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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 suderintą metodines gaires (toliau 
– Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 
patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos 
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp 
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ 
metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką. 
 
Kokybės vertinimo tikslai yra: 

1. siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo 
politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į 
jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse; 

2. skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje. 
 
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje: 

1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Šalčininkų rajono savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

2. išsiaiškinti Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;  
3. aptarti Šalčininkų 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 trys interviu su buvusia Šalčininkų rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore bei dviejų su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovėmis; 

 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 keturi 
asmenys, iš jų du Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos atstovai ir dviejų 
jaunimo ir/ar 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 

Šalčininkų rajono savivaldybė yra įsikūrusi Vilniaus apskrities pietrytinėje dalyje, Baltarusijos 
pasienyje. Rajono plotas yra 1491,4 kv. km. Rajonas ribojasi su Vilniaus, Trakų ir Varėnos 
rajonais; pietuose ir rytuose rajono ribos sutampa su Lietuvos - Baltarusijos valstybine siena. 
Rajono administracinis centras yra Šalčininkai, 42 km atstumu nuo Vilniaus esantis miestas. Kiti 
miestai ar miesto tipo gyvenvietės Šalčininkų rajone yra Eišiškės ir Baltoji Vokė. 
 
Beveik 70 proc. Šalčininkų rajono gyventojų gyvena kaimo gyvenamose vietovėse. Pagal šį 
kriterijų savivaldybė priskiriama „kaimo“ kategorijai1. Rajone veikia 13 seniūnijų: Akmenynės 
seniūnija, Baltosios Vokės seniūnija, Butrimonių seniūnija, Dainavos seniūnija, Dieveniškių 
seniūnija, Eišiškių seniūnija, Gerviškių seniūnija, Jašiūnų seniūnija, Kalesninkų seniūnija, Pabarės 
seniūnija, Poškonių seniūnija, Šalčininkų seniūnija ir Turgelių seniūnija2. 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Šalčininkų rajono savivaldybėje 2011 m.  

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius kaimuose 
36331 10909 25422 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis3. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. Šalčininkų rajono savivaldybėje gyveno 
8450 jaunuoliai nuo 15 iki 29 m. amžiaus (žr. 2 lentelę), iš jų 5755 (68% visų jaunuolių) - nuo 20 
iki 29 m. amžiaus. 
 
2 lentelė. Jaunų žmonių (15-29 metų) skaičius savivaldybėje 

Merginų Vaikinų Iš viso 
3949 4501 8450 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
 
Jauni žmonės sudaro apie penktadalį Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojų, todėl jų 
poreikiams ir problemoms spręsti turėtų būti skirtas pakankamas savivaldybės įgyvendinamos 
politikos dėmesys. 

                                                             
 
 

1 Savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. 
Klasifikacija išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgia 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. 

2 Šalčininkų rajono savivaldybės informacija. 
3 Lietuvos statistikos departamento tinklalapis, www.stat.gov.lt 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI 

Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje, tai: a) jaunimo politiką (toliau – JP) reglamentuojantys dokumentai; b) 
savivaldybėje su jaunimu dirbančios organizacijos ir jų darbuotojai; c) jaunimo reikalų 
koordinatorės (toliau – JRK) darbo sąlygos. Taip pat pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Šalčininkų rajono savivaldybės JP reglamentuojančių 
dokumentų struktūra, pristatomas JP turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo politikos turinio 
atitikimas jaunimo poreikiams: 

 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių JP savivaldybėje, struktūra; 
 antra, pristatomos JP savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai; 
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo 

poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos JP kryptys atitinka 
šiuos poreikius. Taip pat aptariamos JP kryptys, kurioms skiriama daugiausiai ar 
mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės ir jaunimo atstovai 
(remiantis apklausos ir interviu duomenimis). 

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus JP strateginiame planavime. Patvirtinti 
strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, savivaldybėje padeda 
numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. Tuo tarpu 
patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo programa, parodo, kaip numatyta JP 
yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra 
 

Šalčininkų rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama JP, vadovaujasi nacionaliniu 
lygmeniu JP klausimais priimtais teisės aktais4 ir Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 
sprendimais bei kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais. Jaunimo politikos 
formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų sąrašas pateikiamas 3 
lentelėje. 
 
3 lentelė. Savivaldybės JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai 

Dokumento pavadinimas Patvirtinta (metai) 
1. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta savivaldybės jaunimo 

politikos koncepcija 
2008 

2. JRK pareiginiai nuostatai 2009 
3. JRK darbo programa 2009 metams 2009 
4. JRK darbo programa 2010 metams 2010 
5. JRK darbo programa 2011 metams 2011 
6. JRK veiklos ataskaita už 2009 m. 2009 
7. JRK veiklos ataskaita už 2010 m. 2010 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis 
                                                             
 
 

4 LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR labdaros 
ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės 
nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymai. 

2.1 Jaunimo politiką 
reglamentuojančių teisės aktų 
struktūra 



7 

 
Vienintelis JP reglamentuojantis dokumentas Šalčininkų rajono savivaldybėje vertinimo metu5 
buvo 2008 m. patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koncepcija (toliau – 
Koncepcija), kurioje numatyti Šalčininkų rajone įgyvendinamos JP tikslai ir įgyvendinimo 
principai. Koncepcijoje numatytas Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau 
– JRT) sudarymas. Taip pat numatyta, kad Savivaldybės institucijoms formuoti ir įgyvendinti 
savivaldybės jaunimo politiką padeda JRK. Pastebėtina, kad vertinimo metu savivaldybėje JRT 
nebuvo sudaryta, taip pat nebuvo įdarbintas /-a ir JRK. Taigi, vertinimo metu savivaldybės 
jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidos neatitiko savivaldybės jaunimo koncepcijos nuostatų. 
 
Savivaldybės JP kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Koncepcijoje įvardinti šie pagrindiniai savivaldybės JP tikslai: 

1. įgyvendinti priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įsitraukti į aktyvų 
ir pilnavertį visuomenės politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą; 

2. sudaryti sąlygas jaunam žmogui naudotis visomis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 
Konstitucijoje, LR tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
nustatytomis jaunimo teisėmis bei laisvėmis; 

3. didinti savivaldybės institucijų, dirbančių su jaunimu, jaunimo organizacijų bei 
neformalių jaunimo grupių veiklos efektyvumą ir kokybiškumą; 

4. užtikrinti, kad kiekvienas jaunas žmogus turėtų lygias su kitais jaunais žmonėmis teises 
ir nebūtų diskriminuojamas dėl savo, savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą lyties, 
amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės 
padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių; 

5. sudaryti sąlygas jaunam žmogui turėti tinkamą socialinę aplinką; 
6. sudaryti sąlygas jauniems žmonėms visapusiškai ugdytis ir realizuoti save, taip pat 

pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą; 
7. įgyvendinti jaunimo politikos pilietiškumo ugdymo, darbo ir užimtumo, apsirūpinimo 

būstu, laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos, 
sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto, narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, 
nusikalstamumo prevencijos, kitose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse. 

 
Vertindami, kaip savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika atitinka jaunimo poreikius, tiek 
jaunimo organizacijų atstovai, tiek savivaldybės administracijos atstovai sutiko, kad dabartinė 
jaunimo politika savivaldybėje tik patenkinamai atitinka jaunimo poreikius (žr. 1 pav.). 
 
Atsakydami į klausimą, ar, jų nuomone, per 2008 – 2011 m. laikotarpį pasikeitė savivaldybės 
jaunimo poreikiai, pusė apklausos respondentų manė, kad jie pakito, ketvirtadalis – kad 
nepakito, ir vienas respondentas negalėjo atsakyti į klausimą. Respondentai teigė, kad 
aštresnės tapo užimtumo ir jaunų šeimų būsto problemos. Vienas respondentas teigė, kad 
išaugo jaunimo aktyvumas: atsirado naujų jaunimo organizacijų, jos pradėjo aktyviai dalyvauti 
savivaldybės programos „Veiklus jaunimas“ projektuose. 
 

                                                             
 
 

5 Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėn. 
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1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=46 

  
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Nuo 2008 m., tiek JRK, tiek jaunimo organizacijų atstovų nuomone, reikšmingų pokyčių 
įtraukiant jaunimo klausimus į savivaldybės darbotvarkę, nebuvo. Savivaldybės administracijos 
atstovų teigimu, per vertinamą laikotarpį (2008-2011 m.) sumažėjo savivaldybės biudžetas, tad 
nėra galimybės patenkinti visus jaunimo ir jaunimo organizacijų poreikius. 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Atsakymų vidurkiai (nuo 0 iki 100 proc. 
atsakiusiųjų abejose respondentų grupėse), proc. atsakiusiųjų. N=4 

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 

                                                             
 
 

6 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius 
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Didžioji dalis apklausos ir interviu respondentų – jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų – manė, kad savivaldybė turėtų daugiau dėmesio skirti šiems jaunimo 
poreikiams (prioriteto tvarka): 

1. jaunimo nedarbo ir jaunimo užimtumo klausimams spręsti; 
2. jaunos šeimos ir būsto klausimams spręsti; 
3. socialiai pažeidžiamo jaunimo, kaimo jaunimo, neaktyvaus jaunimo užimtumo ir 

aktyvinimo klausimams spręsti; 
4. švietimo ir neformalaus ugdymo klausimams. 

 
Nei vienas iš interviu metu kalbintų savivaldybės administracijos ar jaunimą atstovaujančių 
organizacijų atstovų nepaminėjo kitų poreikių (pavyzdžiui, verslumo, savanorystės). 
 
Savivaldybės administracijos atstovės, buvusios JRK, nuomone, pagrindinės problemos jaunimo 
politikos srityje yra didelis jaunimo nedarbas, žalingi įpročiai ir jaunimo pasyvumas. Jaunimo 
pasyvumo problemą taip pat patvirtino interviu respondentė – Jaunimo bendradarbiavimo 
centro „Europroject“ (toliau – „Europroject“) atstovė. 2011 m. vasarą „Europroject“ Šalčininkų 
rajono kaimo vietovėse atlikti jaunimo poreikių tyrimai atskleidė didelį jaunimo pasyvumą ir 
apatiją. Minėto tyrimo metu apklausti jaunimo atstovai sunkiai galėjo įvardinti savo interesus ir 
poreikius. Akivaizdu, kad jaunimo pasyvumo problemai spręsti turėtų būti skiriamas didesnis 
savivaldybės dėmesys. 
 

 
Šiame skyriuje pristatomos valstybės institucijos ir kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje. 
 
Per pastaruosius trejus metus etatų skaičius jaunimo politikai įgyvendinti savivaldybėje 
nepakito. Tačiau nuo 2011 m. liepos mėn. savivaldybės JRK pareigybė buvo neužimta. 
Savivaldybė planavo skelbti konkursą laisvai pareigybei užimti. Be Šalčininkų rajono 
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus darbuotojų, savivaldybės administracijos 
atstovės (buvusios JRK) teigimu, savivaldybės jaunimo politiką netiesiogiai įgyvendina ir 
savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Investicijų skyrius, bei kultūros 
centrai ir seniūnijos. Esant aktyvioms seniūnijoms, dalis jaunimo poreikių, ypač kultūrinių, yra 
patenkinama per seniūnijų teikiamas paslaugas ir projektus. 
 
4 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai 

Skyrius Įgyvendina tik jaunimo 
politiką (darbuotojų skaičius) 

Įgyvendina jaunimo 
politiką greta kitų veiklų 

(darbuotojų skaičius) 
JRK (šias pareigas einančio 
asmens nėra nuo 2011 m. liepos 
mėn.) 

Vertinimo metu JRK pareigybė 
buvo laisva, planuota skelbti 
konkursą pareigybei užimti 

- 

Švietimo skyrius - 2 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis 
 

 
Kaip minėta 2.2 skyriuje, vertinimo metu savivaldybė neturėjo JRK. Tačiau vertinamu laikotarpiu 
Šalčininkų rajono savivaldybėje dirbo net du JRK. Paskutinis darbuotojas šiose pareigose 
įdarbintas nuo 2009 m. iki 2011 m. liepos mėn. Savivaldybėje atsilaisvinus pareigoms, labiau 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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atitinkančioms JRK pareigas užėmusio asmens profesinius interesus ir kvalifikaciją, JRK buvo 
įdarbintas kitame skyriuje. 2012 m. vasario mėn., kuomet baigtas šis vertinimas, Šalčininkų 
rajono savivaldybės administracija planavo skelbti konkursą JRK pareigoms užimti. 
 
Šalčininkų rajono savivaldybė yra patvirtinusi Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 
vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės aprašymą7. Šiame 
pareigybės aprašyme numatytas JRK funkcijų sąrašas puikiai atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 
2011 m. galiojusį Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą8, 
tačiau neišskiria kai kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje9, pvz.: 

 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); 

 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei 
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16 punktas). 

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas atitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatas (9 
punktą) – JRK yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Pažymėtina, kad, remiantis 
Šalčininkų rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašymu, papildomų, su JP įgyvendinimu 
nesusijusių funkcijų JRK nėra priskirta. Vis dėlto, priimant į darbą naują savivaldybės JRK, 
rekomenduojama atnaujinti JRK pareigybės aprašymą pagal naujausią Pavyzdinio savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakciją. 
 
Remiantis 2009-2011 m. JRK veiklos planais, iki 2011 m. liepos mėn. dirbusios JRK pagrindinė 
veikla buvo sutelkta ties šių uždavinių įgyvendinimu: 

 kaupti ir skleisti informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms; 
 vykdyti tarp-institucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 

srityje; 
 bendradarbiauti su jaunimo organizacijų apskrituoju stalu (regionine jaunimo 

organizacijų taryba), jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis 
ir neformaliomis jaunimo grupėmis; 

 inicijuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus Europos Sąjungos ir 
Lietuvos fondams; 

                                                             
 
 

7 Patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 
DĮV-44. 

8 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-
68. 

9 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-
137. 
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 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje su kitomis 
savivaldybėmis ir užsienio šalimis. 

 
Interviu metu apklausti jaunimo organizacijų atstovai gerai vertino iki 2011 m. liepos mėn. 
dirbusios JRK veiklos rezultatus. Pasak jų, JRK savo veiklą pradėjo susipažindama su visomis 
rajone aktyviau veikusiomis jaunimo organizacijomis, sukūrė pagrindą organizacijų veiklai remti, 
sustiprino savivaldybės administracijos bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis. JRK taip 
pat daug dėmesio skyrė jaunimo organizacijų rengiamiems projektams - teikė pagalbą rengiant 
paraiškas, užtikrinant savivaldybės finansinę pagalbą bendrafinansuojant projektus. Pavyzdžiui, 
2009 m. su JRK pagalba „Europroject“ laimėjo paramą (18500 eurų) tarptautiniam projektui 
„Let‘s tolerate and go to the progress“.  
 
Remiantis JRK 2009 ir 2010 metų veiklos ataskaitomis, JRK daug dėmesio skyrė neformaliam 
bendravimui su jaunimo organizacijomis, informacijos sklaidai ir bendradarbiavimo skatinimui. 
Pavyzdžiui, ji daug savo laiko skyrė tokių veiklų įgyvendinimui: 

 informacijos sklaidai, tame tarpe informacijos apie jaunimą pildymui savivaldybės 
tinklalapyje; 

 ryšių su rajono jaunimo organizacijomis užmezgimui ir nuolatiniam bendradarbiavimui; 
 renginių, skirtų jaunimui, koordinavimui (pvz., Gatvės muzikantų diena, Kalėdinis 

karnavalas, Jaunimo diena, įvairios konferencijos, projektų pristatymai); 
 susitikimams su rajono mokyklų moksleivių tarybų atstovais, aptariant jaunimui 

aktualias problemas ir jų sprendimo būdus; 
 susitikimams su jaunimo organizacijų pirmininkais bei su neformaliųjų grupių jaunimo 

darbuotojais (pvz., aptartos Atviro jaunimo centro steigimo galimybės Šalčininkų rajono 
savivaldybėje); 

 pagalba rengiant jaunimo organizacijų projektus ir jų paraiškas (pavyzdžiui, „Let‘s 
tolerate and go to the progress“; „P-Respublika“; „ Be closer“); 

 finansinės paramos skyrimo jaunimo organizacijų veiklai koordinavimui ir finansinio 
poreikio nustatymui10. 

 
Buvusios JRK teigimu, jaunimo organizacijos ir ji pati aktyviai dalyvavo tarptautiniuose 
projektuose pagal programą „Veiklus jaunimas“, į kurį buvo įtraukiamas jaunimas iš rajono 
mokyklų. JRK taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos įsteigtose darbo grupėse: Vaiko 
gerovės komisijoje, Šalčininkų savivaldybės bendruomenės vaikų teisių apsaugos taryboje. 
 
JRK suteiktais duomenimis11, savivaldybėje buvo sudarytos geros sąlygos JRK kelti kvalifikaciją: 
JRK periodiškai dalyvaudavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos arba Jaunimo koordinatorių asociacijos rengiamuose susitikimuose, seminaruose. 
Esant poreikiui, administracijos direktorius visuomet deleguodavo JRK į kitus susitikimus, 
seminarus ir mokymus. 
 
5 lentelė. Kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose dalyvavo JRK (pateikta informacija tik apie 
tuos kvalifikacijos kėlimo kursus, kuriuos baigus suteikti pažymėjimai) 

Metai Kursai ir/ar seminarai 
2010 Nacionalinio konkurso „Blaivi klasė“ vykdymas 
2011 Tarptautinė metodinė konferencija „Šeima ir dabarties iššūkiai“ 

Seminaras „Inovatyvus verslas: nuo idėjos iki finansavimo galimybių“. 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
                                                             
 
 

10 Šaltinis: JRK veiklos ataskaitos už 2009 ir 2010 metus. 
11 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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Apibendrinant, jaunimo organizacijos JRK pareigybės suformavimą Šalčininkų rajono 
savivaldybės administracijoje vertino labai teigiamai. Organizacijų atstovės teigė jaučiančios 
bendradarbiavimo su savivaldybės administracija trūkumą ir esminės informacijos trūkumą po 
to, kuomet savivaldybės administracijoje neliko JRK. Interviu duomenys taip pat rodo, kad 
didžioji dalis jaunimo politikos įgyvendinimo procesų, kurie aktyviai vyko dirbant JRK, nuo 2011 
m. liepos mėn. yra sustoję. Todėl vienas iš svarbiausių Šalčininkų rajono savivaldybės prioritetų 
įgyvendinant jaunimo politiką rajone turėtų būti JRK įdarbinimas. 
 

 
Apibendrinant, formuojamos šios bendros skyriaus išvados: 

 Pirma, Šalčinininkų rajono savivaldybėje yra sukurtos nepakankamos teisinės prielaidos 
jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui: nors patvirtinta jaunimo politikos 
koncepcija, tačiau nėra patvirtinta jaunimo politikos programa. 

 Antra, apklaustų organizacijų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika 
vidutiniškai atitinka jaunimo poreikius ir turėtų būti daugiau nukreipta į šias sritis: 
jaunimo užimtumo skatinimą (ypač kaimiškose vietovėse), socialiai pažeidžiamo 
jaunimo problemas, jaunos šeimos ir būsto klausimų sprendimą, bei jaunimo mokymo 
ir švietimo klausimų sprendimą. 

 Trečia, vienas esminių jaunimo politikos įgyvendinimo trūkumų Šalčininkų rajono 
savivaldybėje vertinimo metu buvo tai, kad rajone nebuvo įsteigta Jaunimo reikalų 
taryba ir nebuvo įdarbintas/-a JRK. Dėl šių priežasčių jaunimą atstovaujančios 
organizacijos neturėjo tiesioginės prieigos prie jaunimui svarbių klausimų sprendimo ar 
darbotvarkės formavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje, išskyrus neformalų tiesioginį 
bendravimą su savivaldybės administracijos direktoriumi ar meru. Jaunimo dalyvavimą 
formuojant ir/ar įgyvendinant jaunimo politiką detaliau analizuoja 3 skyrius. 

 
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Teisės aktai ir 
planavimo 
dokumentai, 
reglamentuojantys 
jaunimo politikos 
formavimą ir 
įgyvendinimą 

 Patvirtinta 
jaunimo politikos 
koncepcija. 

 Patvirtinti JRK 
pareiginiai 
nuostatai. 

 Nepatvirtinti jaunimo 
politikos 
įgyvendinimo 
dokumentai: jaunimo 
programa ar kiti 
dokumentai. 

 Nesant JRK, 2012 m. 
taip pat nebuvo 
sudaryta JRK veiklos 
programa, 2009-2011 
m. iš dalies 
kompensavusi 
jaunimo politikos 
įgyvendinimą 
reglamentuojančių 
teisės aktų nebuvimą. 

 Parengti jaunimo 
politikos programą. Į jos 
rengimo procesą įtraukti 
jaunimą atstovaujančias 
organizacijas. 

2.4 Skyriaus išvados ir 
rekomendacijos 
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Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Savivaldybės 
institucijos, įstaigos 
ir valstybės 
tarnautojai, 
atsakingi už 
jaunimo politikos 
įgyvendinimą 

 2009-2011 m. 
savivaldybėje 
dirbo JRK, kurio 
veikla gerai 
vertinama 
jaunimą 
atstovaujančių 
organizacijų. 

 Keli savivaldybės 
administracijos 
skyriai (ypač 
Švietimo ir Vaiko 
teisių apsaugos 
skyriai) šalia 
tiesioginių 
funkcijų taip pat 
dirba su jaunimo 
klausimais. 

 Vertinimo metu 
savivaldybėje nebuvo 
įdarbintas JRK (iš 53 
vertintų savivaldybių 
Šalčininkų rajono 
savivaldybė vienintelė 
2012 m. pradžioje 
neturėjo JRK). 

 Savivaldybėje 
neįkurta Jaunimo 
reikalų taryba (JRT). 

 Įdarbinti JRK.  
 Įsteigti Jaunimo reikalų 

tarybą, užtikrinti joje 
pariteto principo 
įgyvendinimą. 

 Bendradarbiaujant su 
jaunimą 
atstovaujančiomis 
organizacijomis 
(pavyzdžiui, per JRT) ir 
savivaldybės jaunimo 
politiką 
įgyvendinančiomis 
institucijomis, sutarti dėl 
svarbiausių veiklos 
prioritetų ir patvirtinti JRK 
bei JRT metinius veiklos 
planus, kurių rengime ir 
įgyvendinimo vertinime 
turėtų aktyviai dalyvauti 
JRT. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

 Buvusi JRK 
dalyvavo 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginiuose. 

 Buvusi JRK 90% 
darbo laiko skyrė 
jaunimo 
klausimams ir 
buvo atskaitinga 
tiesiogiai 
administracijos 
direktoriui. 

 Savivaldybės 
administracijos 
vadovybė - tiek 
meras, tiek 
administracijos 
direktorius -  
aktyviai dalyvauja 
sprendžiant 
jaunimo 
klausimus. 

 Informacijos 
neįmanoma pateikti, 
nes vertinimo metu 
JRK pareigybė buvo 
laisva. 

 Įdarbinti JRK, kuris/-i 
būtų atskaitingas/-a 
tiesiogiai administracijos 
direktoriui ir visą savo 
darbo laiką skirtų 
jaunimo klausimų 
sprendimui. 

 Atnaujinti JRK 
pareigybės aprašymą. 

 Kasmet numatyti JRK 
kvalifikacijos tobulinimo 
programą; sudaryti 
sąlygas kvalifikaciją kelti 
tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu 
ir vietiniu lygiu. 

 Įgytas žinias JRK turi 
aktyviai skleisti jaunimo 
organizacijoms ir kitoms 
suinteresuotosioms 
šalims. 



14 

 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 dalyvauti12. 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. 

 

 
Detalūs duomenys apie jaunimo dalyvavimą savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją 
vertintojams nebuvo suteikti. Šiuos ir daugelį kitų duomenų, susijusių su jaunimo dalyvavimu, 
nesant savivaldybės JRK ir jaunimo duomenų bazės, savivaldybės administracijos atstovams 
buvo sudėtinga surinkti ir pateikti vertintojams. 
 
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, jaunimas turi galimybes dalyvauti vietos 
organizacijų savivaldoje, tačiau konkrečios informacijos apie jaunimo dalyvavimą savivaldoje 
nebuvo pateikta.  
 

 
JRK suteiktais duomenimis, savivaldybėje veikia šios su jaunimu dirbančios valstybinės 
organizacijos: 

1. Šalčininkų meno mokykla; 
2. Šalčininkų globos namai; 
3. Pedagoginė psichologinė tarnyba; 
4. Kultūros centras; 
5. Švietimo įstaigos; 
6. Sporto klubų sąjunga. 

 
Pusė apklausos respondentų teigė, kad jaunimas gali dalyvauti valstybinių su jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje. Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, ne tik jaunimo 
organizacijų nariai gali dalyvauti jaunimo veiklose, bet įtraukiami ir visi norintieji. Jaunimas 
                                                             
 
 

12 „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“. 

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje 
pagal gyvenamąją teritoriją 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje 



15 

aktyviai domisi bei dalyvauja susitikimuose su kitų šalių atstovais per įvairiausias projektines 
veiklas.  
 

 
Šalčininkų rajono savivaldybėje jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau – 
„Apskritasis stalas“) vertinimo metu neveikė, tačiau 2012 m. pradžioje vyko aktyvios diskusijos 
dėl šios organizacijos steigimo darbų. Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, diskusijos dėl 
„Apskritojo stalo“ steigimo savivaldybėje kyla ne pirmą kartą. Procesas trunka ilgai, nes jaunimo 
organizacijos nėra vieningos tarpusavyje. Steigimo iniciatyvos ėmusis jauniesiems 
socialdemokratams, kai kurios organizacijos dvejoja dėl stojimo į „Apskritąjį stalą“, nes abejoja, 
ar minėta organizacija nebus politizuota. Akivaizdu, kad Šalčininkų rajono savivaldybėje yra itin 
aktualios veiklos, kurios leistų jaunimo organizacijoms daugiau bendrauti, bendradarbiauti 
tarpusavyje, siekiant vieningai atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje. 
 
7 lentelėje pateikiama informacija apie aktyviausias Šalčininkų rajono savivaldybėje veikiančias 
organizacijas. Pačios aktyviausios, savivaldybės administracijos atstovų teigimu, yra šios 
organizacijos: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo centras „Europroject“, Kūno kultūros 
draugija „Sokol“ bei Meno mylėtojų asociacija „Ateities jaunimas“. 
 
7 lentelė. Jaunimo organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos sritys 

Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo centras 
„Europroject“ 

Pilietinė Jaunimo užimtumas, tarptautinių 
projektų įgyvendinimas 

Sporto klubas „Jaunystė“ Pilietinė Sportas, jaunimo užimtumas 
Meno mylėtojų asociacija 
„Ateities jaunimas“ 

Pilietinė Muzikinė veikla 

Kūno kultūros draugija 
„Sokol“ 

Pilietinė / sporto Sportas, jaunimo užimtumas 

Karate sporto klubas „Almida“ Sporto Sportas 
Teniso klubas „Relax“ Sporto Sportas 
Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjunga 

Politinė Jaunimo užimtumas 

VšĮ Nowa fala Pilietinė Jaunimo užimtumas, sporto veikla 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Remiantis savivaldybės administracijos atstovų suteiktas ir viešai prieinamais duomenimis, 
Šalčininkų rajono savivaldybėje veikia ir kitos jaunimą atstovaujančios ar su juo dirbančios 
nevalstybinės organizacijos: 

1. Eišiškių krašto mylėtojų draugija; 
2. Jašiūnų vaikų ir jaunimo sporto klubas; 
3. Šalčininkų Pankrationo sporto klubas „Palestra“; 
4. Šalčininkų J .Sniadeckio vidurinės mokyklos sporto klubas „Olimpas“; 
5. Šalčininkų rajono kūno kultūros draugija „Sokol“; 
6. Šalčininkų rajono sporto klubas „Eišiškės“; 
7. Šalčininkų rajono sporto klubas „Visinčia“; 
8. Šalčininkų rajono šachmatininkų klubas; 
9. Lietuvos skautų sąjunga „Šalčininkų kraštas, Šalčios žemės turtas“; 
10. Šalčininkų rajono jaunimo draugija „Alternata“; 
11. Dieveniškių žemės ūkio mokyklos laisvalaikio užimtumo klubas „Startas“. 

 

3.3 Jaunimo veikla 
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Buvusios JRK teigimu, jaunimas gali dalyvauti jaunimo organizacijų savivaldoje per renginius, 
projektinę veiklą. 
 
Rajone veikia daug neformalių jaunimo grupių, kurios dažniausiai buriasi vykdyti menines, 
kultūrines veiklas:  

1. Šokių ansamblis „Smile“; 
2. Dainų ir šokių ansamblis „Solčane“; 
3. Dainų ir šokių ansamblis „Eišiščane“; 
4. Folkloro ansamblis „Znad Merečanki“; 
5. Folkloro ansamblis „Rudničanie“; 
6. Folkloro ansamblis „Turgielianka“; 
7. Vaikų dainų ir šokių ansamblis „Gromada“; 
8. Vaikų dainų ir šokių ansamblis „Solčanka“; 
9. Vaikų dainų ir šokių ansamblis „Merečanka“; 
10. Dieveniškių vaikų estradinis ansamblis „Braškės“; 
11. Eišiškių estradinis ansamblis; 
12. Baltosios Vokės vaikų tautinių šokių kolektyvas; 
13. Šalčininkų kultūros centro estradinis ansamblis;  
14. Šalčininkų kaimo kapela. 

 

3 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Atsakymų vidurkiai. N=4 

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Kita

Tokios veiklos labai mažai

Jaunimas turi daug galimybiu dalyvauti 
veikloje

Veiklos pakanka, taciau tik dalis 
jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje 

veikloje

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Buvusios JRK nuomone, jaunimas turi daug galimybių dalyvauti jaunimo veikloje. Pagrindinė 
kliūtis, jos nuomone, yra finansavimo trūkumas. Savivaldybės administracijos atstovės 
nuomone, jaunimo susibūrimo vietomis kaimo vietovėse tapo ir įrengtos bibliotekos, 
suteikiančios prieigą prie interneto.  
 
Tuo tarpu jaunimo organizacijų atstovės, apklaustos interviu metu, pateikė nevieningą 
nuomonę šiuo klausimu. Viena jaunimo organizacijos atstovė teigė, kad jaunimui rajone veiklos 
pakanka, nes rajone, taip pat ir savivaldybės administracijos bei aktyvių seniūnijų, vietos 
bendruomenių dėka, yra išplėtota daug veiklų jaunimui (būrelių, klubų). Taigi, dalyvavimas 
jaunimo veiklose daugiau priklauso nuo jaunimo aktyvumo – aktyvieji visuomet randa sau 
veiklos ir netgi paramos, finansavimo šaltinių.  
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Kitos jaunimo organizacijos atstovė teigė, kad veiklos pasirinkimas jaunimui yra nepakankamas: 
 pirma, atsižvelgiant į Šalčininkų rajono savivaldybės kaimiškumo lygį, jaunimo veiklos 

yra menkiau pasiekiamos kaimuose gyvenančiam jaunimui; 
 antra, jaunimo veikla dažniausiai apsiriboja dalyvavimu sporto ir meno būreliuose, 

klubuose, tačiau netgi rajono administraciniame centre trūksta įvairesnės veiklos – 
diskusijų, mokymų, įvairesnių laisvalaikio klubų; 

 trečia, savivaldybės iniciatyvos yra daugiausiai orientuotos į mokyklinio amžiaus 
jaunimą, kai tuo tarpu jaunimas virš 20 metų amžiaus sudaro apie 70% savivaldybėje 
gyvenančių jaunuolių. 

 
Vieno iš apklausos respondentų nuomone, mokyklose asmenys, atsakingi už neformalųjį 
jaunimo užimtumą, turėtų daugiau skatinti, įtraukti jaunus žmones į įvairias jaunimo veiklas. 
Patiems mokiniams dažnai trūksta žinių ir iniciatyvos. 
 

 
Savivaldybės administracijos atstovų duomenimis, Šalčininkų rajono savivaldybėje jaunimas turi 
geras galimybes dalyvauti formaliojo švietimo įstaigų, pirmiausia mokyklų, savivaldoje. 
 
8 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų skaičius 
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo 
savivalda/jaunimas dalyvauja 

savivaldoje, skaičius 
Formalaus švietimo įstaiga 24 16 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 4 n.d. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Pasak buvusios JRK, vyksta susitikimai su moksleivių parlamento nare, parengti rajono mokinių 
tarybos nuostatai. Savivaldybė organizuoja darbą su formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų 
vadovais, siekiant užtikrinti šiose įstaigose mokinių ir studentų savivaldos stiprinimą. 
 
Savivaldybėje veikia viena globos įstaiga. Duomenys, ar jaunimas dalyvauja šios įstaigos 
savivaldoje, vertintojams nebuvo suteikti. 
 

 
Visų apklausos ir interviu respondentų teigimu, Šalčininkų rajono savivaldybėje jaunimas neturi 
galimybių dalyvauti savivaldybės tarybos ir/ar kitų komitetų, komisijų posėdžiuose. Savivaldybė 
neturi veikiančios Jaunimo reikalų tarybos, nėra aiškiai apibrėžtų procedūrų, kaip jaunimas 
galėtų dalyvauti svarstant jaunimui aktualius klausimus. Atitinkamai, jaunimo galimybės 
dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką šioje savivaldybėje yra labai ribotos. 
 
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, per pastaruosius kelis metus buvo organizuota 
diskusijų, kuriose jaunimas galėjo pateikti savo nuomonę aktualiais klausimais (žr. 9 lentelę). 
 
 
 
 
 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų 
globos namuose 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje 
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9 lentelė. Kiek savivaldybėje buvo surengta posėdžių, kuriuose būtų sprendžiami jaunimui 
aktualūs klausimai nuo 2008 m.? Į kelis iš šių posėdžių buvo kviečiami jaunimo atstovai? 

Metai 
Posėdžių jaunimui 

aktualiais klausimais 
skaičius 

Posėdžių, kuriuose dalyvavo jaunimo 
atstovai skaičius 

2008 n.d. n.d. 
2009 2 Iki 15 dalyvių 
2010 2 Iki 15 dalyvių 
2011 1 Iki 15 dalyvių 
2012 1 Apie 20-25 dalyvius 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Paskutinė diskusija vyko 2012 m. vasario mėn. Jos metu savivaldybės administracijos atstovai, 
jaunimo organizacijų atstovai, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos atstovai diskutavo apie tai, kaip reikėtų tobulinti savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimą, „Apskritojo stalo“ steigimą, universalaus daugiafunkcinio jaunimo centro 
steigimą ir kitus aktualius klausimus. 
 
4 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Atsakymų vidurkiai, procentai 

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

50.00

100.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Musu savivaldybeje nera jaunimo 
reikalu koordinatoriaus (-es)

Nebendradarbiauja

Kita 

Teikia informacija

Igyvendina projektus

Teikia pasiulymus

Gauna informacija

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, viena vertus, pačios jaunimo organizacijos nėra 
aktyvios teikdamos pasiūlymus savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui; kita vertus, per 
pastaruosius trejus metus jaunimo organizacijų aktyvumas yra išaugęs.  
 
Vėlgi, svarbu pastebėti, kad savivaldybėje nėra suformuotos procedūros ar procesai, kaip 
jaunimas galėtų teikti savo pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo. Remiantis interviu 
rezultatais, ligšiolinė praktika buvo teikti pasiūlymus tiesiogiai merui, administracijos direktoriui 
ar JRK. Kitaip tariant, susiformavo neformalaus bendradarbiavimo praktikos, kurias vis tik 
reikėtų formalizuoti, siekiant kad jaunimo organizacijos geriau žinotų kaip ir į ką joms kreiptis 
dėl pasiūlymų įgyvendinimo. 
 
JRK nuomone, dabartinę situaciją lemia lėšų stoka. 
 
 



19 

5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su teiginiu, o 5 – visiškai sutinkate 
su teiginiu. Atsakymų vidurkiai 

2.50

3.00

3.00

3.50

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Savivaldybeje atsižvelgiama i jaunimo 
atstovu siulymus del politikos/veiklos 

tobulinimo

Savivaldybeje jauciasi teigiami požiurio 
i jaunimo situacija ir problemas 

pokyciai nuo 2008 m.

Savivaldybe gerai itraukia jaunima  
priimant sprendimus del veiklos, 

susijusios su jaunimu

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 

2008 m.

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Kelios jaunimo organizacijos yra pateikusios pasiūlymų savivaldybės administracijai dėl jaunimo 
politikos tobulinimo. Į dalį iš šių pasiūlymų buvo atsižvelgta. Pavyzdžiui, savivaldybė palaikė 
projektą „Socialinių ir kultūrinių iniciatyvų skatinimas Šalčininkų rajone“ – skyrė lėšas projekto 
įgyvendinimui. Kai kurie pasiūlymai nebuvo įgyvendinti. Pavyzdžiui, nebuvo skirtos lėšos 
patalpų remontui. Patalpose buvo numatyta vykdyti socialinę ir kultūrinę veiklą, skirtą kaimo 
jaunimui. 
 

 
Apibendrinant, formuojamos šios pagrindinės skyriaus išvados: 

 pirma, Šalčininkų rajono savivaldybėje yra išplėtota jaunimo veikla, ypač sporto, 
meninė, kultūrinė, tačiau ji yra menkiau prieinama kaimo vietovių jaunimui, o aktyviam 
jaunimui trūksta veiklų įvairovės; 

 antra, jaunimo atstovų dalyvavimo savivaldoje pagal gyvenamąją situaciją bei 
formalaus švietimo įstaigų savivaldoje situacija yra gera, tačiau jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje yra labai ribotas, jam 
nesudarytos tinkamos prielaidos. 

 
10 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
dalyvavimas  
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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 Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją 
teritoriją 

 Jaunimui sudarytos 
galimybės dalyvauti 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją 
teritoriją. 

 Nerenkami duomenys 
apie jaunimo 
dalyvavimą savivaldoje. 

 Šviesti ir mokyti įstaigų 
vadovus ir jaunimą apie 
dalyvavimo savivaldoje 
galimybes. 

Jaunimo 
dalyvavimas su 
jaunimu 

 Jaunimui sudarytos 
galimybės dalyvauti 
savivaldoje. 

 Nerenkami duomenys 
apie jaunimo 
dalyvavimą savivaldoje. 

 Šviesti ir mokyti jaunimo 
organizacijų vadovus ir 
jaunimą apie dalyvavimo 

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo 
dalyvavimas  
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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 Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

savivaldoje galimybes. 

Jaunimo veikla  Rajone išplėtota 
jaunimo veikla, ypač 
meninė, sporto, 
kultūrinė. 

 Veikia kelios aktyvios 
jaunimą 
atstovaujančios 
organizacijos, 
įgyvendinančios 
įvairius projektus 
jaunimui; daug meno 
ir sporto 
organizacijų, klubų, 
būrelių, vienijančių 
jaunimą. 

 Savivaldybė 
geranoriškai remia ir 
skatina jaunimo 
veiklas, ypač 
tarptautinio 
bendradarbiavimo, 
meno, kultūrines 
veiklas, jaunimo 
renginius. 

 Vyksta diskusijos dėl 
jaunimą vienijančių 
struktūrų ir veiklų, 
pavyzdžiui, 
„Apskritojo stalo“ 
steigimo. 

 Jaunimo veikla prasčiau 
prieinama kaimo 
vietovių jaunimui. 

 Trūksta veiklų, 
orientuotų į probleminį, 
socialiai pažeidžiamą 
jaunimą. 

 Nėra jaunimo 
organizacijas 
vienijančių struktūrų 
(pvz. „Apskritojo 
stalo“). 

 Remti jaunimo 
organizacijų vienijimosi, 
bendradarbiavimo 
iniciatyvas (pavyzdžiui, 
„Apskritojo stalo“ ir 
Jaunimo reikalų tarybos 
steigimą).  

 Užtikrinti, kad šiose 
struktūrose, iniciatyvose 
būtų užtikrintas įvairių 
organizacijų ir jaunimo 
grupių atstovavimas. 

 Remti veiklas ir 
įgyvendinti priemones, 
kurios didintų jaunimo 
veiklos prieinamumą 
kaimo vietovių jaunimui, 
būtų skirtos socialiai 
pažeidžiamam jaunimui, 
jaunimo, ypač 
probleminio, aktyvumo, 
sąmoningumo didinimui. 

 Apsvarstyti universalaus 
daugiafunkcinio centro 
steigimo savivaldybėje 
galimybes. 

Jaunimo 
savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo 
įstaigose, vaikų 
globos namuose 

 Jaunimui sudarytos 
galimybės dalyvauti 
savivaldoje, ypač 
formaliojo švietimo 
įstaigose – 
mokyklose. 

 Nenustatyta.  Šviesti ir mokyti įstaigų 
vadovus ir jaunimą apie 
dalyvavimo savivaldoje 
galimybes. 

 Aktyviau naudoti 
mokyklų tarybas 
skleidžiant informaciją 
apie jaunimo veiklą, 
jaunimui skirtas 
priemones ir iniciatyvas. 

Jaunimo 
dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

 Jaunimo 
organizacijos yra 
pateikę pasiūlymų 
savivaldybės 
administracijai; dalis 
jų buvo įgyvendinta. 

 Savivaldybė nėra įkurta 
Jaunimo reikalų taryba. 

 Jaunimo dalyvavimo 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

 Įkurti pariteto principu 
sudarytą Jaunimo 
reikalų tarybą; parengti 
jos nuostatus, metinį 
veiklos planą ir 
paskirstyti atsakomybes 
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Jaunimo 
dalyvavimas  
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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 Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
 Vyksta neformalus 

bendravimas tarp 
jaunimo organizacijų 
ir savivaldybės 
administracijos 
darbuotojų (ypač 
vadovybės) pagal 
poreikį. 

 Savivaldybė 
geranoriškai skiria 
paramą ir remia 
jaunimo organizacijų 
iniciatyvas pagal 
esamas finansines 
galimybes; skatina 
jaunimą teikti 
pasiūlymus. 

procedūros ir sąlygos 
nėra apibrėžtos. 

 Jaunimas nedalyvauja 
savivaldybės komitetų, 
komisijų ar 
savivaldybės tarybos 
posėdžiuose svarstant 
jaunimui aktualius 
klausimus. 

 Apibendrinant, jaunimo 
nuomonė nėra 
atstovaujama priimant 
sprendimus dėl 
jaunimo politikos. 

už jo įgyvendinimą. 
 Įtraukti JRT narius – 

jaunimo organizacijų 
narius – į jaunimui 
aktualių sprendimų 
priėmimo procesus, 
kuriuose jie turėtų 
atstovauti jaunimo 
nuomonę. Atitinkamai, 
aktualūs klausimai ir 
sprendimai turi būti 
svarstomi Jaunimo 
reikalų taryboje. 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

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

 
Detalūs duomenys apie finansinę ir kitokią paramą jaunimui per 2008-2011 m. laikotarpį 
vertintojams nebuvo suteikti. Šiuos ir daugelį kitų duomenų, nesant savivaldybės JRK, 
savivaldybės administracijos atstovams buvo sudėtinga surinkti ir pateikti vertintojams laiku. 
 
Remiantis interviu duomenimis, savivaldybėje yra susiformavusi praktika kasmet paremti bent 
kelias jaunimo organizacijas. Vidutiniškai, kasmet savivaldybės administracija tam skiria 7000-
8000 Lt (žr. 11 lentelę). Kol savivaldybės administracijoje dirbo JRK, jos atsakomybė buvo 
aptarti su jaunimo organizacijomis jų finansinius poreikius (pavyzdžiui, numatomus organizuoti 
renginius, kuriems prašoma savivaldybės paramos), numatyti finansinius poreikius ir juos 
suderinti su savivaldybės administracijos direktoriumi. Parama buvo skiriama pagal 
savivaldybės finansines galimybes (vidutiniškai apie 1000 Lt per metus vienai organizacijai). 
Savivaldybėje nebedirbant JRK, jaunimo organizacijos finansavimo poreikius derina tiesiai su 
savivaldybės administracijos direktoriumi. 
 
Interviu metu paaiškėjo, kad ne visos jaunimo organizacijos žino apie tai, kad finansinė parama 
jaunimo organizacijoms, net ir nebesant JRK, yra tęsiama. Akivaizdu, kad yra geresnio 
procedūrų reglamentavimo ir jaunimo organizacijų informavimo poreikis. 
 
11 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės skirtas programinis ir projektinis finansavimas 
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Savivaldybės 
biudžeto 
programos 

n.d. n.d. n.d. 8432 n.d. 7600 n.d. Apie 
7000 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Remiantis interviu duomenimis, savivaldybė taip pat geranoriškai pagal poreikius ir galimybes 
prisideda prie jaunimo organizacijų projektų bendrafinansavimo. Tokiu būdu buvo 
bendrafinansuoti bent keli jaunimo organizacijų (pvz., „Europroject“), tarp jų tarptautiniai, 
projektai. Jaunimo organizacijos rajone retai turi nuosavų lėšų nacionaliniams ar tarptautiniams 
projektams bendrafinansuoti, todėl savivaldybės parama šioje srityje joms yra didelė parama. 

4.1 Finansinė parama 
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12 lentelė. Savivaldybės lėšomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti projektai 

Organizacijos 

2008 2009 2010 2011 
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Jaunimo organizacijų 
projektai n.d. n.d. 1 5 - 6 - 8 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Lėšų poreikis (kreipimasis dėl finansavimo), buvusios JRK teigimu, nuo 2008 m. yra išaugęs 
sustiprėjus ir suaktyvėjus jaunimo organizacijoms. Kiekvienas finansavimo prašymas iš dalies 
yra patenkinamas. 
 
Vis dėlto dalis apklaustų jaunimo organizacijų teigė, kad pasinaudojimo savivaldybės teikiama 
finansine parama sąlygos yra gana sudėtingos (žr. 6 pav.). Remiantis interviu duomenimis, šiuo 
atveju turėta omenyje ne savivaldybės parama jaunimo organizacijų veiklai remti, bet parama 
vietos veiklos grupių ar programos Leader+ projektams. Viena iš apklaustų organizacijų, Meno 
mylėtojų asociacija „Ateities jaunimas“, gavo savivaldybės paramą projektui, finansuojamam iš 
Leader+ programos, įgyvendinti. Be to, organizacijai buvo suteikta pagalba rengiant paraišką. 
 
6 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? Atsakymų 
vidurkiai, procentai. 

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Ne, negalime

Nežinau apie tokios paramos 
galimybes

Taip

Taip, bet salygos labai sudetingos

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Buvusios JRK teigimu, neformalios grupės taip pat gali dalyvauti savivaldybės skelbiamuose 
projektų finansavimo konkursuose. Pagal poreikį yra patenkinamas kiekvienas prašymas. Dažnai 
neformaliųjų grupių veiklai yra skiriama lėšų iš mero fondo arba yra remiama seniūnijų. 
 
Detaliau paklaustos jaunimo organizacijos teigė, kad, nors dabartinės finansavimo kryptys 
atitinka organizacijų poreikius, tačiau finansavimo apimtys ir įvairovė toli gražu netenkina visų 
poreikių. 
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7 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su teiginiu, o 5 – visiškai sutinkate 
su teiginiu. Atsakymų vidurkiai. 

3 .0 0

3 .0 0

5.00

0 .00 1 .0 0 2.0 0 3.00 4 .00 5 .00

Savivald yb e s ir  jo s istaigu  finansine s 
p aramo s skyr imo  salygo s yra 

p ap rasto s, n e sud e tingos, atitin ka m usu  
organ izac ijo s galimyb e s

Fin an su ojamo s tos jau nimo  ve ik lo s ir  
jaun imo p olitiko s sr itys, ku r ias mu su 

n uo mon e  lab iausiai re ike tu  finansu o ti

Savivald yb e s ir  jo s istaigu  finan sine s 
p aram os skyr im o tikslai atitin ka m usu  

or gan izac ijos po re ik iu s

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Materialinės paramos jaunimo organizacijoms apimtys Šalčininkų rajono savivaldybėje nėra 
didelės. Kai kurioms organizacijoms (pavyzdžiui, Meno mylėtojų asociacijai „Ateities jaunimas“) 
savivaldybė yra neatlygintinai suteikusi patalpas pagal panaudos sutartį. Taip pat diskusijoje su 
jaunimo organizacijų atstovais, vykusioje 2012 m. vasario mėn., savivaldybės administracijos 
atstovai minėjo, kad, esant poreikiui, suteiktų patalpas universalaus daugiafunkcinio centro 
steigimui. 
 

13 lentelė. Pagal panaudos sutartį savivaldybės patalpomis besinaudojančios organizacijos 

Metai 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų, kurioms savivaldybės 
institucijų teisės aktais yra skirtos 

patalpos buveinei, skaičius 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų, buvo leista neatlygintinai 
naudotis savivaldybei priklausančiomis 

patalpomis, biuro įranga ir kitu 
ilgalaikiu turtu skaičius 

2008 - - 
2009 - - 
2010 - - 
2011 2 - 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 

 

Remiantis interviu duomenimis, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija suteikia pagalbą 
steigiant jaunimo organizacijas, joms rengiant ir įgyvendinant projektus (konsultuoja, padeda 
surasti partnerius, rengti paraiškas). 
 

14 lentelė. Kiek projektų savivaldybė kaip partneris įgyvendino kartu su jaunimo 
organizacijomis per 2008 – 2010 m. laikotarpį? 

Metai Bendrų savivaldybės ir jaunimo/su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 
skaičius 

2009 5 
2010 6 
2011 2 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 

4.2 Materialinė parama 

4.3 Kitokia parama 
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Savivaldybės administracija organizuoja įvairius renginius, mokymus, diskusijas, skirtas jaunimui 
ar jaunimo organizacijoms. Taip pat dažnai yra bendrafinansuojami (skiriamos nedidelės lėšos, 
tarkime, pora šimtų litų) jaunimo renginiai. Pavyzdžiui, savivaldybė skyrė lėšų muzikantų 
paslaugoms organizuojant naujametinį karnavalą jaunimui. Sprendimas finansuoti yra 
priimamas pagal poreikį, atsižvelgiant į konkrečios jaunimo organizacijos ar neformalios 
jaunimo grupės prašymą. 
 
15 lentelė. Kiek renginių jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms suorganizuota 
savivaldybės lėšomis per 2008 – 2011 m.? 

Metai Savivaldybės lėšomis suorganizuotų renginių jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms skaičius 

2008 n.d. 
2009 4 
2010 3 
2011 3 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Taip pat pastebėtina, kad savivaldybės administracija ir kitos valstybės institucijos remia 
jaunimo organizacijas kitais būdais. Pavyzdžiui, vykstant į užsienio renginius, neatlygintinai 
suteikia leidinių; užsienio svečiai apgyvendinami savivaldybės viešbutyje, ir kt. 
 
2009–2011 m. savivaldybė neskyrė lėšų nei vienos jaunimo organizacijos registravimo išlaidoms 
kompensuoti, nes, pasak savivaldybės administracijos atstovų, tam nebuvo poreikio. 
 
Jaunimo organizacijos į savivaldybę dažniausiai kreipiasi finansinės paramos ir su prašymais 
skirti patalpas ir lėšų jų remontui. Remiantis apklausos rezultatais, jaunimo organizacijos iš 
savivaldybės labiausiai tikisi finansinės paramos bei įsitraukimo į jų įgyvendinamas iniciatyvas, 
projektus, bendrai įgyvendinamas veiklas. 
 
8 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų 
vidurkiai, proc. 

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Patalpu

Informacijos

Lešu

Bendru veiklu

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant, formuojamos šios skyriaus išvados: 

 pirma, savivaldybėje yra nusistovėjusi jaunimo organizacijų veiklos rėmimo ir 
finansavimo praktika, kuri didele dalimi remiasi neformaliu bendravimu ir betarpišku 

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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ryšiu tarp jaunimo organizacijų bei savivaldybės administracijos ir kitų valstybės įstaigų, 
bei yra gerai vertinama jaunimo organizacijų; 

 antra, vis dėlto finansinė parama jaunimo organizacijoms yra palyginti menka, 
daugiausiai remiami įvairūs renginiai, tuo tarpu tikslingų savivaldybės projektų, skirtų 
jaunimui, įgyvendinama mažai arba visai nėra įgyvendinama. 

 
16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama 
jaunimui 

(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė 
parama 

 Suformuota jaunimo 
organizacijų ir 
neformalių jaunimo 
grupių veiklos 
finansavimo praktika. 

 Savivaldybė 
geranoriškai vertina 
jaunimo veiklas ir 
bent nedidele dalimi 
siekia patenkinti 
kiekvieną prašymą 
dėl finansinės 
paramos. 

 Finansinės paramos 
skyrimo jaunimo 
organizacijoms procedūra 
nėra aiškiai 
reglamentuota. Nors 
procedūros 
reglamentavimas ir aiškių 
paramos taisyklių 
numatymas paverstų 
paramos skyrimo procesą 
labiau biurokratišku, 
tačiau taip jis taptų 
aiškesnis ir skaidresnis. 

 Paramos apimtys yra 
palyginti nedidelės. 

 Savivaldybė pati inicijuoja 
ir įgyvendina mažai 
jaunimui skirtų projektų 
ne kultūrinėse (pvz., 
meno, sporto, renginių) 
veiklose, o sprendžiant 
jaunimui aktualias 
problemas. 

 Aiškiai reglamentuoti 
finansinės paramos 
skyrimo jaunimo 
organizacijoms tvarką. 

 Sistemingai tirti 
jaunimo organizacijų 
poreikius, kad būtų 
tikslingiau paskirstyta 
parama ir aiškiau 
suplanuotos jos 
apimtys ir kryptys. 

 Sistemingiau tirti 
jaunimo poreikius ir 
aktyviau inicijuoti ir 
naudoti tarptautines 
ir nacionalines lėšas 
jaunimui skirtų 
projektų ir jaunimui 
aktualias problemas 
sprendžiančių 
projektų 
įgyvendinimui. 

Materialinė 
parama 

 Savivaldybė pagal 
poreikį suteikia 
organizacijoms 
patalpas pagal 
panaudos sutartį. 

 Paramos apimtys yra 
palyginti nedidelės.  

 Tęsti esamas paramos 
kryptis. 

 Įvertinti galimybę 
skirti patalpas 
universalaus 
daugiafunkcinio 
centro plėtrai 
jaunimui prieinamoje 
vietoje. 

Kitokia 
parama 

 Savivaldybė aktyviai 
padeda 
organizacijoms rengti 
projektus, ieškoti 
partnerių. 

 Savivaldybė 
organizuoja renginius 
jaunimui. 

 Pagal poreikį jaunimo 
organizacijos 

 Nenustatyta.  Tęsti esamas paramos 
kryptis. 
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Parama 
jaunimui 

(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
aprūpinamos 
leidiniais, suteikiama 
galimybė užsienio 
svečius apgyvendinti 
viešbutyje, kita 
parama. 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir 
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys: 

 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla, 
skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė; 

 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija; 
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Vertinimo metu buvo suteikta labai mažai duomenų apie jaunimo mokymo ir konsultavimo 
veiklas Šalčininkų rajono savivaldybėje. Jaunimą atstovaujančių organizacijų atstovai negalėjo 
įvardinti kitų organizacijų, jaunimui teikiančių mokymo ir konsultavimo paslaugas. Kelios 
organizacijos (pavyzdžiui, „Europroject“) yra pačios vykdę neformalius mokymus jaunimui, 
tačiau tai nėra jų pagrindinė veikla.  
 
„Europroject“ nurodė, kad tiria ir vertina vykdytų mokymų ir kitų veiklų, skirtų jaunimui, 
kokybę. Savivaldybės administracijos atstovų žiniomis, sistemingai (periodiškai, pagal iš anksto 
suderintą metodiką) jaunimo mokymo, konsultavimo poreikiai savivaldybėje nėra tiriami. 
 
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, jaunimui mokymų ir konsultavimo paslaugas 
teikia Vilniaus rajono teritorinės darbo biržos Šalčininkų skyrius. Taip pat savivaldybė yra 
organizavusi mokymus, skirtus norintiems kurti savo verslą. 
 
9 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų vidurkiai, procentai. N=2 

0.00

50.00

50.00

50.00

100.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Nekonkurencines aplinkos kurima

Mokymasi iš patirties

Grupinius metodus

Aktyvu dalyvavima

Neformalu bendravima

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Remiantis surinktais duomenimis, Šalčininkų rajono savivaldybėje trūksta jaunimo konsultavimo 
ir mokymo veiklų. 

5.1 Jaunimo mokymas ir 
konsultavimas 
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Vertintojams nebuvo suteikti išsamūs duomenys apie su jaunimu dirbančius asmenis. 
 
Savivaldybės teritorijoje, interviu respondentų teigimu, nėra įgyvendinami mokymai ar 
kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims, dirbantiems su jaunimu, arba nė vienas 
respondentas, tarp jų savivaldybės administracijos atstovai, apie tai nežino. 
 
Buvusi JRK bendradarbiavimą tarp savivaldybės administracijos ir su jaunimu dirbančių asmenų 
vertino vidutiniškai. 
 

 
Neformalaus ugdymo paslaugas, savivaldybės administracijos atstovų teigimu, jaunimui teikia 
savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, švietimo įstaigos ir bendruomenės, kai kurios 
jaunimo organizacijos. Pavyzdžiui, „Europroject“ jaunimui organizuoja diskusijas, įvairius 
neformalaus bendravimo renginius. Buvusi JRK neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų 
prieinamumą jaunimui savivaldybėje vertino vidutiniškai. Tuo tarpu jaunimo organizacijų 
atstovai tokių paslaugų prieinamumą vertino žemai (taip pat žr. 10 pav.). 
 
10 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, 
Jūsų savivaldybėje? Atsakymų vidurkiai, procentai. N=4 

0.00

50.00

50.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Taip

Taip, bet ne visiems prieinama

Ne, nepakanka

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Akivaizdu, kad neformalaus ugdymo situacija Šalčininkų rajono savivaldybėje turėtų geriau 
atitikti jaunimo poreikius. Tiek jaunimą atstovaujančių organizacijų, tiek ir savivaldybės 
administracijos atstovų nuomone, jaunimui itin aktualūs idėjų generavimo ir plėtojimo, 
projektų rengimo mokymai. Jaunimas dažnai neturi patirties, kaip savo idėjas paversti 
konkrečiais įgyvendinamais planais ir projektais, neturi patirties ieškant idėjoms finansavimo 
šaltinių. Savivaldybės administracijos atstovės teigimu, savivaldybės administracija sieks 
artimiausiu metu tokius mokymus organizuoti savivaldybės jaunimui. 
 

 
Apibendrinant, formuojamos šios skyriaus išvados: 

 pirma, Šalčininkų rajono savivaldybėje neformalaus ugdymo, mokymo ir konsultavimo 
paslaugų prieinamumas jaunimui yra nepakankamas; didžiausias poreikis yra idėjų 
generavimo, projektinio finansavimo mokymų jaunimui; 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 antra, informacija apie su jaunimu dirbančius asmenis yra neprieinama; tikėtina, kad 
savivaldybės administracijos parama, įskaitant kvalifikacijos tobulinimą su jaunimu 
dirbantiems asmenims, yra palyginti ribota. 

 
17 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
neformalus 
ugdymas, 
jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 

(4 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti 
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
mokymai ir 
konsultavimas 

 Savivaldybės 
jaunimui yra 
vykdomi pavieniai 
mokymai, 
organizuojami 
diskusijos ir 
renginiai. 

 Paslaugas jaunimui 
teikia Vilniaus 
teritorinės darbo 
biržos Šalčininkų 
skyrius. 

 Jaunimo mokymų ir 
konsultavimo poreikiai 
nėra sistemingai 
tiriami. 

 Mokymų ir 
konsultavimo paslaugų 
pasiūla yra labai ribota. 

 Sistemingai tirti 
(pasitelkiant jaunimo 
organizacijas) jaunimo 
mokymo ir konsultavimo 
poreikius. 

 Sistemingai organizuoti 
(bent kelis kartus per 
metus) mokymus ir 
konsultacijas jaunimui, 
atsižvelgiant į jaunimo 
poreikius ir 
bendradarbiaujant su 
kitomis organizacijomis. 
Savivaldybės 
administracija nebūtinai 
turi mokymus organizuoti 
pati, bet gali tarpininkauti 
organizuojant mokymus 
kitose organizacijose. 

Asmenys, 
dirbantys su 
jaunimu 

 Nenustatyta.  Duomenys apie su 
jaunimu dirbančius 
asmenis nėra 
sistemingai kaupiami. 

 Su jaunimu dirbantiems 
asmenims nėra 
organizuojami 
bendradarbiavimo 
renginiai, kvalifikacijos 
tobulinimo kursai. 

 Sistemingai kaupti 
duomenis apie su jaunimu 
dirbančius asmenis, jų 
bendradarbiavimo ir 
kvalifikacijos tobulinimo 
poreikius. 

 Užtikrinti su jaunimu 
dirbančių asmenų 
kvalifikacijos tobulinimą. 

Jaunimo 
neformalaus 
ugdymo padėtis 

 Jaunimui yra 
prieinamos tam 
tikros neformalaus 
ugdymo paslaugos: 
pavieniai (angl. ad 
hoc) mokymai, 
renginiai, jaunimo 
organizacijų 
projektai. 

 Jaunimo neformalaus 
ugdymo poreikiai nėra 
sistemingai tiriami. 

 Neformalaus ugdymo 
paslaugų pasiūla 
jaunimui yra 
nepakankama. 

 Sistemingai tirti jaunimo 
neformalaus ugdymo 
poreikius. 

 Organizuoti jaunimo 
neformalaus ugdymo 
renginius, 
bendradarbiaujant su 
jaunimo ir kitomis 
organizacijomis, 
pasitelkiant įvairius 
finansavimo šaltinius. 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo 
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys: 

 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla; 
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas; 
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Šalčininkų rajono savivaldybėje gyvenantis jaunimas yra 
prastai ar vidutiniškai informuojamas apie jaunimo politikos įgyvendinimą, pirmiausia todėl, kad,  
nesant JRK,  yra nutrūkęs neformalus informavimas, jaunimo organizacijų informavimas el. 
paštu. Savivaldybė informuoja jaunimą ir jaunimo organizacijas apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą skelbdama informaciją savivaldybės interneto puslapyje ir spaudoje, atskirais 
atvejais – plakatuose ir skrajutėse. Verta pastebėti, kad informacija jaunimo skiltyje savivaldybės 
administracijos puslapyje, niekam jos neatnaujinant, yra pasenusi. 
 
18 lentelė. Kiek savivaldybėje vykdyta diskusijų su jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo 
politikos įgyvendinimo temomis per 2008 – 2011 m. laikotarpį? Kiek jaunų žmonių dalyvavo 
šiose diskusijose? 

Metai Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose skaičius 
2008 1 ~15 
2009 1 ~15 
2010 1 ~15 
2011 - - 
2012 1 ~20 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Savivaldybės administracijos duomenimis, bent kartą metuose (išskyrus 2011 m.) jaunimui yra 
organizuojama diskusija jaunimui aktualiais klausimais (žr. 18 lentelę). 
 
Apklaustos jaunimo organizacijos nurodė, kad iš savivaldybės dažniausiai gauna informaciją apie 
jaunimui aktualius renginius, finansavimo galimybes, projektų partnerystės galimybes, įvairius 
įgyvendinamus projektus. Buvusi JRK interviu metu nurodė, kad, nors nebedirba JRK pareigose, 
elektroniniu paštu gauna informaciją apie finansavimo galimybes, tarptautinio 
bendradarbiavimo galimybes, ir persiunčia ją aktyvioms jaunimo organizacijoms, veikiančioms 
rajone. 
 
Tačiau apklaustos jaunimo organizacijos teigė, kad negauna jokios informacijos apie savivaldybės 
priimamus ar svarstomus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais (žr. 11 pav.). Ši informacija 
dar kartą pagrindžia išvadą, kad jaunimas yra ne tik prastai įtrauktas į jaunimo politikos 
formavimą ir įgyvendinimą, bet ir palyginti prastai informuojamas apie svarbius sprendimus. 

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą 
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11 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie...  Atsakymų vidurkiai, proc. 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Pusės apklausos respondentų nuomone (žr. 12 pav.), savivaldybė informuoja jaunimą apie 
įgyvendinamą jaunimo politiką pakankamai išsamiai. Kita pusė teigė, kad savivaldybė informuoja 
jaunimą ir jo grupes vidutiniškai. Remiantis surinktais duomenimis ir ypač lyginant su kitomis 
panašiomis savivaldybėmis, vertintojų nuomone, jaunimas apie įgyvendinamą jaunimo politiką 
yra informuojamas prastai-vidutiniškai. 
 
12 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Atsakymų vidurkiai, procentai. N=4 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausos respondentų nuomone (žr. 13 pav.), jaunimui trūksta informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus jaunimui aktualius sprendimus, taip pat dar daugiau informacijos norėtųsi 
apie jaunimui aktualius renginius bei projektų finansavimo galimybes. Tikėtina, kad ši informacija 
skirtingas jaunimo grupes ir netgi skirtingas jaunimo organizacijas pasiekia nevienodai. Vienas iš 
pagrindinių naujojo JRK veiklos uždavinių turėtų būti jaunimo ir jo grupių, jaunimo organizacijų 
informavimo užtikrinimas. 
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13 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų vidurkiai, procentai. 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Dauguma apklaustų organizacijų manė, kad informaciją patogiausia gauti elektroniniu paštu bei 
rasti savivaldybės interneto svetainėje (žr. 14 pav.). Kai kurios jaunimo organizacijos interviu 
metu minėjo, kad tikrina savivaldybės interneto puslapį, tačiau patogiausia informaciją gauti 
elektroniniu paštu. Be to, interviu metu tiek jaunimo organizacijos, tiek ir savivaldybės 
administracijos atstovė minėjo, kad informacijos sklaidai yra dažnai naudojami socialiniai tinklai, 
pavyzdžiui, Facebook puslapis, kuriame yra užsiregistravusios pagrindinės rajono jaunimo 
organizacijos. Taigi, informacijos sklaida per socialinius tinklus būtų vienas efektyviausių 
informacijos sklaidos būdų. 
 
14 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų 
vidurkiai, procentai. 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Savivaldybė informuoja jaunimą apie jaunimui skirtą veiklą savivaldybės teritorijoje, skelbdama 
informaciją savivaldybės interneto puslapyje, elektroniniu paštu, plakatais ir skrajutėmis. Tačiau 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 



34 

nesant JRK, informacija apie jaunimo politiką ar veiklą jaunimui visai nėra platinama (išskyrus 
jaunimo organizacijas). Jaunimo informuotumo tyrimai savivaldybėje niekada nebuvo vykdyti. 
 
Savivaldybės svetainę jaunimas atidaro retai, tad buvusios JRK nuomone, jaunimui turėtų būtų 
skirtas atskiras rajono jaunimo tinklalapis. Šiuo metu efektyviausia informacijos platinimo forma 
yra socialinis tinklas Facebook, nes aktyviausios mūsų rajono organizacijos yra susikūrusios 
grupes šiame tinkle. Tuo tarpu jaunimo organizacijos atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad 
socialiniais tinklais ir interneto puslapiu būtų lengviausia pasiekti aktyvųjį rajono jaunimą, kuris 
pats ieško informacijos, tačiau pasyvusis, probleminis jaunimas, tikėtina, nebūtų pasiektas. 
Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, jaunimą informuoti geriausia yra neformaliais kanalais, 
išvykose, pristatymuose, pavyzdžiui, vykstant į mokyklas, organizuojant jose pristatymus, 
pasitelkiant vietos bendruomenes. 
 
Pačios jaunimo organizacijos jaunimą apie jam skirtas veiklas informuoja įvairiai, stengiasi 
naudoti visus įmanomus būdus (žr. 15 pav.). 
 
15 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Atsakymų vidurkiai, procentai. 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Šalčininkų rajono savivaldybėje žiniasklaidos priemonių nėra daug. Internete veikia Facebook 
puslapis „Šalčininkai“, svetainė www.salcininkietis.lt. 
 
Remiantis savivaldybės administracijos atstovės teigimu, žiniasklaida gana aktyviai domisi 
jaunimo tematika, patys domisi, taip pat yra kviečiami į visus aktualius renginius. Tačiau 
apklausos respondentų nuomone, jaunimo tematika vietinėje žiniasklaidoje yra atskleista 
vidutiniškai. 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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16 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su teiginiu, o 5 – visiškai 
sutinkate su teiginiu. Atsakymų vidurkiai. 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Vis dėlto, jaunimo organizacijos gana dažnai bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdamos vietos 
jaunimui aktualią informaciją. Visų apklausos respondentų teigimu, savivaldybėje jaunimui ir 
jaunimo organizacijoms sudarytos galimybės nemokamai pristatyti savo vykdomą veiklą per 
žiniasklaidos priemones. 
 

 
Apibendrinant, formuluojamos šios skyriaus išvados: 

 pirma, rajono jaunimo organizacijos yra palyginti gerai informuojamos apie jaunimui 
skirtus renginius, finansavimo galimybes, tačiau mažai informuojamos apie 
savivaldybėje svarstomus ar priimamus jaunimui aktualius sprendimus; 

 antra, esamos informavimo priemonės galimai menkai pasiekia jaunimą (ne jaunimo 
organizacijų narius). Svarstytinas jaunimui skirto interneto puslapio sukūrimas arba 
aktyvesnis socialinių tinklų išnaudojimas. Tačiau pasyvųjį ar probleminį jaunimą pasiekti 
efektyviausia būtų per neformalų bendravimą, mokyklas, vietos bendruomenes (išvykų 
metu). 

 
19 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
informavimas 
apie jaunimo 
politiką 

 Buvusi JRK aktyviai 
informuodavo 
jaunimo organizacijas 
apie jaunimo renginius 
ir finansavimo 
galimybes. 

 Aktyviai naudojamasi 
socialiniais tinklais 

 Jaunimas 
nepakankamai 
informuojamas apie 
savivaldybėje 
priimamus aktualius 
sprendimus. 

 Aktyviau informuoti 
jaunimo organizacijas 
apie savivaldybėje 
svarstomus ir 
priimamus jaunimui 
aktualius sprendimus. 

 Jaunimo organizacijų 
informavimui naudoti 

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo 
informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
jaunimo informavimui. elektroninį paštą, 

neformalius kanalus ir 
socialinius tinklus. 

Jaunimo 
veiklos 
žinomumas 

 Jaunimui informuoti 
jaunimo organizacijos 
bei savivaldybė 
naudojasi įvairiais 
būdais: socialiniais 
tinklais, interneto 
puslapiais, neformaliu 
bendravimu, 
žiniasklaidos pagalba, 
skrajutėmis ir 
plakatais. 

 Tikėtina, kad pasyvųjį, 
kaimo vietovių, bei 
probleminį, socialiai 
pažeidžiamą jaunimą 
prasčiau pasiekia 
informaciją apie 
jaunimui skirtas 
veiklas. 

 Apsvarstyti jaunimui 
skirto interneto 
tinklapio ar socialinio 
puslapio įkūrimą. 
Šiame puslapyje 
informaciją turėtų 
teikti savivaldybės JRK 
kartu su jaunimo 
organizacijomis, tačiau 
svarbu užtikrinti 
finansinę paramą 
puslapio atnaujinimui. 

 Taikyti išvykas, 
pristatymus mokyklose 
ir neformalų 
bendravimą, vietinių 
bendruomenių lyderių 
įtraukimą siekiant 
geriau informuoti 
įvairias jaunimo 
grupes, ypač 
kaimuose. 

Jaunimo 
leidiniai ir 
erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

 Žiniasklaida 
bendradarbiauja su 
jaunimo 
organizacijomis ir 
savivaldybe, 
nemokamai skelbia 
informaciją. 

 Jaunimo organizacijos 
aktyviai naudojasi 
socialiniais tinklais. 

 Jaunimo nuomone, 
jaunimo tematika 
žiniasklaidoje 
atskleista vidutiniškai. 

 Jaunimui skirtų 
leidinių rajone nėra. 

 Aktyviai naudoti 
socialinius tinklus ir 
jaunimui skirtą 
interneto puslapį.  

 Aktyviai įtraukti 
žiniasklaidą į jaunimui 
aktualios tematikos 
publikavimą. 
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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. 

 

 
Remiantis apklausos duomenimis, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos padaliniai 
jaunimo politikos srityje daugiausiai bendradarbiauja rengdami bendrus jaunimui skirtus 
projektus. Apklausoje dalyvavę du savivaldybės administracijos atstovai pažymėjo, kad kitose 
veiklose (žr. pav. žemiau) tarpusavyje nebendradarbiauja. Be to, rajone neveikia Jaunimo 
reikalų taryba. 
 
Apibendrinant, formalios jaunimo politiką integruojančios struktūros Šalčininkų rajono 
savivaldybėje neveikia. Atskiri padaliniai tarpusavyje bendradarbiauja daugiau neformaliai. 
Viena vertus, toks bendradarbiavimas gali būti efektyvus nedidelėje savivaldybėje, kur visi 
vienas kitą pažįsta. Kita vertus, vertintojams nebuvo pateiktas jaunimui skirtų projektų (ne 
kultūrinių, bet skirtų jaunimo problemų sprendimui) sąrašas, tad sunku vertinti, kokie yra šio 
neformalaus bendradarbiavimo rezultatai. 
 
17 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje 
įgyvendindami jaunimo politiką? Atsakymų vidurkiai, proc. 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros 
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Interviu rezultatai patvirtina, kad savivaldybės administracijos padaliniai visuomet geranoriškai 
atsiliepia į jaunimo poreikius. Tačiau tikėtina, kad trūksta kryptingų bendrų veiksmų rengiant 
didesnės apimties jaunimui skirtus užimtumo ar verslumo skatinimo projektus, projektus kitose 
jaunimui svarbiose srityse. Kaip minėta ataskaitos įvade, jaunimas Šalčininkų rajono 
savivaldybėje sudaro ketvirtadalį visų gyventojų, todėl jaunimo poreikiams turėtų būti skirtas 
pakankamas savivaldybės dėmesys. Be to, net apie 70% Šalčininkų rajono jaunimo nebėra 
mokyklinio amžiaus, tad didesnis dėmesys turėtų būti skirtas vyresnio amžiaus jaunimui 
aktualiems klausimams spręsti. Šiuo metu daug dėmesio skiriama mokyklinio amžiaus vaikų 
užimtumo (kultūrinėms, sporto) veikloms, kai tuo tarpu aktualūs jaunimo verslumo skatinimo ir 
nedarbo mažinimo klausimai. 
 

 
Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės numatytos Šalčininkų rajono savivaldybės 
strateginiame plėtros plane. Savivaldybės administracijos atstovo teigimu, jaunimo politikos 
prioritetai ir priemonės taip pat yra įvardinti atskirų skyrių, pavyzdžiui, Švietimo skyriaus, 
planuose. 
 
Šalčininkų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2011-2015 m. yra numatyta viena 
tiesiogiai jaunimui skirta priemonė: 1.1.1.3 priemonė „Jaunimo verslumo skatinimo programos 
parengimas ir įgyvendinimas“, kuriai įgyvendinti 2012-2015 m. numatyta 110000 Lt 
savivaldybės lėšų. 
 
Taip pat numatytos net kelios priemonės ar atskiri uždaviniai, prisidedantys prie jaunimo 
poreikių tenkinimo ar jų problemų sprendimo, pavyzdžiui: 

 2.1.1 uždavinys „Modernizuoti švietimo įstaigų infrastruktūrą ir materialinę bazę“: 
numatyta renovuoti mokyklas, kitas švietimo įstaigas; 

 2.1.2 uždavinys „Gerinti švietimo įstaigų paslaugų kokybę, efektyvumą ir užtikrinti 
prieinamumą“: numatyta mokyti, šviesti, aprūpinti įranga švietimo įstaigas, rengti ir 
įgyvendinti projektus; taip pat numatytas suaugusiųjų mokymo centro „Santarvės“ 
mokykloje steigimas, kuris labai prisidėtų prie neformalaus ugdymo paslaugų 
prieinamumo didinimo; 

 2.1.3 uždavinys „Sukurti visuomenės poreikius tenkinantį švietimo įstaigų tinklą“: be 
kitų priemonių, numatyta ir uždarytų mokyklų patalpų pritaikymo universaliems 
daugiafunkciniams centrams priemonė; 

 2.1.6 uždavinys „Didinti neformaliojo švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą“: be 
kitų priemonių, pavyzdžiui, gabių vaikų skatinimo programos, numatytas ir neformaliojo 
ugdymo programų, skirtų vaikams, įvairovės didinimas; 

 2.2.4.4 priemonė numato rengti ir įgyvendinti nepilnamečių, grįžusių iš įkalinimo, 
specialiojo auklėjimo įstaigų, globos namų socializacijos projektus; 

 2.3.1 uždavinys „Plėtoti viešąją kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą, gerinti 
materialinę bazę“: numatyta plėtoti įvairią jaunimui prieinamą infrastruktūrą, 
pavyzdžiui, sporto aikšteles, stadionus, sporto ir sveikatingumo centrus; 

 2.3.2 uždavinys „Didinti kultūros įstaigų, sporto ir laisvalaikio paslaugų kokybę ir 
prieinamumą“: numatyta renovuoti kultūros centrus, bendruomenės namus, 
bibliotekas. 

 
Taigi, savivaldybės strateginiuose dokumentuose yra įvairių jaunimo politikos priemonių, nors 
jose ne visuomet tiesiogiai įvardijama, kad tai yra būtent jaunimui skirtos priemonės. 
 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose 
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Savivaldybėje šiuo metu veikia dvi darbo grupės ir/ar komisijos jaunimo politikos srityse, 
kuriose bendradarbiauja skirtingi savivaldybės padaliniai, spręsdami jaunimo klausimus: Vaiko 
gerovės komisija ir Vaiko teisių apsaugos taryba. 
 
Buvusios JRK teigimu, jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) 
posėdžiuose, svarstant jaunimui aktualius klausimus ir priimant sprendimus. Tai patvirtino ir 
jaunimo organizacijų atstovai. Viena vertus, buvusi JRK teigė, kad savivaldybė yra visuomet 
atvira ir norintys tikriausiai galėtų dalyvauti posėdžiuose. Kita vertus, nesant numatytos 
procedūros ir nekviečiant jaunimo atstovų dalyvauti, mažai tikėtina, kad patys jaunimo atstovai 
siektų dalyvauti posėdžiuose. 
 

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 

 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406); 
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin., 2010, Nr. 139-
7112); 

 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311); 

 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d. 
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476); 

 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-
68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653); 

 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. 
įsakymu Nr. 2V-38-(1.4). 

 
Apibendrinant, Šalčininkų rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytos 
priemonės atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus, tačiau jos nėra pakankamos 
visiems jaunimo poreikiams spręsti (ypač – užimtumo, socialiai pažeidžiamo jaunimo 
integravimo poreikiams). Taip pat jaunimo politikos įgyvendinimo procese nėra įdiegti jaunimo 
integravimo, dalyvavimo, jaunimo politikos horizontalumo principai. 
 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui13. Iš savivaldybės administracijos atstovų nebuvo gauta jokių 

                                                             
 
 

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

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas 

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų 
programų ir priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo politikos 
prioritetams 
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duomenų apie savivaldybės administracijos (ne jaunimo organizacijų) dalyvavimą 
nacionaliniuose ar tarptautiniuose jaunimo problemų sprendimui skirtuose projektuose. 
 
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Šalčininkų savivaldybės 
įgyvendinamos priemonės prastai-vidutiniškai atitinka nacionalinės jaunimo politikos 
prioritetus. 

 
 
Apibendrinant, galima teigti, kad, nors savivaldybės strateginiame plėtros plane yra numatyta 
jaunimui skirtų priemonių, Šalčininkų rajono savivaldybėje jaunimo politika yra mažai 
horizontali – praktiškai neveikia tarpžinybiniai ir tarpsektoriniai tinklai, kurie nagrinėtų jaunimui 
aktualius klausimus, neveikia jaunimo politiką integruojančios struktūros. 
 
20 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Tarpžinybiškumas
, 

tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

 Nenustatyta.  Jaunimo politiką 
integruojančių 
struktūrų 
savivaldybėje nėra. 

 Įkurti Jaunimo reikalų 
tarybą. 

Jaunimo politikos 
integravimas 
savivaldybės 
strateginiuose 
dokumentuose ir 
įvairių sričių 
(kultūros, sporto, 
socialinių reikalų ir 
kt.) veiklų 
programose, 
planuose 

 Savivaldybės 
strateginiame 
plėtros plane 2011-
2015 m. yra 
numatyta tiesiogiai 
ir netiesiogiai 
jaunimui skirtų 
priemonių. 

 Tiesiogiai jaunimui 
skirtų priemonių yra 
nedaug; didžioji jų 
dalis yra skirta 
švietimo įstaigų ir 
laisvalaikio centrų 
renovacijai, nedaug 
tikslingai jaunimo 
problemoms spręsti 
skirtų priemonių. 

 Viena iš pagrindinių 
būsimo JRK pareigų 
turėtų būti sistemingas 
jaunimo poreikių tyrimas 
ir analizė, įtraukiant ir 
jaunimo organizacijas, 
JRT narius. 

 Sistemingo jaunimo 
poreikių tyrimo rezultatų 
pagrindu JRT turėtų 
nuspręsti, kokios 
priemonės yra 
aktualiausios jaunimui, 
kurioms jų turėtų būti 
teikiamas prioritetas, 
atsižvelgiant į finansines 
galimybes. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

 Veikia dvi 
komisijos/komitetai 
vaiko apsaugos ir 
gerovės srityje. 

 Vyksta neformalus 
bendradarbiavimas 
tarp padalinių. 

 Jaunimui skirtų 
tarpžinybinių tinklų 
savivaldybėje nėra. 

 Veikiančiuose 
tinkluose nedalyvauja 
jaunimo atstovai. 

 Įkūrus JRT, apsvarstyti, 
koks yra tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių tinklų 
poreikis. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 

 Numatytos 
priemonės atitinka 

 Priemonės nėra 
pakankamos. 

 Tirti jaunimo poreikius ir 
užtikrinti, kad priemonės 

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarpžinybiškumas
, 

tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
programų ir 
priemonių 
atitikimas 
nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetams 

nacionalinės 
politikos prioritetus. 

 Savivaldybės 
politikoje neįdiegtas 
jaunimo politikos 
horizontalumo 
principas. 

 Savivaldybė mažai 
išnaudoja 
nacionalines ir 
tarptautines 
priemones ir 
programas jaunimo 
klausimams spręsti. 

juos geriausiai atitiktų. 
 Diegti horizontalumo 

principą (padalinių 
bendradarbiavimą) 
įgyvendinant jaunimo 
politiką. 

 Kryptingai dalyvauti 
nacionalinėse ir 
tarptautinėse 
programose, siekiant 
pritraukti projektinį 
finansavimą jaunimo 
problemų sprendimui, 
taip pat su jaunimu 
dirbančių asmenų, 
jaunimo organizacijų 
vienijimui, švietimui. 
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 8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR 
INOVACIJOS 

Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo 
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant 
jaunimo politiką savivaldybėje“, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos tobulinimo funkcijai. 
Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys: 

 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui, t. 
y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra renkami, ar 
atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, ar vykdomas 
jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į sprendimų 
priėmimo procesą; 

 ar ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje. 
 
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra 
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos 
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti 
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat atsiskaityti 
už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų įgyvendinimo 
prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai: 

 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas ir 
politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos 
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo įrankiu, 
galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais14. Pirma, informacija apie 
rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, kokią vertę ji 
sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba galima 
kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, stebėsenos 
informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto sudarymo procese ir 
padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, informacija apie 
personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar kitas politikos 
įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, veiklos informacijos 
viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis didinimo priemonė. Galiausiai, 
stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių institucijos veiklos būdų 
paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos patobulinimus. Apačioje 
esančioje lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo ciklas, kurį 
galima išskirti į tris svarbiausius etapus; 

 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos 
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, 
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas; 

 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskirų priemonių vykdymo 
tikslingumo vertinimas. 

 
21 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 

 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 

Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 
naudą visuomenei.  

Konsensuso formavimas 
dėl politikos krypties 
kaitos.  

                                                             
 
 

14 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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 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
politikos tikslus.  

Veikla Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir 
interpretavimas. 
Duomenys imami iš 
stebėsenos sistemos ir 
renkami papildomai. 

Turimų šaltinių (tyrimų, 
vertinimų) sisteminimas 
ir apžvalga; diskusijų 
inicijavimas. 

Kada 
atliekama? 

Nuolat. Kartą per 2 – 3 metus. Kartą per 5 metus. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Laikantis Metodikos struktūros, skyrių sudaro šešios dalys: 

 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo 
tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, jų 
įvairovė, kokybė ir naudingumas; 

 antra, pristatoma, ar ir kokie duomenys apie jaunimo situaciją yra sistemingai renkami 
savivaldybėje; 

 trečia, aptariama, ar ir kokiu mastu savivaldybėje vykdomas jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimas; 

 ketvirta, aptariama, kiek renkami stebėsenos duomenys, vykdomų tyrimų ir vertinimų 
rezultatai yra naudojami sprendimų priėmimo procese; 

 penkta, aptariamas inovacijų taikymas ir plėtra įgyvendinant jaunimo politiką 
savivaldybėje; 

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Šios dalies tikslas – išsiaiškinti, ar tyrimai vykdomi, ar jie yra sistemingi, ar renkama kokia nors 
informacija apie jaunimo poreikius, kuri galėtų būti naudojama kaip pagrindas jaunimo politikai 
formuoti.  
 
Remiantis surinktais duomenimis, jaunimo poreikių tyrimai Šalčininkų rajono savivaldybėje yra 
labai reti ir mažos apimties. 2009 m. veiklos ataskaitoje buvusi JRK nurodė, kad atliko tyrimą 
„Šalčininkų rajono jaunimo laisvalaikio praleidimo būdai“. Viena iš apklaustų jaunimo 
organizacijų – „Europroject“ – taip pat minėjo, kad atliko jaunimo poreikių tyrimą Šalčininkų 
rajono kaimo vietovėse, kuris atskleidė jaunimo pasyvumo problemą. Šių tyrimų rezultatai 
viešai nebuvo paskelbti. 
 
Buvusios JRK teigimu, su esamais žmogiškaisiais ir organizaciniais ištekliais savivaldybėje nėra 
įmanoma atlikti jaunimo situacijos tyrimus. Rajone nėra privačių tyrėjų, konsultacinių įmonių, 
kitų organizacijų, kurios galėtų atlikti tokius tyrimus. 
 

 
Šioje dalyje aptariama, ar savivaldybėje yra jaunimo situacijos stebėsenos sistema, kiek ir kokie 
duomenys apie jaunimą yra prieinami kitoms suinteresuotosioms šalims. 
 
Remianti surinktais duomenimis, savivaldybė sistemingai ir periodiškai (kasmet) duomenų apie 
jaunimą nerenka ir jų neviešina. Savivaldybės interneto tinklapyje paskelbti statistiniai 
duomenys yra keliais metais pasenę. Kita vertus, buvusios JRK teigimu, esant poreikiui, renkami 
duomenys savivaldybės vidiniams poreikiams; juos renkant bendradarbiaujama su švietimo 
įstaigomis, kultūros centrais, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 
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Jaunimo organizacijos teigė taip pat renkančios įvairius duomenis apie jaunimą (žr. 18 pav.), 
tačiau nepateikė informacijos apie tai, kokiose srityse ir kokie duomenys yra renkami. 
 
18 pav. Ar Jūsų organizacija renka ir sistemina kokius nors duomenis apie jaunimą? Atsakymų 
vidurkiai, procentai. N=4 

25.00

75.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Ne

Taip 

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Buvusios JRK teigimu, organizacijos ar asmenys labai retai kreipiasi į savivaldybę dėl jaunimo 
situaciją apibūdinančių duomenų gavimo. Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, jie nežino, 
kokius duomenys savivaldybė turi, todėl negali dėl jų kreiptis. 
 
19 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Atsakymų vidurkiai, 
procentai. N=4 

0.00

0.00

25.00

25.00

50.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Ne, nes nežinau jog tokiu esama

Ne, nes savivaldybe ju nesuteikia 
/neprieinami

N/N

Ne, nes nera poreikio jais naudotis

Taip

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant, yra didelis duomenų apie jaunimą poreikis siekiant geresnio politikos sprendimų 
informuotumo. Vienas iš netiesioginių rodiklių, kad savivaldybėje trūksta jaunimo duomenų 
bazės, yra sunkumai, patirti surenkant šiam vertinimui atlikti reikalingus duomenis. 
 

 
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama, ar ieškoma geriausių 
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir / ar išoriniai vertinimai / įsivertinimai 
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose. 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas 



45 

Savivaldybės administracijos atstovai patvirtino, kad savivaldybėje nėra sistemingai atliekamas 
jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas (toks vertinimas niekada nebuvo atliktas). Dalis 
apklausos respondentų – jaunimo organizacijų – nurodė, kad vykdo vidinius veiklos 
įsivertinimus (žr. 20 pav.). Pavyzdžiui, „Europroject“ atstovė interviu metu papasakojo, kad 
organizacija visuomet vertina suteiktų paslaugų kokybę (apklausia naudos gavėjus), ir šių 
vertinimų pasėkoje siekia tobulinti teikiamas paslaugas, įgyvendinamus projektus. 
 
20 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo vidinius veiklos įsivertinimus? Atsakymų vidurkiai, 
procentai. N=4 

25.00

75.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Ne

Taip 

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
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. 
 
Analizuojant apklausos duomenis, išryškėjo įdomi situacija, kad netgi savivaldybės 
administracijos atstovai, dalyvavę apklausoje, nežinojo ar negalėjo nurodyti, ar tobulinant 
jaunimo politiką savivaldybėje, t.y. formuojant uždavinius ir priemones, juos įgyvendinant, yra 
naudojami jaunimo duomenys, tyrimų duomenys (žr. 21 pav.). 
 
Galima teigti, kad nesant jaunimo situacijos stebėsenos, poreikių tyrimų ir jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimo rezultatų, kurie atsakytų į klausimą, kurios priemonės veikia arba 
neveikia ir kodėl, sprendimų priėmimas yra menkai informuotas. Tai yra dvigubai blogiau dėl to, 
kad jaunimo atstovai nėra įtraukti į politikos formavimo procesus savivaldybėje, todėl žinios 
apie jaunimo poreikius nepasiekia sprendimų priėmėjų. 

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas 
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21 pav. Ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant 
jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje? Atsakymų vidurkiai, procentai. N=4 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
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. 
 
Nei vienas apklausos ar interviu respondentas, įskaitant ir savivaldybės administracijos 
atstovus, negalėjo nurodyti esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių, 
įgyvendintų Šalčininkų rajono savivaldybėje per pastaruosius trejus metus (žr. 22 pav.). 
 
22 pav. Ar per pastaruosius trejus metus Jūsų savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo 
politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių? Atsakymų vidurkiai, procentai. N=4 
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Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką 
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 
 
22 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos 
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti 

tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių 
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Tyrimų jaunimo 
klausimais 
vykdytojai. Tyrimų 
įvairovė, kokybė ir 
naudingumas 

 Vykdyti pavieniai 
mažos apimties 
jaunimo poreikių 
tyrimai (juos 
atliko buvusi JRK 
ir jaunimo 
organizacija 
„Europroject“). 

 Savivaldybėje 
sistemingi tyrimai ir 
vertinimai jaunimo 
politikos srityje 
nėra atliekami. 

 Rajone trūksta 
kokybiškus tyrimus 
galinčių atliktų 
organizacijų. 

 Būtina diegti sistemingus 
jaunimo poreikių tyrimus, 
kuriuos atlikti kasmet, 
siekiant duomenų 
palyginamumo, situacijos 
pokyčių įvertinimo. 

 Tam JRT turėtų išskirti 
svarbiausių tyrimo 
klausimų sąrašą. Atliekant 
tyrimus, reikėtų pasitelkti 
tinkamus tyrimo metodus 
(pavyzdžiui, savivaldybėje 
įdiegti apklausų įrankį), 
naudotis jaunimo 
organizacijų pagalba. 

Duomenys apie 
jaunimą 

 Buvusi JRK rinko 
duomenis apie 
rajono jaunimą, 
jaunimo 
organizacijas ir 
juos skelbė 
savivaldybės 
tinklalapyje. 

 Nevykdoma 
sisteminga jaunimo 
poreikių stebėsena, 
longitudiniai 
jaunimo poreikių 
tyrimai, rodikliai. 

 Savivaldybėje būtina 
diegti sistemingą jaunimo 
politikos stebėseną. 

 Tam būtina sudaryti 
jaunimo situacijos rodiklių 
sąrašą, jį kasmet 
atnaujinti ir viešinti. 

  Jaunimo rodikliai turi būti 
sudaromi atsižvelgiant į 
įvairių skyrių poreikius, 
juos renkant 
bendradarbiaujama su 
įvairiomis savivaldybėje 
veikiančiomis 
organizacijomis. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

 Apklaustų 
organizacijų 
teigimu, dalis jų 
vykdo vidinius 
veiklos 
įsivertinimus. 
Pavyzdžiui, 
„Europroject“ 
nuolat vykdo 
veiklos 
vertinimus, 

 Savivaldybėje 
nevykdomas 
sistemingas 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas (2009-
2010 m. apsiribota 
metine JRK veiklos 
ataskaita). 

 Savivaldybėje 
įgyvendinama jaunimo 
politika turėtų būti 
kasmet vertinama pagal 
numatytus produkto ir 
rezultato rodiklius; o kas 
keturis – penkis metus 
turėtų būti atliekamas 
poveikio vertinimas 
(vertinama įtaka 
numatytiems efekto 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos 
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti 

tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių 
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
skirtus veiklai 
tobulinti. 

kriterijams). 
 Politikos įgyvendinimo 

vertinimui savivaldybė 
turėtų numatyti reikiamus 
finansinius išteklius. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

 Savivaldybės 
administracijos 
atstovų teigimu, 
atskirų skyrių 
renkami 
duomenys 
naudojami 
formuojant 
savivaldybės 
strateginį planą, 
skyrių planus. 

 Kai kurios jaunimo 
organizacijos 
vidinių veiklos 
įsivertinimų 
rezultatų pagrindu 
tobulina savo 
veiklą. 

 Nesant sistemingos 
jaunimo poreikių 
stebėsenos ir tyrimų, 
politikos poveikio 
vertinimo, jaunimo 
politikos formavimas 
savivaldybėje, 
tikėtina, nėra 
pakankamai 
informuotas. 

 Priimant sprendimus 
turėtų būti naudojami 
sukaupti stebėsenos ir 
analizės duomenys. 

 Poveikio vertinimas 
turėtų būti siejamas su 
savivaldybės strateginio 
plano įgyvendinimo 
pabaiga ir naujo plano 
formavimo pradžia, 
siekiant tinkamai 
atsižvelgti į vertinimo 
rezultatus. 

Inovacijų taikymas 
ir plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

 Nenustatyta.  Dėl ekonominio 
sunkmečio vertintu 
laikotarpiu jaunimo 
politikos srityje 
inovacijų įgyvendinta 
nebuvo. 

 Inovacijų diegimas gali 
tapti vienu iš jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimo rodiklių 
savivaldybėje – turėtų 
būti siekiama kas kelis 
metus vertinti pasiektą 
pažangą, tame tarpe 
įvertinti, ar įdiegta 
naujovių. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais. 
 

 
Savivaldybė yra užmezgusi ryšius su kitų šalių jaunimo politiką formuojančiomis ir 
įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis, pirmiausia su Lenkija (pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su daugelio miestų savivaldybėmis15), taip pat Vokietija (Hude 
miesto savivaldybe) ir Baltarusija.  
 
Šalčininkų rajono švietimo įstaigos sėkmingai teikė paraiškas ir aktyviai dalyvavo įvairiuose 
pedagogų, mokinių lavinimo, smurto prevencijos, tarptautinio bendradarbiavimo projektuose. 
Beveik kiekviena savivaldybės mokykla bendradarbiauja su Lenkijos mokyklomis, švietimo bei 
jaunimo užimtumo įgyvendinimo procese. Kasmet daug moksleivių turi galimybę išvykti 
dalyvauti įvairiuose projektuose. Taip pat Lenkijos partneriai kas vasarą organizuoja jaunimo 
poilsio stovyklas, į kurias patenka apie 50 Šalčininkų rajono moksleivių. 
 
23 lentelė. Kiek renginių buvo surengta bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybių 
jaunimo politiką formuojančiomis bei įgyvendinančiomis institucijomis per 2008 – 2011 m. 
laikotarpį? 

Metai Renginių 
skaičius Renginių aprašymas 

2008 n.d. n.d. 
2009 

1 
 Konferencija, projekto pristatymas „Create your destiny“ 

Šalčininkų rajono savivaldybėje, dalyvaujant jaunimo tarptautinei 
delegacijai iš Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lietuvos. 

2010 

5 

 Įvykdytas projektas „Let‘s tolerate and go to the progress“ 
(projektą įgyvendino „Europroject“); 

 įvykdytas projektas „P-Respublika“; 
 dalyvauta tarptautiniame projekte Italijoje „Green touch“; 6 

dalyviai; 
 dalyvauta tarptautiniame projekte Italijoje „Music from the 

world“; 6 dalyviai; 
 dalyvauta jaunimo lyderių kursuose Turkijoje. 

2011 

5 

 Tarptautinė metodinė konferencija „Šeima ir dabarties iššūkiai“ 
(Lenkijos, atstovai iš Olštyno, Ščytno, Varšuvos, Torunės , Lietuvos 
– iš Šalčininkų, Vilniaus). Temos: „Šiuolaikinės šeimos sutrikimų ir 
disfunkcijų etiologija“, „Šeima su autistiniu vaiku – kaip padėti?“, 
„Migracijos poveikis šeimos gyvenimui“, Šiuolaikinės šeimos 
permainos“, „Šeimos instituto pokyčiai modernioje visuomenėje“, 
„Vaikystė šeimoje su skurdo problemomis“ ir kt.; 

 įvykdytas tarptautinis jaunimo projektas „Drama therapy“ pagal 
programą „Veiklus jaunimas“; 

 įvykdytas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas 

                                                             
 
 

15 Daugiau informacijos savivaldybės tinklalapyje: 
http://www.salcininkai.lt/lit/Tarptautinis_bendradarbiavimas/220/2/81  

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais 
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Metai Renginių 
skaičius Renginių aprašymas 

„Fototurgus“; 
 dalyvauta tarptautiniame projekte Turkijoje „Let’s remember the 

street games“; 6 dalyviai; 
 dalyvauta tarptautiniame projekte Turkijoje „Childhood olympic 

games“. 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 

 
Apibendrinant, savivaldybės tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje 
vertinamas gerai, tačiau yra ir silpnųjų pusių, kurioms tobulinti pateikiamos išvados ir 
rekomendacijos. 
 
24 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo 
principų, nurodytų įstatymuose ir programose. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Bendradarbiavimas su 
kitomis šalimis jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
klausimais 

 Vyksta intensyvus 
bendradarbiavimas 
su Lenkija, ypač 
mokyklų 
bendradarbiavimo 
lygmenyje. 

 Vystomi 
bendradarbiavimo 
projektai jaunimo 
mainų ir kitose 
kryptyse su keliomis 
šalimis. 

 Dabartiniai 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
projektai arba vyksta 
mokyklų 
bendradarbiavimo 
lygmenyje, arba 
apima mažos 
apimties jaunimo 
mainų, 
bendradarbiavimo 
projektus. Trūksta 
kryptingų didesnės 
apimties 
bendradarbiavimo 
projektų, kurių 
pasėkoje 
savivaldybėje būtų 
įdiegta geroji užsienio 
patirtis sprendžiant 
sudėtingas jaunimo 
problemas (pvz., 
mažinant nedarbą). 

 Vystyti tarptautinį 
bendradarbiavimą 
su įvairiomis 
šalimis, ypač 
turinčiomis 
sėkmingo jaunimo 
politikos 
įgyvendinimo 
patirties. 

 Įgyvendinti 
kryptingus didesnės 
apimties 
bendradarbiavimo 
projektus, kurių 
pasėkoje 
savivaldybėje būtų 
įdiegta geroji 
užsienio patirtis 
(pavyzdžiui, 
skatinant verslumą, 
užimtumą ar 
kuriant universalius 
daugiafunkcinius 
centrus). 

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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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. 

 
Apklausos ir interviu respondentai įvardijo kelis atvejus, kurie galėtų būti laikomi sėkmingais 
jaunimo politikos įgyvendinimo pavyzdžiais Šalčininkų rajono savivaldybėje: rinkimai į mokinių 
savivaldas; rinkimai į moksleivių parlamentą; projektas „Jaunimo vasara“; „Europroject“ 
projektas „Let‘s tolerate and go to the progress“; Meno mylėtojų asociacijos „Ateities 
jaunimas“ projektas, kurį su savivaldybės pagalba parėmė „Leader+“ programa. Interviu metu 
jaunimo organizacijos taip pat minėjo, kad kasmetinė savivaldybės parama jaunimo organizacijų 
veiklai, kuomet kelios aktyviausios organizacijos gauna bent po 1000 Lt paramos, taip pat galėtų 
būti geros praktikos pavyzdžiu savivaldybės mastu. Kai kurie respondentai minėjo, kad JRK 
veiklą rajone 2009-2011 m. savaime galima laikyti gera praktika, nes nesant JRK daugybė 
pradėtų veiklų tiesiog sustojo. 
 
Įvertinus visus privalumus, gerąja praktika Šalčininkų rajono savivaldybėje laikomas sėkmingas 
savivaldybės bendradarbiavimas su dvejomis jaunimo organizacijomis – „Europroject“ bei 
Meno mylėtojų asociacija „Ateities jaunimas“, kurio pasėkoje buvo išplėtoti efektyvūs jaunimui 
skirti projektai. Meno mylėtojų asociacija „Ateities jaunimas“ su pritraukto projektinio 
finansavimo pagalba ketina suburti meno mylėtojus ir įrengti rajone įrašų studiją. „Europroject“ 
įgyvendina kelis jaunimui skirtus bendravimo, jaunimo mainų, diskusijų, užimtumo skatinimo 
projektus, skirtus sudominti jaunimą, skatinti jo aktyvumą.  
 
Ši geroji praktika atrinkta dėl kelių priežasčių: 

 pirma, abiem atvejais vyko labai aktyvus neformalus ir betarpiškas bendradarbiavimas 
tarp rajono JRK ir jaunimo organizacijų; 

 antra, abi jaunimo organizacijos pačios buvo aktyvios, pasiūlė konkrečių idėjų ir ėmėsi 
iniciatyvos jas įgyvendinant, išnaudodamos visas galimybes; 

 trečia, abiem atvejais savivaldybė prisidėjo visuose projektų įgyvendinimo etapuose: 
meno mylėtojų asociacijai „Ateities jaunimas“ suteikė patalpas pagal panaudos sutartį, 
padėjo rengti paraiškas, suteikė bendrafinansavimą projektų įgyvendinimui. 

 
Abi organizacijos įsikūrė 2008-2009 metais, taigi jos išaugo ir sustiprėjo vertinamo laikotarpio 
metu, ne be savivaldybės administracijos paramos.  
 
Meno mylėtojų asociacijos „Ateities jaunimas“ tikslai: 

 auklėti ir skatinti Šalčininkų rajono jaunimą būti socialiai ir kultūriškai aktyviais piliečiais; 
 organizuoti menui gabaus jaunimo turiningą laisvalaikį ir skatinti kultūrinę veiklą, 

organizuoti kultūros, pramogų ir kitus renginius; 
 spręsti per Asociacijos veiklą jaunimo ugdymo ir užimtumo problemas; 
 supažindinti su profesionaliu menu, apjungti Šalčininkų rajono profesionalius 

menininkus su mėgėjais; 
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 bendrai veiklai telkti gabų menui jaunimą, siekiant Šalčininkų rajono įvairių tautų 
kultūros išsaugojimo, tęstinumo, plėtojimo ir populiarinimo; 

 koordinuoti savo narių veiklą; 
 atstovauti narių interesams ir juos ginti; 
 rengti tarptautinius mainus, dalyvauti projektinėje veikloje. 

 
2009 m. įkurtas Jaunimo bendradarbiavimo centras „Europroject“ yra viena jauniausių 
jaunimo organizacijų Šalčininkų rajone. Organizacijos veikloje aktyviai dalyvauja apie 30 jaunų 
žmonių ne tik iš Šalčininkų rajono, bet ir iš visos Lietuvos. Organizacijos veiklai vadovauja 3 
patyrę vadovai. Organizacija aktyviai dalyvauja viso rajono veikloje: organizuoja ekologines 
akcijas, konferencijas ir jaunimo sutikimus, aktyviai užsiima labdaringa veikla, administruoja ir 
patys inicijuoja įvairius jaunimo projektus, kurie yra finansuojami nacionalinių ir tarptautinių 
jaunimo programų; yra pasirašę nemažai bendradarbiavimo sutarčių su partneriais iš užsienio 
valstybių: Turkijos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Vokietijos, Italijos, todėl turi 
galimybę aktyvius savo centro dalyvius išsiųsti į kitose šalyse rengiamus projektus. Taip pat 
organizacija padeda rajono švietimo įstaigoms bei kitoms rajono jaunimo organizacijoms ruošti 
projektus. Jaunimo mainų projektas „Let‘s tolerate and go to the progress“, kurį pati 
organizacija įvardino kaip sėkmingiausią savo projektą, vyko 2010 m. liepos mėn. Šalčininkų 
mieste. Jame dalyvavo jauni žmonės iš Lietuvos, Turkijos, Rumunijos ir Estijos (po 8 dalyvius ir 2 
grupės vadovus iš kiekvienos šalies, iš viso 40 žmonių). Projekto tikslas buvo suburti įvairaus 
amžiaus ir tikėjimo jaunimą bendrai diskusijai, pokalbiui16. 

                                                             
 
 

16 Savivaldybės ir jaunimo organizacijų tinklalapiuose skelbiama informacija. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (23 pav.). 
 
23 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis 
bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika iš dalies apima nacionalinės jaunimo 
politikos kryptis, tačiau jos mastas yra palyginti menkas (esamų priemonių gali nepakakti 
rezultatams pasiekti). Remiantis interviu ir apklausose dalyvavusių respondentų nuomone, 
savivaldybės jaunimo politika turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:  

 Jaunimo užimtumo ir aktyvumo skatinimui (orientuojantis ne tik į aktyvųjį, bet ypač į 
neaktyvų, probleminį, socialiai pažeidžiamą jaunimą); 

 jaunos šeimos ir būsto klausimams spręsti; 
 švietimo ir neformalaus ugdymo klausimams. 

 
Apibendrinant, savivaldybės jaunimo politikos kryptys prastai-vidutiniškai atitinka17 esamus 
poreikius. 
 

 
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra prastai integruoti į kitas viešosios politikos sritis – 
jie atsispindi savivaldybės strateginiame plane ir kai kurių savivaldybės administracijos skyrių 
                                                             
 
 

17 Vertinama skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka; 2 – prastai atitinka; 3 – vidutiniškai atitinka; 4 – 
gerai atitinka; 5 – puikiai atitinka (nieko netobulinti nereikia). Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 
4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastai-vidutiniškai“ ir „labai gerai“. 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis 
ir savivaldybės jaunimo situaciją? 

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
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planuose. Institucinė partnerystė vystoma per neformalų bendravimą; pariteto principu 
suformuotos Jaunimo reikalų tarybos savivaldybėje nėra. Tarpžinybinis bendradarbiavimas 
vystomas savivaldybėje veikiančiose darbo grupėse ir komisijose, tačiau jose nedalyvauja 
jaunimo atstovai. Per pastaruosius trejus metus formalaus tarpžinybinio bendradarbiavimo 
pobūdis iš esmės nepakito. Tuo tarpu neformalaus bendradarbiavimo dar sumažėjo, nes nuo 
2011 m. liepos mėn. savivaldybėje nėra įdarbinta /-as JRK, per kurią daugiausiai ir vyko 
neformalus bendravimas su jaunimo organizacijomis. 
 

 
Lyginant su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Šalčininkų rajono savivaldybėje jaunimo 
dalyvavimo įgyvendinant jaunimo politiką lygis yra palyginti žemo lygio, todėl pagal dalyvavimo 
kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas yra vertinamas prastai-vidutiniškai. Savivaldybėje 
nėra sukurtas mechanizmas suinteresuotųjų šalių (pirmiausia su jaunimu susijusių organizacijų 
atstovų, su jaunimu dirbančiu savivaldybės administracijos skyrių atstovų) įsitraukimui. 
Savivaldybėje neveikia Jaunimo reikalų taryba ar kita jaunimą į jaunimo politikos formavimą ir 
įgyvendinimą įtraukianti struktūra. Kita vertus, ir paties jaunimo vieningumas bei aktyvumas 
nėra pakankamas. Rajone neveikia jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“. Nors vyksta 
diskusijos dėl jo steigimo, jaunimo organizacijos nėra vieningos ir nesutaria tarpusavyje. 
 

 
Jaunimo politikos informuotumas savivaldybėje yra vidutinio ar net žemo lygio, todėl 
vertinamas prastai-vidutiniškai. Savivaldybėje buvusios JRK pastangomis buvo renkami 
duomenys apie rajono jaunimą ir veikiančias jaunimo organizacijas; atskiri skyriai renka jų 
veiklai reikalingus duomenis. Vis dėlto savivaldybėje neveikia sisteminga jaunimo situacijos ir 
poreikių stebėsenos, tyrimų ir vertinimo sistema. Nors pavienės jaunimo organizacijos vykdo 
mažos apimties jaunimo poreikių tyrimus, tačiau sistemingai tokių tyrimų neatlieka nė viena 
rajono organizacija. Būtina stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimą. Detalios išvados ir rekomendacijos kaip tai įgyvendinti yra pateiktos 
8.6 ataskaitos skyriuje. 
 

 
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, 
seniūnijos, kitos valstybės institucijos atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas. 
Todėl galima teigti, kad įgyvendinant jaunimo politiką yra vidutiniškai atsižvelgiama į jaunimo 
grupių interesus. Numatytų jaunimo politikos priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra 
vidutiniškas. Kkaip minėta kituose skyriuose, būtina stiprinti priemones, skirtas socialiai 
pažeidžiamam, neaktyviam, probleminiam jaunimui; stiprinti jaunimo užimtumo ir verslumo 
galimybes. 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta 
poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į 
visų jaunimo grupių interesus? 
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Lyginant su kitomis panašiomis savivaldybėmis, Šalčininkų rajono savivaldybėje sukurtos 
prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui nėra pakankamos: neveikia Jaunimo reikalų taryba, 
nėra įdarbintas išskirtinai su jaunimo klausimais dirbantis/-i JRK. Finansiniai ištekliai, skiriami 
jaunimo veiklos stiprinimui ir jaunimo politikos įgyvendinimui, nėra pakankami. Detalios išvados 
ir rekomendacijos pateikiamos atskiruose vertinimo ataskaitos skyriuose. 
 
Per pastaruosius trejus metus prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui pablogėjo: nuo 2011 
m. liepos mėn. savivaldybėje nebedirba JRK. Pagal šį kriterijų Šalčininkų rajono savivaldybė yra 
vertinama prastai. 
 

 
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos 
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu 
mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėje veikiančių su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo politikos pasiekimus per 
pastaruosius trejus metus šiose srityse: 

 neformalaus švietimo plėtroje; 
 didinant jaunimo galimybes įsidarbinti; 
 skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą; 
 rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija; 
 užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę; 
 mažinant jaunimo socialinę atskirtį; 
 skatinant tarptautinę jaunimo veiklą. 

 
24 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per 
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad 
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai, N=4 

 
Šaltinis: Šalčininkų rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui 
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir 
finansinių lėšų) atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu? 

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika 
savivaldybėje yra rezultatyvi? 
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Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo 
politika pasiekė reikšmingesnių rezultatų, jaunimo organizacijos gana gerai vertino savivaldybės 
pasiekimus visose srityse. Tuo tarpu savivaldybės administracijos atstovai geriausiai vertino 
savivaldybės pasiekimus skatinant tarptautinę jaunimo veiklą bei neformalaus švietimo plėtrą. 
Toks didelis skirtumas vertinant savivaldybės pasiekimus (žr. 24 pav.), tikėtina, kyla dėl 
informacijos asimetrijos ar kitų priežasčių - viena arba kita pusė neturi žinių apie savivaldybės 
veiklos pasiekimus vienoje ar kitoje srityje. Informacijos asimetriją padėtų išspręsti sistemingai 
įdiegta jaunimo situacijos stebėsena ir savivaldybės jaunimo politikos poveikio vertinimas. 
 
Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama 
jaunimo politika pasiekė vidutiniškus rezultatus. Tikėtina, kad didžiausi pasiekimai pasireiškė 
skatinant tarptautinę jaunimo veiklą (dėl šios išvados sutapo jaunimo organizacijų ir 
savivaldybės administracijos atstovų nuomonė).  
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 1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS 

 
25 lentelė. Atliktų interviu sąrašas 

Vardas, pavardė Organizacija Interviu data 
Irina Rodevič Meno mylėtojų asociacija „Ateities jaunimas“ 2012-02-22 
Edita Mackevič Jaunimo bendradarbiavimo centras 

„Europroject“ 
2012-02-23 

Irina Lovkelienė Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, 
buvusi jaunimo reikalų koordinatorė 

2012-02-24 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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