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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
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Europos Sąjunga

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JP

Jaunimo politika

JRK

Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė

JRT

Rokiškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba

LiJOT

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

LR

Lietuvos Respublika

RJOS AS

Rokiškio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“

VO

Visuomeninė organizacija

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau
– Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157
patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką.
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra:
1. Siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo
politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į
jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse.
2. Skatinti savivaldybes tapti nuolat tobulėjančiomis institucijomis jaunimo politikos
srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. Surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Rokiškio rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui.
2. Išsiaiškinti Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai.
3. Aptarti Rokiškio rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai.
4. Išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles
bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2012 m. vasario mėnesį buvo atlikti interviu su Rokiškio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore (JRK) ir savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vedėju;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo vienas
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos atstovas ir penki jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovai.
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas. Antroje
– devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti duomenys ir jų
analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje pateikiamas vertinimo
apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį.
Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki
5, kur 1 – visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4
– gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Rokiškio rajono savivaldybėje yra 10 seniūnijų: Juodupės, Jūžintų, Kamajų, Kazliškio, Kriaunų,
Panemunėlio, Pandėlio, Obelių, Rokiškio kaimiškoji ir Rokiškio miesto seniūnijos.
Rokiškio rajono savivaldybėje gyvena beveik 37 tūkst. žmonių (1 lentelė). 2010 m. savivaldybėje
gyveno beveik tūkstančiu gyventojų daugiau. Vertinimo tikslams savivaldybėms yra priskiriamas
„kaimiškumo“ laipsnis. Savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau
kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Grupių atskyrimui naudojamos Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomos kiekybinės ribos1. Atsižvelgiant į tai,
kad 53,8 proc. visų savivaldybės gyventojų gyvena kaimiškose savivaldybės vietovėse, Rokiškio
rajono savivaldybė pagal šį kriterijų priskiriama „kaimo“ savivaldybių grupei.
1 lentelė. Gyventojų skaičius Rokiškio rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje
Iš viso gyventojų
Gyventojų skaičius mieste
Gyventojų skaičius kaimuose
36877
17047
19830
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2.
Jauni žmonės rajone sudaro beveik ketvirtadalį (23 proc.) visų gyventojų (2010 m. ši dalis buvo
lygi 22 proc.).
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje
Merginų
Vaikinų
3983
4360
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis3.

Iš viso
8343

Beveik trečdalis visų Rokiškio savivaldybės jaunuolių mokosi ugdymo įstaigose.
3 lentelė. Ugdymo įstaigose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai
Merginų
Vaikinų
Mieste
1025
932
Kaime
288
258
Bendras skaičius rajone
1313
1190
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

1

2
3

Iš viso
1957
546
2503

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo politiką
reglamentuojančių dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai
įvertinamas jaunimo politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje,
struktūra;
 antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo politikos
kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys, kurioms
skiriama daugiausiai ar mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės
ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, pvz., JP koncepcija, savivaldybėje padeda
numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. Tuo tarpu
patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Rokiškio rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais4 ir Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais.
Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų
sąrašas pateikiamas 4-oje lentelėje.
4 lentelė. Savivaldybės JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumento pavadinimas
Patvirtinta (metai)
Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai
2006
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
2009
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m.
2010
Jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metais programa
2011
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m.
2011
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
2011

4

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas,
LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR
vietos savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro
įsakymais.
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Dokumento pavadinimas
Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Patvirtinta (metai)
2011

Rokiškio rajono savivaldybėje nėra patvirtintos jaunimo politikos koncepcijos. Savivaldybės
administracijai įgyvendinant JP yra vadovaujamasi Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo
politikos įgyvendinimo 2011-2013 metais programa. Šis dokumentas yra pateiktas Rokiškio
rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.rokiskis.lt.
Jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metais programa yra skirta jaunimo politikai
įgyvendinti savivaldybėje, jaunimo, su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, jaunimo
politikos srityje dirbančių įstaigų ir neformalių jaunimo grupių tikslams bei pozityvioms
iniciatyvoms realizuoti ir įgyvendinti, sudarant sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai,
pilietiškai ir demokratiškai asmenybei.
Vykdydama jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metais programą, savivaldybės
administracija vadovaujasi šiais nacionaliniais teisės aktais:
 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 912832);
 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu (Žin., 2003, Nr. 119-5406,
2005, Nr. 144-5238);
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 „Dėl
Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 339 „Dėl
Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 metų programos
patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl
Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos patvirtinimo“;
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 „Dėl Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo
patvirtinimo“;
 Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4) „Atvirųjų
jaunimo centrų ir erdvių koncepcija“.
Nepaisant to, kad savivaldybėje nėra priimtos jaunimo politikos koncepcijos, galima teigti, jog
jaunimo politika savivaldybėje yra pakankamai gerai reglamentuota – Rokiškio rajono
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metų programoje yra numatyti
situacijos analize paremti jaunimo politikos įgyvendinimo tikslai ir uždaviniai, detalizuotas
programos įgyvendinimas, finansavimas ir lėšų naudojimo tvarka bei numatomi rezultatai.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Pagrindinės savivaldybės darbo su jaunimu kryptys yra išdėstytos aukščiau minėtoje
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programoje. Šios programos tikslas – stiprinti
jaunimo politikos srityje dirbančių jaunimo organizacijų ir įstaigų potencialą, skatinant
prasmingą jaunimo laisvalaikio užimtumą ir saviraišką, socialinių įgūdžių ugdymą (-si), jaunimo
verslumą, jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą.
Išskiriami šie programos uždaviniai:
 skatinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, sudarant
sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai asmenybei;
 skatinti mokinių ir studentų savivaldų dalyvavimą jaunimo veikloje;
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skatinti įvairių jaunimo grupių, subkultūrų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo
įsitraukimą, dalyvavimą ir užimtumą pozityvia veikla;
plėsti jaunimo informavimo apie jaunimo politiką galimybes ir būdus;
skatinti jaunimo organizacijų, savivaldybės ir kitų įstaigų partnerystę įgyvendinant
savivaldybės, nacionalinio ir tarptautinio lygmens programas;
sudaryti sąlygas jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims dalyvauti mokymuose
neformalaus ugdymo srityje, užtikrinti mokymų prieinamumą bei kokybę;
skatinti jaunimo situacijos tyrimų įvairovę, kokybę ir duomenų apie jaunimo situaciją
prieinamumą visuomenei;
skatinti ir remti inovatyvias jaunų žmonių idėjas ugdant jaunimo verslumą;
skatinti pasiekimų jaunimo politikoje pripažinimą.

Didelis šios programos privalumas yra tai, kad jos tikslai ir uždaviniai yra numatyti remiantis
apžvalginiu rajono jaunimo situacijos tyrimu. Tai leidžia daryti prielaidą, jog jaunimo politika yra
formuojama atsižvelgiant į esamą jaunimo situaciją bei jo poreikius. Apklausos dalyviai,
kalbėdami apie jaunimo poreikius, akcentavo jų kaitą bei paminėjo šiuos, 2008-2011 m.
padidėjusius, poreikius: profesinių įgūdžių formavimas, ekologinis švietimas, socialinė
integracija bei finansavimo poreikis, siejamas su jaunimo aktyvumo padidėjimu.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į
savivaldybės administracijos darbuotojų darbotvarkę. Visgi, savivaldybės administracijos
atstovų nuomone, formuodama ir įgyvendindama JP, savivaldybė turėtų skirti daugiau dėmesio
šioms sritims: jaunimo profesinio orientavimo ir informavimo paslaugų teikimui, jaunimo
verslumo skatinimo programų viešinimui ir prieinamumo užtikrinimui, efektyvesniam interneto
kaip komunikacijos kanalo formuojant ir įgyvendinant JP panaudojimui, tarptautinių ryšių
plėtojimui, tarpžinybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui.
1 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=65
Kitos organizacijos

Administracijos atstovai
80%

Užimtumas
Švietimas

40%

Savanorystė

40%

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

40%

100%
100%

Socialinė apsauga

20%

Verslumas

20%

Sportas

20%

Jauna šeima ir būstas

20%

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos respondentų nuomone, savivaldybė
gerai6 atsižvelgia į jaunimo poreikius, tačiau pažymėjo, kad į savivaldybės darbotvarkę galėtų
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Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
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būti daugiau įtraukiami šių sričių klausimai: pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui,
savanorystės skatinimo ir jaunimo užimtumo didinimo, pagalbos mažas pajamas gaunančiose
šeimose (bet ne socialiai remtinose) augantiems vaikams, bedarbiams.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos
įgyvendinimu savivaldybėje.
5 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai
Įgyvendina tik
Įgyvendina jaunimo
Skyrius
jaunimo politiką
politiką greta kitų veiklų
(darbuotojų skaičius)
(darbuotojų skaičius)
Švietimo skyrius
1 (JRK)
2
Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio
2
šalimis skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų
2
skyrius
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Rokiškio rajono savivaldybėje jaunimo politiką įgyvendina Rokiškio rajono Jaunimo reikalų
taryba (JRT), JRK, Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ (RJOS AS), viešoji
įstaiga Rokiškio jaunimo centras, taip pat švietimo, kultūros, sveikatos, socialinės srities įstaigos
ir organizacijos bei jaunimo organizacijos. Nors jaunimo politikos įgyvendinimų skirtų etatų
skaičius nuo 2008 m. didėjo, JRK nuomone, darbuotojų šioje srityje vis dar yra per mažai.
2011-2014 m. kadencijos JRT sudaro Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“
atstovai, rajono savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir
ryšių su užsienio šalimis skyriaus darbuotoja, jaunimo bendrijos „Sėlos Ramuva“ atstovė,
viešosios įstaigos „Rokiškio jaunimo centras“ atstovė bei rajono mero patarėjas ryšiams su
visuomene.
Jaunimo politikos įgyvendinime taip pat aktyviai dalyvauja RJOS AS – deleguoja vienijamų
jaunimo organizacijų atstovus į JRT. 2012 metais Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga
„Apvalus stalas“ vienijo 6 rajone veikiančias jaunimo organizacijas: visuomeninė organizacija
(VO) „Deimantas“, jaunimo bendriją „Sėlos Ramuva“, VO „Grožio mokykla“, Rokiškio Juozo
Tūbelio gimnazijos Jaunųjų ūkininkų ratelį „Eko-Vita“, bendruomenę „Ateities vardan“, Lietuvos
blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Rokiškio skyrių. Nuo 2009 m. Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjunga „Apvalus stalas“ yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė stebėtoja, taip pat turi
savo deleguotą atstovą Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) regioninių reikalų
komitete.
Apibendrinant galima teigti, jog Rokiškio rajono savivaldybėje yra sudarytos pakankamos
prielaidos sėkmingam jaunimo politikos įgyvendinimui – savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų
taryba, dirba JRK, veikia jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“, turinti savo atstovus JRT
per kurią įsitraukia į savivaldybės jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.
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Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka.
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2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir
pakankamam indėliui savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procese.
Aptariamos savivaldybės patvirtintos JRK funkcijos, vertinama, ar sudarytos sąlygos jas gerai
vykdyti. Apibendrinamos savivaldybės sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu
skatinti įgyvendinamos jaunimo politikos kokybę.
Nuo 2004 m. jaunimo reikalų koordinatore Rokiškio rajone dirba Danutė Kniazytė.
JRK yra pavaldi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vadovui. Jaunimo
reikalams JRK skiria visą savo darbo laiką.
Vadovaudamasi pareigybės instrukcijomis jaunimo reikalų koordinatorė vykdo šias funkcijas:
 dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybės lygmenyje;
 kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie jaunimo politikos
įgyvendinimą savivaldybės lygmeniu;
 kaupti, sisteminti, apibendrinti, ir skleisti duomenis apie jaunimo padėtį savivaldybėje;
 informuoti savivaldybės administracijos direktorių apie jaunimo politikos įgyvendinimą,
problemas bei siekiamus tikslus;
 teikti savivaldybės administracijos direktoriui, Švietimo skyriaus vedėjui kasmetines
ataskaitas apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje;
 teikti visokeriopą informaciją apie jaunimo teisių apsaugą bei jaunimo politikos
įgyvendinimą savivaldybėje visiems suinteresuotiems asmenims;
 koordinuoti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą, atlikti su jaunimo reikalais
susijusius tyrimus ir analizes;
 kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoti šiais klausimais
jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
 vykdant savo funkcijas bendradarbiauti su savivaldybės administracijos tarnautojais,
įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą,
savivaldybės jaunimo reikalų komisija, regionine Jaunimo reikalų taryba, jaunimo
organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis;
 informuoti savivaldybės jaunimo organizacijas apie Jaunimo reikalų tarybos prie
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas
programas ir Europos Sąjungos programą „Jaunimas“;
 konsultuoti jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir atskirus asmenis apie
projektų Jaunimo reikalų tarybai prie Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai ir
kitiems fondams ir savivaldybės remiamoms programoms rašymą;
 dalyvauti kitų valstybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, atstovaujant jaunimo
politikos klausimus;
 organizuoti mokymus savivaldybės skyrių darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs
su jaunimo veikla;
 organizuoti mokymus jaunimo organizacijų atstovams;
 dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose ir mokymuose;
 koordinuoti rajono mokinių savivaldos veiklą.

10

Rokiškio rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašymas iš dalies atitinka Pavyzdinį savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą7, tačiau jaunimo reikalų koordinatorei yra
priskirta kitų, tiesiogiai su jaunimo politika nesusijusių, funkcijų:
 Švietimo skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoti kitus skyriaus specialistus bei vykdyti
kitus vedėjo, administracijos direktoriaus nurodymus pagal skyriaus kompetenciją;
 koordinuoti ugdymo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų, bendrosios praktikos
slaugytojų darbą;
 koordinuoti mokinių nemokamo maitinimo organizavimą rajono bendrojo lavinimo
mokyklose.
 koordinuoti vasaros poilsio organizavimą savivaldybėje, sveikos gyvensenos ir
prevencinių programų įgyvendinimą ugdymo įstaigose.
Su JP įgyvendinimu nesusijusios funkcijos sudaro mažiau negu trečdalį JRK vykdomos veiklos.
Pastebėtina, kad JRK pareigybės aprašyme nėra išskiriamos šios Pavyzdiniame savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme numatytos JRK funkcijos:
 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje
(7.3 punktas);
 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų
rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje (7.4 punktas);
 teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių paslaugų
plano rengėjams (7.6 punktas);
 teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir
centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos,
jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas);
 organizuoti savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius
jaunimo politikos klausimais, siekiant, kad savivaldybės jaunimo politika būtų tinkamai
įgyvendinama (7.11 punktas);
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su
Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
savivaldybėje klausimais (7.14 punktas);
 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16 punktas);
 inicijuoti ir įgyvendinti gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės
jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims (7.17 punktas).
Kaip buvo minėta anksčiau, JRK yra pavaldi ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet
struktūrinio padalinio vedėjui. Taigi, JRK pareigybės aprašymo nuostata dėl JRK pavaldumo
neatitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo
nuostatos.
JRK 2011-2012 m. veiklos prioritetinės kryptys atitinka pagrindinius Rokiškio rajono
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metų programos uždavinius:
 skatinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, sudarant
sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai asmenybei;
 skatinti mokinių ir studentų savivaldų dalyvavimą jaunimo veikloje;
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Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1137.
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skatinti įvairių jaunimo grupių, subkultūrų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo
įsitraukimą, dalyvavimą ir užimtumą pozityvia veikla;
plėsti jaunimo informavimo apie jaunimo politiką galimybes ir būdus;
skatinti jaunimo organizacijų, savivaldybės ir kitų įstaigų partnerystę įgyvendinant
savivaldybės, nacionalinio ir tarptautinio lygmens programas;
sudaryti sąlygas jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims dalyvauti mokymuose
neformalaus ugdymo srityje, užtikrinti mokymų prieinamumą bei kokybę;
skatinti jaunimo situacijos tyrimų įvairovę, kokybę ir duomenų apie jaunimo situaciją
prieinamumą visuomenei;
skatinti ir remti inovatyvias jaunų žmonių idėjas ugdant jaunimo verslumą.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai JRK teikia įvairius pasiūlymus. 2007-2011 m. JRK
pateikė pasiūlymus, įtakojusius šiuos savivaldybės tarybos sprendimus:
 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2008-2010
metams patvirtinimo“ (2007 m. gruodžio 7d. sprendimas Nr. TS-13.188);
 „Dėl Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centro pertvarkymo į viešąją įstaigą Rokiškio
jaunimo centrą“ (2008 m. liepos 25 d. sprendimas Nr. TS-7.144);
 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų
prevencijos ir kontrolės 2009-2011 m. programos patvirtinimo“ (2008 m. spalio 31 d.
sprendimas Nr. TS-10.189);
 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. TS-12.175
„Dėl Rokiškio rajono jaunimo reikalų komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo ir
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. 162 „Dėl
Rokiškio rajono jaunimo reikalų komisijos steigimo“ panaikinimo“ (2009 m. balandžio
24 d. sprendimas Nr. TS-5.104);
 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Rokiškio jaunimo centrui“ (2009 m. spalio 30 d.
sprendimas Nr. TS-12.196);
 „Dėl viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro įstatų papildymo“ (2009 gruodžio 30 d.
sprendimas Nr. TS-14.232);
 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. TS-3.51 „Dėl
Nusikaltimų prevencijos ir narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo
(2010 m. liepos 16 d. sprendimas Nr. TS-7.108);
 „Dėl Rokiškio rajono nusikaltimų prevencijos ir narkotikų kontrolės komisijos 2009
metų veiklos ataskaitos“ (2010 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. TS-2.26);
 „Dėl Rokiškio rajono Jaunimo reikalų tarybos 2009 metų veiklos ataskaitos“ (2010 m.
vasario 26 d. sprendimas Nr. TS-2.24);
 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės kasmetinės gamtos švarinimo akcijos „Darom“
koordinavimo komisijos sudarymo“ (2010 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. MV-7);
 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metų
programos8 patvirtinimo“ (2011 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. TS-1.12);
 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos 2011-2014
metams patvirtinimo“ (2011 m. lapkričio 18 d. sprendimas Nr. TS-15.213).
Savo kompetencijos klausimais jaunimo reikalų koordinatorė yra įtraukta į šias darbo grupes bei
komisijas:
 Rokiškio rajono vaikų ir jaunimo socializacijos programos koordinavimo komisija;
 Rokiškio rajono nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija;
 Rokiškio rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija;
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Visos ilgalaikės (jaunimo, socializacijos, prevencinė) jaunimo ir su jaunimo veikla susijusios programos
įtrauktos į savivaldybės strateginį planą pagal atitinkamus prioritetus.
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Rokiškio rajono savivaldybės kasmetinės gamtos švarinimo akcijos „Darom“
koordinavimo komisija;
Rokiškio rajono kultūros ir turizmo taryba.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, galima teigti, kad Rokiškio rajono savivaldybėje sudarytos geros prielaidos
sėkmingai įgyvendinti jaunimo politiką:
 pirma, sudaryta pakankama teisinė bazė, priimti svarbiausi savivaldybės jaunimo
politiką reglamentuojantys dokumentai;
 antra, dirba pakankamas skaičius savivaldybės institucijų, tarnautojų ir jaunimo
organizacijų;
 trečia, sėkmingai ir efektyviai dirba JRK.
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP
įgyvendinimui
plėtrai per planavimą ir institucinius mechanizmus
(1 Metodikos indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir planavimo
Patvirtinta itin detali
Nepatvirtinta
Apsvarstyti, ar
dokumentai,
Rokiškio rajono
jaunimo politikos
savivaldybėje pakanka
reglamentuojantys jaunimo savivaldybės jaunimo
koncepcija.
esamų jaunimo
politikos formavimą ir
politikos įgyvendinimo
politiką
įgyvendinimą
2011-2013 metų
reglamentuojančių
programa.
dokumentų.
Apsvarstyti jaunimo
politikos koncepcijos
priėmimo poreikį.
Savivaldybės institucijos,
Veikia JRT, dirba JRK,
Nenustatyta.
Ir toliau tęsti sėkmingą
įstaigos ir valstybės
Rokiškio rajono
jaunimo organizacijų ir
tarnautojai, atsakingi už
jaunimo organizacijų
savivaldybės
jaunimo politikos
sąjunga „Apvalus
bendradarbiavimo
įgyvendinimą
stalas“.
praktiką, į jaunimo
politikos įgyvendinimą
įtraukiant kuo daugiau
jaunų asmenų.
Jaunimo reikalų
Jaunimo reikalams JRK JRK pareigybės
JRK veiklos prioritetus
koordinatoriaus darbo
skiria 100 proc. darbo
aprašymas
turėtų nustatyti JRT.
sąlygos
laiko. JRK yra
Pavyzdinį
JRK metiniai veiklos
iniciatyvi, jos veikla
savivaldybės
planai ir veiklos
yra teigiamai
jaunimo reikalų
ataskaitos turėtų būti
vertinama jaunimo
koordinatoriaus
viešai skelbiami – tai
organizacijų atstovų.
pareigybės
užtikrintų didesnį
aprašymą atitinka
jaunimo
tik iš dalies.
informuotumą apie
jaunimo politikos
įgyvendinimą
savivaldybėje.
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3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti
visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir
įvairių formų mokymąsi dalyvauti9. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje sudarytos sąlygos
užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia yra
tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją
teritoriją;
 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje;
 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje;
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose,
vaikų globos namuose;
 penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją
Rokiškio rajone yra susikūrusios 34-ios kaimo bendruomenės, du bendruomenių centrai –
Antanašės kaimo bendruomenės centras ir Obelių bendruomenės centras. Remiantis vertinimui
surinktais duomenimis, jauni asmenys yra dalies bendruomenių valdybų nariai. Vietos
bendruomenes vienija Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, į kurios savivaldos organus taip pat
yra deleguojamas jaunimo atstovas.
Didžioji dalis Rokiškio rajono jaunimo yra aktyvūs organizuojant vietos renginius ar akcijas,
planuojant ir įgyvendinant projektus. Jaunimui tradiciškai patrauklesnės aplinkos atnaujinimo ir
gražinimo, bendruomenės tarpusavio ryšių stiprinimo ir tarpbendruomeninio
bendradarbiavimo veiklos. Jauni asmenys noriai dalyvauja bendruomenės narių tarpusavio
pagalbos veiklose, inicijuoja socialinės pagalbos akcijas.
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, kad jaunimas Rokiškio rajono
savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių savivaldoje.
Rokiškio rajono vietos veiklos grupės internetiniame puslapyje www.rokiskiovvg.lt pateikiamas
kaimo bendruomenių, į kurių veiklą taip pat yra įsitraukęs jaunimas, sąrašas: Aukštakalnių
kaimo bendruomenė, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo bendruomenė, Bobriškio
kaimo bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Čedasai“, Čivylių bendruomenė, Didsodės kaimo
bendruomenė, Duokiškio kaimo bendruomenė, Jūžintų kaimo bendruomenė, Kalvių kaimo
bendruomenė, Kamajų bendruomenė, Rokiškio rajono Kavoliškio kaimo bendruomenė,
Kazliškio kaimo bendruomenė, Kairelių kaimo bendruomenė, Kriaunų kaimo bendruomenė,
Konstantinavos bendruomenės santalka, Laibgalių bendruomenė, Lailūnų kaimo bendruomenė,
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„Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius
„Jaunimo dalyvavimas“.
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Onuškio kaimo bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Pakriauna“, Panemunėlio miestelio
bendruomenė, Rokiškio rajono Panemunėlio gel. st. kaimo bendruomenė, Pandėlio miesto
bendruomenė, Salų kaimo bendruomenė, Sėlynės kaimo bendruomenė, Rokiškio rajono Skemų
kaimo bendruomenė, Sriubiškių kaimo bendruomenė, Verksnionių kaimo bendruomenė,
Žiobiškio kaimo bendruomenė.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų ir
organizacijų savivaldoje
Remiantis vertinimui surinkta informacija, jaunimas turi galimybę dalyvauti su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje, visgi, dažniau pasitaiko atvejai, kai su jaunimu dirbančių
organizacijų vadovai yra vyresni nei 29 metai, bet dirbti pradėjo dar būdami jaunesni nei 29erių metų. 7 lentelėje pateikiamas su jaunimu dirbančių savivaldybės įstaigų sąrašas.
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios įstaigos
Organizacijos
Organizacija
tipas
Rokiškio Rudolfo Lymano Savivaldybės
muzikos mokykla
biudžetinė įstaiga
Rokiškio choreografijos
Savivaldybės
mokykla
biudžetinė įstaiga
Viešoji įstaiga Rokiškio
Viešoji įstaiga
jaunimo centras
(steigėjas ir
savininkas –
Rokiškio rajono
savivaldybė)

Panemunėlio universalus
daugiafunkcis centras
Pandėlio universalus
daugiafunkcis centras
Juodupės gimnazijos
neformaliojo ugdymo
skyrius
Kamajų Antano Strazdo
gimnazijos neformaliojo
ugdymo skyrius
Obelių gimnazijos
neformaliojo ugdymo
skyrius
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centras
(ir 30 sporto klubų)
Rokiškio kultūros centras

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Veiklos tikslas
Vykdyti išplėstinio muzikinio ugdymo 3 metų
programą.
Vykdyti išplėstinio choreografinio ugdymo 3
metų programą.
Sudaryti sąlygas tenkinti vaikų ir jaunimo
saviraiškos poreikius, ugdant kūrybines
galias ir gebėjimus, tobulinant atviro darbo
su jaunimu veiklos formas bei organizuojant
turiningą laisvalaikį.
Mokyti dailės pagal Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos
rekomenduotas dailės mokyklų programas ir
organizuoti mokinių užimtumą būreliuose
pagal pačių mokytojų paruoštas programas.
Užtikrinti neformalųjį švietimą ir kultūrinę
veiklą, sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus
asmenims tenkinti savo poreikius įvairioje
meninėje, kultūrinėje bei sportinėje veikloje.
Sudaryti sąlygas neformaliojo ugdymo
skyriaus bendruomenės kūrybinei veiklai,
tenkinant mokinių ugdymo, gabumų,
kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos
poreikius, suteikiant meninę brandą,
laiduojant ugdymo tęstinumą meninio
profilio įstaigose.

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Vaikus ir jaunimą ugdyti sportuojant.

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus
grupių kultūros poreikius, išlaikant ir tęsiant
krašto tradicijas, puoselėjant regiono etninę
kultūrą, organizuojant mėgėjiško,
profesionalaus ir kino meno renginius, bei
teikiant įvairias kitas kultūros paslaugas.
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Organizacija
Rokiškio krašto muziejus
ir 11 padalinių rajone

Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo
Keliuočio viešoji
biblioteka ir 37 skyriai
kaimo vietovėse

Organizacijos
tipas
Savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Veiklos tikslas
Kaupti, saugoti, tyrinėti, restauruoti
publikuoti ir populiarinti Rokiškio krašto
materialinį ir dvasinį paveldą bei istorijos
vertybes.
Įvairiomis edukacinėmis formomis ugdyti
jaunosios kartos tautinę, pilietinę savimonę.
Organizuoti savivaldybės gyventojų
bibliotekinį informacinį aptarnavimą.
Organizuoti tyrimus, dalyvauti įvairiose
bibliotekos plėtros programose.

Organizuoti valstybines, kalendorines
šventes, jubiliejinių datų minėjimus, įvairias
parodas ir pažintines ekskursijas, laisvalaikio
(poilsio, pramoginius, edukacinius bei kitus)
ir mėgėjų meną populiarinančius renginius,
mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių
veiklą, etninę kultūrą.
Tenkinti sociokultūrinius bendruomenių,
vaikų ir jaunimo estetinius ir meninius
poreikius.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Rokiškio rajono kaimo
kultūros centrai
seniūnijose

Savivaldybės
finansuojami
kultūros
darbuotojų etatai
seniūnijose

Daugiau negu pusės apklausos dalyvių nuomone, jaunimas Rokiškio savivaldybėje turi
galimybes dalyvauti vietos bendruomenių ir rajone veikiančių, su jaunimu dirbančių, įstaigų
savivaldoje.
Tai, kad jaunimas turi galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje,
patvirtino ir JRK. Šių organizacijų sąrašas pateikiamas 8 lentelėje.
8 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos
Organizacijos
Organizacija
tipas
34 kaimo bendruomenės ir 2 Pilietinė
bendruomenių centrai
Rokiškio dziudo ir sambo
Sportinė
klubas „Torris“
Sporto klubas „Obeliai“
Sportinė
Rokiškio jaunųjų ledo
Sportinė
ritulininkų klubas „Sparta“
Rokiškio rajono Tinklinio
Sportinė
sporto klubas „Senas
Grafas“
Lietuvos skautijos padalinio
Pilietinė
Panevėžio kraštas, Kriaunų
„Jurgio Kairio“ skautų
draugovė
Rokiškio rajono jaunųjų
ūkininkų asociacija

Pilietinė
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Veiklos tikslas
Tenkinti vietos gyventojų poreikius ir
įgyvendinti iškeltus tikslus.
Vaikus ir jaunimą ugdyti sportuojant.

Ugdyti jaunus žmones, siekiant jų kaip
individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės,
nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės
narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio
ir dvasinio potencialo išraiškos.
Žemdirbiško rajono vaikus sudominti žemės
ūkio specialybėmis, mokyti atlikti žemės
ūkio tiriamąją veiklą, pratinti dirbti, pažinti

Organizacija

Organizacijos
tipas

Rokiškio rajono Literatų
klubas „Vaivorykštė“

Meninė

Rokiškio muzikos klubas
Lietuvos Raudonasis Kryžius
Rokiškio skyrius

Meninė
Socialinė

Panevėžio apskr. šaulių 5-a
rinktinė, Rokiškio 4,9,12 ir
Pandėlio 13 kuopos
Lietuvos Tautodailininkų
sąjungos Panevėžio
bendrijos Rokiškio skyrius

Pilietinė

Veiklos tikslas
žemės ūkio darbus ir iš šios veiklos
užsidirbti, puoselėti nacionalinius amatus.
Skatinti literatus burtis į klubą, ieškoti
bendraminčių, sudaryti sąlygas atsiskleisti
žmonių talentams, populiarinti savo kūrybą,
ugdyti ir puoselėti krašto kultūrą, papročius,
literatūrines tradicijas, saugoti ir populiarinti
rajono literatų kūrybinį palikimą,
organizuoti renginius, rengti projektus.
Ugdyti suaugusius, vaikus ir jaunimą.
Vykdyti socialinę, švietėjišką, prevencinę ir
kitas veiklas, siekiant išsaugoti žmogaus
gyvybę ir orumą.
Organizuoti ir vykdyti šaulių mokymus,
kultūrinę veiklą ir sporto renginius.

Meninė

Ugdyti suaugusių, vaikų ir jaunimo
supratimą apie liaudies meną, skatinant
naudotis šiuolaikinio taikomojo liaudies
meno dirbiniais.
Panevėžio krašto
Katalikiška
Vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra
ateitininkai. Pandėlio
ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios
gimnazijos Šv. Onos
širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto
ateitininkų kuopa
jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir
kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę,
kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.
Lietuvos maironiečių
Pilietinė
Dalyvauti kraštotyros stovyklose.
draugija
Organizuoti Baltų vienybės dienas, krepšinio
turnyrus, meninio skaitymo ir
dainuojamosios poezijos konkursus.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

3.3 Jaunimo veikla
Rokiškio rajone veikiančių jaunimo organizacijų sąrašas pateikiamas 9 lentelėje.
9 lentelė. Nevalstybinės jaunimo organizacijos
Organizacijos
Organizacija
Veiklos tikslas
tipas
Rokiškio rajono jaunimo
Pilietinė
Formuoti vietinės jaunimo politikos tikslus,
organizacijų sąjunga
siekti jų įgyvendinimo atstovaujant ir vienijant
„Apvalus stalas“
Rokiškio rajono jaunimą.
Rokiškio Juozo Tūbelio
Pilietinė
Žemdirbiško rajono vaikus sudominti žemės
gimnazijos jaunųjų
ūkio specialybėmis, mokyti atlikti žemės ūkio
ūkininkų ratelio „Ekotiriamąją veiklą, pratinti dirbti, pažinti žemės
Vita“ asociacija
ūkio darbus ir iš šios veiklos užsidirbti, puoselėti
nacionalinius amatus.
Visuomeninė organizacija Pilietinė
Įvairia veikla skatinti mokyklos bendruomenės
„Deimantas“
pilietinį aktyvumą.
Bendruomenė „Ateities
Religinė
Teikti socialinę pagalbą ir organizuoti laisvalaikį
vardan“
vaikams bei jaunimui.
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Organizacija
Visuomeninė organizacija
„Grožio mokykla“

Jaunimo bendrija „Sėlos
Ramuva“
Rokiškio ekologų klubas
„Medeina“

Organizacijos
tipas
Pilietinė

Pilietinė

Veiklos tikslas
Ugdyti lyderio savybes, skatinti jaunus asmenis
atrasti ir išreikšti save vadovaujantis
žmogiškomis vertybėmis. Organizuoti ir vykdyti
jaunimo projektus, mokymus, renginius.
Propaguoti etnokultūrinę veiklą.

Ekologinė

Savarankiškai, kartu su mokyklos
bendruomene, atidžiau ir rūpestingiau pažvelgti
į aplinką, puoselėti ją, ugdyti kūrybines ir
menines raiškos formas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Be įsitraukimo į šiame skyriuje išvardintų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas,
Rokiškio jaunimas taip pat buriasi ir į neformalias grupes. Jų sąrašas pateikiamas 10 lentelėje.
10 lentelė. Neformalios jaunimo grupės
Neformalios jaunimo grupės
Jaunųjų lyderių klubas
Shuffle šokių grupė „Addicted to Hardstyle“
Jaunimo grupė „Ragace“
DJ klubas „Hawanna“
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, Rokiškio savivaldybės jaunimui pakanka
galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje. Tuo tarpu, apklausoje dalyvavusių
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, veiklos pakanka, tačiau
galimybes joje dalyvauti turi tik dalis jaunimo (2 pav.). Su tuo sutinko ir savivaldybės
administracijos atstovai – Rokiškio rajonas yra kaimiškas, didelė dalis jaunimo gyvena
atokesnėse vietovėse, o patrauklios erdvės jaunimui yra Rokiškio miesto ir rajono miestelių
centruose.
2 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Atsakymų
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=5

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

60%

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti
veikloje

20%

Tokios veiklos labai mažai

20%

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
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Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad siekiant padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje, jaunimui patrauklias erdves kaimo bendruomenėse, reikėtų kurti
arčiau gyvenamosios vietos. Be to, turi būti teikiama daugiau visiems prieinamos informacijos
apie jaunimui skirtus renginius ir pagal galimybes skiriama daugiau lėšų, vykdant informacijos
sklaidą ir populiarinant jaunimo veiklą rajone.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo
įstaigose, vaikų globos namuose
Rokiškio rajono savivaldybėje veikia 25 formaliojo švietimo įstaigos. Pusėje iš jų veikia jaunimo
savivalda (11 lentelė). Formalaus švietimo įstaigose moksleiviai į savivaldą dažniausiai įsitraukia
būdami mokyklų tarybų nariais. Neformaliojo švietimo paslaugas teikia 9 įstaigos, kurių visų
savivaldoje dalyvauja ir jaunimo atstovai. Jauni žmonės taip pat dalyvauja rajone veikiančių
globos namų savivaldoje.
11 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
Švietimo įstaigos tipas
skaičius
savivalda, skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
25
15 (visose pagrindinėse, vidurinėse
mokyklose ir gimnazijose)
Organizacijos, teikiančios neformalaus
9
9
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Mokinių savivaldai stiprinti per pastaruosius keletą metų buvo įgyvendinta keliolika projektų
(12 lentelė). Be to, savivaldybės administracija organizuoja mokymus formaliojo ir neformalaus
švietimo įstaigų vadovams.
12 lentelė. Savivaldos stiprinimo projektai
Savivaldybėje įgyvendinta projektų ir
Metai
programų, skirtų mokinių ir studentų
savivaldai stiprinti, skaičius
2008
9 (Vaikų ir jaunimo socializacijos programa)
5 (Jaunimo programa)
2009
4 (Vaikų ir jaunimo socializacijos programa)
3 (Jaunimo programa)
2010
2011
1 (Jaunimo programa).
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Dalyvių
skaičius

Skirtos lėšos,
Lt

1300

20400

500
800
350
200

5800
3000
3500
900

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Jaunimo atstovai į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus įsitraukia per savivaldybės Jaunimo
reikalų tarybos veiklą. JRT yra sudaryta pariteto, t.y. lygiateisės partnerystės principu – be 6
savivaldybės deleguotų atstovų, į jos sudėtį įeina šeši Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos
„Apvalus stalas“ deleguoti atstovai.
Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas:
 renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės
institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir
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rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės
administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo
politikos kokybės vertinimą;
teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl
jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir
tvarkos;
analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia
pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su
užsienio šalių institucijomis;
ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

2011 metams JRT sau iškėlė šiuos veiklos tikslus:
 skatinti jaunimo dalyvavimą, formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, sudarant
sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai asmenybei;
 skatinti įvairių jaunimo grupių, subkultūrų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo
įsitraukimą, dalyvavimą ir užimtumą pozityvia veikla;
 skatinti jaunimo organizacijų, savivaldybės ir kitų įstaigų partnerystę įgyvendinant
savivaldybės, nacionalinio ir tarptautinio lygmens programas;
 skatinti ir remti inovatyvias jaunų žmonių idėjas ugdant jaunimo verslumą.
Jaunimo politikos įgyvendinime taip pat aktyviai dalyvauja RJOS AS – deleguoja jaunimo, t.y.
vienijamų jaunimo organizacijų atstovus į JRT. 2012 metais Rokiškio jaunimo organizacijų
sąjunga „Apvalus stalas“ vienijo 6 rajone veikiančias jaunimo organizacijas: VO „Deimantas“,
jaunimo bendriją „Sėlos Ramuva“, VO „Grožio mokykla“, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos
Jaunųjų ūkininkų ratelį „Eko-Vita“, bendruomenę „Ateities vardan“, Lietuvos blaivybės
draugijos „Baltų ainiai“ Rokiškio skyrių. Nuo 2009 m. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga
„Apvalus stalas“ yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė stebėtoja, taip pat turi savo
deleguotą atstovą Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) regioninių reikalų komitete.
Pagrindiniai RJOS AS veiklos tikslai:
 gerinti jaunimo organizacijų veiklos sąlygas;
 skatinti jaunimo iniciatyvas;
 teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo ir
jaunimo organizacijų problemas;
 koordinuoti jaunimo organizacijų vienijimąsi, bendradarbiavimo, informacijos keitimosi
srityje;
 telkti jaunimo organizacijas bendroms problemoms spręsti;
 vystyti tarptautinius ryšius.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad jaunimas turi galimybes
dalyvauti savivaldybės sprendimų priėmimo procese. Apklausos dalyviai, paklausti, ar dalyvauja
savivaldybėje vykstančiuose posėdžiuose, nurodė juose dalyvaujantys bei teikiantys pasiūlymus
dėl jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai ar kitoms savivaldybės
institucijoms.
Jaunimas turi galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir tomis
galimybėmis naudojasi. Be to, jaunimo atstovai įtraukti į savivaldybėje veikiančių komisijų ir
darbo grupių sudėtį (13 lentelė).
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13 lentelė. Jaunimo atstovai - savivaldybėje veikiančių komisijų nariai
Jaunimo atstovų
skaičius komisijose
6
2

Komisija, taryba
Rokiškio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba
Rokiškio rajono vaikų ir jaunimo socializacijos programos
koordinavimo komisija
Rokiškio rajono nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
Rokiškio rajono Vietos veiklos grupė
Rokiškio rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija
Rokiškio rajono švietimo reikalų taryba
Rokiškio rajono studijų rėmimo fondo komisija
Rokiškio rajono savivaldybės kasmetinės gamtos švarinimo akcijos
„Darom“ koordinavimo komisija
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

2
2
1
1
2
4

Remiantis apklausos duomenimis, jaunimo organizacijos su JRK bendradarbiauja vykdydamos
bendras veiklas, įgyvendindamos bendrus projektus, taip pat vyksta abipusis apsikeitimas
informacija, bendradarbiaujama teikiant pasiūlymus savivaldybei (3 pav.).
3 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=5

Įgyvendina projektus

80%

Gauna informaciją

40%

Teikia informaciją

40%

Teikia pasiūlymus

40%

Kita

40%

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, jog jie dalyvauja savivaldybės tarybos
posėdžiuose sprendžiant su jaunimu susijusius klausimus, teikia savo pasiūlymus. Jaunimo
atstovai pažymėjo, kad į jų nuomonę yra atsižvelgiama – pavyzdžiui, buvo atsižvelgta į siūlymą į
socialinius projektus įtraukti kuo daugiau socialiai remtinų vaikų bei vaikų, augančių mažas
pajamas turinčiose šeimose.
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4 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=5
Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos
tobulinimo

4,0

Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008
m.
Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai
nuo 2008 m.
Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą
priimant sprendimus dėl
veiklos, susijusios su jaunimu

3,8

3,6

3,4

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis galima teigti, kad nuo 2008 m. jaunimo
organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje padidėjo, taip pat padidėjo
jaunimo organizacijų aktyvumas siekiant savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių
(4 pav.). Savivaldybės administracijos atstovai dabartinį, t.y. išaugusį jaunimo aktyvumo lygį
vertino gerai – keturiais balais iš penkių galimų. JRK nuomone, rajono jauni žmonės yra
pakankamai aktyvūs ir kompetentingi, tereikia tik sudaryti sąlygas jiems dalyvauti. Pvz., mokinių
atstovai noriai dalyvauja visų tipų formaliojo švietimo įstaigų savivaldoje.

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Rokiškio rajono savivaldybės
jaunimo politiką yra gerai užtikrintas:
 pirma, jaunimas turi visas galimybes dalyvauti JRT veikloje;
 antra, jaunimas dalyvauja daugumos su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje;
 trečia, jaunimas dalyvauja tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo įstaigų
savivaldoje;
 ketvirta, pats jaunimas aktyviai dalyvauja organizacijų veikloje.
14 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Jaunimas dalyvauja
Nenustatyta.
Plėsti veiklą periferijoje ir /
dalyvavimas
vietos
arba gerinti sąlygas ir
savivaldoje pagal
bendruomenių,
galimybes atokiau
gyvenamąją
vietos organizacijų
gyvenančiam jaunimui
teritoriją
savivaldoje.
dalyvauti savivaldoje bei
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Jaunimo
dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)
Jaunimo
dalyvavimas su
jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje
Jaunimo veikla

Jaunimo savivalda
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigose,
vaikų globos
namuose
Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius
Stipriosios sritys
Dauguma
organizacijų narių bei
valdybos narių yra
jauni žmonės.

Tobulintinos sritys
Nenustatyta.

Nenustatyta.

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

Savivalda veikia
daugiau negu pusėje
visų švietimo įstaigų,
vykdomi įvairūs
projektai savivaldai
stiprinti.
Dalyvaujama per
savivaldybėje
vykstančius
posėdžius, teikiant
pasiūlymus.

Priimant jaunimui
aktualius sprendimus
dažniausiai dalyvauja
tik patys aktyviausi
jauni žmonės.

23

Rekomendacijos
jaunimo veikloje.

Motyvuoti ir skatinti jaunimą
dalyvauti formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų
savivaldoje.

Stiprinti jaunuolių
kompetencijas, mokyti ir
šviesti apie skirtingas viešosios
politikos sritis, dalyvavimo
galimybes, savivaldybės
prioritetus ir pan.

4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui, aptariama, kiek tai susiję su
jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo
politikos uždaviniais savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama finansinė parama.
Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma kitokios paramos formos.
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansinė parama
Remiantis vertinimui surinkta informacija, nuo 2008 m. lėšų poreikis bei kreipimųsi dėl
finansinės paramos skaičius nepakito. Skirstydama finansinę paramą jaunimo veikloms Rokiškio
rajono savivaldybė kasmet atsižvelgia į vidutiniškai apie 90 proc. jaunimo organizacijų ir 70
proc. neformalių grupių prašymų.
15 lentelė. Savivaldybės administracijos skiriamos lėšos
Su jaunimu
Metai
Jaunimo organizacijoms
dirbančioms
organizacijoms
2009
6500
10000
2010
1000
3000
2011
3500
3600
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Neformalių grupių
iniciatyvoms
1500
0
900

16 lentelėje pateikiama informacija apie savivaldybės skirtas lėšas neformalių jaunimo grupių
projektams bei jaunimo centrams ir atviroms erdvėms prižiūrėti.
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Finansuotų
organizacijų
skaičius

Lėšos, Lt

Neformalių jaunimo
grupių finansuotų
projektų skaičius ir
6
7300
6
7500
0
jiems skiriamos lėšos iš
savivaldybės biudžeto
Lėšos skirtos jaunimo
centrams ar
0
0
58300
atvirosioms erdvėms
steigti ir prižiūrėti
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

2011

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų
skaičius

Lėšos, Lt

Finansuotų
organizacijų
skaičius

Lėšos, Lt

Programos

Finansuotų
organizacijų
skaičius

16 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės administracijos skirtas finansavimas
2008
2009
2010

0

3

1700

55500

0

46400

17 lentelėje pateikiamas finansuotų jaunimo ir jaunimui skirtų projektų skaičius 2008-2011
metais.

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Jaunimo organizacijų
1
0
3
0
2
projektai
Jaunimui skirtų organizacijų
13
0
8
0
3
projektai
Neformalių jaunimo grupių
6
0
6
0
0
projektai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Organizacijos

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

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

0

3

0

0

5

0

0

3

0

Į klausimą, ar naudojasi savivaldybės teikiama finansine parama, dauguma apklausos dalyvių
atsakė teigiamai (60 proc. atsakiusių), dažniausia naudojimosi paskirtis – projektų finansavimas.
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai paramos skirstymo mechanizmo veikimu yra
patenkinti daugiau nei vidutiniškai – tiek paramos skyrimo atitikimas organizacijos poreikiams,
tiek finansinių paramos sąlygų paprastumas buvo įvertintas maždaug 3,5 balo iš 5 galimų.
5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=5
Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų
organizacijos poreikius

3,5

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

3,5

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

3,3

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Rokiškio rajono savivaldybė lėšų jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų instituciniam finansavimui neskiria, kadangi visos organizacijos
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jau yra įsikūrusios švietimo, kultūros įstaigų ar seniūnijų patalpose ir neatlygintinai gali naudotis
patalpomis, komunalinėmis paslaugomis, kitu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu. Poreikis tokiai
paramai dėl paminėtos priežasties taip pat nėra didelis – nuo 2008 metų į savivaldybės
administraciją dėl paramos buveinei kreipėsi vos trys organizacijos.

4.3 Kitokia parama
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos įgyvendindamos projektus bendradarbiauja
Rokiškio rajono savivaldybe. Paprastai savivaldybės administracija kaip partneris prisideda
skirdama dalinį finansavimą. 18-20 lentelėse pateikiama informacija apie savivaldybės suteiktą
paramą per 2005-2011 m. laikotarpį. 18 lentelėje nurodomas per pastaruosius trejus metus
įgyvendintų projektų skaičius.
18 lentelė. 2005-2010m. jaunimo įgyvendintų projektų skaičius
Įgyvendintų projektų skaičius pagal finansavimo šaltinius
Metai
Savivaldybės
ES programos „Veiklus
JRD lėšomis
lėšomis
jaunimas“ lėšomis
2005
17
4
1
2006
14
2
1
2007
19
3
3
2008
24
4
2
2009
17
2
2
2010
5
2
3
2011
11
1
5
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Iš viso projektų
22
17
25
30
21
10
17

19 lentelėje nurodomas 2005-2011 metais įgyvendintuose jaunimo projektuose dalyvavusių
asmenų skaičius.
19 lentelė. Dalyvių skaičius jaunimo projektuose 2005-2010m.
Dalyvių skaičius programose
Metai
ES programa „Veiklus
Savivaldybės
JRD
jaunimas“
2005
805
500
2000
2006
1075
500
2000
2007
1758
800
2300
2008
1500
980
200
2009
730
300
100
2010
200
1200
2200
2011
1586
589
3100
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Iš viso dalyvavo
jaunų asmenų
3305
2607
4500
2680
1130
3600
5275

20 lentelėje pateikiama informacija apie įgyvendintiems projektams skirtą finansinę paramą.
20 lentelė. 2005-2010m. jaunimo projektams įgyvendinti panaudotos lėšos
Panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Lt)
Metai
ES programa „Veiklus
Savivaldybė
JRD
jaunimas“
2005
10,0
7,5
20,0
2006
14,2
9,5
20,0
2007
20,0
14,6
80,0
2008
20,0
21,6
174,0
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Iš viso
panaudota lėšų,
tūkst. Lt
37,5
43,7
114,6
215,6

Panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Lt)
ES programa „Veiklus
Savivaldybė
JRD
jaunimas“
2009
18,0
16,3
345,0
2010
4,0
18,6
526,5
2011
8,0
13,0
228,4
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Metai

Iš viso
panaudota lėšų,
tūkst. Lt
379,3
604,5
249,4

Savivaldybės administracija jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms taip pat padeda
užmegzti tarptautinius ryšius. Nuo 2008 m. savivaldybės administracijos lėšomis įgyvendinta 50
mokymų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir specialistų, dirbančių su
jaunimu, kvalifikacijai tobulinti. VšĮ Rokiškio jaunimo centro įgyvendinamam Latvijos-Lietuvos
programos projektui, skirtam pastato renovacijos ir patalpų remontui, 2012 m. savivaldybė
skyrė daugiau nei 40 tūkst. litų.
Keturios iš penkių apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad be savivaldybės skiriamos
paramos, lėšų veiklai gaunančios dar ir iš 2% gyventojų pajamų mokesčio.
6 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=5
Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

80%

Vietos savivaldos institucijos
(savivaldybės)

60%

Šalies valdžios institucijų

40%

ES struktūrinės paramos fondų

20%

Iš organizacijos nario mokesčio

20%

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:
 pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais išlieka
gan apibrėžta ir stabili;
 antra, organizacijos naudojasi ir kitais nei savivaldybės administracijos parama lėšų
gavimo šaltiniais.
21 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė parama Aukštas patenkinamų
Jaučiamas lėšų
Savivaldybėje reikėtų
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Parama jaunimui
(3 Metodikos
indikatorius)

Materialinė
parama

Kitokia parama

Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai
Stipriosios sritys
prašymų finansuoti
procentas.
Suteikiama galimybė
neatlygintinai naudotis
savivaldybei
priklausančiomis
patalpomis, biuro įranga
ir kitu ilgalaikiu turtu.
Bendrafinansuojami
jaunimo projektai.
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Tobulintinos sritys
trūkumas.
Nenustatyta.

Nenustatyta.

Rekomendacijos
skatinti filantropinę
paramą jaunimui,
pavyzdžiui verslo įmonės ar
žymesni asmenys galėtų
būti kviečiami prisidėti
įgyvendinant jaunimui
skirtus projektus, už tai
skiriant tam tikrą
įvertinimą.

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

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Rokiškio rajono savivaldybės administracija sistemingų jaunimo mokymo ir konsultavimo
poreikių neatlieka, bet tokius tyrimus yra bent kartą vykdę beveik pusė apklausoje dalyvavusių
jaunimo organizacijų. Mokymo ir konsultavimo poreikių tyrimus atlieka RJOS AS ir VšĮ „Rokiškio
jaunimo centras“.
Savivaldybės administracija organizuoja ir finansuoja jaunimui skirtus mokymus ar
konsultavimą, tačiau tiksli apskaita nėra vedama, todėl vertinimo metu nepavyko nustatyti, kiek
tokių mokymų buvo atlikta per pastaruosius trejus metus. 2012 m. buvo įvykdyta maždaug 20
jaunimo neformalaus mokymo ar konsultavimo projektų.

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindiniai su jaunimu savivaldybėje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo
dalyvavimas“ išvardintų organizacijų ar klubų vadovai. Atlikti interviu parodė, kad šie asmenys
yra pakankamai iniciatyvūs ir aktyvūs ne vien organizuojant ir vykdant jaunimo neformalaus
ugdymo veiklas, bet ir identifikuojant rajono jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo būdų.
Savivaldybės administracija yra suinteresuota, kad su jaunimu dirbantys asmenys tobulintų
savo kvalifikaciją ir įgytų naujų kompetencijų. 2008-2011 m. savivaldybės administracijos
iniciatyva buvo suorganizuota ir savivaldybės lėšomis finansuota bent po tris su jaunimu
dirbančių asmenų mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginius. Tiesa, dėl savivaldybės
finansinės padėties šių renginių skaičius ilgainiui mažėjo.

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Rokiškio rajono savivaldybėje yra trys jaunimo neformalaus mokymo paslaugas teikiančios
organizacijos. Informacija apie jas pateikiamas 22 lentelėje.
22 lentelė. Organizacijos, teikiančios neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas
jaunimui
Organizacijos
Neformalaus mokymo, konsultavimo temos
Organizacija
tipas
ir pobūdis
Rokiškio rajono jaunimo
Pilietinė jaunimo  Mokymai „Motyvacija. Pokyčiai“;
organizacijų sąjunga
organizacija
tarptautinis projektas „Tėvo gitara“;
„Apvalus stalas“
 komandos formavimo mokymai;
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Neformalaus mokymo, konsultavimo temos
ir pobūdis
 mokymai “Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose“ ir kt.
Visuomeninė organizacija Pilietinė jaunimo  „Mokymai žaliems“;
„Grožio mokykla“,
organizacija
 mokymai „Organizacija + Aš“;
www.lyderiai.net
 komandos formavimo mokymai;
 „Žalių „lipukų“ akcija!“.
VšĮ „Rokiškio jaunimo
Viešoji įstaiga
 Tarptautinių jaunimo mainų įsivertinimo
centras“
seminaras;
 socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimas
„Karštas klausimas“;
 mokymai-stovyklos „Dalyvauk aktyviai
2010";
 jaunimo susitikimas „Raktas į sėkmę“ ir kt.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Organizacija

Organizacijos
tipas

Daugiau negu pusės apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone,
savivaldybėje neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, nepakanka. Tiek
neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumas, tiek jų kokybė ir buvo įvertinti vidutiniškai –
trimis balais iš penkių galimų.
Daugumos apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų teigimu, jų organizacija pati
bent kartą yra vykdžiusi mokymus jaunimui. Paklausti apie taikomus neformalaus ugdymo
metodus, jie įvardijo specialių žinių ar įgūdžių nereikalaujančius metodus – aktyvų dalyvavimą ir
neformalų bendravimą bei grupinius metodus.
7 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=5

Aktyvų dalyvavimą

100%

Neformalų bendravimą

80%

Grupinius metodus

60%

Mokymąsi iš patirties

40%

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, neformalaus ugdymo situacija Rokiškio rajono savivaldybėje yra vidutiniška –
nors yra neformalaus ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų, stinga savivaldybės
administracijos indėlio ne vien tik skiriant finansavimą, bet ir gerinant neformalaus ugdymo
paslaugų prieinamumą, pasirinkimą ir kokybę.
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23 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai
mokymai ir konsultavimas
veikianti jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Savivaldybė
Vidutiniškas
Atsižvelgiant į
konsultavimas
organizuoja ir
neformalaus
savivaldybės
finansuoja jaunimui ugdymo paslaugų
administracijos finansines
skirtus mokymus ar prieinamumas ir
galimybes, neformaliam
konsultavimą.
kokybė.
švietimui turėtų būti dar
geriau išnaudojamos
nacionalinio projektinio
finansavimo galimybės,
potencialiai jungiantis su
kitomis savivaldybėmis.
Asmenys, dirbantys su
Rajono
Tam tikrų temų/
Savivaldybės
jaunimu
bendruomenėse
dalykų mokymų su administracija turėtų skirti
yra bent po keletą
jaunimu
dėmesio su jaunimu
iniciatyvių asmenų, dirbantiems
dirbantiems asmenims ir
kurie dirba su
asmenims stygius.
atokesniuose regiono
jaunimu.
kaimuose. Šiuos asmenis
identifikuoti, burti į klubą,
mokyti, inicijuoti juos
vienijančius ir su jų veikla
susijusius projektus.
Jaunimo neformalaus
Nenustatyta.
Veiklos įvairovės
Gerinti neformalaus
ugdymo padėtis
bei finansavimo
mokymo paslaugų
trūkumas.
prieinamumą. Didinti
teikiamų paslaugų
įvairovę, atsižvelgiant į
realius jaunų asmenų
poreikius.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla;
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai internetinėje erdvė ir vietinėje žiniasklaidoje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Apie jaunimo klausimų svarstymą savivaldybės administracija informuoja RJOS AS priklausančias
organizacijas, rajone veikiančias neformalias jaunimo grupes ir su jaunimu dirbančias
savivaldybės institucijas. Tai dažniausiai daroma pasitelkiant visus įmanomus informavimo
kanalus – informacija pateikiama savivaldybės puslapyje, el. paštu, teikiant informaciją spaudoje,
per informacinius renginius, plakatais ir skrajutėmis, pristatant jaunimo politiką įvairiuose
renginiuose bei neformaliais kanalais.
Šie informavimo kanalai priimtini ir organizacijoms, kurioms informacija teikiama – apklausoje
dalyvavusių jų atstovų nuomone, patogiausia informaciją iš savivaldybės administracijos gauti
elektroniniu paštu arba susirasti ją savivaldybės internetiniame puslapyje.
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai minėjo, kad iš savivaldybės administracijos
dažniausiai gauna informaciją apie projektų finansavimo galimybes, jiems aktualius renginius.
Rečiau gaunama informacija apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui
aktualiais klausimais.
8 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytas sritis.
Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai).
N=5

Projektų finansavimo galimybes

100%

Jaunimui aktualius renginius

100%

Savivaldybės įgyvendinamus projektus
jaunimui

80%

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui aktualiais
klausimais

60%

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
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9 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne
savivaldybės administracijos atstovai). N=5

Informacijos apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus sprendimus
jaunimui aktualiais klausimais,

60%

Informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui,

20%

Informacijos apie jaunimui aktualius
renginius

20%

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis galima teigti, kad informacijos jaunimui, ypač tam,
kuris domisi, tikrai pakanka. Jaunimo informuotumo tyrimai savivaldybėje yra vykdomi kartą per
2-5 metus. Pagrindinė siekiamybė, užtikrinsianti dar geresnę informacijos sklaidą - kad visos
jaunimo organizacijos turėtų savo internetinius puslapius.

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Remiantis apklausos duomenimis, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos apie savo
organizacijų bei kitas jaunimui skirtas veiklas informaciją rajono jaunimui dažniausiai teikia savo
internetinėse svetainėse ir neformaliais kanalais.
10 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos
atstovai). N=5
Neformaliais kanalais

80%

Savo internetinėje svetainėje

80%

Vietinėje spaudoje

40%

Plakatais ir skrajutėmis

40%

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose
svetainėse

40%

El. paštu

20%

Per informacinius renginius

20%

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
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Apie jaunimui skirtą veiklą taip pat pakankamai informuoja savivaldybės administracija –
savivaldybės internetinėje svetainėje yra atskira skiltis jaunimui. Joje pateikiamos aktualios
naujienos, teisinė informacija, jaunimo organizacijų bei kiti kontaktai ir t.t.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Rokiškio savivaldybėje nėra leidžiama atskirų specialiai jaunimui skirtų leidinių, tačiau rajono
laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ yra jaunimo tematika nušviečianti rubrika jaunimui „Plius minus“.
80 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nurodė, kad bendradarbiauja su
žiniasklaida, teikia vietos jaunimui aktualią informaciją. Beveik pusė apklausos dalyvių žinojo,
kad Rokiškio savivaldybėje jaunimui ir jaunimo organizacijoms sudarytos galimybės nemokamai
pristatyti savo vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones.
Paklausti, kaip rajono žiniasklaida atskleidžia jaunimo tematiką, apklausos dalyviai prastai
vertino ir pateikiamos informacijos visapusiškumą, ir aktualumą ar jaunimui aktualių problemų
analizės išsamumą. Visgi, tai rodo ne vien rajono žiniasklaidos nesidomėjimą jaunimo
aktualijomis, bet ir paties jaunimo negebėjimą patraukliai pristatyti savo veiklą.
11 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos
(ne savivaldybės administracijos atstovai). N=5

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo
tematika

2,5

Pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui
skirtos iniciatyvos

2,5

Analizuojamos jaunimo problemos

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
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2,0

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, galima teigti, jog Rokiškio rajono savivaldybėje jaunimo informavimas vykdomas
pakankamai gerai.
24 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo informavimas Naudojami visi informaciniai Galėtų būti
Sistemingai pranešti
apie jaunimo politiką
kanalai.
pateikiama daugiau
naujienas apie
informacijos apie
savivaldybės
vykdomus projektus
svarstomus ir
bei sprendimų
priimtus sprendimus
priėmimą
jaunimo politikos
savivaldybėje.
įgyvendinimo bei
kitais jaunimui
aktualiais klausimais.
Jaunimo veiklos
Naudojami visi informaciniai Ne visos organizacijos Ieškoti įdomesnių,
žinomumas
kanalai.
turi savo internetinius netradicinių
puslapius.
informavimo būdų.
Remti organizacijų
tinklapių kūrimą.
Jaunimo leidiniai ir
Rajoniniame laikraštyje yra
Nepakankamas
Ugdyti jaunimo
erdvė jaunimui
skiltis jaunimui. Sudarytos
pateikiamos
bendradarbiavimo su
vietinėje žiniasklaidoje sąlygos nemokamai skelbti
informacijos
žiniasklaida
savo medžiagą
aktualumas ir
kompetenciją.
žiniasklaidoje.
jaunimo tematikos
analizės gilumas.
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir veiklos
planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės tinklinės
struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys:
 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros;
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir kitų skyrių veikloje;
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas;
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos
prioritetams;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra – Jaunimo reikalų taryba. JRT aktyviai
dalyvauja savivaldybėje svarstant jaunimui aktualius klausimus ir priimant sprendimus. JRT
nariai yra ir jaunimo organizacijų atstovai, kurie taip pat turi galimybę dalyvauti savivaldybės
tarybos posėdžiuose ir ta galimybe naudojasi. Jaunimo atstovai taip pat naudojasi galimybe
teikti savo pastabas, svarstymus bei siūlymus jiems aktualiais savivaldybėje sprendžiamais
klausimais.
Savivaldybėje veikia kelios darbo grupės ir komisijos, kuriose, spręsdami jaunimo klausimus,
bendradarbiauja skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai ir institucijos.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama aktyviai bendradarbiaujant savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams – Švietimo, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio
šalimis, Strateginio planavimo ir investicijų, Socialinės paramos ir sveikatos, Vaiko teisių
apsaugos skyriams.
Įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, be nacionalinių teisės aktų taip pat vadovaujamasi
Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metų programa. Ši
programa yra skirta jaunimo, su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, įstaigų,
dirbančių jaunimo politikos srityje, neformalių jaunimo grupių tikslams ir pozityvioms
iniciatyvoms realizuoti ir įgyvendinti. Svarbu yra tai, kad esminiai jaunimo politikos principai yra
integruoti ir į atskirų administracijos skyrių veiklos planus.
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7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Įgyvendinant jaunimo politiką aktyviai dirba Rokiškio rajono vaikų ir jaunimo socializacijos
programos koordinavimo komisija, Rokiškio rajono nusikaltimų prevencijos ir kontrolės
komisija, Rokiškio rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija, Rokiškio rajono kultūros ir
turizmo taryba. Į šį procesą taip pat stengiamasi įtraukti privataus verslo atstovus bei
nevyriausybinių organizacijų atstovus.
25 lentelė. Skirtingų sričių atstovų įtraukimas į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus
Atstovai
Kaip įtraukiami
Verslo
Vykdant projektus. Įsitraukia kaip partneriai ar rėmėjai.
VO
Vykdant projektus, mokymus, mainų programas. Dalyvauja komisijų ir tarybų
veikloje.
Žiniasklaidos Įsitraukia kaip jaunimo renginių, projektų informaciniai rėmėjai.
Jaunimo
Yra projektų, renginių, akcijų dalyviai.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose:
 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406);
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin., 2010, Nr. 1397112);
 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A168 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653);
 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).
Vykdydama jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metais programą, savivaldybės
administracija vadovaujasi visais aukščiau išvardintais nacionaliniais teisės aktais. JP tikslams
siekti suformuotos ir jaunimo politikos programoje įtvirtintos priemonės yra pakankamos ir
atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.
Vertinant šį kriterijų buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui10. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis galima teigti,

10

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157
patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatoriaus „Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)“ 7.4 temoje „Savivaldybės įgyvendinamų programų bei
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams“ numatytas galimas duomenų šaltinis
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kad Rokiškio rajono savivaldybės įgyvendinamos programos ir priemonės gerai atitinka
nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. Rokiškio rajono savivaldybė įgyvendina šias
nacionalines programas:
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programa;
 Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 metų programa;
 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa 2010-2014m.;
 Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa;
 Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų
programa;
 Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programa
 Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa;
 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi
visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“
ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, Rokiškio rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra
yra Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų pasiūlymai,
kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti;
 antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika,
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į
sektorines politikos sritis;
 trečia, skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai bendradarbiauja vykdant
Jaunimo reikalų tarybos veiklą, organizuoja bendrus renginius, keičiasi informacija.
26 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
politikos integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą
(7 Metodikos indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Aktyvi JRT ir ypač JRK Jaunimo atstovų
Skatinti jaunimą
integruojančios struktūros
veikla.
aktyvumas, ypač
aktyviai
teikiant pasiūlymus. bendradarbiauti su
savivaldybe.
Jaunimo politikos
Parengta jaunimo
Net ir
Plėsti JRT, įtraukiant
integravimas savivaldybės
politikos
įgyvendindami
savivaldybės
strateginiuose
įgyvendinimo 2011tikslines programas, administracijos skyrių
dokumentuose ir įvairių
2013 metais
ne visi skyriai
atstovus. Tai leistų
sričių (kultūros, sporto,
programa, kuri apima išskiria jaunimo
užtikrinti, kad jaunimo
socialinių reikalų ir kt.)
esmines nacionalinės politikos klausimus politikos
veiklų programose,
jaunimo politikos
tarp savo veiklos
įgyvendinimas apimtų
planuose
nuostatas ir yra
prioritetų.
visas jaunimui svarbias
bendrai įgyvendinama
viešosios politikos
skirtingų savivaldybės
sritis.

„Praktiškai išnaudotų nacionalinių ir tarptautinių programų atveriamų galimybių, siekiant spręsti aktualius
savivaldybės jaunimo politikos klausimus, skaičius.“.
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Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas, jaunimo
politikos integralumas
(7 Metodikos indikatorius)

Tarpžinybinių ir
tarpsektorinių
bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas

Savivaldybės įgyvendinamų
programų ir priemonių
atitikimas nacionalinės
jaunimo politikos
prioritetams

Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą
Stipriosios sritys
administracijos skyrių.
Spręsdami jaunimo
klausimus, nuolat
bendradarbiauja
skirtingi savivaldybės
skyriai, pasitelkiamos
kitos institucijos.
Įgyvendinamos
nacionalinės
programos.
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Tobulintinos sritys
Jaunimo
dalyvavimas
svarstant ir
priimant aktualius
sprendimus yra
nepakankamas.
Nenustatyta.

Rekomendacijos
Apsvarstyti galimybes
ir poreikius jaunimo
atstovus įtraukti į jau
veikiančias
tarpžinybines darbo
grupes ir tinklus.
Tęsti ir kitoms
savivaldybėms skleisti
gerąją jaunimo
politikos įgyvendinimo
programos rengimo
praktiką.

8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant
jaunimo politiką savivaldybėje”, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos tobulinimo funkcijai.
Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui, t.
y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra renkami, ar
atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, ar vykdomas
jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į sprendimų
priėmimo procesą;
 ar ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje.
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat atsiskaityti
už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų įgyvendinimo
prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas ir
politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo įrankiu,
galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais11. Pirma, informacija apie
rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, kokią vertę ji
sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba galima
kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, stebėsenos
informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto sudarymo procese ir
padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, informacija apie
personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar kitas politikos
įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, veiklos informacijos
viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis didinimo priemonė. Galiausiai,
stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių institucijos veiklos būdų
paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos patobulinimus. 27 lentelėje
pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo ciklas, kurį galima išskirti į tris
svarbiausius etapus.
 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo,
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas;
 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskirų priemonių vykdymo
tikslingumo vertinimas.

11

Stebėsenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require
Different Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598.
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27 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra.
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir
problemas įgyvendinant naudą visuomenei.
politikos tikslus.
Veikla
Duomenų rinkimas.
Duomenų analizė ir
interpretavimas.
Duomenys imami iš
stebėsenos sistemos ir
renkami papildomai.
Kada
Nuolat.
Kartą per 2 – 3 metus.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių.

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

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

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Rokiškio rajono savivaldybėje nuo 2008 metų kasmet yra atliekami atskirų jaunimo grupių
poreikių tyrimai bei jaunimo padėties analizės atskirose jaunimo politikos srityse. Be to, JRK pati
kasmet apklausia rajono jaunimo organizacijas apie jų veiklą, narius, poreikius. 2011 m.
Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant
projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ savivaldybėje buvo atliktas kompleksinis
jaunimo problematikos savivaldybėse tyrimas.
Remiantis tyrimo metu surinkta informacija, Rokiškio rajono savivaldybėje nėra privačių tyrėjų,
konsultacinių įmonių ar kitų įmonių, kurios galėtų atlikti tyrimus, taigi, didesnės apimties
jaunimo situacijos tyrimus savivaldybėje dažniau atlieka šalies didžiuosiuose miestuose
įsikūrusios įmonės arba nevyriausybinės organizacijos.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Rokiškio rajono savivaldybėje nėra atskiros jaunimo situacijai stebėti skirtos sistemos, tačiau,
remiantis surinkta informacija, savivaldybėje yra renkami tam tikri duomenys apie bendrą
jaunimo situaciją rajone – fiksuojamas jaunimo skaičius savivaldybėje, jaunimo organizacijų
veikla, jų nariai, lėšos, skirtos jaunimo veiklai, įgyvendintų projektų skaičius. Duomenys apie
jaunimo situaciją Rokiškio rajono savivaldybėje yra skelbiami savivaldybės internetiniame
puslapyje. Tokią informaciją apie jaunimą taip pat renka dalis jaunimo organizacijų.
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8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex
ante - išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų – Rokiškio
rajono savivaldybėje jaunimo politikos vertinimas nebuvo atliktas. Galima teigti, kad jaunimo
politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Rokiškio rajono savivaldybėje nėra naudojama
praktika.
Visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, kad vykdo vidinius savo veiklos
įsivertinimus.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad Rokiškio rajono savivaldybėje jaunimo situacijos
stebėsenos duomenys taikomi tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą. Šie duomenys yra
naudojami rengiant savivaldybės planus ir / arba programas.
Labiausiai savivaldybėje pasigendama realių demografinių duomenų, atspindinčių tikrovę ir
pateiktų pagal aktualų suskirstymą – pavyzdžiui, pagal rajono seniūnijas.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastaruosius trejus metus; kokiu pagrindu, kokia informacija remiantis įdiegti šie pokyčiai; kokie
pokyčių diegimo rezultatai suinteresuotųjų šalių požiūriu; ar esama skirtumų lyginant kaip
pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis galima teigti, kad kai kurios per pastaruosius trejus
metus Rokiškio rajono savivaldybėje įdiegtos jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo
naujovės buvo esminės teigiamiems pokyčiams pasiekti. Tokiomis naujovėmis Rokiškio rajono
savivaldybėje laikytina VšĮ Rokiškio jaunimo centro įkūrimas bei Rokiškio rajono savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metų programos parengimas ir patvirtinimas.
Apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai naujove įvardijo Jaunimo reikalų tarybos
sudarymą ir bendradarbiavimą su vietos politikais formuojant bei įgyvendinant jaunimo politiką
rajone.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad nors Rokiškio rajono savivaldybėje nėra atliekami sistemingi,
tęstiniai jaunimo situacijos tyrimai, tam tikra informacija yra renkama tiek savivaldybės
administracijos (centralizuotai), tiek JRK iniciatyva.
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28 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas
tobulinimas ir
informuotos jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos
inovacijos
pastangos ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti.
(5 ir 8 Metodikos
Jaunimo poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į
indikatoriai)
jaunimo poreikius
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Atlikta keletas tyrimų
Savivaldybėje nėra
Ieškoti galimybių atlikti
klausimais vykdytojai. apie jaunimą.
sistemingai jaunimo
tyrimus ir jaunimo
Tyrimų įvairovė,
situacijos tyrimus ar
politikos vertinimus.
kokybė ir
jaunimo politikos
naudingumas
vertinimus
atliekančių
organizacijų.
Duomenys apie
Duomenys apie jaunimo Atskirai jaunimo
Reikėtų sisteminti,
jaunimą
situaciją pateikiami
situacijos stebėsenai skelbti, analizuoti, lyginti
savivaldybės interneto
skirtos sistemos
pamečiui surinktus
puslapyje.
savivaldybėje nėra.
duomenis ir tokiu būdu
juos naudoti sprendimų
priėmimui savivaldybėje.
Jaunimo politikos
Vykdomas šiuo metu.
Nenustatyta.
Reikėtų ieškoti galimybių
įgyvendinimo
atlikti detalų
vertinimas
savivaldybės jaunimo
politikos vertinimą ir šio
vertinimo rezultatus
naudoti priimant
sprendimus.
Tyrimų rezultatų ir
Naudojami rengiant
Savivaldybėje kol kas Esant galimybei, dažniau
kitų duomenų
projektus jaunimui,
neįsitvirtino
atlikti didesnės apimties
panaudojimas
savivaldybės planus.
duomenimis ir
jaunimo situacijos
įrodymais pagrįsta
tyrimus.
sprendimų priėmimo
sistema, renkama
mažai jaunimo
situacijos duomenų,
jie renkami
nesistemingai.
Inovacijų taikymas ir
VšĮ Rokiškio jaunimo
Nenustatyta.
Skirti didesnį dėmesį
plėtra formuojant bei
centro įkūrimas,
jaunimo politikos
įgyvendinant jaunimo jaunimo politikos
įgyvendinimui, aktyviau
politiką
įgyvendinimo 2011-2013
naudoti šiam tikslui ES
metų programos
struktūrinės paramos
patvirtinimas, Jaunimo
galimybes.
reikalų tarybos
sudarymas.
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Rokiškio rajono savivaldybė yra užmezgusi ryšius su kitų šalių jaunimo politiką formuojančiomis
ir įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis. Tokie ryšiai yra užmegzti su Latvija, Lenkija,
Baltarusija, Ukraina, Gruzija, Rusija, Moldavija ir kitomis šalimis.
Savivaldybė vykdo tarptautinius jaunimo politikos srities projektus, savivaldybės atstovai
dalyvauja tarptautiniuose renginiuose.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
29 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su Užmegzti ryšiai su kitų
Nenustatyta.
Kuo geriau išnaudoti
kitomis šalimis
šalių savivaldybių
tarptautinio
jaunimo politikos
institucijomis, kuriuos
bendradarbiavimo
įgyvendinimo
taip pat įgyvendina
galimybes savivaldybės
klausimais
jaunimo politiką.
administracijos
darbuotojų, įskaitant JRK,
bei savivaldybės
institucijų, dirbančių su
jaunimu atstovų
kompetencijai stiprinti ir
susipažinti su gerąja
užsienio šalių patirtimi
sprendžiant jaunimo
problemas, formuojant ir
įgyvendinant jaunimo
politiką.
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10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų.
Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į
Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos įgyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus:
 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo
organizacijų;
 jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms grupėms;
 efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos sprendimas.
Rokiškio rajono savivaldybės atveju gerosios praktikos pavyzdžiu galima vadinti pirmąjį aspektą
atitinkantį precedentą - jaunimo akciją „Laisvei 20“. Ši akcija buvo skirta Sausio 13-osios
įvykiams paminėti. Jos metu susivienijo savivaldybės įstaigos ir visos jaunimo organizacijos, tai
buvo didelio masto, sėkmingai įgyvendintas projektas.
Apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai gerosios praktikos pavyzdžiu vadino trečiąjį
aspektą atitinkantį precedentą - stacionarios vasaros stovyklos įrengimą.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (12 pav.).
12 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis
ir savivaldybės jaunimo situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis
bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika gerai12 apima nacionalinės jaunimo politikos
kryptis.
Remiantis interviu ir apklausose dalyvavusių respondentų nuomone, savivaldybės jaunimo
politika turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:
 jaunimo, baigusio aukštąjį mokslą grįžimui į Rokiškio rajoną skatinti;
 tarptautinei jaunimo veiklai plėtoti;
 jaunimo įdarbinimo galimybėms didinti;
 jaunimo verslumui skatinti.

12

Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastaividutiniškai“ ir „labai gerai“.
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Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į sektorines
politikos sritis, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika.
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra vidutiniškai integruoti į kitas viešosios politikos
sritis – jiems skirta Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013
metų programa. Pagrindinės darbo su jaunimu kryptys yra integruotos į atskirų skyrių veiklos
planus.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Rokiškio rajono savivaldybėje jaunimo
dalyvavimo įgyvendinant jaunimo politiką lygis yra geras. Savivaldybėje yra sukurtas ir
dokumentais reglamentuotas mechanizmas suinteresuotoms šalims, pirmiausia jaunimo
organizacijų atstovams ir su jaunimu dirbančių savivaldybės administracijos skyrių atstovams,
įsitraukti JP įgyvendinimą – savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias
jaunimo organizacijas. Atliekant vertinimą surinkta informacija rodo, kad Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos įgyvendinama jaunimo politika yra vidutiniškai grįsta jaunimo
poreikių nustatymu – savivaldybėje yra atlikti jaunimo situacijos tyrimai, kurių pagrindu
parengta Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 metų
programa.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į
visų jaunimo grupių interesus?
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių
moksleivių, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir
pan. grupių) poreikių stebėsenos. Kita vertus, atskiri savivaldybės administracijos skyriai
atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas, todėl galima teigti, kad įgyvendinant
jaunimo politiką yra vidutiniškai atsižvelgiama į jaunimo grupių interesus. Numatytų jaunimo
politikos priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra vidutinis.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Palyginus su kitomis panašiomis savivaldybėmis, Rokiškio rajono savivaldybėje sukurtos geros
prielaidos jaunimo politikai įgyvendinti: veikia Jaunimo reikalų taryba, JRK jaunimo klausimams
skiria visą darbo laiką. Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo sąlygos. Jaunimo veiklai stiprinti
ir jaunimo politikai įgyvendinti skiriamos santykinai daug lėšų. Jaunimo politikai įgyvendinti
galėtų būti skirta daugiau etatų.
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Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika
savivaldybėje yra rezultatyvi?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
rezultatų, atliekant interviu ir apklausą surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu
mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų
buvo prašoma įvertinti jaunimo politikos pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse:
neformalaus švietimo plėtroje, didinant jaunimo galimybes įsidarbinti, skatinant jaunimo
kūrybiškumą ir verslumą, rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija, užtikrinant
jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę, mažinant jaunimo socialinę atskirtį, skatinant
tarptautinę jaunimo veiklą.
13 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=6
Administracijos atstovai

Kitos organizacijos

Rūpinantis jaunimo sveikata ir
priklausomybių prevencija

4,0
3,6

Jaunimui skirto neformalaus švietimo
plėtroje

5,0
3,2
1,0

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

3,0

Užtikrinant jaunimo
dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

4,0
2,8
4,0

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

2,8

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir
verslumą

4,0
2,6
1,0

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

2,3

Šaltinis: Rokiškio rajono organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, pastarųjų trejų metų Rokiškio rajono
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos rezultatyvumas yra vertintinas gerai. Pastebimi
teigiami pokyčiai jaunimui skirto neformalaus švietimo plėtroje, taip pat savivaldybės pastangos
rūpinantis jaunimo sveikata, vykdant nepriklausomybių prevenciją, skatinant tarptautinę
jaunimo veiklą. Mažiau palankiai vertinami pokyčiai ir savivaldybės pastangos didinant jaunimo
galimybes įsidarbinti, skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą.
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1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
30 lentelė. Atliktų interviu sąrašas
Vardas, pavardė
Pareigos
Aurimas Laužadis
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
švietimo skyriaus vedėjas
Danutė Kniazytė
Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė
Dalia Motejūnaitė
Bendruomenės atstovė
Šaltinis: sudaryta autorių
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