JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
KOKYBĖS VERTINIMO
ATASKAITA

VILNIUS, 2012
Vertinimas parengtas VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto vertintojų pagal 2011 m. liepos 7 d.
pasirašytą sutartį Nr. 1F-19-(6.26) su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos. Vertinimas finansuojamas pagal JRD įgyvendinamą projektą „Integruotos jaunimo politikos
plėtra“ Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojamą Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšomis.

TURINYS
TURINYS ................................................................................................................................................. 1
SANTRUMPŲ SĄRAŠAS ........................................................................................................................... 3
ĮVADAS .................................................................................................................................................. 4
1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS .............................................................................................................. 5
2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI ............................................................................. 6
2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra ...................................................................... 6
2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės tarnautojai .................................................... 9
2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos...................................................................................... 10
2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................... 12
3. JAUNIMO DALYVAVIMAS .................................................................................................................. 14
3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją............................................................. 14
3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų ir organizacijų savivaldoje .................................... 15
3.3 Jaunimo veikla ........................................................................................................................................... 16
3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų globos namuose................... 17
3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje .............................. 17
3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................... 19
4. PARAMA JAUNIMUI .......................................................................................................................... 21
4.1 Finansinė parama ...................................................................................................................................... 21
4.2 Materialinė parama .................................................................................................................................. 23
4.3 Kitokia parama .......................................................................................................................................... 24
4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................... 25
5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS................................ 27
5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas ........................................................................................................ 27
5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu ................................................................................................................ 28
5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija .................................................................................................. 28
5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................... 29
6. JAUNIMO INFORMAVIMAS ............................................................................................................... 31
6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ................................................................ 31
6.2 Jaunimo veiklos žinomumas ..................................................................................................................... 32
6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje.................................................................... 33
6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................... 33
7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS......................... 35
7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros ........................................................................................... 35
7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų
programose, planuose..................................................................................................................................... 36
7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas........................................ 37
7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos
prioritetams...................................................................................................................................................... 37
7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................... 38

1

8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR INOVACIJOS .......................................................................... 40
8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai ................................................................................................. 41
8.2 Jaunimo situacijos stebėsena ................................................................................................................... 42
8.3 Jaunimo politikos vertinimas .................................................................................................................... 42
8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas ............................................................................ 42
8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant jaunimo politiką ......................................... 43
8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................... 43
9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS.............................................................................. 45
9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais ............................. 45
9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos .......................................................................................................... 46
10. GEROJI PRAKTIKA ........................................................................................................................... 47
11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS ........................................................................................................ 48
1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS ............................................................................................... 52

2

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
EBPO
ES

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
Europos Sąjunga

JC

Jaunimo centras

JP

Jaunimo politika

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius

JRT

Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba

JTBA

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

LiJOT

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

LR

Lietuvos Respublika

NJRKA

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija

NPI

Nacionalinės plėtros institutas

VPK

Vyriausiasis policijos komisariatas

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau
– Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157
patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką.
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra:
1. Siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo
politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į
jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse.
2. Skatinti savivaldybes tapti nuolat tobulėjančiomis institucijomis jaunimo politikos
srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. Surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Šiaulių rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui.
2. Išsiaiškinti Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai.
3. Aptarti Šiaulių 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, 2011 m. spalio mėnesį buvo atliktas interviu su Šiaulių rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore;
 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 du Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos atstovai ir šešiolika jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų.
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
Šiaulių rajone 2011 m. pradžioje gyveno 47058 asmenys. Palyginus su 2009 m. duomenimis, kai
rajono savivaldybės teritorijoje buvo priskaičiuoja 50080 žmonių, gyventojų skaičius labai
sumažėjo. Vienintelis rajono miestas – Kuršėnai, turintis 12721 gyventoją. Savivaldybės
teritorija yra suskirstyta į vienuolika seniūnijų. Kuršėnų miesto seniūnijoje yra įkurtos aštuonios
seniūnaitijos.
Didesni rajono miesteliai: Gruzdžiai, Meškuičiai, Kužiai, Kairiai, Šakyna, Kurtuvėnai, Bazilionai.
Stambesnės gyvenvietės: Ginkūnai, Aukštelkė, Bubiai, Raudėnai, Verbūnai, Naisiai, Bridai.
Rajone yra 579 kaimai.
Savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“
ir „miesto“. Grupėms atskirti naudojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EBPO) taikomos kiekybinės ribos1.
1 lentelė. Gyventojų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje 2011 m.
Iš viso gyventojų
Gyventojų skaičius mieste
Gyventojų skaičius kaime
47058
12721
34337
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2.
Remiantis 1 lentele, Šiaulių rajono savivaldybė yra priskiriama „labai kaimo“ kategorijai, nes čia
gyventojų skaičius miesteliuose ir kaimuose sudaro beveik 73 proc. visų rajono savivaldybės
gyventojų.
Jauni žmonės rajone sudaro mažiau nei ketvirtadalį (22,9 proc.) visų gyventojų (2 lentelė).
Palyginus su 2009 m. duomenimis jaunimo dalis yra sumažėjusi (2009 m. jaunų žmonių grupei
(14-29 m.) buvo priskiriami 12589 asmenys ir tai sudarė 25 proc. gyventojų).
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje
Merginų
Vaikinų
Mieste
1343
1437
Kaime
3829
4300
Bendras skaičius rajone
5172
5737
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
3 lentelė. Ugdymo įstaigose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai
Mieste
Kaime
1836
880
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Iš viso
2780
8129
10809

Bendras skaičius rajone
2716

Mokyklinio amžiaus jaunuoliai Šiaulių rajone sudaro apie trečdalį viso jaunimo.

1

2

Naudojant EBPO taikomas kiekybines ribas, Lietuvoje į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka
savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 32 iki 49 proc. . Į
„kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje
svyruoja nuo 50 iki 70 proc., o „labai kaimo“ grupei priskiriamos savivaldybės, kur kaimo gyvenamosiose
vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų. Į „miesto“ savivaldybių grupę patenka
didžiųjų miestų, kuriuose gyvena daugiau nei 50000 gyventojų, savivaldybės, o „priemiesčio“ grupei
priskiriamos savivaldybės, esančios metropolinių centrų įtakoje.
Lietuvos statistikos departamento tinklalapis, www.statsgov.lt
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2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI
Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos įgyvendinimui
savivaldybėje, tai: a) jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai; b) savivaldybėje su
jaunimu dirbančios organizacijos ir jų darbuotojai; c) jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo
sąlygos. Taip pat pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo politiką
reglamentuojančių dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai
įvertinamas jaunimo politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje,
struktūra;
 antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo politikos
kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys, kurioms
skiriama daugiausiai ar mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės
ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija,
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Šiaulių rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais3, Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais.
Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų
sąrašas pateikiamas 4 lentelėje.
4 lentelė. Savivaldybės JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Patvirtinta
Dokumento pavadinimas
(metai)
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai
2010
Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai
2009
Jaunimo reikalų koordinatorės 2010 metų veiklos planas
2010
Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita
2009, 2010
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita
2009, 2010
Šiaulių rajono savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų 2011
skatinimo 2011-2013 m. programa4

3

4

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR
jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos
savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais.
Patvirtinta 2011 m. kovo 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-44.
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Dokumento pavadinimas
Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo tvarkos
aprašas5
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

Patvirtinta
(metai)
2010

Šiaulių rajone nėra priimta jaunimo politikos koncepcija. Apibrėžti savivaldybėje įgyvendinamos
jaunimo politikos kryptis ir prioritetus galima remiantis savivaldybės internetinėje svetainėje
skelbiama informacija, taip pat savivaldybės tarybos ar administracijos priimtuose teisiniuose
aktuose ir tvarkomuosiuose dokumentuose numatytais JP elementais.
Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama, kad įgyvendinant jaunimo
politiką Šiaulių rajono savivaldybė kryptingai finansuoja ir bendrafinansuoja jaunimo veiklos
projektus, organizuojami susitikimai su rajono jaunimo atstovais, nuolat teikiama aktuali
informacija. Savivaldybės administracija stengiasi kurti jaunimui palankią aplinką ir yra
visuomet atvira įvairiems jaunimo pasiūlymams ir iniciatyvoms.
Šiaulių rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginiame veiklos plane6 yra skiriama dėmesio
jaunimo užimtumui, kuris turėtų paskatinti ne tik paties jaunimo socialinę ir ekonominę raidą,
bet ir turėtų prisidėti prie geresnės socialinės atmosferos visoje savivaldybės teritorijoje.
2011 m. patvirtintoje Šiaulių rajono savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų
skatinimo 2011-2013 metais programoje numatyta, kad savivaldybės teritorijoje siekiama
užtikrinti aktyvų visuomenės dalyvavimą pilietiniame, ekonominiame, socialiniame,
kultūriniame bei doroviniame gyvenime. Siekiama sudaryti jaunam žmogui visapusiškai ugdyti ir
realizuoti save, pasirenkant jam priimtiniausią dalyvavimo7 formą.
Šiam tikslui įgyvendinti savivaldybės administracija yra numačiusi įvairiausias priemones, kurios
skatintų jaunimo saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, ugdytų jaunimo iniciatyvą,
pilietiškumą, verslumą, novatoriškumą. Be to, finansuodama jaunimo projektus ir iniciatyvas,
savivaldybės administracija skiria dėmesį prevencijai, skatina jaunimo savanorišką veiklą bei
padeda mažiau galimybių turinčiam jaunimui integruotis į visuomenės gyvenimą.
Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo tvarkos apraše numatyta, kad
finansuojant jaunimo ar jaunimui skirtas veiklas prioritetas yra teikiamas jaunimo
organizacijoms ar jaunimo neformalioms grupėms, ypač toms, kurios skatina savanorystę ir
įtraukia kuo didesnį skaičių netiesioginių naudos gavėjų. Išanalizavus JRK veiklos planus ir
veiklos ataskaitas, galima formuluoti išvadą, kad prioritetinėmis taip pat vadintinos jaunimo
konsultavimo ir informavimo veiklos kryptys. Anot JRK, didžiausia jaunimo problema Šiaulių
rajono savivaldybėje yra jaunimo nedarbas, kuriam mažinti savivaldybės administracija taip pat
ieško kuo veiksmingesnių priemonių.
Apklausoje dalyvavę savivaldybės administracijos darbuotojai ir jaunimo ar su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovai teigė, kad savivaldybės administracija į visų savivaldybėje

5
6
7

Patvirtinta 2010 m. gegužės 6 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-131
Patvirtinta 2010 m. gruodžio 16 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-346
„Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius
„Jaunimo dalyvavimas“.
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esančių jaunimo grupių poreikius atsižvelgia vidutiniškai. Apklausos dalyviai taip pat išskyrė
sritis, kurių klausimai turėtų būti dažniau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę (žr. 2 pav.).
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę,
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=188

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
Visų apklausos dalyvių vertinimu, daugiausia dėmesio Šiaulių rajono savivaldybėje turėtų būti
skiriama jaunimo užimtumui ir socialiai pažeidžiamo jaunimo problemoms.
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=18

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
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2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos institucijos ir kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos
įgyvendinimu savivaldybėje.
5 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai, savivaldybės įstaigos ir valstybės tarnautojai
Įgyvendina tik
Įgyvendina jaunimo
Skyrius
jaunimo politiką
politiką greta kitų veiklų
(darbuotojų skaičius)
(darbuotojų skaičius)
Jaunimo reikalų koordinatorius
1
(pavaldus administracijos
direktoriui)
Švietimo ir sporto skyrius
19
Kultūros skyrius
1
Švietimo ir neformaliojo ugdymo
1
įstaigos
Kultūros centras
1
Verslo informavimo centras
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje su jaunimu dirbančių darbuotojų etatų skaičius
nesikeitė nuo 2008 m. JRK nuomone, jaunimo politikai įgyvendinti skirta per mažai darbuotojų.
Šiaulių rajone jaunimo politiką formuoja Šiaulių rajono savivaldybės taryba, kuriai padeda nuo
1999 m. veikianti JRT ir savivaldybės administracijos darbuotoja - JRK. Prie jaunimo politikos
formavimo ir įgyvendinimo prisideda ir savivaldybės įstaigos, pavyzdžiui, Kūrybinės raiškos
centras, Šiaulių rajono jaunimo centras bei, Šiaulių rajone nesant veikiančios jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjungos – pačios jaunimo organizacijos.
JRT veikia prie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos. Tai visuomeninė patariančioji institucija,
Šiaulių rajono savivaldybėje atliekanti konsultacinę ir ekspertinę funkcijas. JRT sudaro 8 nariai,
iš kurių 4 deleguoja Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir 4 – Šiaulių rajone veikiančios jaunimo
organizacijos. Jaunimo organizacijų atstovus į JRT siūlo Šiaulių rajono jaunimo organizacijų
sueiga, kuri kviečiama JRT iniciatyva, pasibaigus kadencijai arba keičiant JRT narį. Šiaulių rajono
JRT padeda formuoti jaunimo politiką, skatina jaunimo iniciatyvas bei siekia, kad Šiaulių rajonas
būtų patrauklus jaunimui gyventi, mokytis, dirbti ir leisti laisvalaikį.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose10 įtvirtinti šie JRT
veiklos tikslai:
 bendradarbiaujant su savivaldybes jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti
savivaldybes funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
 koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
 užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos
klausimus;

9

JRK nurodė, kad šiam tarnautojui greta kitų funkcijų yra priskirta atsakomybė rūpintis moksleivių savivalda
švietimo įstaigose.
10
Patvirtinta 2010 m. lapkričio 18 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-311
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stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su
jaunimu dirbančių organizacijų.

JRT numatytų tikslų siekia įgyvendinama šias funkcijas:
 renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės
institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir
rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės
administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
 teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 inicijuoja savivaldybes jaunimo politikos situacijos, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo
politikos kokybės vertinimą;
 teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl
jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir
tvarkos;
 analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia
pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su
užsienio salių institucijomis;
 teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į
savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant savivaldybės jaunimo politikos strategiją;
 ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai.

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir
pakankamam indėliui savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procese.
Aptariamos savivaldybės patvirtintos JRK funkcijos, vertinama, ar sudarytos sąlygos jas gerai
vykdyti. Apibendrinamos savivaldybės sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu
skatinti įgyvendinamos jaunimo politikos kokybę.
Nuo 2009 metų JRK pareigas eina Vaida Balčiūnaitė. Ji visą savo darbo laiką gali skirti išimtinai
jaunimo reikalams. Šiaulių rajono JRK yra ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių
asociacijos valdybos narė 2010-2012 metams.
Kaip teigiama savivaldybės internetinėje svetainėje, JRK yra tarpininkas tarp savivaldybės
politikų bei tarnautojų ir jaunimo. Tai specialistas, kuris savivaldybės administracijai padeda:
 sudaryti sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi;
 plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti;
 stiprinti jaunimo nevyriausybinį sektorių;
 skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
 užtikrinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką;
 skatinti jaunimo savanorišką veiklą, jaunimo iniciatyvas, užtikrinančias jaunimo
užimtumą, kompetencijų ugdymą, savirealizaciją;
 užtikrinti su jaunimu dirbančių asmenų ir institucijų bendradarbiavimą, informavimą,
patirties sklaidą;
 kurti ir plėtoti programas bei priemones, nukreiptas į jaunimui aktualių klausimų
sprendimą.
JRK pareigybės nuostatuose yra numatyta, kad JRK pareigybės paskirtis yra organizuoti jaunimo
politikos įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybėje. Eidama pareigas, JRK vykdo šias funkcijas:
 rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų ir savivaldybės mero potvarkių projektus, susijusius su jaunimo politikos
įgyvendinimu;
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teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos
įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos
galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
rengia ataskaitas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir su jomis supažindina
savivaldybės administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų ir įstaigų bei
jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus, teikia jas valstybės institucijoms
teisės aktų nustatyta tvarka;
koordinuoja savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą;
bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis
jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
dalyvauja savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo
politikos klausimus, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje;
inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus savivaldybėje, kurie būtų
įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas;
dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio
šalimis jaunimo politikos srityje;
atlieka išankstinę ir einamąją finansų, skirtų jaunimo reikalų koordinatoriui, kontrolę;
planuoja ir organizuoja jaunimo stovyklų veiklą, nustato šių stovyklų rengimo
reikalavimus;
vykdo kitus teisėtus savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo
kompetenciją.

Šis funkcijų sąrašas didžiąja dalimi atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą11, tačiau neišskiria kai kurių
funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje12, 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);
 bendradarbiauti su savivaldybės administracijos tarnautojais, savivaldybės jaunimo
reikalų taryba, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią
veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu
dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis (7.13 punktas);
 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16 punktas).

11
12

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68.
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-137.
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JRK, kaip numato ir Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
aprašymas, yra pavaldi ir atskaitinga savivaldybės administracijos direktoriui. Pažymėtina, kad
jaunimo reikalų koordinatorei yra priskirtos dvi Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašyme neišskirtos funkcijos, t.y. atlikti išankstinę ir einamąją
finansų, skirtų jaunimo reikalų koordinatoriui, kontrolę bei planuoti ir organizuoti jaunimo
stovyklų veiklą, nustatyti šių stovyklų rengimo reikalavimus, tačiau su jaunimo politika
nesusijusių funkcijų JRK priskirta nėra.
JRK yra įtraukta į tris darbo grupes, kurių veikla iš dalies yra susijusi su jaunimo politikos
įgyvendinimu:
 Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybą,
 Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją,
 Penktųjų pasaulio sporto visiems žaidynių 2012 m. darbo grupę.
JRK savivaldybėje sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją. 8 lentelėje pateikiama informacija apie
JRK tobulinimąsi nuo 2008 m.
6 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas.
Metai
Kursai ir seminarai
2008
 Seminaras-mokymai „Darbas su jaunimu“ (JRD iniciatyva)
2009
 Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas (JRD ir NJRKA iniciatyva);
 Valstybės tarnautojų įvadinis mokymas (Finansų ministerijos mokymo
centro iniciatyva);
 Ilgalaikė mokymų programa, skirta ES programos „Veiklus jaunimas“
konsultantams (JTBA iniciatyva).
2010
 Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo programa (NJRKA ir NPI
iniciatyva);
 NJRKA ir Norvegijos jaunimo klubus vienijančios organizacijos bei
„Apskritųjų stalų“ atstovų delegacijų susitikimai (NJRKA iniciatyva);
 Seminaras ES programos „Veiklus jaunimas“ konsultantams (JTBA
iniciatyva);
 Seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams (JRD iniciatyva).
2011
 ES programos „Veiklus jaunimas“ konsultantų mokymai (JTBA iniciatyva);
 Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo kursas (NJRKA iniciatyva);
 ES programos „Veiklus jaunimas“ seminaras „Kokybės link“ (JTBA
iniciatyva);
 Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas, kvalifikacijos tobulinimo
modulis, paremtas gerąja praktika partnerių iš Vokietijos (JRD ir NJRKA
iniciatyva);
 Vokiečių kalbos kursai (JRK iniciatyva);
 Seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams (JRD iniciatyva).
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, formuojamos šios išvados:
 pirma, Šiaulių rajono savivaldybės teisiniuose dokumentuose jaunimo politikos kryptys
ir prioritetai yra apibrėžiami atsižvelgiant į nacionalinės JP įgyvendinimą
reglamentuojančių teisės aktų bei kitų dokumentų prioritetus ir kryptis;
 antra, įgyvendindami jaunimo politiką dirba pakankamas skaičius valstybės tarnautojų,
už jaunimo politiką atsakingų institucijų struktūra yra tinkama;
 trečia, JRK jaunimo politikos įgyvendinimui skiria visą darbo laiką.

12

7 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP
įgyvendinimui
plėtrai per planavimą ir institucinius mechanizmus
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Teisės aktai parengti Nėra patvirtinta
Svarstyti, ar jaunimo
planavimo dokumentai, ir pagal poreikį yra
jaunimo politikos
politikos koncepcija, ją
reglamentuojantys
atnaujinami.
koncepcija.
parengus, sudarytų sąlygas
jaunimo politikos
padidinti jaunimo politikos
formavimą ir
įgyvendinimo efektyvumą.
įgyvendinimą
Savivaldybės
Veikia ir nuolat
Nenustatyta.
JRT veiklos ataskaitos turėtų
institucijos, įstaigos ir
atnaujinama JRT,
būti išsamesnės ir viešai
valstybės tarnautojai,
JRK visą savo darbo
skelbiamos bei
atsakingi už jaunimo
laiką skiria jaunimo
registruojamos kaip ir
politikos įgyvendinimą
politikai.
priklauso visiems
savivaldybėje priimamiems
dokumentams.
Jaunimo reikalų
JRK yra su jaunimo
JRK pareigybės
JRK veiklos prioritetus
koordinatoriaus darbo
problemomis
aprašymas Pavyzdinį turėtų nustatyti JRT. JRK
sąlygos
susijusių komisijų ir
savivaldybės
metiniai veiklos planai ir
darbo grupių narė.
jaunimo reikalų
veiklos ataskaitos, taip pat
koordinatoriaus
pareigybės aprašymas
pareigybės
turėtų būti viešai skelbiami.
aprašymą atitinka
Tai užtikrintų didesnį
tik iš dalies.
jaunimo informuotumą apie
jaunimo politikos
įgyvendinimą savivaldybėje.
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3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti
visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir
įvairių formų mokymąsi dalyvauti13. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje sudarytos sąlygos
užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia yra
tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro šešios dalys:
pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją; antra,
pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje; trečia,
pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje; ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų globos namuose; penkta, pristatomas
jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje; galiausiai,
pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją
Šiaulių rajono savivaldybėje yra susikūrusios 48 bendruomenės ir asociacija „Šiaulių rajono
vietos veiklos grupė“, į kurios valdybą yra deleguojamas ir jaunimo atstovas. Remiantis
vertinimui surinktais duomenimis, jauni asmenys yra dalies bendruomenių valdybų nariai.
Didžioji dalis Šiaulių rajono jaunimo yra aktyvūs organizuojant vietos renginius ar akcijas,
planuojant ir įgyvendinant projektus. Jaunimui tradiciškai patrauklesnės aplinkos atnaujinimo ir
gražinimo, bendruomenės tarpusavio ryšių stiprinimo ir tarpbendruomeninio
bendradarbiavimo veiklos. Jauni asmenys noriai dalyvauja bendruomenės narių tarpusavio
pagalbos veiklose, inicijuoja socialinės pagalbos akcijas.
Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.siauliai-r.sav.lt pateikiamas
bendruomenių, į kurių veiklą yra įsitraukęs jaunimas, sąrašas: Aukštelkės kaimo bendruomenė
„Aukštarūžė“, Bazilionų miestelio bendruomenė, Bendruomenė „Šokio forma“, Bridų
bendruomenė, Bubių bendruomenė, Dargaičių kaimo bendruomenė, Dirvonėnų bendruomenė,
Drąsučių bendruomenė, Eimučių bendruomenė, Gegužių kaimo bendruomenė, Gergždelių
kaimo bendruomenė, Gilaičių bendruomenė, Gilvyčių kaimo bendruomenė, Ginkūnų
bendruomenė, Ginkūnų seniūnijos bendruomenė, Gruzdžių bendruomenė, Gūragių dvaro
bendruomenė, Kaimo bendruomenė „Paitaičiai“, Kairių bendruomenė, Kuršėnų miesto
sveikuolių bendruomenė „Aušra“, Kurtuvėnų bendruomenė, Kužių bendruomenė, Lukšių kaimo
bendruomenė, Meškuičių bendruomenė, Micaičių bendruomenė, Naisių bendruomenė,
Noreikių bendruomenė, Pakapės kaimo bendruomenė, Pakumulšių bendruomenė, Pavenčių
bendruomenė, Piktuižių kaimo bendruomenė, Raudėnų bendruomenė, Ringuvėnų
bendruomenė, Romučių bendruomenė, Šakynos bendruomenė, Salos gatvės bendruomenė,
Sauginių bendruomenė, Saveikių - Bučiūnų bendruomenė, Sereikių kaimo bendruomenė,
Šiaulių rajono tautodailininkų bendruomenė, Šilėnų kaimo bendruomenė „Šilas“, Šiupylių kaimo
bendruomenė, Smilgių bendruomenė, Varputėnų bendruomenė, Verbūnų bendruomenė,
Žadžiūnų bendruomenė, Žaliūkių bendruomenė, Žarėnų kaimo bendruomenė.
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„Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius
„Jaunimo dalyvavimas“.
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Analizuojant JRK veiklos ataskaitas ir duomenis apie tai, kokie projektai buvo paremti,
pastebėtina, kad aktyviausias jaunimas yra Naisių ir Šiupylių kaimo bendruomenėse. Jaunimas
taip pat aktyviai dalyvauja Kuršėnuose veikiančių organizacijų ir neformalių grupių veikloje.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų ir
organizacijų savivaldoje
Savivaldybės teritorijoje veikia dvi valstybės įstaigos – Šiaulių teritorinės darbo biržos Kuršėnų
poskyris ir Šiaulių apskrities VPK Šiaulių rajono policijos komisariatas. Taip pat veikia šios
savivaldybės įstaigos, kurios dirba su jaunimu: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, VšĮ
Šiaulių rajono verslo informacijos centras, Šiaulių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba,
Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo centras, Šiaulių rajono kūrybinės raiškos centras, Dienos
centras sutrikusio intelekto asmenims, Kuršėnų kūrybos namai, Kuršėnų meno mokykla,
Kuršėnų sporto mokykla.
JRK vertinimu, jaunimas neturi galimybių dalyvauti su jaunimu dirbančių valstybės įstaigų
savivaldoje, tačiau turi galimybes dalyvauti savivaldybės įstaigų savivaldoje ir su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje. Pavyzdžiui, jauni žmonės dalyvauja sporto organizacijų
posėdžiuose, susitikimuose, patys yra sporto klubų tarybų nariai ar sporto organizacijų
prezidentai. Visgi, dažniau pasitaiko atvejai, kai su jaunimu dirbančių organizacijų vadovai yra
vyresni nei 29 metai. Keletas jų dirbti pradėjo dar būdami jaunesni nei 29-erių metų.
8 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos.
Organizacija
Organizacijos tipas
Veiklos tikslas
48 kaimo
Bendruomeninės
Skatinti bendruomeniškumą, įtraukti į bendrų
bendruomenės
problemų sprendimą, bendras veiklas.
14
17 sporto klubų
Sporto
Propaguoti krepšinio žaidimą, sveiką gyvenimo
būdą, skatinti jaunų žmonių susidomėjimą
sportu, didinti laisvalaikio užimtumą.
16 meno
Kultūrinė
Tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius,
kolektyvų15
puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę,
visuomenės narių kūrybinius sugebėjimus,
įtvirtinti tradicijas, apeigas, papročius,
organizuoti rajono gyventojų poilsį, jaunimo
laisvalaikį.
Šiaulių rajono
Jaunimo centras
Tikslas - asmeninė jauno žmogaus branda ir
Jaunimo centras
sėkminga integracija į visuomenę. Uždaviniai –
nuolatinis poreikis atsinaujinti, vieša jaunimo
veikla, skirta jaunimo poreikiams tenkinti,
neformalus jaunimo ugdymas ir socializacija,
jaunimo iniciatyvų skatinimas ir palaikymas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
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Gruzdžių žemės ūkio mokyklos sporto klubas „Žemyna“, Kuršėnų kyokushin karate klubas „DAO“, Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto klubas „Savi“, Kuršėnų mokinių sporto klubas „Flamingas", Kuršėnų mokinių
sporto klubas „Mustangas“, Kuršėnų politechnikos mokyklos krepšinio klubas „Politechnika“, Laisvųjų imtynių
klubas „Gintaras“, Meškuičių vidurinės mokyklos sporto klubas, moksleivių klubas „Šviesulys“, sporto klubas
„CERERA LT“, sporto klubas „Dvikova“, sporto klubas „Kuršėnai“, sporto klubas „Raudėnai“, sporto klubas „SK
KAIRIAI“, Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas“, sporto klubas „Kristalas“, sporto klubas „Kuršėnų senukai“.
15
Vaikų ir jaunimo teatras „Ikaras“, šokių grupė "JAMP", klubas „Diemedėlis“, breiko grupė „Freezing Death“,
jaunimo instrumentinis ansamblis „Intro“, jaunimo vokalinė-instrumentinė grupė „Neto“, elektrodance šokių
grupė, šokių grupė "P.M.", jaunimo choras „Melomanai“, jaunimo intrumentinės muzikos grupė, šokių grupė
"Astrida", jaunimo teatro būrelis "Tuzinas", jaunimo intrumentinė grupė "Vivo", jaunimo teatro būrelis, Žarėnų
jaunimo veiklos grupė, jaunimo vokalinis ansamblis "Miggbei".
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3.3 Jaunimo veikla
Remiantis tyrimui surinktais duomenimis, Šiaulių rajone užregistruota trylika jaunimo
organizacijų, tačiau aktyviai veikia devynios. Vertinimo metu buvo sudarytas 9 lentelėje
pateikiamas Šiaulių rajone veikiančių jaunimo organizacijų sąrašas.
9 lentelė. Jaunimo organizacijos.
Organizacija
Jaunųjų konservatorių lygos
Kuršėnų skyrius
Lietuvos valstiečių liaudininkų
jaunimo sąjunga
Lietuvos socialdemokratų
jaunimo sąjungos Šiaulių rajono
skyrius
Jaunimo organizacija „Darbas“
Šiaulių rajono Naisių jaunimo
klubas

Organizacijos
tipas
Politinė
Politinė
Politinė

Veiklos tikslas
Organizuoti švietėjiškus ir
kultūrinus renginius, diskusijas,
susitikimus, išvykas. Skatinti
pozityvias jaunimo iniciatyvas ir
visuomenei bei valstybei naudingą
veiklą.

Politinė
Bendruomeninė

Rengti ir organizuoti vakarones,
progines šventes, teminius
vakarėlius, ruošti diskotekas,
įtraukti į laisvalaikio užimtumo
programą jaunas šeimas,
auginančias mažus vaikus,
dalyvauti kultūrinėje, etninėje
veikloje.
Šiaulių skautų tuntas
Pilietinė,
Telkti vaikus ir jaunimą į
savanoriška
bendruomenę, organizuoti
turiningą laisvalaikį, spręsti
užimtumo problemas, skatinti
savanorišką veiklą, organizuoti
įvairius renginius ir stovyklas,
formuoti socialinius įgūdžius.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Socialinė
Suteikti pagalbą visiems, bet
Šiaulių rajono skyriaus Jaunimo
kuriomis aplinkybėmis apsaugoti
grupė
žmogaus gyvybę, sveikatą ir
orumą, skatinti tarpusavio
supratimą, draugystę,
bendradarbiavimą.
Lietuvos šaulių sąjunga Šiaulių
Pilietinė
Supažindinti 14 – 18 m. jaunimą
apskrities gen. P.Plechavičiaus
su kaimynų sukarintų organizacijų
šaulių 6-oji rinktinė
tvarka ir praktika.
Maironiečiai
Visuomeninė
Siekti pažinti tautos istoriją,
semtis meilės bei pagarbos
gimtajam kraštui, kalbai ir gamtai.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
Savivaldybėje veikia ir keliolika neformalių jaunimo grupių. Vienos iš jų atstovas yra JRT narys.
Apibendrinus, JRK savivaldybės administracijos direktoriui teikiamas veiklos ataskaitas matyti,
kad yra bent kelios aktyvios neformalios jaunimo grupės, kurių vykdomi projektai buvo paremti
jaunimo iniciatyvoms skatinti skirtomis savivaldybės lėšomis. Tai neformali jaunimo grupė
„Projektomanija“, kuri 2009 m. vykdė projektą „Aš ne žirafa“, neformali jaunimo grupė
„Prezidento komanda“ (projektas „Efektyvi Šiaulių rajono mokinių savivalda“), neformali
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jaunimo grupė „Keramikai“ (projektas „Vasaros futbolas“) bei neformali jaunimo grupė
„Diemedėlis“ (projektas „Nuo vaidilutės iki madonos“).
2010 m. tęstinį projektą vykdė ir savivaldybės administracijos buvo finansuota tik viena iš
keturių minėtų neformalių jaunimo grupių - neformali jaunimo grupė „Prezidento komanda“
(projektas „Efektyvi Šiaulių rajono mokinių savivalda - 2010“). 2010 m. Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos paramą gavo dvi kitos neformalios jaunimo grupės: neformali
jaunųjų melomanų grupė „Neto“ (projektas „Jauna valstybė, nes jauni mes!“) ir neformali
jaunimo grupė “Be pavadinimo” (projektas „Aš žvelgiu kitu kampu“).

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo
įstaigose, vaikų globos namuose
Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje pateikiama informacija, rajone
veikia 23 mokyklos ir gimnazijos, 11 pradinių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 3 neformaliojo
švietimo įstaigos ir dvi švietimo pagalbos įstaigos – Švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė
tarnyba. Visose mokyklose veikia mokinių savivaldos.
10 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
Švietimo įstaigos tipas
Įstaigų skaičius
savivalda/jaunimas dalyvauja
savivaldoje, skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
23
23
Įstaigos, teikiančios neformalaus
5
2
švietimo paslaugas jaunimui
Globos įstaigos
6
2
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybėje yra sudarytos sąlygos skatinti ir tobulinti jaunimo dalyvavimą švietimo įstaigų
savivaldoje. Iki 2011 m. savivaldybės teritorijoje gana reguliariai vyko po 1-2 šiam tikslui skirtus
renginius.
11 lentelė. Savivaldybėje įgyvendinti projektai ir programos, skirtos mokinių savivaldai
stiprinti
Mokinių ir studentų
Savivaldybėje įgyvendinta
savivaldos atstovų,
projektų ir programų, skirtų
dalyvavusių programose bei
Skirtos lėšos,
Metai
mokinių ir studentų savivaldai
priemonėse, skirtose
Lt
stiprinti skaičius
mokinių ir studentų
savivaldai stiprinti skaičius
2008
1
56
7200
2009
2
98
3000
2010
2
200
3900
2011
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba - pagrindinė jungiamoji grandis tarp
savivaldybės administracijos ir jaunimo, sudaroma iš savivaldybės tarybos narių, savivaldybės
institucijų ar įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovų. Šiuo metu JRT dirba net trys rajono
savivaldybės nariai, formalaus ugdymo įstaigos atstovas, taip pat keturi jaunimo organizacijų,
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neformalios grupės ir organizacijų dirbančių su jaunimu atstovai. JRT atstovai dalyvauja
formuojant rajono jaunimo politiką, turi galimybę patarti tiek savivaldybės tarybai, tiek
administracijai.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad jaunimas per mažai naudojasi
galimybe dalyvauti įvairiuose savivaldybės posėdžiuose, darbo grupėse ar panašiose
struktūrose. Apklausos dalyviai, paklausti, ar dalyvauja savivaldybėje vykstančiuose
posėdžiuose ir ar teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybės jaunimo
tarybai ar kitai savivaldybės institucijai, teigė, kad posėdžiuose kartais dalyvauja ir teikia
pasiūlymus (žr. 3 pav.).
3 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus savivaldybės jaunimo tarybai ar kitai
savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo? Atsakymų procentas, atsakė tik
kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausos dalyviai nurodė, kad savivaldybė į jų teikiamus pasiūlymus atsižvelgia tik iš dalies
arba iš viso neatsižvelgia (žr. 4 pav.). Tikėtina, kad būtent neatsižvelgimas į teikiamus
pasiūlymus neskatina jaunimo organizacijų būti aktyvioms ir savivaldybės administracijai siūlyti
jaunimo iniciatyvų idėjas ar jaunimo problemų sprendinius, o taip pat ir dalyvauti atitinkamuose
posėdžiuose.
4 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus? Atsakymų procentas,
atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Nors tarp savivaldybės administracijos ir jaunimo esama bendradarbiavimo problemų,
daugumos tyrimo dalyvių nuomone, savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į jaunimo
problemas pokyčiai, be to, bent pusė tyrimo dalyvių yra įsitikinę, kad bendradarbiavimo su
savivaldybės administracija intensyvumas nuo 2008 m. auga (žr. 5 pav.).
5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, formuluojamos šios išvados:
 pirma, jaunimas gana aktyviai dalyvauja su jaunimu dirbančių įstaigų ir organizacijų,
taip pat formaliojo ir neformalaus ugdymo įstaigų savivaldoje, rajone yra sudarytos
geros sąlygos jaunimui toliau tobulinti dalyvavimo įgūdžius;
 antra, jaunimas per mažai naudojasi galimybėmis dalyvauti savivaldybės taryboje ar
administracijoje priimant jiems svarbius sprendimus, per mažai teikia pasiūlymų.
12 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
(2 Metodikos
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
indikatorius)
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas
Savivaldybėje veikia Nenustatyta.
Reikėtų daugiau dėmesio
savivaldoje pagal
labai daug vietos
skirti vietos bendruomenių
gyvenamąją teritoriją
bendruomenių.
jaunimo įtraukimui. Siūloma
nuolat vykdyti jaunimo
dalyvavimo
bendruomenėse,
neformaliuose judėjimuose
analizę.
Jaunimo dalyvavimas
Jauni asmenys gali
Nenustatyta.
Daugiau dėmesio skirti su
su jaunimu dirbančių
dalyvauti
jaunimu dirbančių
organizacijų savivaldoje organizacijų
organizacijų lyderių
savivaldoje.
mokymui ir informavimui,
kaip į veiklą įtraukti jaunus
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Jaunimo dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)

Jaunimo veikla

Jaunimo savivalda
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
įstaigose, vaikų globos
namuose

Jaunimo dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
žmones.
Veikia daug jaunimo Nenustatyta.
Daugiau dėmesio skirti 14organizacijų ir
16 m. amžiaus jaunimo
neformalių grupių.
motyvacijos didinimo,
įtraukimo ir pilietiškumo bei
politiškumo ugdymo
iniciatyvoms. Reikalingos
reguliariai vykstančios
jaunimo organizacijų
mugės. Jaunimo veiklos
galimybių idėjų pristatymas.
Jaunimas turi
Informacijos
Motyvuoti ir skatinti
galimybes dalyvauti kaupimas apie
jaunimą dalyvauti
formaliojo švietimo mokinių savivaldos
formaliojo ir neformaliojo
įstaigų savivaldoje ir vykdomus renginius
švietimo įstaigų savivaldoje,
gana efektyviai tuo
ir jos viešinimas.
ypač organizacijose
naudojasi net ir
teikiančiose neformalias
globos įstaigose.
jaunimo ugdymo paslaugas.
Neformali jaunimo
grupė dvejus metus
iš eilės vykdo
projektą, skirtą
mokinių savivaldą
padaryti dar
efektyvesnę.
Savivaldybėje
Priimant jaunimui
Aktyvinti JRT veiklą. Skleisti
sudarytos sąlygos
aktualius sprendimus kuo daugiau informacijos
jaunimui dalyvauti,
dalyvauja tik patys
apie jaunimo galimybes
jaunimo
aktyviausi jauni
dalyvauti priimant susijusius
kūrybiškumui
žmonės.
sprendimus. Stiprinti
reikštis, įgyvendinti
jaunuolių kompetencijas
iniciatyvas.
(pavyzdžiui, dalyvavimo
projektuose, paraiškų
rengimo), mokyti ir šviesti
apie skirtingas viešosios
politikos sritis, dalyvavimo
galimybes, projektų
reikalavimus, savivaldybės
prioritetus ir pan.
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4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui, aptariama, kiek tai susiję su
jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo
politikos uždaviniais savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama finansinė parama.
Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma kitokios paramos formos.
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansinė parama
Šiaulių rajono savivaldybėje jaunimo projektams įgyvendinti skiriamos lėšos dėl pablogėjusios
ekonominės situacijos nuo 2009 m. sumažėjo du kartus. Visgi, 2010-2011 m. savivaldybės
administracijai pavyko išlaikyti nekintančią 20000 Lt sumą, skiriamą jaunimo iniciatyvoms
finansuoti, įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių
iniciatyvų skatinimo 2010 – 2012 m. programą.
13 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos, Lt.
Metai
Savivaldybės skiriamos lėšos, Lt
2008
54000
2009
40000
2010
20000
2011
20000
Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybėje su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir įstaigoms skiriamas institucinis
finansavimas, o siekdamos lėšų projektams įgyvendinti, jos dalyvauja bendruose konkursuose,
teikdamos paraiškas kartu su jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis.
Savivaldybėje veikiantis jaunimo centras finansuojamas privačiomis lėšomis; teikdamas
jaunimo projektų paraiškas, šis centras dalyvauja bendruose projektų finansavimo konkursuose.
Kaip teigia JRK, finansuojant jaunimo veiklą prioritetas yra teikiamas neformalioms jaunimo
grupėms - jų pateikti projektai dažniausiai finansuojami visu 100 proc. Tuo tarpu jaunimo
organizacijų ar su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansuojama apie 80 proc. Be to, šių
projektų finansavimas dažniausiai būna dalinis.
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Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Jaunimo organizacijų
14
3
7
2
Jaunimui skirtų organizacijų
4
3
7
23
Neformalių jaunimo grupių
2
0
0
0
Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

Bendrai finansuotų
projektų skaičius

Projektai

Pilnai finansuotų
projektų skaičius

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

4
3
3

1
34
0

5
6
4

3
42
1

Daugiau kaip pusė tyrimo dalyvių patvirtino, kad gali naudotis savivaldybės administracijos
teikiama finansine parama, atsakė teigiamai, tačiau manė, kad sąlygos naudotis tokia parama
yra ganėtinai sudėtingos (žr. 6 pav.).
6 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? Atsakymų
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
Paramos skyrimo procedūromis ir tikslais jaunimo organizacijų atstovai yra patenkinti mažiau
nei vidutiniškai – pasitenkinimo paramos skyrimo tikslų atitikimu organizacijos poreikiams
vertinimas tesiekia 2,7 balus iš 5-ių galimų. Tuo tarpu finansinės paramos skyrimo sąlygų
paprastumas, nesudėtingumas bei paramos skyrimo tikslingumas vertinamas dar prasčiau –
atitinkamai 2,4 ir 2,36 balais iš 5-ių galimų (žr. 8 pav.).
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8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Šiaulių rajono savivaldybėje jaunimo ar su jaunimu dirbančioms organizacijoms ilgalaikė
materialinė parama, ypač suteikiant patalpas jų buveinėms, nėra skiriama. Tačiau savivaldybės
administracija organizacijoms pagal poreikį suteikia patalpas jų rengiamiems renginiams
vykdyti. Pavyzdžiui, jaunimo organizacijai rengiant tarptautinį krepšinio sirgalių sporto ir
kultūros festivalį, savivaldybės administracija prisidėjo kaip partneris ir įsipareigojo išduoti
įvairius leidimus, savivaldybės administracijos skirtomis lėšomis buvo sumontuota scena,
įgarsintas renginys, suteiktas krepšinio inventorius ir kitos reikalingos priemonės. Administracija
taip pat kompensavo išlaidas komunalinėms paslaugoms, prisidėjo prie festivalio viešinimo ir kt.
Analizuojant JRK suteiktus duomenis16, neatrodo, kad materialinės paramos poreikis
savivaldybėje nėra labai didelis. Iki 2011 m. paramos kreipdavosi vos viena organizacija per
metus, o 2011 m. iš viso kreiptasi tris kartus.
15 lentelė. Materialinės paramos skyrimas
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, kurioms
organizacijų, buvo leista neatlygintinai
Metai
savivaldybės institucijų teisės
naudotis savivaldybei priklausančiomis
aktais yra skirtos patalpos
patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu
buveinei, skaičius
turtu skaičius
2008
1
2009
1
2010
1
2011
3
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

16

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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4.3 Kitokia parama
Į savivaldybės administraciją jaunimo organizacijos dažniausiai kreipiasi ieškodamos
finansavimo vykdomai veiklai. Tuo tarpu jaunimo organizacijų ir savivaldybės administracijos
bendrai vykdomų projektų pastaraisiais metais būdavo vos vienas per metus. 2011 m. tokie
projektai buvo trys. Pasak JRK, tokiuose bendruose projektuose savivaldybės administracija
dažniausiai suteikia materialinę pagalbą - leidžia naudotis įvairiomis įstaigų paslaugomis, įranga
ir turtu, patalpomis, o jos atstovai (dažniausiai JRK) dalyvauja vykdant projektą.
16 lentelė. Bendrų savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektų skaičius
Bendrų savivaldybės ir jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų
Metai
projektų skaičius
2008
0
2009
1
2010
1
2011
3
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Nors bendrų projektų yra nedaug, apklausos dalyvių atsakymai prieštarauja JRK suteiktiems
duomenims. Paklausus, ar jų organizacija per pastaruosius 3 metus įgyvendino projektų kartu
su savivaldybės administracija, pusė apklausos dalyvių atsakė neigiamai, nors 44 proc. jų atsakė
teigiamai. Galima spėti, kad savivaldybės administracijos ir JRK dalyvavimas jaunimo
organizacijų projektuose vertinamas vienareikšmiškai, t.y. galbūt, jei jaunimo organizacijos
projekte dalyvauja ar įgyvendinant projektą konsultuoja JRK, tai vadinama su savivaldybės
administracija bendru projektu, net jei savivaldybės administracija nėra projekto partneris ir
neprisideda jokiais ištekliais ar kitokia parama.
9 pav. Ar Jūsų organizacija įgyvendino projektų kartu su savivaldybe per pastaruosius 3
metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos
atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
Didelė dalis apklausos dalyvių nurodė, kad jiems iš savivaldybės administracijos finansavimo
veikloms (75 proc. atsakymų) trūksta ne mažiau nei bendros veiklos (56,25 proc. atsakymų).
Taigi bendradarbiavimą ir toliau dera intensyvinti.

24

Atkreiptinas dėmesys, kad daugiausiai finansinės paramos savo veiklai vykdyti ir kitiems
poreikiams tenkinti jaunimo organizacijos gauna iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.
Savivaldybės administracijos parama yra antroje vietoje pagal svarbą (žr. 10 pav.). Pusė
organizacijų lėšomis apsirūpina rinkdamos nario mokesčius arba gaudamos labdarą ir paramą.
Pavyzdžiui, Šiaulių rajono jaunimo centro pagrindiniai rėmėjas yra privatus asmuo ir su juo
susijusios įmonės.
10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, formuluojamos šios išvados:
 pirma, savivaldybės administracijos skiriama parama pastaruosius dvejus metus
nesikeitė, o finansuojamų projektų skaičius išliko gana stabilus;
 antra, savivaldybės administracija neskiria ilgalaikio turto organizacijų buveinėms,
tačiau pagal galimybes suteikia patalpas ir inventorių renginiams;
 trečia, savivaldybės administracijos ir jaunimo organizacijų bendrų projektų yra nedaug,
o poreikis jiems gana didelis;
 ketvirta, nedidelė dalis organizacijų naudojasi kitais finansavimo šaltiniais, ne
savivaldybės administracijos parama.
17 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė parama Pakankamai aukštas
Jaučiamas lėšų
Gerinti pareiškėjų
patenkinamų prašymų
trūkumas, nėra atskirta, informavimą, mokymą,
finansuoti procentas.
kokia paramos dalis yra vertinimo rezultatų
skiriama prioritetine
aiškinimą ir kitą
įvardintai tikslinei grupei komunikavimą su
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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
– neformalioms jaunimo
grupėms. Didesnės ir
labiau patyrusios
organizacijos paprastai
gali lengviau konkuruoti
dėl finansavimo.

Materialinė
parama

Skiriamos patalpos
jaunimo renginiams, jų
skaičius paskutiniais
metais išaugo.

Kitokia parama

Suteikiama galimybė
naudotis savivaldybės
administracijos valdomu
turtu.

Savivaldybės
administracija neskiria
patalpų jaunimo
organizacijų buveinėms.
Tai nemotyvuoja
jaunimo organizacijų
stiprėti, siekti
savarankiškumo.
Nenustatyta.
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Rekomendacijos
jaunimo
organizacijomis,
siekiant padidinti
kokybiškų projektų
srautą savivaldybėje.
Būtina diferencijuoti
finansinę paramą pagal
tikslines grupes arba
bent jau temas.
Reikėtų išanalizuoti
materialinės paramos
skyrimo formas ir
pasirinkti tas, kurios
labiausiai pasiteisina.
Yra aiškus poreikis
bendroms veikloms.
Savivaldybėje reikėtų
skatinti filantropinę
paramą jaunimui; taip
pat turėtų būti
šviečiami ir rajono
gyventojai, skatinant
juos dalį savo pelno
mokesčio skirti jaunimo
veikloms.

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

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Šiaulių rajono savivaldybės administracija pastaraisiais metais nefinansuoja jaunimui skirtų
mokymų ar konsultavimo renginių. Paskutinis savivaldybės administracijos finansuotas
projektas buvo įgyvendintas 2008 m. - „Neformalaus ugdymo metodai, kaip įrankis, dirbantiems
su vaikais ir jaunimu“. Tačiau JRK informuoja ir skatina jaunimo darbuotojus dalyvauti kitų
organizacijų rengiamuose seminaruose ar kursuose. Savivaldybės administracijos finansiniuose
planuose nėra specialios eilutės jaunimo mokymams, bet įvairaus pobūdžio mokymai gali būti
finansuojami netiesiogiai, kai jie yra sudėtinė finansuojamų projektų dalis.
JRK vertinimu, jaunimo mokymo ir konsultavimo prieinamumas vertintinas žemiau nei
vidutiniškai, t.y. dviem balais iš 5. Savivaldybėje vykusių mokymų kokybę JRK vertino geriau trimis balais iš 5. Taip pat akcentuota, kad savivaldybėje yra keli labai geri mokymų vadovai.
JRK teigė tirianti jaunimo mokymosi poreikius. Tuo tarpu tyrime dalyvavusių organizacijų
atstovai, kurie yra atlikę bent po keletą tyrimų jaunimo mokymo poreikių tema, ir tie, kurie
tokių tyrimų niekada nedarė, pasiskirstė po lygiai. Mažiau nei penktadalis respondentų nurodė,
kad tokius tyrimus atlieka reguliariai (žr. 11 pav.).
11 pav. Ar tiriate jaunimo mokymo poreikius? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
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5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindiniai su jaunimu savivaldybėje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo
dalyvavimas“ išvardintų organizacijų ar klubų vadovai. Atlikti interviu parodė, kad šie asmenys
yra pakankamai iniciatyvūs ir aktyvūs ne vien organizuojant ir vykdant jaunimo neformalaus
ugdymo veiklas, bet ir identifikuojant rajono jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo būdų.
Apžvelgiant viešai prieinamą informaciją apie su jaunimu dirbančius asmenis, dėmesys
atkreiptinas ne tik į vietos bendruomenės lyderius, kurie siekia įtraukti jaunus žmones į savo
veiklą, bet ir į aktyvią Šiaulių rajono Jaunimo centro (JC) veiklą17. JC yra finansuojamas privataus
asmens, o jame dirbantys asmenys pritraukia nemažai savanorių centro veikloms vystyti ir
projektams įgyvendinti. Kaip ir įprasta atvirame jaunimo centre, čia gali prisiglausti įvairios
jaunimo iniciatyvos, neformalios ir kūrybinės jaunimo grupės, veikia nedidelė biblioteka,
eksponuojamos parodos. Jaunimo centras aktyviai bendradarbiauja su panašiais centrais kitose
savivaldybėse bei policijos pareigūnais.
Specialūs mokymai ar konsultacijos su jaunimu dirbantiems asmenims savivaldybėje rengiami
retai. Apibūdindama su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, JRK
nurodė, kad svarbiausias jiems yra neformalaus ugdymo metodų mokymas.

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Daugiau nei pusės tyrime dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybėje
jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų nepakanka (žr. 12 pav.). Net ir teigę, kad
jų užtenka, pripažino, jog mokymai yra prieinami ne visiems. Taigi, galima daryti prielaidą, kad
jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla Šiaulių rajono savivaldybėje nėra
intensyvi.
12 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui,
Jūsų savivaldybėje? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011

17

Daugiau informacijos: www.srjc.lt
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Vertintojų žiniomis, savivaldybės administracija nevykdo programų, priemonių ar projektų,
užtikrinančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje dirbančių asmenų apsikeitimą informacija ir
patirtimi. Vis tik atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių rajone veikiančios jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos yra gana gerai susipažinusios su neformalaus ugdymo metodais paklausus, kokius neformalaus ugdymo metodus naudoja, buvo nurodyti visi galimi variantai
(žr. 13 pav.).
13 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, formuluojamos šios išvados:
 pirma, savivaldybėje yra nedidelė jaunimo mokymų ir konsultavimo pasiūla;
 antra, jaunimo neformalų ugdymą ir jo metodus taiko bei gerai žino tiek jaunimo
organizacijos, tiek su jaunimu dirbantys asmenys.
18 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
konsultavimas
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Nenustatyta.
Mažai dėmesio
Tirti mokymo ir
konsultavimas
skiriama jaunimo
konsultavimo poreikius.
neformalaus mokymo
Esant galimybėms
ir konsultavimo
išskirti atskirą
poreikių tyrimui.
finansavimą jaunimo
mokymams. Įtraukti į
jaunimo mokymus
savivaldybės
administracijos ir
savivaldybės įstaigų
darbuotojus.
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Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)
Asmenys, dirbantys su
jaunimu

Jaunimo neformalaus
ugdymo padėtis

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

Stipriosios sritys
Yra stiprių ir aktyvių
lyderių.

Tobulintinos sritys
Nenustatyta.

Jaunimo
organizacijos pažįsta
ir taiko didelę
neformalaus ugdymo
metodų įvairovę.

Nenustatyta.
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Rekomendacijos
Sukurti su jaunimu
dirbančių asmenų
duomenų bazę, kad
įvairios jaunimo
organizacijos ir
neformalios grupės
turėtų galimybę prieiti
prie tokios informacijos.
Kelti tokių asmenų
kvalifikaciją, pasitelkiant
kitus savivaldybės
darbuotojus,
nacionalinių institucijų
atstovus, taip pat
savivaldybės svečius.
Didinti neformalaus
ugdymo paslaugų
prieinamumą ir įvairovę,
atsižvelgiant į jaunų
asmenų poreikius.

6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys: pirma, pristatoma
jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla; antra, aptariamas jaunimo
veiklos žinomumas; trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje;
galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Paprastai jaunimas Šiaulių rajone informuojamas per savivaldybės jaunimo skiltį, vietinį rajono
tinklapį, JRK sukurtą el. konferenciją jaunimo organizacijoms, socialinį tinklapį. Vietiniai
laikraščiai bei televizijos kanalai taip pat noriai skelbia informaciją jaunimui. Be to, savivaldybėje
rengiami susitikimai ir diskusijos su jaunimo atstovais; joms vykstant skleidžiama informacija apie
JP įgyvendinimą savivaldybėje.
19 lentelė. 2008 – 2011 m. savivaldybėje vykdytos diskusijos su jaunimo atstovais
Metai
Diskusijų skaičius
Diskusijose dalyvavusių jaunuolių skaičius
2009
3
20
2010
5
30
2011
2
20
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybės administracijos taikomi informavimo apie jaunimo klausimų svarstymą būdai yra
priimtini jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Daugumai jų patogiausia būti
informuojamiems elektroniniu paštu arba susirasti informaciją savivaldybės internetinėje
svetainėje (žr. 14 pav.). Dera pastebėti, kad skiltis „Jaunimas“ savivaldybės internetiniame
puslapyje yra ir lengvai randama (ji yra pagrindiniame puslapyje), ir labai informatyvi – joje
pateikiamos aktualijos, jaunimo organizacijų sąrašas, atitinkama teisinė informacija bei
naudingos nuorodos. Visgi, tyrime dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai dažniausiai
pasigenda informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jiems aktualiais
klausimais bei savivaldybės vykdomus projektus jaunimui (žr. 15 pav.).
14 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
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15 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne
savivaldybės administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Tyrime dalyvavusių jaunimo organizacijų teigimu, jie jaunimui apie save, savo veiklą praneša
naudodami šiuos komunikacijos kanalus: plakatus ir skrajutes, internetines svetaines,
neformalius kanalus bei elektroninį paštą (žr. 16 pav.). Galima teigti, kad jaunimo organizacijos
naudoja įvairiausius informavimo metodus, priklausomai nuo galimybių ir poreikio.
16 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos
atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
Siekdama užtikrinti jaunimo informuotumą ir informacijos apie jaunimo veiklą prieinamumą,
rengdama informaciją, JRK įtraukia jaunimą bei stengiasi su jaunais žmonėmis reguliariai aptarti
pateikiamos informacijos prieinamumo, aktualumo ir suprantamumo klausimus.
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6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Šiaulių rajono savivaldybėje leidžiami 5 moksleivių
laikraščiai, vietos laikraščiuose kartas nuo karto pasirodo straipsniai apie jaunimą. Be to,
savivaldybėje veikia bent trys jaunimui skirti tinklaraščiai: organizacijų tinklaraščiai www.krc.lt,
www.srjc.lt, tinklaraštis jaunimui ir bendruomenei www.kursenai.lt. JRK teigimu, moksleivių
laikraščių periodiškumas yra įvairus, tačiau dažniausiai jie leidžiami kartą per mėnesį. Tuo tarpu
tinklaraščiai atnaujinami maždaug kartą per savaitę, rubrikos ar straipsniai apie jaunimą vietos
žiniasklaidoje taip pat pasirodo maždaug kartą per savaitę.
Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų teigė, kad jų organizacija
bendradarbiauja su žiniasklaida teikdama vietos jaunimui aktualią informaciją. Pusė apklausos
dalyvių teigė, kad Šiaulių rajono savivaldybėje jaunimui ir jaunimo organizacijoms sudarytos
galimybės nemokamai pristatyti vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones. Daugiau nei pusė
jų šia galimybe naudojasi (žr. 17 pav.). Kita vertus, jaunimo organizacijų atstovai mano, kad
daugiausiai dėmesio vietos žiniasklaidoje vis tik skiriama ne visapusiškai jaunimo problematikos
analizei, o dažniau pristatomoms, jaunimo ar jaunimui skirtoms, iniciatyvos.
17 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos
(ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant formuluojamos šios išvados:
 pirma, informacija apie Šiaulių rajono jaunimo politiką yra pateikiama gana plačiai ir
tais kanalais, kurie atitinka jaunimo lūkesčius;
 antra, jaunimo veiklos žinomumas rajone yra palyginti neblogas, tačiau informacijos
pateikimas ne visada yra inovatyvus;
 trečia, jaunimo bendradarbiavimas su vietos žiniasklaida pakankamai glaudus, nors joje
daugiau dėmesio skiriama ne išsamiai problemų analizei, o pristatomiems renginiams.
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20 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo informavimas
Savivaldybė organizuoja
Savivaldybės
Sistemingai teikti
apie jaunimo politiką
informacinius renginius,
svetainėje esanti
informaciją jaunimo
naudoja jaunimo lūkesčius rubrika
atstovams apie
atitinkančias informavimo nepakankamai
savivaldybės veiklą,
priemones.
interaktyvi,
skirtą jaunimui.
informacija retai
Organizuoti jaunimo
atnaujinama,
informuotumo
daugiau dėmesio
tyrimus
reikėtų skirti
savivaldybėje.
informavimui ne tik
Jaunimo veiklos
Jaunimo organizacijos
Surengti jaunimo
paties jaunimo ar su
žinomumas
naudoja labai įvairius
organizacijų ar
jaunimu dirbančių
metodus savo veikloms
jaunimo vykdytų
pristatyti ir jų matomumui asmenų, bet ir kitų
projektų mugętikslinių
grupių
–
užtikrinti.
pristatymą.
bendruomenių,
Paskatinti jaunimo
verslo, žiniasklaidos. organizacijas ir
neformalias grupes
leisti jaunimui skirtą
elektroninį
naujienlaiškį.
Prisidėti kuriant ir
tobulinant jaunimo
organizacijų
internetines
svetaines
Jaunimo leidiniai ir
Gana intensyvus
Nenustatyta.
Skatinti vietos
erdvė jaunimui vietinėje bendradarbiavimas su
žiniasklaidą išsamiau
žiniasklaidoje
vietos žiniasklaida.
domėtis jaunimo
problematika, o ne
tik jaunimo
iniciatyvomis.
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir veiklos
planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės tinklinės
struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys:
 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros;
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir kitų skyrių veikloje;
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas;
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos
prioritetams;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros
Kaip ir daugumoje savivaldybių, Šiaulių rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką
integruojanti struktūra yra Jaunimo reikalų taryba. Pastarojoje dirba jaunimo organizacijų
atstovai, kurie dalyvauja savivaldybėje svarstant jaunimui aktualius klausimus ir svarstymų
pagrindu priimant spendimus. Jaunimo organizacijų atstovai turi galimybę dalyvauti
savivaldybės tarybos ir administracijos komisijų ar darbo grupių posėdžiuose, tačiau šia
galimybe naudojasi ne itin aktyviai – vos ketvirtadalis apklaustųjų nurodė, kad dalyvauja
savivaldybės posėdžiuose, o trečdalis naudojasi galimybe teikti pasiūlymus savivaldybei (žr. 18
pav.).
18 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija atstovauja jaunimo interesus savivaldybėje?
Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai).
N=16

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Savivaldybės administracijos atstovai, klausiami, kaip bendradarbiauja įgyvendindami jaunimo
politiką, minėjo, kad pirmiausia bendradarbiavimas vyksta rengiant bendrus, jaunimui skirtus,
projektus (žr. 19 pav.).
19 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje
įgyvendindami jaunimo politiką? Atsakymų procentas, atsakė tik savivaldybės administracijos
atstovai. N=2

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
Remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, savivaldybės administracijoje 2012 m.
pradžioje veikė (neskaitant JRT) bent trys darbo grupės ir komisijos, kuriose skirtingi
savivaldybės administracijos padaliniai bendradarbiauja spręsdami jaunimo klausimus: Šiaulių
rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija, Švietimo, kultūros ir sporto komitetas,
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jaunimo politika Šiaulių rajono savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika,
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir integruojant jaunimo tematiką į sektorines
politikos sritis. Geriausiai jaunimo klausimai integruoti Šiaulių rajono savivaldybės ekonominės
plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo 2011-2013 m. programoje. Jie taip pat sprendžiami
įgyvendinant su savivaldybės strateginiu veiklos planu susijusias tikslines programas.
21 lentelė. JP prioritetai ir priemonės savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose
Kokie jaunimo politikos prioritetai ar
Padalinys
Dokumentas
priemonės paminėti dokumente?
Švietimo ir
Švietimo ir sporto skyriaus
Organizuoti švietimo ir neformaliojo
sporto skyrius nuostatai/veiklos planas
švietimo sistemos plėtrą, jaunimo
užimtumą.
Kultūros
Kultūros skyriaus/ Kultūros
Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę,
skyrius,
centro nuostatai/ veiklos
skatinti jaunimo dalyvavimą bei didinti
Kultūros
planas
jaunimo užimtumą, vykdyti į jaunimą
centras
orientuotą veiklą, ugdant patriotišką,
kūrybingą ir kultūringą asmenybę.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
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7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Remiantis surinktais duomenimis, skirtingų savivaldybės skyrių, pvz., Socialinės paramos,
Švietimo ir sporto, Vaiko teisių apsaugos) atstovai dažniausiai bendradarbiauja dalyvaudami JRT
veikloje bei rengdami savivaldybės strateginį planą, taip pat rengdami jaunimo politikos
įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus ar bendrus jaunimui skirtus projektus.
Dažniausiai tarpžinybinio ar tarpsektorinio derinimo reikalauja savivaldybėje priimami
sprendimai, kurie yra tiesiogiai susiję su JRT veikla, jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarka bei
jaunimo projektais, kuriuose ketina dalyvauti ir pati savivaldybės administracija.
Įgyvendinant jaunimo politiką, dirba ne tik savivaldybės administracija ir jos institucijos, bet
stengiamasi įtraukti ir kitų sričių atstovus (žr. 22 lentelę).
22 lentelė. Skirtingų sričių atstovų įtraukimas į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus
Atstovai
Kaip įtraukiami
Jaunimo
Susitikimai, seminarai, projektai, atstovaujama jų nuomonė JRT
Verslo
Verslininkai pakviečiami i aktualius renginius, su jais diskutuojama jaunimo
įsidarbinimo/verslumo ir kt. temomis
NVO
Susitikimai, seminarai, projektai, atstovaujama jų nuomonė JRT
Žiniasklaidos Informacijos apie jaunimą sklaida
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose:
 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406);
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin., 2010, Nr. 1397112);
 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A168 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653);
 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Šiaulių rajono savivaldybės
įgyvendinamos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
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jaunimo politikos įgyvendinimui18. Remiantis surinktais duomenimis, savivaldybė aktyviai
dalyvavauja nacionaliniuose ar tarptautiniuose projektuose, tačiau duomenų apie jaunimo
problemų sprendimui skirtus projektus nebuvo suteikta.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant formuluojamos šios išvados:
 pirma, Šiaulių rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų pasiūlymai,
kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti;
 antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika,
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į
sektorines politikos sritis;
 trečia, Šiaulių rajone įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės gerai atitinka
nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.
23 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas, jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
politikos integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą
(7 Metodikos indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Dirba JRT ir JRK, kiti
Jaunimo aktyvumas, Įtraukti į jaunimo
integruojančios struktūros
savivaldybės skyriai.
dalyvavimas.
politikos
JRT veikloje dalyvauja
įgyvendinimą
net trys Savivaldybės
daugiau savivaldybės
tarybos nariai.
struktūrinių
padalinių.
Jaunimo politikos
Jaunimo politikos
Net ir įgyvendindami Skatinti
integravimas savivaldybės
priemonės numatytos tikslines programas, bendradarbiavimą
strateginiuose
strateginiame
ne visi skyriai išskiria tarp administracijos
dokumentuose ir įvairių
savivaldybės plane ir
jaunimo politikos
skyrių, darbo grupių
sričių (kultūros, sporto,
Šiaulių rajono
klausimus tarp savo kūrimąsi ir efektyvų
socialinių reikalų ir kt.)
savivaldybės
veiklos prioritetų.
darbą.
veiklų programose,
ekonominės plėtros ir
planuose
visuomeninių
iniciatyvų skatinimo
2011-2013 m.
programoje.
Tarpžinybinių ir
Spręsdami jaunimo
Jaunimo
Apsvarstyti galimybes
tarpsektorinių
klausimus,
dalyvavimas
ir poreikius jaunimo
bendradarbiavimo tinklų
bendradarbiauja
svarstant ir priimant atstovus įtraukti į jau
praktinis veikimas
skirtingi savivaldybės aktualius
veikiančias
skyriai, pasitelkiamos sprendimus.
tarpžinybines darbo
kitos institucijos,
grupes ir tinklus.

18

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

Savivaldybės įgyvendinamų
programų ir priemonių
atitikimas nacionalinės
jaunimo politikos
prioritetams

Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą
Stipriosios sritys
socialiniai partneriai.
Savivaldybė siekia
aktyviai įgyvendinti
įvairius jaunimui
skirtus projektus.
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Tobulintinos sritys
Įgyvendinami
projektai galėtų būti
daugiau grįsti
jaunimo poreikių
tyrimais, labiau į
juos orientuoti.

Rekomendacijos
Kurti ir diegti jaunimo
poreikių tyrimų
sistemą; aktyvinti
jaunimo
organizacijas, jas
įtraukiant į
savivaldybės
administracijos
rengiamus ir
įgyvendinamus
projektus.

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 būdais19. 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.

19

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

40

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

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

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

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Remiantis savivaldybės atstovų pateikta informacija, jaunimo situacijos tyrimai yra atliekami
esant poreikiui ir naudojant minimalius išteklius. Pavyzdžiui, 2009 m., išplatinus klausimyną,
buvo apklaustos jaunimo organizacijos. Šios apklausos tikslas – ištirti esamą situaciją, surinkti
kontaktinius duomenis, nuomonę apie jaunimo problemas bei bendradarbiavimą su JRT ir JRK.
2011 m. savivaldybėje buvo atliktas kompleksinis jaunimo problematikos tyrimas įgyvendinant
JRD administruojamą projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“.
25 lentelė. Jaunimo situacijos tyrimai savivaldybėje per 2008 – 2011 m. laikotarpį
Tyrimas
2008
2009
2010
Jaunimo ar atskirų jo grupių apklausos
savivaldybėje
Bendrieji jaunimo padėties tyrimai
Kokybiniai (giluminiai) tyrimai susieti su jaunimo
padėtimi
Jaunimo padėties analizės atskirose jaunimo
1
politikos srityse
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

2011
1
1
-

Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Šiaulių rajono savivaldybėje nėra privačių tyrėjų ir
konsultacinių ar kitų įmonių, kurios galėtų atlikti tyrimus. Didesnės apimties jaunimo situacijos
tyrimus savivaldybėje dažniau atlieka šalies didžiuosiuose miestuose įsikūrusios įmonės arba
nevyriausybinės organizacijos.
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8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad Šiaulių rajono savivaldybėje
neveikia sisteminga jaunimo situacijos stebėsena, tačiau JRK renka įvairius aktualius duomenis,
kuriuos pateikia pristatydama metines veiklos ataskaitas ar reikalui esant. Siekdama bent
minimaliomis pastangomis vykdyti jaunimo situacijos stebėseną, JRK bendradarbiauja ir keičiasi
informacija su savivaldybės administracijos Statistikos departamentu, policijos komisariatu,
teritorine darbo birža, verslo informacijos centru bei neformalaus ugdymo įstaigomis. JRK taip
pat renka įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą bei juos
teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Jaunimo organizacijų atstovų nuomonės tyrimas rodo, kad jaunimas per mažai žino apie bet
kokią savivaldybės administracijos kaupiamą informaciją arba visiškai neturi poreikio ja
naudotis. Vos ketvirtadalis apklaustų jaunuolių nurodė, kad kaupiama informacija naudojasi (žr.
20 pav.).
20 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? N=18

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
JRK teigimu, organizacijos ir asmenys retai kreipiasi į savivaldybę dėl papildomų jaunimo
situaciją apibūdinančių duomenų.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Atliekant tyrimą nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad
jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Šiaulių rajono savivaldybėje nėra
naudojama praktika. Visgi, metams baigiantis kasmet yra analizuojami veiklos rezultatai, o tai
galima vadinti vidiniu JRT ir JRK įsivertinimu.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje
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pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Vertinimo metu20 buvo nustatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybėje jaunimo situacijos
stebėsenos duomenys yra naudojami tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą (pvz., rengiant
strateginius dokumentus, programas ir kt.). Tam tikrus duomenis JRK pristato darbo grupėse ir
įvairių klausimų komisijose. JRK teigimu, atliekamų tyrimų duomenys yra labai naudingi, visgi,
nesant sisteminės analizės ir neatliekant surinktų duomenų kasmetinio palyginimo, neįmanoma
tiksliai įvertinti jų naudingumo.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus
metus Šiaulių rajono savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių pokyčių ar inovacijų. Šiai išvadai
pritaria visos suinteresuotosios šalys – tiek jaunimo, tiek savivaldybės administracijos atstovai.
Inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą sustabdė savivaldybės finansinius išteklius
apribojusi finansinė ir ekonominė krizė.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:
 pirma, Šiaulių rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai, nevykdomi longitudiniai
tyrimai (palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais);
 antra, per pastaruosius trejus metus Šiaulių rajono savivaldybėje nebuvo įdiegta
esminių inovacijų.
26 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas
tobulinimas ir
informuotos jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos
inovacijos
pastangos ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti.
(5 ir 8 Metodikos
Jaunimo poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į
indikatoriai)
jaunimo poreikius
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Nenustatyta
Savivaldybėje
Savivaldybėje būtina diegti
klausimais vykdytojai.
sistemingi tyrimai ir
sistemingą jaunimo politikos
Tyrimų įvairovė,
vertinimai jaunimo
stebėseną ir vertinimą.
kokybė ir
politikos srityje nėra
Pirma, būtina sudaryti
naudingumas
atliekami.
jaunimo situacijos rodiklių
sąrašą, jį kasmet atnaujinti ir
Duomenys apie
JRK iniciatyva
Nenustatyta.
viešinti. Jaunimo rodikliai turi
jaunimą
renkami tam tikri
būti sudaromi atsižvelgiant į
duomenys.
įvairių skyrių poreikius, juos
Jaunimo politikos
JRK ir JRT kasmet
Nenustatyta.
renkant dera bendradarbiauti
įgyvendinimo
vykdo vidinius
su įvairiomis savivaldybėje
vertinimas
veiklos
veikiančiomis
įsivertinimus.
organizacijomis. Didele dalimi
Tyrimų rezultatų ir
Naudojama rengiant Tam, kad
šią veiklą turėtų vykdyti JRK,
kitų duomenų
strateginį planą ir
Savivaldybės

20

Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėn.
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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
panaudojimas
tarpsektorinę JP
padaliniai ir įstaigos
be to, tai turėtų būti daroma
plėtros programą.
galėtų naudoti tyrimų kasmet.
rezultatus ir
Antra, būtina diegti
duomenis priimant
sistemingus jaunimo poreikių
sprendimus, būtina,
tyrimus, kuriuos dera atlikti
kad jie būtų atliekami kasmet, siekiant palyginti
reguliariai, išsamūs ir duomenis ir įvertinti
pasiduotų
situacijos pokyčius. Tam JRT
palyginimui
turėtų išskirti svarbiausių
Inovacijų taikymas ir Nenustatyta.
Nenustatyta esminių tyrimo klausimų sąrašą,
pasitelkti tinkamus tyrimo
plėtra formuojant bei
inovacijų.
metodus (pavyzdžiui,
įgyvendinant jaunimo
savivaldybėje įdiegti apklausų
politiką
įrankį), naudotis jaunimo
organizacijų pagalba.
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
kriterijams).
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Šiaulių rajono savivaldybė tarptautinį bendradarbiavimą vykdo su kelių užsienio šalių
savivaldybėmis. Bendradarbiavimo ryšiai yra užmegzti su Vokietija, Lenkija, Baltarusija, Švedija
ir Prancūzija. Tačiau, pasak JRK, jaunimo politikai turinčio įtakos tarptautinio bendradarbiavimo
savivaldybės administracija tiesiogiai nevykdo21 – šiam tikslui yra išnaudojami arba
nacionaliniai, arba vietos jaunimo organizacijų projektai, savivaldybės administracijai juos pilnai
finansuojant arba bendrafinansuojant.
Savo kompetencijos ribose JRK padeda jaunimo organizacijoms įgyvendinti tarptautinius
projektus, taip pat konsultuoja jaunimą rengiant paraiškas JTBA ar kitų agentūrų ir fondų
teikiamai paramai gauti. JRK bent kartą per metus ir pati dalyvauja jaunimo politikos
tarptautiniuose projektuose.
27 lentelė. Savivaldybės JP formuojančių bei įgyvendinančių savivaldybės administracijos
atstovų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose per 2009 – 2011 m. laikotarpį
Metai

Atstovų skaičius

2009

1

2010

1

Renginiai
Partnerių iš Vokietijos renginys struktūriniam dialogui
stiprinti ir jaunimo užimtumo klausimams spręsti.
Pažintinis vizitas Norvegijoje.

1

NJRKA ir Norvegijos jaunimo klubus vienijančios
organizacijos bei „Apskritųjų stalų“ atstovų delegacijų
susitikimas (NJRKA iniciatyva).
2011
3
Partnerių iš Vokietijos diskusijos su Kuršėnų jaunimu ir
savivaldos atstovais.
1
Pažintinis vizitas Airijoje.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
Savivaldybės administracija siekia skatinti tarptautinę savanorišką veiklą. Pavyzdžiui, 2011 m.
savivaldybė šia tema organizavo Kuršėnų jaunimo, partnerių iš Vokietijos ir savivaldos atstovų
diskusiją. Visgi, kol kas tyrimo dalyviai savivaldybės administracijos pastangas skatinti
tarptautinę veiklą vertina vidutiniškai (trys balai iš 5).

21

Paskutinis pačios savivaldybės administracijos tarptautinis jaunimo projektas buvo įgyvendintas 2008 m. Tai
buvo kultūros paveldo srities iniciatyva – kartu su partneriais iš Vokietijos tvarkytos kapinės, surengta jaunimo
stovykla.
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9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiaujant įgytos
žinios bei praktika yra labai svarbios įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, tačiau
tarptautinio bendradarbiavimo teikiamos galimybės Šiaulių rajono savivaldybėje išnaudojamos
nepakankamai.
28 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su Išnaudojamos
Savivaldybės
Pirma, reikėtų kuo geriau
kitomis šalimis
nacionalinių
administracija yra
išnaudoti tarptautinio
jaunimo politikos
programų
užmezgusi
bendradarbiavimo
įgyvendinimo
iniciatyvos.
tarptautinių ryšių,
galimybes savivaldybės
klausimais
Moksleiviai aktyviai tačiau jie tik
administracijos
plėtoja tarptautinius netiesiogiai siejasi su
darbuotojų, įskaitant JRK,
ryšius.
jaunimo politikos
kompetencijai stiprinti bei
įgyvendinimu.
susipažinti su gerąja
užsienio šalių patirtimi
sprendžiant jaunimo
problemas, formuojant ir
įgyvendinant jaunimo
politiką.
Antra, ši kompetencija ir
patirtis turėtų būti
panaudojama sprendžiant
jaunimui aktualiausius
klausimus, remiantis
sistemingai vykdomais
jaunimo poreikių tyrimais.
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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:
1. Sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo
organizacijų.
2. Jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms grupėms.
3. Efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos sprendimas.
Šiaulių rajono savivaldybės atveju gerosios praktikos pavyzdžiu galima laikyti trečiąjį aspektą
atitinkantį precedentą – didžia dalimi vieno privataus asmens bei su juo susijusių įmonių
lėšomis remiamą Šiaulių rajono jaunimo centrą.
Šiaulių rajono jaunimo centras veikia nuo 1998 m. Jo įkūrėjas - verslininkas Ramūnas
Karbauskis. Nuo 2007 m. Šiaulių rajono jaunimo centras dirba pagal atvirų jaunimo centrų
koncepciją. Centre yra puikiai pritaikytos erdvės, kuriose vykdomos kasdieninės veiklos,
rengiami projektai, akcijos, renginiai, mokymai, seminarai. Centre dirbama remiantis
savanoriškumo principu.
Šiaulių rajono jaunimo centro tikslas - asmeninė jauno žmogaus branda ir sėkminga integracija į
visuomenę. Centro uždaviniai – nuolatinis poreikis atsinaujinti, vieša jaunimo veikla, skirta
jaunimo poreikiams tenkinti, neformalus jaunimo ugdymas ir socializacija, jaunimo iniciatyvų
skatinimas ir palaikymas.
Jaunimo centre kasdien renkasi nuo 30 iki 70 jaunų žmonių. Jauniems žmonėms yra sudarytos
galimybės praleisti laisvalaikį, susitikti ir bendrauti su draugais, žaisti žaidimus, klausytis
muzikos, žiūrėti kino filmus. Veikia muzikos, pramoginių ir šiuolaikinių šokių bei aerobikos
studijos, yra biliardo ir stalo teniso kambariai. Įkurta biblioteka ir parodų salė. Lauke jaunimas
turi įsirengęs savo erdvę, kurioje vasaros metu verdama žuvienė, vyksta vakaronės. Centras
priima ir teikia pagalbą neformalioms jaunimo grupėms, norinčioms įgyvendinti savo idėjas.
Šiaulių rajono jaunimo centro veikla orientuojasi į jaunų žmonių gyvenamąją aplinką ir reaguoja
į aktualius jų poreikius. Veiklos yra derinamos ir kuriamos kartu su jaunimu, kuris jose dalyvauja
savanoriškai. Jaunimo centre dirba savanorių komanda, kurią sudaro 18 jaunų žmonių.
Pagrindinis veiklų turinys yra tikslingas ir įvairiapusis bei ugdomasis laisvalaikio užimtumas
bendradarbiaujant su šeima, mokykla, kitomis institucijomis. Taip pat yra akcentuojama jaunų
žmonių įtaka veiklos turiniui ir formoms, bendrų sprendimų priėmimas bei abipusė
atsakomybė. Palaikomi ryšiai ir bendradarbiaujama su parapija, policija, jaunimo
organizacijomis, Šiaulių rajono verslo ir informacijos centru, Kuršėnų vaikų globos namais.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (21 pav.).
21 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka nacionalinės
jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis
bei interviu, galima teigti, kad Šiaulių rajono savivaldybės politika didžiąja dalimi apima
nacionalinės jaunimo politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra
nepakankamas.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybė įgyvendindama jaunimo politiką
daugiau dėmesio turėtų skirti šioms sritims:
 jaunimo, baigusio aukštąjį mokslą grįžimui į Šiaulių rajoną skatinti;
 jaunimo įdarbinimo galimybėms didinti;
 asmenų dirbančių su jaunimu kvalifikacijos kėlimui;
 jaunimo organizacijų tarptautinės veiklos, motyvuojančios jaunimą išlikti aktyviam,
skatinimui.
Apibendrinant, savivaldybės jaunimo politikos kryptys gerai atitinka22 esamus poreikius ir
nacionalinės jaunimo politikos kryptis.

22

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“.
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Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į sektorinės
politikos sritis, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika.
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra iš dalies integruoti į kitas viešosios politikos sritis
– jie atsispindi savivaldybės strateginiame plane ir Šiaulių rajono savivaldybės ekonominės
plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo 2011-2013 m. programoje. Institucinė partnerystė
įgyvendinama per pariteto principu formuojamą JRT. Tarpžinybinis bendradarbiavimas
vystomas sprendžiant aktualius jaunimo klausimus, tačiau jaunimo dalyvavimas darbo grupėse
ir komisijose yra labai ribotas. Per pastaruosius trejus metus tarpžinybinio bendradarbiavimo
pobūdis iš esmės nepakito, pagrindas jam buvo suformuotas anksčiau.
Apibendrinant, savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimas pagal šį kriterijų vertinamas gerai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Savivaldybėje yra sukurtas ir dokumentais reglamentuotas mechanizmas suinteresuotoms
šalims, pirmiausia jaunimo organizacijų atstovams ir su jaunimu dirbančių savivaldybės
administracijos skyrių atstovams, įsitraukti JP įgyvendinimą – savivaldybėje veikia Jaunimo
reikalų taryba. JRT įgaliojimus reikėtų stiprinti, o jaunimo atstovai turi būti daugiau įtraukiami į
savivaldybės komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą.
Apibendrinant, savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimas pagal šį kriterijų vertinamas gerai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias
jaunimo organizacijas, atliekamos jaunimo organizacijų apklausos. Vis dėlto, atliekant vertinimą
surinkti duomenys rodo, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinama jaunimo
politika silpnai grįsta jaunimo poreikių nustatymu – savivaldybėje nėra atliekami reguliarūs
jaunimo poreikių tyrimai, nėra sistemingos jaunimo padėties stebėsenos ar jaunimo
informavimo apie savivaldybės aktualijas sistemos. Būtina iš esmės stiprinti jaunimo poreikių
stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą.
Apibendrinant, savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimas pagal šį kriterijų vertinamas
vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių
moksleivių, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir
pan. grupių) poreikių stebėsenos. Kita vertus, jaunimo neformalios grupės yra išskirtos kaip
prioritetas finansuojant jaunimo veiklas, o tai skatina jaunimo aktyvumą toliau nuo rajono
centro esančiose vietovėse. Be to, atskiri savivaldybės administracijos skyriai atsižvelgia į jų
veiklai aktualias jaunimo grupių problemas. Galima teigti, kad įgyvendinant jaunimo politiką yra
vidutiniškai atsižvelgiama į jaunimo grupių interesus.
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Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Palyginus su kitomis panašiomis savivaldybėmis, Šiaulių rajono savivaldybėje sukurtos geros
prielaidos jaunimo politikai įgyvendinti: veikia Jaunimo reikalų taryba, JRK dirba išskirtinai su
jaunimo klausimais. Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo sąlygos. Visgi, jaunimo veiklai
stiprinti ir jaunimo politikai įgyvendinti skiriamos lėšos nėra pakankamos. Galėtų būti
aktyvinama ir stiprinama JRT veikla. Ypač pasigendama JRT įsitraukimo vykdant jaunimo
situacijos tyrimui ir stebėsenai būtinų gairių nustatymui.

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
rezultatų, atliekant interviu ir apklausą surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu
mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Zarasų rajono savivaldybės
jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo politikos
pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse: neformalaus švietimo plėtroje, didinant
jaunimo galimybes įsidarbinti, skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, rūpinantis jaunimo
sveikata ir priklausomybių prevencija, užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę,
mažinant jaunimo socialinę atskirtį, skatinant tarptautinę jaunimo veiklą.
22 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=18

Šaltinis: Šiaulių rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos vertinimu, per pastaruosius metus daugiausiai pasiekta užtikrinant
jaunimo dalyvavimą, aktyvumą ir savanorystę. Prasčiausiai vertinami pasiekimai yra susiję su
jaunimo galimybių įsidarbinti didinimu (žr. 22 pav.).
Jaunimo organizacijų ir dirbančių su jaunimu asmenų situacijos vertinimas iš dalies sutampa su
administracijos vertinimu. Ir tyrime dalyvavęs jaunimas geriausiai vertina pasiekimus jaunimo
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dalyvavimo ir aktyvumo skatinimo srityje. Geriau nei vidutiniškai vertinami savivaldybės
administracijos pasiekimai, skatinant jaunimo tarptautinę veiklą. Labiausiai jaunimo
organizacijas atstovaujantys tyrimo dalyviai pasigenda savivaldybės administracijos pastangų
užtikrinti jaunimo įsidarbinimo galimybes.
Apibendrinant, pastarųjų trejų metų Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo politikos
rezultatyvumas vertintinas vidutiniškai-gerai.
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1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
29 lentelė. Duomenys apie interviu
Vardas, pavardė
Pareigos
Vaida Balčiūnaitė
Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė
Gitana Kudulienė
Informacijos tarnybos vedėja
Šaltinis: sudaryta autorių.
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