezultatais
(kodel paraiškos atmestos,
kodel neskirtas finansavimas
ir pan.).
Materialine
Jaunimo organizaciju
Savivaldybe del sunkios
Apsvarstyti materialines
parama
materialines paramos
finansines padeties
paramos teikimo
poreikis yra labai
materialines paramos
galimybe.
didelis.
jaunimo organizacijoms
27

Parama
jaunimui
(3 Metodikos
Indikatorius)

Kitokia parama

Šis indikatorius leidžia ivertinti, kaip savivaldybe sudaro salygas pletotis
jaunimo ir jaunimui skirtu organizaciju veiklai.

2008-2011 m.
savivaldybe kaip
partneris kartu su
jaunimo organizacijomis
igyvendino nemažai
projektu. Tokiuose
projektuose savivaldybe
dažniausiai suteike
patalpas ar kitas
galimybes realizuoti
savo idejas. Tokiu
bendradarbiavimu
patenkinti tiek
savivaldybes, tiek
jaunimo organizaciju
atstovai.

neteikia. JRK teigimu, be lešu
trukumo taip yra ir todel, jog
Jaunimo politikos
igyvendinimo programai
taikomas projektinis
finansavimas.
Tokiu projektu galetu buti
daugiau.
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Didinti tokiu projektu
skaiciu.

5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veikla savivaldybeje. Skyriu sudaro kelios dalys:
• pirma, pristatoma savivaldybeje vykdomu neformaliu mokymu ir konsultavimo veikla,
skirta jaunimui, bei ivertinama šios veiklos kokybe (jeigu duomenys prieinami);
• antra, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybeje;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir
konsultavimas
JRK teigimu, Alytaus miesto savivaldybe ir kitos jaunimo ir su jaunimu dirbancios organizacijos
(pvz. Alytaus jaunimo darbo birža) tiria jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikius. JRK
teigimu, Alytaus m. savivaldybe organizuoja arba finansuoja jaunimui skirtus mokymus ar
konsultavima. 17 lenteleje pateikti mokymu ar konsultavimo renginiai, kuriuos 2008-2011 m.
organizavo Alytaus m. savivaldybe.
17 lentele. Jaunimo mokymu ar konsultavimo renginiai, organizuoti savivaldybes
Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
Metai
(temos, dalyviu skaicius, bent apytikslis)
Tarptautinis seminaras „Jaunimo verslumas: kas galetu buti padaryta
2008
regionuose bendradarbiaujant Lietuvai ir Norvegijai“;
2009
2010
Seminaras „Kurybiškumo ir lyderystes ugdymas“;
Seminaras „Buk išgirstas. Jaunimo veiklos viešinimas“;
2011
Jaunimo konferencija „Aš ir tolerancija“.
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
JRK nuomone, jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugu prieinamumas ir
kokybe Alytaus m. savivaldybeje yra vidutiniška. Informacija apie savivaldybeje vykdomus
jaunimui skirtus mokymus bei tokius mokymus organizuojancias institucijas yra labai ribota –
savivaldybe tokiu duomenu nerenka. JRK duomenimis, savivaldybeje dirba trys jaunimo
mokymu vadovai, kurie turi aukštaji išsilavinima. Per metus savivaldybe organizuoja aštuonis
kvalifikacijos kelimo seminarus, skirtus savivaldybes jaunimui ir keturis kvalifikacijos kelimo
seminarus, skirtus su jaunimu dirbantiems specialistams. Remiantis jaunimo organizaciju
atstovu apklausos duomenimis, Alytaus m. savivaldybeje neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklos labai truksta, ne visada vykdomi mokymai atitinka jaunimo poreikius, o
mokymu kokybe ne visada yra pakankama.

5.2 Jaunimo neformalaus ugdymo
situacija
Apibendrinant, galima teigti, kad jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla Alytaus
m. savivaldybeje yra gana ribota, nors net 50 proc. jaunimo organizaciju atstovu nuomone,
savivaldybeje pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklu (žr. 6 pav.). Savivaldybe vykdo
labai mažai jaunimo mokymo poreikiu tyrimu. Savivaldybe turetu tikslingiau vykdyti jaunimo
neformalaus ugdymo veikla –remdamasi jaunimo poreikiu tyrimu rezultatais bei pasitelkdama
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profesionalius destytojus, mokytojus, kurie padetu užtikrinti mokymu kokybe ir geresni
atitikima jaunimo poreikiams.
Vertintoju žiniomis, jokiu programu, priemoniu bei projektu, užtikrinanciu asmenu, dirbanciu
jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitima informacija ir patirtimi savivaldybe
nevykdo. Siekiant kokybiškesniu rezultatu, reiketu daugiau investuoti i neformalaus jaunimo
mokymo ir konsultavimo paslaugu kokybe ir prieinamuma.
6 pav. Jusu nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklu, skirtu jaunimui,
Jusu savivaldybeje? Atsakymu proc. N=10

Šaltinis: Alytaus m. organizaciju apklausa, 2011

5.3 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos
jaunimo politikos igyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius.
18 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Jaunimo
neformalus
ugdymas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia ivertinti, ar savivaldybeje yra efektyviai veikianti
mokymai ir
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir Jaunimo neformalaus
Savivaldybeje
Rinkti informacija apie
konsultavimas
mokymo ir
neformalaus mokymo ir
savivaldybeje vykdomus
konsultavimo paslaugu konsultavimo veiklos
jaunimui skirtus
prieinamumas ir
labai truksta, ne visada
mokymus bei tokius
kokybe Alytaus m.
vykdomi mokymai
mokymus
savivaldybeje yra
atitinka jaunimo
organizuojancias
vidutiniška;
poreikius, o mokymu
institucijas ir atlikti
kokybe ne visada yra
mokymu poreikio ir
pakankama;
kokybes analize.
Jaunimo
Savivaldybeje
Savivaldybe vykdo labai
Savivaldybe turetu
neformalaus
vykdoma jaunimo
mažai jaunimo mokymo
tikslingiau vykdyti
ugdymo padetis
neformalaus ugdymo
poreikiu tyrimu;
jaunimo neformalaus
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Jaunimo
neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)

Šis indikatorius leidžia ivertinti, ar savivaldybeje yra efektyviai veikianti
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.

ir konsultavimo veikla;
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ugdymo veikla –
remdamasi jaunimo
poreikiu tyrimu
rezultatais bei
pasitelkdama
profesionalius
destytojus, mokytojus,
kurie padetu užtikrinti
mokymu kokybe ir
geresni atitikima
jaunimo poreikiams.

6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavima apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybeje. Skyriu sudaro trys dalys:
• pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos igyvendinima veikla;
• antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie
jaunimo politikos igyvendinima
JRK duomenimis, savivaldybe apie jaunimo klausimu svarstyma savivaldybeje informuoja
visas jaunimo organizacijas, veikiancias savivaldybeje. Informacija apie jaunimo politikos
igyvendinima ir/ar jaunimui skirta veikla savivaldybeje skelbiama savivaldybes internetiniame
puslapyje, o taip pat išsiuntinejama elektroniniu paštu, pristatoma ivairiu renginiu metu ar
perduodama kitais neformaliais kanalais. JRK nuomone, jaunimui šiuo metu skelbiamos
informacijos apie jaunimo politikos igyvendinima poreikis patenkinamas vidutiniškai.
Savivaldybeje kol kas nebuvo vykdoma jaunimo informuotumo tyrimu. JRK nuomone,
didžiausia jaunimo informuotumo gerinimo kliutis – jaunimo motyvacijos stoka.

Jaunimo organizaciju atstovu duomenimis, savivaldybe vidutiniškai informuoja jaunima ir
kitas grupes apie igyvendinama jaunimo politika. Jaunimo organizaciju atstovu duomenimis,
jaunimo gauta informacija iš savivaldybes daugiausiai susijusi su projektu finansavimo
galimybemis ir jaunimui aktualiais renginiais, mažiau informacijos, susijusios su savivaldybes
igyvendinamais projektais jaunimui ir savivaldybeje svarstomais ir priimtais sprendimais
jaunimui aktualiais klausimais (žr. 7 pav.).
7 pav. Ar Jusu organizacija gauna informacija iš savivaldybes apie žemiau nurodytus
klausimus. Atsakymu proc. N=10

Šaltinis: Alytaus m. organizaciju apklausa, 2011
19 lenteleje pateiktas savivaldybeje vykdytu diskusiju su jaunimo atstovais ivairiomis jaunimo
politikos igyvendinimo temomis skaicius ir juose dalyvavusiu jaunuoliu skaicius. Duomenys
32

rodo, jog diskusiju skaicius ir juose dalyvavusiu asmenu skaicius 2008-2010 m. didejo, taciau
išliko nedidelis.
19 lentele. Savivaldybeje vykdytu diskusiju su jaunimo atstovais ivairiomis jaunimo
politikos igyvendinimo temomis per 2008 – 2011 m. laikotarpi skaicius ir jose dalyvavusiu
asmenu skaicius
Metai
Diskusiju skaicius
Jaunuoliu, dalyvavusiu diskusijose, skaicius
2008
2
16
2009
3
25
2010
3
30
2011
4
25
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Remiantis interviu duomenimis, jaunimui truksta informacijos apie veiklos galimybes. Kita
vertus, dauguma jaunuoliu patys nera aktyvus ir ne itin ieško informacijos. JRK teigimu šios
savivaldybes institucijos ar jaunimo organizacijos yra atsakingos už jaunimo informavima:
Alytaus miesto savivaldybes JRK, Alytaus visuomeniniu jaunimo organizaciju sajunga
„Apskritasis stalas“, Alytaus kolegijos studentu atstovybe ir kt. Pagrindinis informacijos apie
jaunimo ir jaunimo organizaciju veiklas šaltinis yra Alytaus visuomeniniu jaunimo organizaciju
sajunga „Apskritasis stalas“ tinklalapis www.avjosas.lt, atskiru organizaciju tinklalapiai. Pvz.,
Alytaus jaunimo centro tinklalapyje (www.ajc.lt) pristatomi vykdomi jaunimo projektai,
mokama veikla, susijusi su jaunimo ugdymu, pramogine veikla ir bendruomenes tradicijos.
Tinklalapyje www.ajau.lt skelbiami ivairus straipsniai, susije su jaunimu, sukurta erdve
jaunimo forumams, atsiliepimams, pokalbiams, informuojama apie ivairius jaunimui skirtus
renginius. Tinklalapis www.versloangelas.lt vienija apie 40 moksleiviu, besidominciu verslu,
kurie siekia pagilinti savo žinias verslo srityje, o www.jemi.lt teikia informacija jaunimui apie
laisvalaikio galimybes, veikiancias jaunimo organizacijas mieste bei pati Alytaus miesta.
Jaunimas taip pat informuojamas elektroniniu paštu, skelbimais ir straipsniais vietineje
žiniasklaidoje, reciau skrajutemis ar plakatais. Jaunimo organizaciju veikla taip pat pristatoma
jaunimui organizuojamuose renginiuose. Interviu ir jaunimo organizaciju atstovu apklausos
duomenimis, geriausias informavimo budas yra elektroniniu paštu.
Alytaus m. savivaldybeje yra jaunimui skirtu leidiniu (elektroniniai laikrašciai, skyreliai skirti
jaunimui vietineje spaudoje), radijo ir TV laidu, jaunimui skirtu internetiniu puslapiu. JRK
duomenimis, radijo laidos transliuojamos kiekviena diena, TV – karta i savaite, elektroniniai
laikrašciai ir jaunimui skirti internetiniai puslapiai rengiami kasdien, o skyreliai, skirti jaunimui
vietineje žiniasklaidoje pasirodo penkis kartus per savaite. Mokyklu savivaldos leidžia savo
informacinius laikraštukus.

6.3 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, galima teigti, kad Alytaus m. savivaldybeje veikia bent kelios jaunimo
informavimo priemones. Kita vertus, šiu priemoniu efektyvumas yra ribotas, nes
savivaldybeje nera nemokamu leidiniu jaunimui. Taip pat menkai efektyvus informavimas per
savivaldybes tinklalapi – informacija menkai pasiekiama, jaunuoliai nežino kaip ir kur jos
ieškoti, tinklalapyje pateikiama palyginti nedaug su jaunimu susijusios informacijos.
Efektyvesnis budas informacijos perdavimui butu nemokamo priedo jaunimui platinimas bei
informavimas per socialinius tinklus. Daugiau informacijos turetu buti teikiama elektroniniu
paštu.
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20 lentele . Išvados ir rekomendacijos.
Jaunimo informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybe sekmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunima apie jaunimo politika.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo informavimas
JRK duomenimis,
Savivaldybeje kol kas
Daugiau skirti demesio
apie jaunimo politika
savivaldybe apie
nebuvo vykdoma
jaunimo informavimui
jaunimo klausimu
jaunimo informuotumo apie jaunimui skirtus
svarstyma
tyrimu. JRK nuomone,
renginius, posedžius,
savivaldybeje
didžiausia jaunimo
darbo grupiu veikla.
informuoja visas
informuotumo
jaunimo organizacijas, gerinimo kliutis –
veikiancias
jaunimo motyvacijos
savivaldybeje;
stoka.
Jaunimo veiklos
Savivaldybeje veikia
Informavimo
Efektyvesnis budas
žinomumas
bent kelios jaunimo
priemoniu efektyvumas informacijos
informavimo
yra ribotas, nes
perdavimui butu
priemones;
savivaldybeje nera
nemokamo priedo
nemokamu leidiniu
jaunimui platinimas bei
jaunimui. Menkai
informavimas per
efektyvus
socialinius tinklus ir
informavimas per
el.paštu.
savivaldybes tinklalapi
– informacija menkai
pasiekiama, jaunuoliai
nežino kaip ir kur jos
ieškoti.
Jaunimo leidiniai
Nemažai informacijos Nera nemokamu
Savivaldybes
perduodama per
leidiniu jaunimui;
internetiniame
ivairiu jaunimo
puslapyje skelbti visu
organizaciju
jaunimui skirtu leidiniu
internetinius
bei jaunimo
puslapius;
organizaciju tinklalapiu
saraša.
Erdve jaunimui
El. laikrašciai ir
Savivaldybes
vietineje žiniasklaidoje
jaunimui skirti
internetiniame
internetiniai puslapiai
puslapyje skelbti visu
rengiami kasdien, o
jaunimui skirtu leidiniu
skyreliai, skirti
bei jaunimo
jaunimui vietineje
organizaciju tinklalapiu
žiniasklaidoje
saraša.
pasirodo penkis kartus
per savaite.
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra igyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybes padaliniams, integruojant jaunimo tematika i sektorines
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama i savivaldybes strateginius ir
veiklos planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucines
tinklines strukturos. Skyriu sudaro penkios dalys:
• pirma, aptariamos jaunimo politika integruojancios strukturos;
• antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybes strateginiuose
dokumentuose ir kitu skyriu veikloje;
• trecia, pristatomas tarpžinybiniu ir tarpsektoriniu tinklu veikimas;
• ketvirta, ivertinamas savivaldybes jaunimo politikos atitikimas nacionalines politikos
prioritetams;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politika integruojancios strukturos
Pagrindine jaunimo politika integruojanti struktura Alytaus m. savivaldybeje yra Jaunimo
reikalu taryba, kurios 7 nariai yra savivaldybes instituciju atstovai ir 7 jaunimo organizaciju
atstovai, deleguoti Alytaus m. jaunimo organizaciju sajungos „Apskritas stalas“. Alytaus m.
JRT susitinka gana dažnai. JRT rengia posedžius karta per du menesius. Posedžiuose svarstomi
jaunimo organizaciju pasiulymai, kuriuos, JRT pritarus, teikia savivaldybes tarybai svarstyti.
Taip pat vyksta diskusijos del jaunimo situacijos mieste, aptariami ivyke ir busimi renginiai i
kuriuos itraukiamas jaunimas. Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, JRT palyginti
mažai teikia siulymu ir prašymu.
Kita vertus, remiantis apklausu duomenimis, pats jaunimas nera pakankamai aktyvus ir per
mažai reiškia savo nuomone ivairiais klausimais, neteikia pasiulymu. JRK duomenimis, nuo
2008 m. jaunimo organizaciju atstovai pateike du pasiulymus JRT: 1) del jaunimo projektu
atrankos taisykliu (2009 m.), 2) del atviro jaunimo centro (2010 m.). Akivaizdu, kad jaunimo
atstovai nepakankamai išnaudoja savo galimybes. Taciau svarbu atkreipti demesi, kad
informacija apie savivaldybes posedžius ir kita jaunimui aktuali informacija nera pateikiama
pakankamai efektyviai.
Jaunimo atstovai dalyvauja kai kuriuose savivaldybes tarybos (komitetu, komisiju)
posedžiuose, taciau interviu duomenimis, noretu buti daugiau kvieciami, tureti galimybe
pasisakyti jaunimo klausimais ir tokiu budu prisideti prie sprendimu priemimo. Savivaldybes
atstovai iš jaunimo taip pat tikisi didesnio aktyvumo dalyvaujant igyvendinant jaunimo
politika. Vieningos duomenu bazes apie jaunus žmones ir su jais dirbancias organizacijas,
jiems skiriamas veiklas ir paslaugas savivaldybeje nera.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybes
strateginiuose dokumentuose ir ivairiu sriciu veiklu
programose, planuose
Jaunimo politika savivaldybeje yra igyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant
savivaldybes padaliniams, integruojant jaunimo tematika i sektorines politikos sritis. Jaunimo
politikos igyvendinimas yra integruotas i savivaldybes Švietimo ir sporto skyriaus, Kulturos
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skyriaus, Vaiko teisiu apsaugos skyriaus, Investiciju skyriaus ir kitu skyriu (žr. 4 lentele)
tiesiogines funkcijas. Pagal poreiki, skyriai bendradarbiauja svarstant ivairius jaunimo
klausimus, rengiant projektus, organizuojant renginius.
Alytaus m. pletros iki 2015 m. strateginiame plane jaunimo politika neišskiriama kaip atskira
politikos sritis ir yra integruota i plana horizontaliai. Jaunimo politika nera išskirta kaip
atskiras strategijos prioritetas, o taip pat nera minima tarp prioritetui igyvendinti numatytu
tikslu ir uždaviniu. Pvz. 1 strategijos prioritetas - verslo pletra, apimanti verslumo skatinima,
palankiu salygu verslui sudaryma, imoniu konkurencingumo didinima, investiciju pritraukima,apima ir jaunimo verslo pletra, verslumo skatinima, palankiu salygu verslui sudaryma ir pan.
JRK duomenimis 2011-2013 m. strateginiame plane vienas iš vertinimo kriteriju buvo
efektyvinti jaunimo politika, taciau Alytaus m. pletros iki 2015 m. strateginiame plane tokio
kriterijaus neliko.

7.3 Tarpžinybiniu ir tarpsektoriniu
bendradarbiavimo tinklu praktinis veikimas
JRK duomenimis, Alytaus m. savivaldybes skirtingi padaliniai bendradarbiauja rengiant
strateginius planus, vykdant ivairias švietimo, kulturos, sporto, aplinkos apsaugos programas,
koordinuojant projektu vykdytoju veikla ir pan. 21 lenteleje pateikti jaunimo klausimai,
svarstyti savivaldybes tarybos (komitetu, komisiju) posedžiuose per 2008–2011 m. laikotarpi.
Duomenys rodo, kad daugiausiai savivaldybes taryba svarste su JRT veikla susijusius
klausimus ir tik 2011 m. svarstyti kiti su jaunimo reikalais susije klausimai. JRK duomenimis,
2008-2011 m. savivaldybe prieme du siulymus, atsižvelgdama i JRT siulymus: 1) del jaunimo
projektu atrankos taisykliu (2009 m.), 2) del lešu, skirtu nenumatytai veiklai, taisykliu. JRK
duomenimis, jaunimo atstovai dalyvauja kai kuriuose savivaldybes tarybos (komitetu,
komisiju) posedžiuose, svarstant jaunimui aktualius klausimus ir priimant sprendimus.
21 lentele. Jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybes tarybos (komitetu, komisiju)
posedžiuose per 2008 – 2011 m. laikotarpi.
Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybes tarybos (komitetu,
Metai
komisiju) posedžiuose
2008
Del jaunimo reikalu tarybos sudeties
2009
Del jaunimo reikalu tarybos nuostatu keitimo
2010
Del jaunimo reikalu tarybos sudeties
2011
Del jaunimo reikalu tarybos sudeties
Del Vši Alytaus miesto bendruomenes namu steigimo
Del Alytaus miesto savivaldybes 2011 m. biudžeto pakeitimo
Del Alytaus miesto studiju remimo fondo likvidavimo
Del Alytaus miesto studiju remimo fondo nuostatu, studiju remimo fondo
tarybos darbo reglamento ir studiju remimo fondo tarybos sudeties tvirtinimo
Del pritarimo Alytaus miesto savivaldybes švietimo biudžetiniu ir viešuju
istaigu veiklos 2011 metu programoms ir tiksliniu Alytaus miesto savivaldybes
švietimo programu tvirtinimo
Del Alytaus miesto savivaldybes 2011-2013 metu strateginio veiklos plano
Jaunimo veiklos programos 2 uždavinio pakeitimo.
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
JRK duomenimis, NVO atstovai itraukiami i jaunimo klausimus svarstancias darbo grupes.
Savivaldybeje šiuo metu veikia 8 darbo grupes ir/ar komisijos jaunimo politikos srityse,
kuriose bendradarbiauja skritingi savivaldybes padaliniai, spresdami jaunimo klausimus:
• Alytaus miesto gyventoju švietimo 2011–2013 metu programos atlieku tvarkymo
klausimais valdymo grupe;
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•
•
•
•
•
•

Darbo grupe lopšeliu–darželiu pastatu Vilties g. 28A ir Jaunimo g. 3, Alytuje, poreikiui
ir panaudojimo galimybems nustatyti;
Jaunimo projektu atrankos komisija;
Alytaus miesto šventes organizavimo grupe;
Alytaus miesto savivaldybes bendruomenes vaiko teisiu apsaugos taryba;
Visuomenes taryba prie Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato;
Alytaus miesto švietimo taryba.

7.4 Savivaldybes igyvendinamu programu ir priemoniu
atitikimas nacionalines jaunimo politikos prioritetams
Nacionaline jaunimo politika apibrežiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose:
• Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu istatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406);
• Nacionaline jaunimo politikos 2011–2019 metu pletros programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin.,
2010, Nr. 139-7112);
• Vaiku ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. isakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
• Jaunimo politikos pletros savivaldybese 2010–2012 metu programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
isakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
• Atviruju jaunimo centru ir erdviu koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalu
departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m.
balandžio 7 d. isakymu Nr. 2V-38-(1.4).
Nacionalines jaunimo politikos 2011-2019 m. pletros programos strateginis tikslas – sukurti
palankia aplinka (salygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje. Šioje
programoje numatomi penki tikslai ir ivardijami uždaviniai jiems igyvendinti, pateikiama
analize kiekvienam tikslui pagristi, apibrežiami vertinimo kriterijai ir ju reikšmes. Alytaus m.
Jaunimo politikos igyvendinimo programos tikslas - sudaryti salygas formuotis jauno žmogaus
asmenybei. Išskirti du uždaviniai (1) ugdyti samoninga, demokratiška, kurybinga asmenybe; 2)
igyvendinti Alytaus miesto savivaldybes tarybos 2011-01-27 sprendimu Nr. T-27 patvirtinta
Alytaus miesto savivaldybes studiju remimo 2011 metu programa,- atitinka Nacionalines
jaunimo politikos 2011-2019 m. pletros programos nurodytus tikslus ir uždavinius.
Apibendrinant, nacionalines jaunimo politikos tikslus Alytaus m. JP strateginio planavimo
dokumentuose numatyti JP tikslai atitinka tik iš dalies.
Vertinant ši kriteriju, buvo atsižvelgiama i savivaldybes dalyvavima nacionaliniu programu ir
priemoniu igyvendinime bei nacionaliniu ir tarptautiniu programu galimybiu panaudojima
jaunimo politikos igyvendinimui 11. Alytaus miesto savivaldybeje yra igyvendinama ivairiu
projektu nacionalinio ir tarptautinio konkursinio finansavimo lešomis, taciau tikslingu
didesnes apimties projektu, skirtu jaunimo problemu sprendimui, galetu buti daugiau.
Apibendrinant vertinimo metu surinkta informacija, galima teigti, kad Alytaus miesto
savivaldybes igyvendinamos JP uždaviniai ir priemones vidutiniškai atitinka nacionalines
jaunimo politikos prioritetus.

11

Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužes 19 d. isakymu Nr. A1-157
patvirtintos jaunimo politikos savivaldybese kokybes vertinimo metodikos indikatoriaus „Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)“ 7.4 temoje „Savivaldybes igyvendinamu programu bei
priemoniu atitikimas nacionalines jaunimo politikos prioritetams“ numatytas galimas duomenu šaltinis
„Praktiškai išnaudotu nacionaliniu ir tarptautiniu programu atveriamu galimybiu, siekiant spresti aktualius
savivaldybes jaunimo politikos klausimus, skaicius“.
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7.5. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvad
• pirma, pagrindine jaunimo politika integruojanti struktura Alytaus m. savivaldybeje
yra Jaunimo reikalu taryba. JRT palyginti mažai teikia siulymu ir prašymu, susijusiu su
jaunimo politika. Taip pat savivaldybes taryba svarste daugiausiai su JRT veikla
susijusius klausimus ir tik 2011 m. svarstyti kiti su jaunimo situacija susije klausimai.
Kita vertus, pats jaunimas nera pakankamai aktyvus ir per mažai reiškia savo
nuomone ivairiais klausimais, neteikia pasiulymu. Taciau svarbu atkreipti demesi, kad
informacija apie savivaldybes posedžius ir kita jaunimui aktuali informacija nera
pateikiama pakankamai efektyviai.
• antra, jaunimo politika savivaldybeje yra igyvendinama kaip horizontali politika
bendradarbiaujant savivaldybes padaliniams, integruojant jaunimo tematika i
sektorines politikos sritis. Alytaus m. pletros iki 2015 m. strateginiame plane jaunimo
politika taip pat neišskiriama kaip atskira politikos sritis ir yra integruota i plana
horizontaliai. Alytaus m. Jaunimo politikos igyvendinimo programos tikslas atitinka
Nacionalines jaunimo politikos 2011-2019 m. pletros programos nurodytus tikslus ir
uždavinius.
22 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia ivertinti jaunimo politikos horizontaluma ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo deka užtikrinama JP pletra.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politika
JRT rengia posedžius
Remiantis vertinimo metu Didinti jaunimo
integruojancios
karta per du menesius.
surinktais duomenimis,
informuotuma apie
strukturos
Posedžiuose svarstomi
JRT palyginti mažai teikia
rengiamus posedžius
jaunimo organizaciju
siulymu ir prašymu. Kita
ar svarstymus,
pasiulymai, kuriuos, JRT vertus pats jaunimas nera susijusius su jaunimo
pritarus, teikia
pakankamai aktyvus ir per reikalais, skatinti
savivaldybes tarybai
mažai reiškia savo
jaunima buti
svarstyti. Taip pat vyksta nuomone ivairiais
aktyvesniam ir labiau
diskusijos del jaunimo
klausimais, neteikia
motyvuotam.
situacijos mieste,
pasiulymu. Informacija
aptariami ivyke ir busimi apie savivaldybes
renginiai i kuriuos
posedžius ir kita jaunimui
itraukiamas jaunimas.
aktuali informacija nera
pateikiama pakankamai
efektyviai.
Jaunimo politikos
Jaunimo politika
Alytaus m. pletros iki 2015 Alytaus m. pletros iki
integravimas
savivaldybeje yra
m. strateginiame plane
2015 m.
savivaldybes
igyvendinama kaip
jaunimo politika
strateginiame plane
strateginiuose
horizontali politika
neišskiriama kaip atskira
daugiau skirti
dokumentuose ir
bendradarbiaujant
politikos sritis ir yra
demesio jaunimo
ivairiu sriciu
savivaldybes
integruota i plana
reikalams.
(kulturos, sporto,
padaliniams,
horizontaliai;
socialiniu reikalu ir
integruojant jaunimo
kt.) veiklu
tematika i sektorines
programose,
politikos sritis.
planuose
Tarpžinybiniu ir
Savivaldybes skirtingi
2008-2010 m. daugiausiai Svarstyti savivaldybes
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Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
integralumas
(7 Metodikos
indikatorius)
tarpsektoriniu
bendradarbiavimo
tinklu praktinis
veikimas

Savivaldybes
igyvendinamu
programu ir
priemoniu atitikimas
nacionalines
jaunimo politikos
prioritetams

Šis indikatorius leidžia ivertinti jaunimo politikos horizontaluma ir
tarpžinybinio bendradarbiavimo deka užtikrinama JP pletra.

padaliniai
bendradarbiauja
rengiant strateginius
planus, vykdant ivairias
švietimo, kulturos,
sporto, aplinkos
apsaugos programas,
koordinuojant projektu
vykdytoju veikla ir pan.
Jaunimo politikos
igyvendinimo
programos tikslas ir
išskirti du uždaviniai
atitinka Nacionalines
jaunimo politikos 20112019 m. pletros
programos nurodytus
tikslus ir uždavinius;
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savivaldybes taryba
svarste su JRT veikla
susijusius klausimus ir tik
2011 m. svarstyti kiti su
jaunimo reikalais susije
klausimai.

taryboje daugiau su
jaunimo reikalais
susijusiu klausimu.

JPIP atitikimas
Nacionalines jaunimo
politikos 2011-2019 m.
pletros programos
tikslams ir uždaviniams
nera visiškai nuoseklus ir
akivaizdus;

Rengiant JPIP
siuloma labiau
atsižvelgti i
Nacionalines jaunimo
politikos 2011-2019
m. pletros programos
nurodytus tikslus ir
uždavinius.

8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS

Šis skyrius suteikia duomenu, atitinkanciu Metodikos 5-aji indikatoriu „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebesena“ ir 8-aji indikatoriu „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politika savivaldybeje”, kurie sudaro pagrinda jaunimo politikos tobulinimo
funkcijai. Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
• ar ir kokiu mastu savivaldybeje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui,
t. y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebesena, kokie duomenys yra renkami, ar
atliekama jaunimo situacijos ir poreikiu analize, kas ja atlieka, galiausiai, ar vykdomas
jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami i sprendimu
priemimo procesa;
• ar ir kokios inovacijos taikomos igyvendinant jaunimo politika savivaldybeje.
Jei valdyma apibudintume kaip nuolat besitesianti cikla, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutine šio ciklo dalis, kuri seka politikos igyvendinima ir formavima. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir irodymus, leidžiancius tobulinti politika, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat atsiskaityti
už pasiektus rezultatus, panaudotas lešas, igyvendintas proceduras. Prie šiu tikslu
igyvendinimo prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
• Stebesena: sistemingas duomenu apie politikos igyvendinimo rezultatus fiksavimas ir
politikos arba atskiru programu igyvendinimo ataskaitu rengimas politikos
igyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebesena yra laikoma valdymo
irankiu, galinciu padeti tobulinti politikos igyvendinima keliais budais 12. Pirma,
informacija apie rezultatus padeda ivertinti, ar gerai veikia institucija arba programa,
kokia verte ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, proceduru stebesenos pagalba
galima kontroliuoti instituciju ir valstybes tarnautoju veiksmus bei išlaidas. Trecia,
stebesenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali buti naudojama biudžeto
sudarymo procese ir padeti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu budu. Ketvirta,
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybes tarnautojus ar
kitas politikos igyvendinime dalyvaujancias šalis siekti tam tikru rezultatu. Penkta,
veiklos informacijos viešinimas gali buti pasitikejimo valstybes institucijomis didinimo
priemone. Galiausiai, stebesenos informacija gali padeti surasti geresniu institucijos
veiklos budu paskatindama mokymosi procesa ir inicijuodama veiklos patobulinimus.
23 lenteleje pavaizduotas supaprastintas stebesenos ir vertinimo ciklas, kuri galima
išskirti i tris svarbiausius etapus.
• Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos
vykdyti politikos arba atskiru programu tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo,
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas;
• Peržiura (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskiru priemoniu vykdymo
tikslingumo vertinimas.
23 lentele. Stebesena, vertinimas ir peržiura
Stebesena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto ispeti apie
Nustatyti politikos ar
kylancias ir kilsiancias
programos verte ir

12

Peržiura
Konsensuso formavimas
del politikos krypties

Stebesenos 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

Stebesena
problemas igyvendinant
politikos tikslus.
Duomenu rinkimas.

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autoriu

Vertinimas
nauda visuomenei.
Duomenu analize ir
interpretavimas.
Duomenys imami iš
stebesenos sistemos ir
renkami papildomai.
Karta per 2 – 3 metus.

Peržiura
kaitos.
Turimu šaltiniu (tyrimu,
vertinimu) sisteminimas
ir apžvalga; diskusiju
inicijavimas.
Karta per 5 metus.

Laikantis Metodikos strukturos, skyriu sudaro šešios dalys:
• pirma, pristatoma, kokios savivaldybeje veikiancios organizacijos sistemingai vykdo
tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, ju
ivairove, kokybe ir naudingumas;
• antra, pristatoma, kokie duomenys apie jaunimo situacija yra sistemingai renkami
savivaldybeje;
• trecia, aptariama, ar ir kokiu mastu savivaldybeje vykdomas jaunimo politikos
igyvendinimo vertinimas;
• ketvirta, aptariama, kiek renkami stebesenos duomenys, vykdomu tyrimu ir
vertinimu rezultatai yra naudojami sprendimu priemimo procese;
• penkta, aptariamas inovaciju taikymas ir pletra igyvendinant jaunimo politika
savivaldybeje;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

8.1 Jaunimo poreikiu tyrimai ir ju vykdytojai
Vertinimo metu Alytaus m. savivaldybeje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos
tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekanciu organizaciju. Taciau savivaldybe turi
galimybe užsakyti tyrimus viešuju pirkimu budu iš kompetentingu organizaciju ar ekspertu,
veikianciu nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybese, arba ugdyti vietine kompetencija
atliekant tyrimus. Vertinamu laikotarpiu galimybes atlikti jaunimo situacijos savivaldybeje
tyrima del sumažejusiu savivaldybes biudžeto galimybiu nebuvo pakankamai išnaudotos – per
2008-2011 m. laikotarpi atliktas tik vienas tyrimas jaunimo politikos srityje – Alytaus m.
jaunimo apklausos analize (2008 m.).
Buvo apklausti 900 respondentu nuo 14 iki 29 m. amžiaus. Didžiosios dalies respondentu
nuomone, jaunimo organizaciju veikla mieste pagerintu didesnis jaunimo organizaciju
finansavimas. 21 proc. respondentu nuomone, labiausiai jaunimui reikia pagalbos susirandant
darba. Apklausos duomenimis, Alytaus m. jaunimo didžiausios problemos – žalingi iprociai,
nusikalstamumas, isidarbinimas. Žalingu iprociu ir nusikalstamumo plitima jaunimo tarpe
galetu sumažinti sportine veikla ir kiti renginiai. Taigi, problema padetu išspresti atviro
jaunimo centro isteigimas. JRK duomenimis, šiuo metu viena iš organizaciju, vykdydama
projekta, atlieka jaunimo bendra situacijos tyrima. Jaunimo situacijos tyrimu yra atlikusios ir
Alytaus NVO.
Apibendrinant, ekonominio sunkmecio metais savivaldybes galimybes organizuoti tyrimus
jaunimo politikos srityje stipriai sumažejo. Be to, vienas iš didesniu trukumu yra tai, kad
savivaldybeje nera skiriamos skirtingus poreikius turincios jaunimo grupes (pvz., socialiai
pažeidžiamas, probleminis jaunimas, neigalus jaunimas, nedirbantis jaunimas ir t.t.), o
formuojant jaunimo politikos planus, koncepcijas ir priemones, neatsižvelgiama, ar visos
grupes gales pasinaudoti siulomomis galimybemis.
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8.2 Jaunimo situacijos stebesena
Jaunimo situacija, jaunimo politikos igyvendinima apžvelgia JRK metu veiklos ataskaitose.
Atskirai jaunimo situacijos stebesenai skirtos sistemos savivaldybeje nera. Kita vertus, interviu
metu teigta, kad savivaldybeje yra tam tikri duomenys apie jaunimo situacija. Jaunimo reikalu
koordinatorius renka informacija apie jaunimo organizacijas, ju veiklos tikslus, funkcijas,
kontaktinius duomenis. Dalis duomenu skelbiami savivaldybes internetineje svetaineje ir
laisvai prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. JRK taip pat renka ir teikia ivairius
duomenis apie jaunimo situacija ir jaunimo politikos igyvendinima Jaunimo reikalu
departamentui. Taciau, JRK teigimu, nei organizacijos, nei asmenys nesikreipia i savivaldybe
del papildomu jaunimo situacija apibudinanciu duomenu gavimo. Organizacijos, su kuriomis
savivaldybe (daugiausiai – JRK) bendradarbiauja apsikeiciant, papildant, atnaujinant
duomenis apie jaunimo situacija, yra šios:
• Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
• Alytaus jaunimo darbo birža;
• Socialines rupybos ir vaiko teisiu apsaugos skyriai ir kt.
Apibendrinant, Alytaus m. savivaldybeje jaunimo situacijos stebesena nera igyvendinama
sistemingai ir nuosekliai. Surinkti duomenys nera analizuojami, siekiant nustatyti tam tikras
tendencijas, duomenys nera lyginami tarpusavyje. Sprendimu priemimui pateikiami faktai,
duomenys ir pasiulymai nera visapusiškai išanalizuoti ar apsvarstyti. Esant šiems trukumams,
galime teigti, kad sprendimu priemimas nera pakankamai informuotas. Kita vertus, JRK dažnai
renka ir teikia ivairius išsamius duomenis apie jaunimo politikos igyvendinima Jaunimo reikalu
departamentui. Šiuos duomenis JRK galetu sisteminti, skelbti, analizuoti, lyginti pameciui ir
tokiu budu naudoti sprendimu priemimui.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama (ar ieškoma geriausiu
sprendimu jai igyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir/ar išoriniai vertinimai/isivertinimai
savivaldybeje ir jaunimo organizacijose); ar igyvendinant jaunimo politika vyksta gerosios
praktikos sklaida.
Vertinant nebuvo nustatyta jaunimo politikos igyvendinimo vertinimo (nei ex ante išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atveju. Akivaizdu, kad
jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikos tobulinimui nera naudojama praktika Alytaus
m. savivaldybeje.

8.4 Tyrimu rezultatu ir stebesenos
duomenu naudojimas
Ryšys tarp stebesenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nera tiesioginis. Gerai veikianti
stebesenos sistema pati nepriima sprendimu. Sprendimams yra butinos tokios papildomos
salygos, kaip materialines priemones, igaliojimai ir, svarbiausia, lyderyste (pvz. , kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybes vadovams). Todel svarbu ivertinti, ar ir kaip
stebesenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybeje.
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija (apimanti stebesena, vertinima, ir peržiura)
yra kol kas mažiausiai išpletota ir suprantama valdymo dalis, ypac savivaldybiu lygmeniu.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Alytaus m. savivaldybeje kol kas
neisitvirtino irodymais pagrista sprendimu priemimo sistema. Tokia situacija budinga ir
kitoms savivaldybems. Viena akivaizdžiausiu problemu yra ta, kad renkama mažai jaunimo
situacijos duomenu, jie renkami nesistemingai (nera nuosekliai lyginama situacija pameciui).
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Taciau pagrindine problema yra analitines funkcijos (tyrimu, vertinimo, analizes) trukumas,
savivaldybeje nera specialistu, galinciu vykdyti šia funkcija, o iš išores nusipirkti šia funkcija
nera finansiniu galimybiu.
Vis delto Alytaus m. savivaldybes JRK renka tam tikrus duomenis ir juos pateikia Jaunimo
politikos igyvendinimo programose; taip pat ankstesniais metais atlikti pavieniu tyrimu
duomenys buvo naudojami rengiant Jaunimo politikos igyvendinimo programas. Pavyzdžiui,
2008 m. atlikto jaunimo situacijos tyrimo (apklausos) duomenys buvo naudojami rengiant
2009-2010 m. Jaunimo politikos igyvendinimo programa bei JRK veiklos plana. Ateityje tokius
tyrimus reiketu atlikti sistemingai.

8.5 Inovaciju taikymas ir pletra formuojant bei
igyvendinant jaunimo politika
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyciai savivaldybes jaunimo politikoje idiegti per
pastaruju treju metu laikotarpi; kokiu pagrindu (kokia informacija remiantis) idiegti šie
pokyciai; kokie pokyciu diegimo rezultatai (suinteresuotuju šaliu požiuriu); ar esama skirtumu
lyginant kaip pokycius ir rezultatyvuma vertina suinteresuotosios šalys, ypac savivaldybes ir
jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus
metus Alytaus m. savivaldybeje nebuvo idiegta esminiu pokyciu ar inovaciju. Šiai išvadai
pritaria visos suinteresuotosios šalys – tiek jaunimo, tiek savivaldybes administracijos
atstovai. Inovaciju diegima ir jaunimo politikos pletra apskritai sustabde savivaldybes
finansinius išteklius apribojusi finansine ir ekonomine krize. Atsigavus ekonomikai ir
sustiprejus savivaldybes biudžetui, savivaldybe galetu toliau stiprinti jaunimo politikos
igyvendinima, skirti didesni prioriteta jaunimo politikos igyvendinimui, aktyviau naudoti šiam
tikslui ES strukturines paramos galimybes.
JRK teigimu, tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“, kuriame savivaldybe dalyvauja nuo
2000 m., gali buti laikomas tam tikru inovaciju taikymo sekmingos praktikos pavyzdžiu
savivaldybeje. Projekte dalyvaujancios šalys kiekvienais metais vis kitoje šalyje organizuoja 7
dienu temines stovyklas, kuriu metu siekiama bendro tarptautinio rezultato.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
• Pirma, ekonominio sunkmecio metais savivaldybes galimybes organizuoti tyrimus
jaunimo politikos srityje stipriai sumažejo. Vertinimo metu Alytaus m. savivaldybeje
nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos tyrimus ar jaunimo politikos
vertinimus atliekanciu organizaciju;
• Antra, Alytaus m. savivaldybeje tiek jaunimo situacijos stebesena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikiu tyrimai nera igyvendinami sistemingai; nevykdomi longitudiniai
tyrimai (palyginant naujus duomenis su anksciau surinktais). Esant šiems trukumams,
gali buti, kad sprendimu priemimas nera pakankamai informuotas. Taip pat ir
jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikos tobulinimui nera naudojama praktika
Alytaus m. savivaldybeje;
• Trecia, Alytaus m. savivaldybeje kol kas neisitvirtino duomenimis ir irodymais pagrista
sprendimu priemimo sistema. Viena akivaizdžiausiu problemu yra ta, kad renkama
mažai jaunimo situacijos duomenu, jie renkami nesistemingai (nera nuosekliai
lyginama situacija pameciui). Taciau pagrindine problema yra analitines funkcijos
(tyrimu, vertinimo, analizes) trukumas.
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•

Ketvirta, per pastaruosius trejus metus Alytaus m. savivaldybeje nebuvo idiegta
esminiu pokyciu ar inovaciju. Inovaciju diegima ir jaunimo politikos pletra apskritai
sustabde savivaldybes finansinius išteklius apribojusi finansine ir ekonomine krize.

24 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Jaunimo
politikos
Šis indikatorius leidžia ivertinti, ar savivaldybeje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos igyvendinimas, ar savivaldybeje dedamos pastangos ieškoti
inovacijos
tinkamiausiu sprendimu jaunimo politikai igyvendinti. Jaunimo poreikiu
(5 ir 8 Metodikos
stebesena ir analize sudaro prielaidas geriau atsižvelgti i jaunimo poreikius.
indikatoriai)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimu jaunimo
Savivaldybe turi galimybe Vertinimo metu Alytaus
Ieškoti galimybiu atlikti
klausimais
užsakyti tyrimus viešuju
m. savivaldybeje nebuvo
tyrimus ir jaunimo
vykdytojai.
pirkimu budu iš
nustatyta sistemingai
politikos vertinimus.
Tyrimu ivairove,
kompetentingu
jaunimo situacijos
kokybe ir
organizaciju ar ekspertu,
tyrimus ar jaunimo
naudingumas
veikianciu nacionaliniu
politikos vertinimus
mastu ar kitose
atliekanciu organizaciju.
savivaldybese, arba
ugdyti vietine
kompetencija atliekant
tyrimus.
Duomenys apie
Jaunimo situacija,
Atskirai jaunimo situacijos Siulome JRK sisteminti,
jaunima
jaunimo politikos
stebesenai skirtos
skelbti, analizuoti,
igyvendinima apžvelgia
sistemos savivaldybeje
lyginti pameciui
JRK metu veiklos
nera.
surinktus duomenis ir
ataskaitose. JRK taip pat
tokiu budu naudoti
renka ir teikia ivairius
sprendimu priemimui
duomenis apie jaunimo
savivaldybeje.
situacija ir jaunimo
politikos igyvendinima
Jaunimo reikalu
departamentui.
Jaunimo politikos
Jaunimo politikos
Siulome ieškoti
igyvendinimo
vertinimas jaunimo
galimybiu atlikti detalu
vertinimas
politikos tobulinimui nera jaunimo politikos
naudojama praktika
vertinima savivaldybeje
Alytaus m. savivaldybeje. ir šio vertinimo
rezultatus naudoti
sprendimu priemimui
savivaldybeje.
Tyrimu rezultatu 2008 m. atlikto jaunimo
Savivaldybeje kol kas
Esant galimybei,
ir kitu duomenu
situacijos tyrimo
neisitvirtino duomenimis dažniau atlikti jaunimo
panaudojimas
(apklausos) duomenys
ir irodymais pagrista
situacijos tyrimus.
buvo naudojami rengiant sprendimu priemimo
2009-2010 m. Jaunimo
sistema, renkama mažai
politikos igyvendinimo
jaunimo situacijos
programa bei JRK veiklos
duomenu, jie renkami
plana.
nesistemingai.
Inovaciju
Tarptautinis projektas
Per pastaruosius trejus
Atsigavus ekonomikai ir
taikymas ir pletra „Draugu pasaulis“,
metus Alytaus m.
sustiprejus savivaldybes
formuojant bei
kuriame savivaldybe
savivaldybeje nebuvo
biudžetui, savivaldybe
igyvendinant
dalyvauja nuo 2000 m.,
idiegta esminiu pokyciu ar galetu toliau stiprinti
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Jaunimo
politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)
jaunimo politika

Šis indikatorius leidžia ivertinti, ar savivaldybeje užtikrinamas informuotos
jaunimo politikos igyvendinimas, ar savivaldybeje dedamos pastangos ieškoti
tinkamiausiu sprendimu jaunimo politikai igyvendinti. Jaunimo poreikiu
stebesena ir analize sudaro prielaidas geriau atsižvelgti i jaunimo poreikius.
gali buti laikomas
inovaciju taikymo
sekmingos praktikos
pavyzdžiu savivaldybeje.

inovaciju.
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jaunimo politikos
igyvendinima, skirti
didesni prioriteta
jaunimo politikos
igyvendinimui, aktyviau
naudoti šiam tikslui ES
strukturines paramos
galimybes.

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

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis
jaunimo politikos igyvendinimo klausimais
Savivaldybe yra užmezgusi ryšius su kitu šaliu jaunimo politika formuojanciomis ir
igyvendinanciomis
savivaldybes
institucijomis.
JRK
teigimu,
daugiausiai
yra
bendradarbiaujama su šiomis užsienio šaliu jaunimo politika formuojanciomis ir
igyvendinanciomis savivaldybes institucijomis – savivaldybiu viešuju ir/ar užsienio ryšiu
skyriais. 25 lenteleje pateikiami tarptautiniai projektai jaunimo politikos srityje, kuriuos
savivaldybes administracija igyvendino per 2008-2011 m. laikotarpi. Duomenys rodo, jog
tarptautiniu projektu skaicius išlieka stabilus, o taip pat, jog dauguma projektu yra testiniai ar
kartojasi.
25 lentele. Tarptautiniai projektai jaunimo politikos srityje, kuriuos savivaldybes
administracija igyvendino per 2008 – 2011 m. laikotarpi
Igyvendintu
tarptautiniu
Metai
Projektu pobudis
projektu
skaicius
2008
3
Tarptautine sporto, turizmo ir sveikatingumo stovyklas „AlytusOpole“;
Tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“ Vokietijoje;
Tarptautinis seminaras „Jaunimo verslumas: kas galetu buti
padaryta regionuose bendradarbiaujant Lietuvai ir Norvegijai“;
Tarptautine kurybine stovykla „Svajone“ Estijoje;
2009
3
Tarptautine sporto, turizmo ir sveikatingumo stovyklas „AlytusOpole“;
Tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“ Alytuje;
Tarptautinis seminaras „Jaunimo verslumas: kas galetu buti
padaryta regionuose bendradarbiaujant Lietuvai ir Norvegijai“;
Tarptautine kurybine stovykla „Svajone“ Alytuje;
2010
3
Tarptautine sporto, turizmo ir sveikatingumo stovyklas „AlytusOpole“;
Tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“ Cekijoje;
Tarptautinis jaunimo grupiu atstovu susitikimas Rygoje;
Tarptautine kurybine stovykla „Svajone“ Lenkijoje;
2011
2
Tarptautine sporto, turizmo ir sveikatingumo stovyklas „AlytusOpole“;
Tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“ Prancuzijoje;
Tarptautine kurybine stovykla „Svajone“ Ispanijoje.
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
26 lenteleje pateikiami savivaldybes jaunimo politika formuojanciu bei igyvendinanciu
savivaldybes administracijos atstovu, kurie dalyvavo tarptautiniuose renginiuose per 2008–
2011 m. laikotarpi, skaicius. Duomenys rodo, jog savivaldybes atstovams sudaromos
neblogos galimybes tobulintis ivairiuose renginiuose užsienyje. JRK teigimu, savivaldybeje
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taikomos užsienio šaliu gerosios praktikos pavyzdžiu galima laikyti perimta patirti apie atviro
jaunimo centro steigima.
26 lentele. Savivaldybes jaunimo politika formuojanciu bei igyvendinanciu savivaldybes
administracijos atstovu, kurie dalyvavo tarptautiniuose renginiuose per 2008 – 2011 m.
laikotarpi, skaicius
Savivaldybes
administracijos,
Metai
atstovu dalyvavusiu
Renginiai
tarptautiniuose
renginiuose, skaicius
2008
6
Tarptautine sporto, turizmo ir sveikatingumo stovyklas
„Alytus-Opole“
Tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“ Vokietijoje
Tarptautinis seminaras „Jaunimo verslumas: kas galetu
buti padaryta regionuose bendradarbiaujant Lietuvai ir
Norvegijai“
2009
28
Tarptautine sporto, turizmo ir sveikatingumo stovyklas
„Alytus-Opole“
Tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“ Alytuje
Tarptautine kurybine stovykla „Svajone“ Alytuje
2010
5
Tarptautine sporto, turizmo ir sveikatingumo stovyklas
„Alytus-Opole“
Tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“ Cekijoje
2011
4
Tarptautine sporto, turizmo ir sveikatingumo stovyklas
„Alytus-Opole“
Tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“ Prancuzijoje
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Savivaldybes atstovu nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir jo metu igytos žinios bei
praktika yra labai svarbi jaunimo politikos savivaldybeje igyvendinimui bei igyvendinimo
tobulinimui. Vis tik, jaunimo nuomone, prioritetu turetu išlikti tiesioginis vietiniu savivaldybes
instituciju bei nevyriausybiniu organizaciju veiklos stiprinimas jaunimo politikos srityje. Tad
dabartiniu laikotarpiu Alytaus m. savivaldybe turetu ieškoti geriausio balanso:
• pirma, kuo geriau išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes savivaldybes
administracijos darbuotoju, iskaitant JRK, bei savivaldybes instituciju, dirbanciu su
jaunimu atstovu kompetencijai stiprinti ir susipažinti su geraja užsienio šaliu patirtimi
sprendžiant jaunimo problemas, formuojant ir igyvendinant jaunimo politika.
• antra, ši kompetencija ir patirtis turetu buti panaudojama sprendžiant jaunimui
aktualiausius klausimus, remiantis sistemingai vykdomais jaunimo poreikiu tyrimais.
27 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje igyvendinimo
(9 Metodikos
principu, nurodytu istatymuose ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su Savivaldybes
Prioritetu turetu išlikti
Kuo geriau išnaudoti
kitomis šalimis
atstovams sudaromos tiesioginis vietiniu
tarptautinio
jaunimo politikos
neblogos galimybes
savivaldybes instituciju
bendradarbiavimo
igyvendinimo
tobulintis ivairiuose
bei nevyriausybiniu
galimybes savivaldybes
klausimais
renginiuose užsienyje; organizaciju veiklos
administracijos
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Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
(9 Metodikos
indikatorius)

Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje igyvendinimo
principu, nurodytu istatymuose ir programose.
stiprinimas jaunimo
politikos srityje;
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darbuotoju, iskaitant
JRK, bei savivaldybes
instituciju, dirbanciu su
jaunimu atstovu
kompetencijai stiprinti
ir susipažinti su geraja
užsienio šaliu patirtimi
sprendžiant jaunimo
problemas, formuojant
ir igyvendinant jaunimo
politika.

10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybese priemones, del kuriu
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslu.
Taigi, geraja praktika galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant i
Metodikos indikatoriu struktura ir i viešosios politikos igyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybeje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus:
• sekmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybes administracijos atstovu ir jaunimo
organizaciju;
• jaunimo politikos priemoniu sekmingas pritaikymas tikslinems grupems;
• efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiuriu kylancios problemos sprendimas.
Gerosios praktikos pavyzdžiu savivaldybeje butu galima laikyti savivaldybeje vykdoma
tarptautine projektine veikla jaunimo politikos srityje. Tokios tarptautines projektines veiklos
pavyzdžiai pateikti 25 lenteleje. Vykdant šia veikla, gilinamos dalyviu žinios ivairiais jaunimo
politikos klausimais, apsikeiciama informacija, tobulinami dalyviu igudžiai, perimama geroji
patirtis iš kitu šaliu dalyviu. Šiuose renginiuose dalyvauja tiek savivaldybes, tiek jaunimo
organizaciju atstovai. Jaunimo organizaciju atstovai tarptautinius mainus ir tarptautinius
projektus taip pat ivardino kaip gerosios praktikos pavyzdi.
JRK teigimu, tarptautinis projektas „Draugu pasaulis“, kuriame savivaldybe dalyvauja nuo
2000 m., gali buti laikomas tam tikru inovaciju taikymo sekmingos praktikos pavyzdžiu
savivaldybeje. Projekte dalyvaujancios šalys (tiek savivaldybes darbuotojai, tiek jaunimo
organizaciju atstovai) kiekvienais metais vis kitoje šalyje organizuoja 7 dienu temines
stovyklas, kuriu metu siekiama bendro tarptautinio rezultato jaunimo politikos srityje.
Kitas gerosios praktikos pavyzdys - projektai, kuriuos savivaldybe kaip partneris igyvendino
kartu su jaunimo organizacijomis 2008-2011 m. Duomenys rodo, jog tokiu projektu skaicius
nuosekliai auga ir 2011 m. palyginti su 2008 m. išaugo 75 proc. nuo 12 iki 21 projekto. JRK
teigimu, tokiuose projektuose savivaldybe dažniausiai suteike patalpas ar kitas galimybes
realizuoti savo idejas. Šiuo metu jaunimo arba su jaunimu dirbanciu organizaciju projektams
lešos yra skiriamos bendra visoms nevyriausybinems organizacijoms nustatyta tvarka pagal
Alytaus miesto savivaldybes jaunimo politikos igyvendinimo programos projektu atrankos
taisykles, patvirtintas 2009 m. spalio men. 13.
Dar svarbu tai, jog nuo 2000 m. Alytuje igyvendinama jaunimo orkestrinio muzikavimo
tradicija, ugdant nariu profesionaluma, pleciant repertuara, stiprinant motyvacija, garsinant
miesta užsienyje, vis užmezgant naujus tarptautinius ryšius. Kasmet vis kitoje šalyje arba
Alytuje organizuojamos tarptautines kurybines stovyklos „Svajone“. Jaunimo simfoninis
orkestras - Alytaus miesto pasididžiavimas.

13

Alytaus miesto savivaldybes jaunimo politikos igyvendinimo programos projektu atrankos taisykles,
patvirtintos 2009 m. spalio 8 d. savivaldybes administracijos direktoriaus Nr. DV-685.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodika surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizes modeliu (8 pav.).
8 pav. Analizes modelis

Šaltinis: sudaryta autoriu

Kaip savivaldybes jaunimo politikos kryptys
atitinka nacionalines jaunimo politikos kryptis ir
savivaldybes jaunimo situacija?
Pagrindines savivaldybes jaunimo politikos kryptys, nustatytos savivaldybes parengtuose
dokumentuose, yra pagerinti jaunimo organizaciju veikla ir dalyvavima Alytaus miesto
visuomenes gyvenime, pagerinti jaunu žmoniu motyvacija realizuoti savo versluma, padidinti
jaunimo, dalyvaujancio projektineje veikloje, skaiciu, pagerinti jo veikla bei dalyvavima
Alytaus miesto visuomenes gyvenime. Šiuo metu igyvendinama savivaldybes jaunimo politika
daugiausiai pasiekia aktyvuji jaunima, tuo tarpu viena didžiausiu problemu yra jaunimo
pasyvumas. Jaunimo politikos priemones strukturinems problemoms spresti yra
nepakankamos. Jaunimo organizaciju nuomone, daugiau demesio turetu buti skiriama
užimtumo didinimui, verslumo skatinimui, savanorystei bei pagalbai socialiai pažeidžiama
jaunimui. Taip pat savivaldybe galetu skirti daugiau demesio nemokamai kulturinei, sportinei
ir kitai poilsio veiklai. Jaunimo atstovu nuomone, jaunimas turetu buti geriau itrauktas i
savivaldybes darbo grupiu, komitetu ir savivaldybes tarybos veikla, kad galetu geriau
atstovauti savo poreikius.
Nacionalines jaunimo politikos 2011-2019 m. pletros programos strateginis tikslas – sukurti
palanka aplinka (salygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje. Šioje
programoje numatomi penki tikslai ir ivardijami uždaviniai jiems igyvendinti, pateikiama
analize kiekvienam tikslui pagristi, apibrežiami vertinimo kriterijai ir ju reikšmes. Alytaus m.
Jaunimo politikos igyvendinimo programos (JPIP) tikslas ir išskirti du uždaviniai atitinka
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Nacionalines jaunimo politikos 2011-2019 m. pletros programos nurodytus tikslus ir
uždavinius. Taciau rengiant kitu metu JPIP siuloma labiau atsižvelgti i Nacionalines jaunimo
politikos 2011-2019 m. pletros programos nurodytus tikslus ir uždavinius ir ju atitikima.
Apibendrinant vertinimo metu surinkta informacija, galima teigti, kad Alytaus miesto
savivaldybes igyvendinama JP vidutiniškai atitinka nacionalines jaunimo politikos
prioritetus.
14

Ar jaunimo politika yra integruota,
horizontali?
Jaunimo politika savivaldybeje yra igyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant
savivaldybes padaliniams, integruojant jaunimo tematika i sektorines politikos sritis. Jaunimo
politikos igyvendinimas yra integruotas i savivaldybes Švietimo ir sporto skyriaus, Kulturos
skyriaus, Vaiko teisiu apsaugos skyriaus, Investiciju skyriaus ir kitu skyriu tiesiogines funkcijas.
Pagal poreiki, skyriai bendradarbiauja svarstant ivairius jaunimo klausimus, rengiant
projektus, organizuojant renginius. Alytaus m. savivaldybes skirtingi padaliniai taip pat
bendradarbiauja rengiant strateginius planus, vykdant ivairias švietimo, kulturos, sporto,
aplinkos apsaugos programas, koordinuojant projektu vykdytoju veikla ir pan. Šio
bendradarbiavimo pobudis per pastaruosius tris metus nesikeite. Pagal ši kriteriju Alytaus
miesto savivaldybe yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika igyvendinama
užtikrinant suinteresuotuju šaliu
dalyvavima?
Alytaus m. savivaldybes jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra vidutiniškas. Jaunimo politikai
aktualiu sprendimu priemime dalyvauja tik patys aktyviausi jauni žmones. Jaunimo
atstovavimas didžiaja dalimi vyksta per Jaunimo reikalu taryba. Deja, JRT galimybes yra
menkai išnaudojamos – jaunuoliai teikia mažai pasiulymu, ir nera tokie aktyvus, kokie galetu
buti. Viena vertus, galetu buti stiprinami JRT igaliojimai arba jaunimo atstovai turetu buti
daugiau itraukiami i kitu savivaldybes komitetu, savivaldybes tarybos veikla. Priešingu atveju
jaunimo dalyvavimas išliks daugiau formalus. Kita vertus, patiems jaunuoliams labai truksta
igudžiu, reiketu stiprinti ivairias kompetencijas, mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios
politikos sritis, dalyvavimo galimybes, projektu reikalavimus, savivaldybes prioritetus ir kt.
Jaunimo dalyvavima jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje butu galima padidinti steigiant
naujas erdves, skirtas jaunimui. Reiketu daugiau demesio skirti vietos bendruomeniu jaunimo
itraukimui. Siuloma nuolat vykdyti jaunimo dalyvavimo bendruomenese, neformaliuose
judejimuose analize. Tikslinga butu bendradarbiauti su bendruomeniu aktyvu, skleidžiant
darbo su jaunimu metodu patirti. Per pastaruosius trejus metus jaunimo itraukimas daug
nepasikeite. Pagal ši kriteriju Alytaus miesto savivaldybe yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota
(grista poreikiu nustatymu)?
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija (apimanti stebesena, vertinima, ir peržiura)
yra kol kas mažiausiai išpletota ir suprantama valdymo dalis, ypac savivaldybiu lygmeniu.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Alytaus m. savivaldybeje kol kas
neisitvirtino duomenimis ir irodymais pagrista sprendimu priemimo sistema. Tokia situacija

14

Vertinama skaleje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka kriterijaus reikalavimu, 2 – prastai atitinka, 3 –
vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama per viduri, pavyzdžiui, 2.5 ir
4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastai-vidutiniškai“ ir „labai gerai“.
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budinga ir kitoms savivaldybems. Viena akivaizdžiausiu problemu yra ta, kad renkama mažai
jaunimo situacijos duomenu, jie renkami nesistemingai (nera nuosekliai lyginama situacija
pameciui). Taciau pagrindine problema yra analitines funkcijos (tyrimu, vertinimo, analizes)
trukumas – ši funkcija nera sistemingai vykdoma. Vis delto Alytaus m. savivaldybes JRK renka
tam tikrus duomenis ir juos pateikia Jaunimo politikos igyvendinimo programose; taip pat
ankstesniais metais atlikti pavieniu tyrimu duomenys buvo naudojami rengiant Jaunimo
politikos igyvendinimo programas. Pavyzdžiui, 2008 m. atlikto jaunimo situacijos tyrimo
(apklausos) duomenys buvo naudojami rengiant 2009-2010 m. Jaunimo politikos
igyvendinimo programa bei JRK veiklos plana. Ateityje tokius tyrimus reiketu atlikti
sistemingai. Per pastaruosius trejus metus situacija keitesi nedaug. Pagal ši kriteriju Alytaus
miesto savivaldybe yra vertinama prastai-vidutiniškai.

Ar igyvendinant jaunimo politika
atsižvelgiama i visu jaunimo grupiu
interesus?
Savivaldybe neišskiria jaunimo tiksliniu grupiu, kurioms turetu buti teikiamas prioritetas, bei
netiria atskiru grupiu poreikiu (pvz., probleminio jaunimo, esanciuju socialineje atskirtyje, ir
pan.). Todel neimanoma ivertinti, kaip savivaldybes JP atitinka atskiru jaunimo grupiu
poreikius. Tiketina, kad atskiri savivaldybes skyriai turi pavienius duomenis apie jaunimo
situacija ir jo grupes, taciau šiais duomenimis nera efektyviai dalinamasi, JRK duomenu
nerenka ir ju neanalizuoja. Situacija per pastaruosius trejus metus nepasikeite. Pagal ši
kriteriju Alytaus miesto savivaldybe yra vertinama prastai-vidutiniškai.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP
igyvendinimui savivaldybeje: ištekliu
(žmogiškuju ištekliu ir finansiniu lešu)
atžvilgiu, JRK darbo salygu atžvilgiu?
Jaunimo politikai skiriamas biudžetas nera pakankamas, todel ne visada yra galimybiu spresti
esmines strukturines savivaldybes jaunimo problemas. Šiuo metu visa atsakomybe už
jaunimo politikos formavimo ir igyvendinimo rezultatus perkeliama JRK, tuo tarpu JRK
galimybes inicijuoti strukturines reformas ar daugiau lešu reikalaujancias priemones yra
ribotas. Alytaus m. savivaldybeje formaliai sudarytos pakankamos jaunimo politikos
igyvendinimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalu taryba, patvirtinti jos nuostatai,
reguliariai rengiami JRT posedžiai, patvirtintas JRT metinis veiklos planas. Taciau JRK yra
vienintelis pareigunas užsiimantis jaunimo reikalais savivaldybeje, kiti savivaldybes
tarnautojai tuo užsiima tik epizodiškai. Vienas svarbiausiu trukumu yra ir tai, kad JRK veikla
neturi didesnio politinio ir strateginio savivaldybes administracijos palaikymo. Pagal ši
kriteriju Alytaus miesto savivaldybe yra vertinama vidutiniškai.

Ar yra prielaidu teigti, kad jaunimo
politika savivaldybeje yra rezultatyvi?
Remiantis surinktais duomenimis galima teigti, kad savivaldybes jaunimo politika vidutiniu
mastu pasiekia jai keliamus rezultatus. Ekonominio sunkmecio salygomis jaunimo politikai
skiriamas biudžetas nera pakankamas, todel esminiu strukturiniu jaunimo problemu
sprendimas nukeliamas ateiciai. JRK veikla daugiausia apsiriboja švietejiškais renginiais,
mokymais, ir pan. veikla. Tuo tarpu igyvendinti didesni poveiki turinciu priemoniu JRK neturi
galimybes.
Remiantis turimais duomenimis galime teigti, jog savivaldybes jaunimo politika pasieke
neblogu rezultatu neformalaus švietimo pletroje, skatinant jaunimo kurybiškuma, užtikrinant
jaunimo dalyvavima, aktyvuma, skatinant tarptautine jaunimo veikla, taciau mažiau turejo
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itakos didinant jaunimo galimybes isidarbinti, skatinant versluma, rupinantis jauna šeima ir
bustu, savanoryste, socialiai pažeidžiamu jaunimu. Situacijai daug nepasikeite per
pastaruosius trejus metus.
Jaunimo organizaciju atstovai gerai vertino savivaldybes administracijos pasiekimus skatinant
jaunimo kurybiškuma ir versluma, pletojant jaunimo neformalu ugdyma bei užtikrinant
jaunimo aktyvuma, vidutiniškai - didinant jaunimo galimybes isidarbinti.
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9 pav. Ivertinkite, ar, Jusu nuomone, savivaldybes igyvendinama jaunimo politika per
pastaruosius trejus metus pasieke geru rezultatu žemiau ivardintose srityse. Pateikite savo
nuomone, ivertindami skaleje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad
buvo pasiekti ženklus rezultatai. Atsakymu vidurkiai. N=16

Šaltinis: Alytaus m. organizaciju apklausa, 2011
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2011-09-26
2011-09-29
2011-09-29
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