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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

ES

Europos Sąjunga

JP

Jaunimo politika

JPPP

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2011-2013 m. plėtros
programa

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JPPP

Jaunimo politikos 2011-2013 m. plėtros programa

JRK

Jaunimo reikalų koordinatorius

JRT

Jaunimo reikalų taryba

ŠRVJOS AS

Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“

LR

Lietuvos Respublika

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 suderintą metodines gaires
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto (VPVI)
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 nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Šilalės rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Šilalės rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles išanalizuoti surinkti
duomenys bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. lapkričio mėn. buvo atlikti du interviu su Šilalės rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore bei rajono jaunimo organizacijų atstovu;
 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. Apklausą 2011 m. rugsėjo mėnesį atliko VPVI.
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
Šilalės rajonas – žemdirbių kraštas. Rajono bendras žemės plotas yra 118798,7 ha. (iš jų
žemės ūkio naudmenos – 66076 ha, miškai – 33741 ha, vandenys – 2983 ha). 2010 m. sausio
1 d. kaimo vietovėse gyveno daugiau nei 80 proc. gyventojų, tai yra beveik 25000 gyventojų.
Mieste gyveno beveik 6000 gyventojų. Šilalės rajone yra 14 seniūnijų – Bijotų, Bilionių,
Didkiemio, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Palentinio, Pajūrio, Šilalės miesto, Šilalės
kaimiškoji, Tenenių, Traksėdžio, Upynos, Žadeikių.
Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines
ribas1, savivaldybės yra skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“,
„priemiesčio“ ir „miesto“. Kadangi 80 proc. vertinamos savivaldybės gyventojų gyvena kaimo
vietovėse, pagal šią metodiką Šilalės rajono savivaldybė vertinimo tikslams priskiriama
„labai kaimo“ savivaldybių kategorijai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje Šilalės rajone gyveno
29500 gyventojų, iš jų 6830 – jauni (14-29 metų) asmenys. 1494 jauni asmenys gyveno
mieste ir 5336 – kaime. Registruotų jaunų bedarbių savivaldybėje – 1079 asmenys. 2011 m.
savivaldybėje veikė 15 bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose mokėsi 4855 mokiniai, taip pat
veikė 2 neformalaus švietimo įstaigos ir 1 suaugusiųjų mokykla, kurioje mokėsi 132 mokiniai.
2008 m. buvo atliktas Šilalės rajono jaunimo situacijos tyrimas. Remiantis šio tyrimo
duomenimis, Šilalės rajono jaunimas švietimo ir užimtumo galimybes yra linkęs vertinti gana
palankiai. Palankiai vertinamas ir mokyklų tinklas, t.y. pasiekiamumas ir išsidėstymas,
mokymosi/studijų kokybė, mokytojų/dėstytojų kvalifikacija bei papildomo ugdymo
galimybės.
Nepalankiai vertinamos galimybės įsigyti profesiją neišvykstant iš rajono, bei galimybės
persikvalifikuoti bei lankyti įvairius kursus. Laisvalaikiu Šilalės rajono jaunimas labiausiai
mėgsta naršyti internete ir žiūrėti televizijos laidas; visiškai nepopuliaru lankytis teatre ir
žvejoti ar medžioti. Šilalės rajono jaunimas ypatingai akcentavo įvairių laisvalaikio
infrastruktūros objektų trūkumą. Pasigendama kompiuterizuotos bibliotekos, jaunimo
laisvalaikio centro ir kt. Jaunimas minėjo, kad rajone itin trūksta laisvalaikiui praleisti skirtų
pramogų, sporto objektų (pvz. baseino) ir kt. Nors dauguma tyrime dalyvavusių jaunuolių
Šilalės rajone gyvena nuo pat gimimo, išvykti iš Šilalės rajono ketina beveik du trečdaliai
jaunų asmenų. Svarbiausios priežastys, dėl kurių jaunimas ketina išvykti, yra studijos,
geresnės užimtumo galimybės, karjera.

1

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.
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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 (JRK)
darbo sąlygos. Taip pat pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama politiką reglamentuojančių dokumentų struktūra,
pristatomas jaunimo politikos turinys ir įvertinamas jaunimo politikos turinio tinkamumas:
 pirma, pateikiama savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų
schema ir planavimo dokumentų struktūra;
 antra, pristatomos savivaldybės jaunimo politikos 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 ir/ar mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai
vertina savivaldybės ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu
duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos (JP) strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką Šilalės raj. savivaldybė vadovaujasi Lietuvos
Respublikos įstatymais2 bei Šilalės raj. savivaldybės teisės aktais ir kitais dokumentais, kurie
išvardijami žemiau pateiktoje lentelėje.
1 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumentas
Jaunimo politikos koncepcija
Jaunimo politikos 2011-2013 m. plėtros programa
2010 m. jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos planas
2011 m. jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos planas
Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas
Jaunimo reikalų koordinatoriaus ataskaitos
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai ir sudėtis
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 m.
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.

2

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos
savivaldos įstatymas, LR švietimo įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai.
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Dokumentas
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.
Šilalės raj. nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa
Šilalės raj. gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei
skatinimo programa
Šilalės raj. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ įstatai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis3
Vienas svarbiausių, Šilalės raj. savivaldybės jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą
reglamentuojančių, dokumentų yra 2003 m. Šilalės raj. savivaldybės tarybos patvirtinta
Šilalės raj. savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje
formuluojami savivaldybės jaunimo politikos tikslai, numatytos savivaldybės jaunimo
politikos tikslus įgyvendinančios institucijos, aprašoma parama jaunimo organizacijoms ir
tarnyboms, jaunimo politikos ir švietimo sąsajos4. Koncepcijoje įtvirtinta, kad jaunimo
politikos tikslus, principus ir kryptis formuoja savivaldybės taryba, kuri taip pat tvirtina
jaunimo politikos įgyvendinime dalyvaujančios Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nuostatus ir
sudėtį.
Jaunimo politikos koncepcija įgyvendinama per 2010 m. pabaigoje patvirtintą Šilalės raj.
savivaldybės jaunimo politikos 2011-2013 m. plėtros programą (JPPP)5, kurią privalo vykdyti
jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos bei savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorius. 2011 m. JPPP įgyvendinimui skirta 15000 Lt, 2012 m. planuojama skirti
20000 Lt, o 2013 m. – 25000 Lt. Duomenys rodo, kad JPPP įgyvendinti skiriamas nedidelis
finansavimas, tačiau ateityje numatoma jį didinti. Remiantis surinktais duomenimis, JPPP yra
labiausiai susijusi su jaunimo reikalų koordinatoriaus veikla, kitos institucijos prie JPPP
įgyvendinimo prisideda mažiau.
JRK veikia pagal vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės
aprašymą, kuriame įtvirtinti specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam
specialistui, jo funkcijos bei atskaitomybė6. Tuo tarpu Jaunimo reikalų taryba veikia pagal JRT
nuostatus, kuriuos tvirtina savivaldybės taryba. Nuostatuose reglamentuojami JRT tikslai ir
funkcijos, teisės, sudėtis, darbo organizavimo tvarka bei atskaitomybė7.
Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, pagrindiniai įgyvendinimo dokumentai yra JPPP
ir metinis JRK veiklos planas. Šiuos dokumentus rengia ir įgyvendinant jaunimo politiką jais
vadovaujasi jaunimo reikalų koordinatorius. JPPP tvirtina Šilalės raj. savivaldybės taryba, o
JRK metų veiklos planą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti,
kad jaunimo politika yra pakankamai gerai reglamentuota. Patvirtinta Jaunimo politikos
koncepcija, Jaunimo politikos plėtros programa, reglamentuota Jaunimo reikalų tarybos
veikla – patvirtinti JRT nuostatai, reglamentuotas JRK darbas, rengiami JRK darbo planai.
Pagrindinis su strateginių ir veiklos planavimo dokumentų rengimo procesu susijęs trūkumas
yra tai, kad šiuo metu dokumentai įgyvendinami daugiausia JRK iniciatyva, į planavimo

3 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.
4
Šilalės raj. savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, 2003.
5
Šilalės raj. savivaldybės jaunimo politikos 2011-2013 m. programa, patvirtinta 2010-12-28 Šilalės raj.
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-314.
6
Šilalės raj. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto), neįeinančio į
struktūrinius padalinius, pareigybės aprašymas, patvirtintas 2009-01-30 Šilalės raj. savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-176.
7
Šilalės raj. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti 2010-09-30 Šilalės raj.
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-232.
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procesą nepakankamai įsitraukia kiti struktūriniai savivaldybės padaliniai ir jaunimo
organizacijos, socialiniai partneriai. Buvo nustatyta, kad iškilus reikalui, kiti savivaldybės
struktūriniai padaliniai neatsisako padėti, tačiau patys padaliniai iniciatyvos jaunimo
politikos klausimais nerodo. Dalyvavimo ir tarpžinybinio bendradarbiavimo aspektai detaliau
aptariami kituose skyriuose.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Šilalės raj. savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje numatyti šie jaunimo politikos tikslai:
 sudaryti sąlygas formuotis pilietinei ir demokratinei asmenybei;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį rajono bei šalies
gyvenimą;
 skatinti dvasinių vertybių formavimąsi; ugdyti pareigą šeimai ir savo šaliai;
 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines ir politines teises;
 rūpintis jaunimo užimtumu.
Jaunimo politikos plėtros programoje įtvirtintas strateginis tikslas – sukurti palankią aplinką
(sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Šilalės rajone ir Lietuvoje.
Jaunimo politikos plėtros programoje:
 numatomi penki tikslai ir įvardijami uždaviniai tikslams pasiekti;
 kiekvienam tikslui pagrįsti pateikiama analizė;
 apibrėžiami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, padėsiančios nustatyti JPPP tikslų ir
uždavinių įgyvendinimo laipsnį.
Šilalės raj. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės
jaunimo politika gana gerai atitinka savivaldybės jaunimo situaciją ir poreikius, taip pat
socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius. Tačiau apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų
atstovai savivaldybės visų savivaldybėje esančių jaunimo grupių poreikių atitikimą vertino
šiek tiek prasčiau (žr. 1 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=98

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
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Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, daugiau dėmesio turėtų būti
skiriama užimtumui, jaunai šeimai ir būstui, pagalbai socialiai pažeidžiama jaunimui,
verslumo skatinimui, sportui, švietimui ir savanorystei (žr. 2 pav.). Savivaldybės
administracijos atstovų nuomone, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama verslumui,
užimtumui, jaunai šeimai ir būstui, savanorystei, tačiau sportui ir švietimui daugiau dėmesio
skirti nereikia. Abiejų grupių respondentų nuomone, daugiau dėmesio nereikia skirti
socialinei apsaugai.
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Proc.
atsakiusiųjų. N=12

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo politikos plėtros programos uždavinius detalizuoja JRK veiklos planas, kuriame
numatomos konkrečios priemonės ir terminai programos uždaviniams įvykdyti. Šilalės raj.
strateginiame plane atskirų prioritetų, tikslų ir uždavinių, skirtų jaunimo politikos
įgyvendinimui, nėra suformuluota.
Apibendrinant, pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys yra sudaryti sąlygas
formuotis pilietinei ir demokratinei asmenybei, padėti jaunimui integruotis į politinį,
ekonominį, socialinį ir kultūrinį rajono bei šalies gyvenimą, skatinti dvasinių vertybių
formavimąsi, ugdyti pareigą šeimai ir savo šaliai, užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines
ir politines teises, rūpintis jaunimo užimtumu. Savivaldybėje jaunimo situacija ir poreikiai
nėra nuosekliai tiriami, todėl sunku įvairiapusiškai įvertinti pasiektus rezultatus. Nepaisant
to, vertinimo metu9 surinkti duomenys leido suformuoti kelias įžvalgas, dėl jaunimo politikos
tinkamumo ir atitikimo jaunimo poreikiams:
 Pirma, savivaldybės jaunimo politika daugiausia pasiekia aktyvųjį jaunimą, tuo tarpu
pasyviam jaunimui turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. Remiantis interviu
duomenimis, neaktyviam jaunimui sudominti ir įtraukti į organizacijų veiklą bei
užimtumui didinti numatytos priemonės galėtų būti geriau finansuojamos.
 Antra, JRK organizuoja ir vykdo švietėjiškus renginius, mokymus, informacines
iniciatyvas, dalyvauja įvairių darbo grupių veikloje, visgi, struktūrinėms jaunimo
problemoms spręsti numatytas biudžetas galėtų būti didesnis.
 Trečia, jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės jaunimo politika gana
gerai atitinka jaunimo lūkesčius. Visgi, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama
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užimtumui, jaunai šeimai ir būstui, pagalbai socialiai pažeidžiamam jaunimui,
verslumo skatinimui, sportui, švietimui ir savanorystei. Jaunimo atstovų nuomone,
kad galėtų geriau atstovauti savo poreikius, jaunimas turėtų būti geriau įtrauktas į
savivaldybės darbo grupių, komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos institucijos ir kitos įstaigos, savivaldybėje dirbančios su jaunimo
politikos įgyvendinimu, taip pat aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos sąlygos
įsitraukti į šių institucijų veiklą.
Jaunimo politiką Šilalės raj. įgyvendina savivaldybės administracija (JRK ir atskiri savivaldybės
administracijos struktūriniai padaliniai, pagal jiems priskirtas funkcijas), JRT bei Šilalės raj.
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. Vykdydami savo tiesiogines
funkcijas, prie jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat prisideda šių savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių darbuotojai (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Valstybės tarnautojai, atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje
Įgyvendina tik jaunimo
Įgyvendina jaunimo politiką
Skyrius
politiką (darbuotojų
greta kitų veiklų (darbuotojų
skaičius)
skaičius)
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos darbuotojai,
1
0
neįeinantys į struktūrinius
padalinius
Šilalės rajono savivaldybės
administracijos Švietimo,
0
5
kultūros ir sporto skyrius
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK apklausos duomenimis
Interviu su JRK duomenimis, jaunimo politikai įgyvendinti skiriamų etatų skaičius nesikeitė
nuo 2008 m. Atlikto vertinimo duomenimis, su jaunimo politikos klausimais savivaldybės
administracijoje nuosekliai dirba tik JRK, tuo tarpu kiti savivaldybės struktūriniai padaliniai į
jaunimo reikalus įsitraukia ne savo iniciatyva, o JRK paprašius pagalbos ar informacijos.
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma laikantis pariteto, t.y. lygiateisės
partnerystės principo – renkami 10 narių, iš kurių 5 yra savivaldybės institucijų atstovai ir 5
jaunimo organizacijų atstovai, deleguoti Šilalės raj. visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“10. JRT savo veiklos ataskaitas teikia savivaldybės tarybai.
2011-06-30 savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-1-208 buvo suformuota ir patvirtinta
nauja Šilalės raj. savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. 2010-09-30 savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T1-232 buvo patvirtinti JRT nuostatai, kuriuose apibrėžti JRT tikslai ir
funkcijos, teisės, sudėtis ir darbo organizavimas. JRT yra parengusi veiklos planą, kuriame
suplanuotos priemonės ir vykdytojai. JRT posėdžiauja 5 kartus per metus.
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Jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ vienija 13 jaunimo visuomeninių organizacijų, kurios
vienija apie 800 narių.
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Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 Pirma, Šilalės raj. savivaldybėje sudarytos pakankamos jaunimo politikos
įgyvendinimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti JRT
nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai, patvirtintas JRT metinis veiklos planas.
 Antra, JRK yra vienintelis pareigūnas, savivaldybėje nuosekliai užsiimantis jaunimo
reikalais; kiti savivaldybės tarnautojai tuo užsiima epizodiškai.
 Trečia, savivaldybė nėra įsteigusi atviro jaunimo centro, kuriame, remiantis kitų
vertintų savivaldybių pavyzdžiais, galėtų būti sudaromos sąlygos aktyviam jaunimo
laisvalaikiui, rūpinamasi jaunimo užimtumu ir įtraukimu į jaunimui aktualių klausimų
sprendimą, stengiamasi į socialiai jaunimui naudingas veiklas įtraukti nemotyvuotą,
neaktyvų, socialiai pažeidžiamą jaunimą.

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.
Šilalės raj. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė yra valstybės tarnautoja,
nepriklausanti savivaldybės struktūriniams padaliniams ir tiesiogiai atsiskaitanti savivaldybės
administracijos direktoriui. Šilalės raj. savivaldybėje JRK dirba daugiausiai su jaunimo
politikos įgyvendinimo klausimais, tam skirdama apie 75 proc. darbo laiko. Šilalės raj.
savivaldybėje JRK kaita nėra dažna, ypač lyginant su kitomis savivaldybėmis.
JRK veikia pagal 2011 m. patvirtintą Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigybės aprašymą. Šiame aprašyme numatytos JRK funkcijos iš esmės atitinka 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);
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su
Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
savivaldybėje klausimais (7.14 punktas);
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Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.
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12
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.
A1-137.
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inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16
punktas);
inicijuoti ir įgyvendinti gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės
jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims (7.17 punktas).

JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas Pavyzdinio
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatas (9 punktą)
atitinka iš dalies – JRK yra pavaldi savivaldybės administracijos direktoriui, tačiau atskaitinga
skyriaus vedėjui. Pažymėtina, kad, remiantis Šilalės rajono savivaldybės JRK pareigybės
aprašymu, JRK yra priskirta papildomų, tiesiogiai su JP įgyvendinimu nesusijusių funkcijų
vaiko teisių apsaugos srityje – darbas su problemiško elgesio ir socialinės rizikos vaikais,
problemiškomis šeimomis. Šios funkcijos sudaro apie trečdalį JRK priskirtų funkcijų.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, 2011-2012 m. prioritetinės JRK veiklos kryptys
yra jaunimo lyderių paieška ir jų veiklos skatinimas, kaimo bendruomenių jaunimo veiklumo
didinimas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtojimas. JRK apklausoje nurodyta
pagrindinė savivaldybės jaunimo politikos problema – jaunų žmonių veiklumo bei
iniciatyvumo stoka. 2011 m. ši problema sprendžiama vykdant projektą „Aš ir tu, pradėkime
veikti kartu“. Projekto tikslas - sustiprinti Tauragės ir Šilalės rajonų bendruomenių jaunimo ir
valdžios institucijų dialogą bei paskatinti Šilalės ir Tauragės rajonų kaimo bendruomenių
jaunimą aktyviai prisidėti prie jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, įsitraukiant į
pozityvią ir iniciatyvią veiklą.
Savo kompetencijos klausimais JRK buvo ir šiuo metu yra šių darbo grupių ar komisijų narė:
 Šilalės rajono savivaldybės gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių,
socialinės paramos bei skatinimo programos atrankos komisija;
 Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba;
 Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos atrankos komisija;
 Šilalės narkotikų kontrolės prevencijos komisija;
 Vaiko gerovės komisija;
 Renginių viešose rajono vietose koordinavimo komisija.
Verta pastebėti, kad JRK yra įtraukta į tas savivaldybės komisijas ir darbo grupes, kurios turi
esminį poveikį sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos
srityse. Todėl JRK turi galimybę daryti įtaką priimant reikalingus sprendimus jaunimo
situacijai savivaldybėje gerinti. JRK pateiktais duomenimis, 2008-2011 m. savivaldybės
institucijoms ir įstaigoms ji pateikė apie 20 pasiūlymų. Šie pasiūlymai buvo susiję su JRT
veiklos tobulinimu, neformaliu ugdymu, jaunimo iniciatyvomis, atviromis jaunimo veiklos
erdvėmis, NVO projektais, mokymais, susitikimais, bendradarbiavimu su įvairiomis
institucijomis ar savivaldybėmis, tarpinstituciniu bendradarbiavimu, jaunimo laisvalaikio
kokybės gerinimu, jaunimo centro steigimu ir kt. Į daugelį pasiūlymų buvo atsižvelgta.
JRK taip pat koordinuoja bei techniškai aptarnauja JRT posėdžius. Pastaraisiais metais
gerokai padidėjo JRK darbo apimtys – prisidėjo daugiau projektinės veiklos. JRK duomenimis,
su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusios veiklos nėra įtrauktos į savivaldybės struktūrinių
padalinių veiklos planus. JRK darbas planuojamas rengiant JPPP, kurios uždavinių
įgyvendinimas detalizuojamas JRK veiklos plane. JRK teikia ataskaitas ir už savo veiklą
atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui, Jaunimo reikalų departamentui prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo komisijai.
Remiantis vertinimo duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK kelti
kvalifikaciją. Nuo 2008 m. JRK kasmet dalyvauja ir tobulinasi įvairiuose mokymuose,
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kursuose ir seminaruose, kuriuos organizuoja JRD, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
(LiJOT), Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA), su jaunimu dirbančios
organizacijos, Šilalės rajono savivaldybės bei kitų savivaldybių administracijos. JRK
dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose finansuojamas iš įvairių šaltinių.
Anot JRK, per pastaruosius trejus metus JRK galimybės kelti kvalifikaciją liko tos pačios.
Didesnę įtaką JRK kvalifikacijos tobulinimui turi ne savivaldybės inicijuoti kvalifikacijos
tobulinimo renginiai, o nacionaliniu lygiu (JRD ar kitų organizacijų) organizuoti mokymai ir
kiti renginiai.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar įgyvendinant
savivaldybės jaunimo politiką yra sudarytos pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai:
 pirma, neabejotinas privalumas yra tai, kad Šilalės raj. savivaldybės JRK dirba
daugiausiai su jaunimo politikos įgyvendinimu. Patvirtinti JRK pareigybės nuostatai,
metiniai veiklos planai, teikiamos metinės ataskaitos;
 antra, vienas svarbiausių trūkumų yra tai, kad JRK veikla yra per mažai
koordinuojama su kitais struktūriniais savivaldybės administracijos padaliniais;
 trečia, kitas esminis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje nei vienas struktūrinis
padalinys neatlieka jaunimo politikos įgyvendinimo nuoseklios analizės bei nevykdo
jaunimo situacijos stebėsenos ir longitudinių jaunimo poreikių tyrimų;
 ketvirta, remiantis interviu duomenimis, Šilalės raj. JRK yra iniciatyvi, o jos veikla
teigiamai vertinama jaunimo organizacijų atstovų. Tačiau JRK sprendimai ir veiksmai
ne visuomet atitinka rajono jaunimo poreikius. Esant geresnei jaunimo politikos
poreikių ir įgyvendinimo stebėsenai/analizei, tokius neatitikimus būtų lengviau
pastebėti ir ištaisyti.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos (3 lentelė).
3 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
Šis kriterijus leidžia įvertinti per planavimą ir institucinius mechanizmus
ir įgyvendinimui
savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Priimti visi reikalingi
Nenustatyta.
Daugiau įtraukti kitus
planavimo
dokumentai,
savivaldybės
dokumentai,
reglamentuojantys
struktūrinius padalinius
reglamentuojantys
jaunimo politikos
ir jaunimo organizacijas
jaunimo politikos
formavimą ir
į strateginių ir veiklos
formavimą ir
įgyvendinimą.
dokumentų rengimą ir
įgyvendinimą
įgyvendinimą.
Savivaldybės
Savivaldybėje sudarytos Jaunimo politikos
Daugiau įtraukti kitus
institucijos, įstaigos ir pakankamos jaunimo
sritims esant
savivaldybės
valstybės tarnautojai, politikos įgyvendinimo
horizontalioms, JRK
struktūrinius padalinius
atsakingi už jaunimo
prielaidos: suformuota ir yra vienintelis
į jaunimo reikalus
politikos įgyvendinimą veikia Jaunimo reikalų
pareigūnas, nuosekliai savivaldybėje, į šiuos
taryba, patvirtinti jos
užsiimantis jaunimo
reikalus tvarkančių
nuostatai, reguliariai
reikalais
institucijų darbą.
rengiami JRT posėdžiai,
savivaldybėje, kiti
patvirtintas JRT metinis
savivaldybės
veiklos planas.
tarnautojai /
Savivaldybės meras yra
padaliniai tuo užsiima
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Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
ir įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

Šis kriterijus leidžia įvertinti per planavimą ir institucinius mechanizmus
savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai.
Stipriosios sritys
JRT narys – eina JRT
pirmininko pareigas.

Jaunimo reikalų
koordinatoriaus darbo
sąlygos

Savivaldybės JRK dirba
daugiausiai su jaunimo
politikos įgyvendinimu.
Patvirtinti JRK
pareigybės nuostatai,
metiniai veiklos planai,
teikiamos metinės
ataskaitos. JRK yra
iniciatyvi, jos veikla yra
teigiamai vertinama
jaunimo organizacijų
atstovų.
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Tobulintinos sritys
pagal savo
kompetenciją ir
vykdomas programas.
Nenustatyta.

Rekomendacijos

JRK veiklos prioritetus
turėtų nustatyti JRT.
JRK metiniai veiklos
planai ir veiklos
ataskaitos, taip pat
pareigybės aprašymas
turėtų būti viešai
skelbiami. Tai
užtikrintų didesnį
jaunimo informuotumą
apie jaunimo politikos
įgyvendinimą
savivaldybėje.

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
Šilalės rajono savivaldybėje yra 27 kaimo bendruomenės, kaimo bendruomenių
koordinavimo centras ir vietos veiklos grupė. JRK duomenimis, jauni asmenys yra keleto
bendruomenių valdybų nariai. Jaunimas taip pat dalyvauja vietos veiklos grupės iniciatyvose.
Didžioji dalis Šilalės rajono jaunimo nepriklauso vietos savivaldos institucijoms, bet 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.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje
Savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių nevalstybinių organizacijų sąrašas pateikiamas
4 lentelėje.
4 lentelė. Savivaldybės teritorijoje veikiančios, su jaunimu dirbančios, nevalstybinės
organizacijos
Organizacija
Organizacijos tipas
Lietuvos skautija, Šilalės Dariaus ir Girėno draugovė
Pilietinė

13

„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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Organizacija
VšĮ Etnoklubas
Laukuvos sportinių žaidimų klubas „Medvėgalis“
Laukuvos stalo teniso klubas
Šilalės sporto klubas „Adijus“
Šilalės sporto klubas „Vėža“
Šilalės r. sporto klubas „Jūra“
Šilalės r. dviračių sporto klubas „Kvėdarna“
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK apklausos duomenimis

Organizacijos tipas
Meno
Sporto

JRK duomenimis, jaunimas Šilalės raj. savivaldybėje turi galimybes dalyvauti su jaunimu
dirbančių nevalstybinių organizacijų savivaldoje. Pavyzdžiui, jaunimo atstovai yra sporto
klubų tarybų nariai. 5 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad 2008-2011 m. savivaldybėje
kasmet buvo įgyvendinta po kelis mokinių ir studentų savivaldai stiprinti skirtus projektus,
kuriuose kasmet dalyvavo apie 10-20 mokinių ar studentų savivaldos atstovų. Projektams
skirtos lėšos nebuvo didelės, tačiau svarbu tai, kad savivaldai stiprinti yra skiriamas dėmesys.
5 lentelė. Savivaldybėje įgyvendintų, mokinių ir studentų savivaldai stiprinti skirtų,
projektų ir programų skaičius
Savivaldybėje įgyvendinta
Mokinių ir studentų savivaldos
projektų ir programų, skirtų atstovų, dalyvavusių programose bei
Skirtos
Metai
mokinių ir studentų
priemonėse, skirtose mokinių ir
lėšos, Lt.
savivaldai stiprinti, skaičius studentų savivaldai stiprinti skaičius
2008
1
10
2009
1
10
2010
3
10
200 Lt
2011
4
20
500 Lt
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK apklausos duomenimis

3.3 Jaunimo veikla
Savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų sąrašas pateikiamas 6 lentelėje.
6 lentelė. Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos
Organizacija
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šilalės skyrius
Partijos „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“
Šilalės jaunimo bendruomenė
Šilalės raj. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“
Lietuvos skautija, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos draugovė
Jaunieji šauliai
Laukuvos jaunųjų šaulių 2 atskirasis būrys
Tauragės apskrities 7–os šaulių rinktinės 10 kuopos Pajūrio jaunieji
šauliai
Jaunieji policijos rėmėjai
Šilalės rajono maironiečiai
Vieningas Laukuvos Jaunimas
Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo ateitininkų kuopa
Šilalės Jono Pauliaus antrojo ateitininkų kuopa
Šilalės Šv. Pranciškaus parapijos ateitininkai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK apklausos duomenimis
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Organizacijos tipas
Politinė

Pilietinė

Religinė

Remiantis interviu duomenimis, didelė dalis jaunimo organizacijų yra nepakankamai
aktyvios. Taip yra iš dalies todėl, kad nepakanka jaunimo organizacijų ir jaunimo veiklai
skirtų patalpų. Jaunimo organizacijų plėtrai ir veiklos tęstinumui savivaldybėje taip pat
trukdo dažna žmonių kaita. Kadangi savivaldybėje nėra aukštųjų mokyklų, jaunimo
organizacijų nariai yra mokiniai, kurie, per kelerius metus įgiję patirties, išvyksta studijuoti į
didžiuosius Lietuvos miestus. Jauniems žmonėms trūksta iniciatyvos, informacijos ir patirties
bei įgūdžių ir pasitikėjimo rengiant ir įgyvendinant projektus. Taip pat jaučiama vadovų bei
lyderių stoka jaunimo organizacijose.
Rajone aktyviausia jaunimo organizacija - Šilalės raj. visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“ (ŠRVJOS AS). Ši organizacija turi galiojančius įstatus, tačiau šiuo
metu rengiama ir svarstoma nauja įstatų redakcija, kuri geriau atspindi rajono jaunimo
poreikius. Pagal šiuos (kol kas dar nepatvirtintus) įstatus ŠRVJOS AS veiklos tikslai yra:
 burti Šilalės rajone veikiančias visuomenines jaunimo ar su jaunimu dirbančias
organizacijas, padėti joms vystytis ir skleisti informaciją, stiprinti organizacijų
tarpusavio supratimą, skatinti bendrą veiklą mieste;
 skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje;
 atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų interesus, dalyvauti formuojant, tobulinant ir įgyvendinant
Šilalės rajono jaunimo politiką, bendradarbiauti su Šilalės rajono savivaldybe
sprendžiant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų problemas;
 teikti informaciją besidomintiems jaunimo politika, visuomenine veikla, jaunimo
organizacijomis, jų veiklos problemomis, konsultuoti jaunimo ir su jaunimu
dirbančias organizacijas joms iškylančiais svarbiais klausimais;
 plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis, veikiančiomis Lietuvoje ir
užsienyje.
Siekdamas nurodytų tikslų, ŠRVJOS AS numato šias veiklos sritis:
 organizuoti įvairaus pobūdžio renginius vaikams ir jaunimui;
 rengti diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, susijusias su ŠRVJOS AS narių
veikla;
 sudaryti galimybę nariams dalyvauti ne ŠRVJOS AS rengiamuose nacionaliniuose ir
tarptautiniuose renginiuose;
 rengti projektus ir programas finansinei ir kitokiai paramai gauti;
 skleisti informaciją apie ŠRVJOS AS veiklą visuomenės informavimo priemonėse;
 bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais asmenimis bei
tarptautinėmis organizacijomis;
 organizuoti periodinių ir/ar vienkartinių informacinių leidinių aktualiomis nariams
temomis ir klausimais, įvairių mokymo ir metodinių priemonių leidybą bei
organizuoti informacijos pateikimą internete;
 narių prašymu tarpininkauti sprendžiant nesutarimus tarp narių;
 konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis, teikti kitas paslaugas reikalingas sėkmingai
narių veiklai užtikrinti;
 siekti įstatymų, kitų teisės aktų, palankių jaunimui ir jaunimo organizacijoms,
priėmimo, dalyvauti tokių įstatymų bei kitų teisės aktų projektų rengime, teikti
pasiūlymus valstybės ir savivaldos institucijoms, priimant spendimus dėl minėtų
įstatymų bei kitų teisės aktų;
 rinkti, analizuoti, apibendrinti, rengti ir teikti informaciją apie Šilalės rajono jaunimo
organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir
valstybės institucijų, savo veikla tenkinančių jaunimo poreikius, veiklą Lietuvos
Respublikoje ir užsienyje;
 vykdyti kitą veiklą, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems
Įstatams.
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Aukščiausias ir visas visuotinio narių susirinkimo teises turintis ŠRVJOS AS organas –
asamblėja. ŠRVJOS AS sudaromi organai: kolegialus valdymo organas – valdyba; vienasmenis
valdymo organas – pirmininkas; kolegialus kontrolės organas – revizijos komisija.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad rajone įsikūrusių jaunimo organizacijų
yra pakankamai, tačiau jų veikla vystoma nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos organizacijos,
kurios yra remiamos ar finansuojamos nacionaliniu lygiu arba yra vienijamos jau dirbančių
žmonių. Kitoms organizacijoms išsilaikyti ir būti aktyvioms yra labai sudėtinga.
Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje yra ribotas. Kadangi savivaldybėje nėra
aukštųjų mokyklų, jaunimo organizacijų savivaldoje daugiausiai dalyvauja mokiniai. Todėl
jaunimo organizacijos pasižymi didelė kadrų kaita – didžioji dalis aktyvaus jaunimo išvyksta iš
rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir įsidarbinimo galimybių. Pačios aktyviausios jaunimo
organizacijos yra atstovaujamos Jaunimo reikalų taryboje.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo ir
globos įstaigose
Remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis, Šilalės raj. veikia 14 formaliojo švietimo
įstaigų ir 3 neformaliojo ugdymo įstaigos. Duomenys apie jaunimo savivaldą šiose įstaigose
pateikiami žemiau lentelėje. Galima teigti, kad bendras, formaliojo švietimo įstaigų
savivaldoje dalyvaujančių jaunuolių skaičius yra didelis dėl jaunimo dalyvavimo mokyklose
veikiančiose mokinių savivaldose.
7 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
Įstaigų
Švietimo įstaigos tipas
savivalda/jaunimas dalyvauja
skaičius
savivaldoje, skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
14
14
Organizacijos, teikiančios neformalaus
3
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Šilalės raj. savivaldybės Jaunimo reikalų taryboje jaunimą atstovauja penki asmenys, juos
deleguoja Šilalės raj. jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“.
Jaunimo organizacijų teigimu, savivaldybės posėdžiuose sprendžiant su jaunimu susijusius
klausimus, jaunimo organizacijų atstovai dalyvauja retai, tačiau aktyviai bendradarbiauja su
JRK ir yra pateikę siūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo. Jaunimo organizacijų teigimu,
savivaldybė atsižvelgė į dalį pateiktų pasiūlymų, o bendradarbiavimas su jaunimo reikalų
koordinatoriumi daugiausiai pasireiškia gaunant informaciją, įgyvendinant projektus ir
teikiant informaciją (žr. 3 pav.).
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3 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo organizacijos jaunimo bendradarbiavimą su savivaldybe vertina gerai. Daugumos
respondentų nuomone, jaunimo bendradarbiavimas su savivaldybe tapo intensyvesnis nuo
2008 m. Taip pat respondentai teigė, jog savivaldybė gerai įtraukia jaunimą, priimant
sprendimus dėl su jaunimu susijusios veiklos, nuo 2008 m. savivaldybėje jaučiami teigiami
požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai. Kiek prasčiau vertinamos savivaldybės
administracijos pastangos atsižvelgti į jaunimo atstovų siūlymus dėl politikos ar veiklos
tobulinimo (žr. 4 pav.).
4 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
JRK teigimu, jaunimas turi galimybę dalyvauti tiek JRT, tiek Šilalės raj. savivaldybės tarybos ir
kai kurių darbo grupių posėdžiuose. JRK nuomone, nuo 2008 m. jaunimo organizacijų
galimybės atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje padidėjo, tačiau jaunimo organizacijų
aktyvumas teikiant pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo yra vidutinis. 8 lentelėje
pateiktas savivaldybėje surengtų posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami jaunimui aktualūs
klausimai, skaičius. Duomenys rodo, kad tokių posėdžių skaičius buvo gana didelis ir
didžiojoje dalyje šių posėdžių jaunimo atstovai dalyvavo.
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8 lentelė. Savivaldybėje surengtų posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami jaunimui aktualūs
klausimai, skaičius
Posėdžių jaunimui aktualiais
Posėdžių, kuriuose dalyvavo
Metai
klausimais skaičius
jaunimo atstovai skaičius
2008
2
2
2009
6
2
2010
11
6
2011
10
8
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
JRK nuomone, savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui
skirtoje veikloje, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje. Jaunimo
dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje būtų galima padidinti steigiant naujas
erdves, organizuojant jaunimui skirtus renginius.

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant surinktus duomenis, formuojamos šios viso skyriaus išvados:
 Pirma, Šilalės raj. savivaldybės jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra pakankamas.
Jaunimo atstovavimas didžiąja dalimi vyksta per Jaunimo reikalų tarybą. JRT
galimybės yra neblogai išnaudojamos – jaunuoliai teikia pasiūlymus dėl jaunimo
politikos tobulinimo, o savivaldybė į dalį pateiktų pasiūlymų atsižvelgia. Tačiau JRT
įgaliojimai ir toliau turėtų būti stiprinami, o jaunimo atstovai turėtų būti daugiau
įtraukiami į savivaldybės komitetų, ar savivaldybės tarybos veiklą. Priešingu atveju
jaunimo dalyvavimas bus daugiau formalus. Kita vertus, patiems jaunuoliams labai
trūksta įgūdžių - juos reikėtų mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios politikos sritis,
dalyvavimo galimybes, projektų reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. Jaunimo
dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje būtų galima padidinti steigiant
naujas, jaunimui skirtas, erdves.
 Antra, daugiau dėmesio reikėtų skirti vietos bendruomenių jaunimo įtraukimui.
Siūloma nuolat vykdyti jaunimo dalyvavimo bendruomenėse ir neformaliuose
judėjimuose analizę. Skleidžiant darbo su jaunimu metodų patirtį, tikslinga
bendradarbiauti su bendruomenių aktyvu.
9 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą savivaldybėje ir
dalyvavimas
jaunimo atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
(2 Metodikos
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Savivaldybėje veikia
Didelė dalis jaunimo
Stiprinti savivaldybės
dalyvavimas
gana didelis skaičius
organizacijų yra
jaunimo informavimą,
savivaldoje pagal jaunimą
nepakankamai aktyvios.
jaunimo iniciatyvų
gyvenamąją
atstovaujančių
Tai lemia silpna jaunuolių
palaikymą, projektų
teritoriją
nevalstybinių
motyvacija, lėšų
finansavimo
organizacijų.
organizacijų veikloms
mechanizmą.
vykdyti trūkumas, žmonių
kaita.
Jaunimo
Savivaldybėje
Nenustatyta.
Daugiau dėmesio skirti
dalyvavimas su
įgyvendinami projektai
jaunimo motyvacijos
jaunimu
ir programos, skirti
didinimo, įtraukimo ir
dirbančių
mokinių ir studentų
pilietiškumo bei
organizacijų
savivaldai stiprinti.
politiškumo ugdymo
savivaldoje
iniciatyvoms. Reikalingos
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Jaunimo
dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą savivaldybėje ir
jaunimo atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys

Tobulintinos sritys

Jaunimo veikla

Pačios aktyviausios
jaunimo organizacijos
yra atstovaujamos
Jaunimo reikalų
taryboje.

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

Formaliojo švietimo
įstaigose veikia
mokinių savivaldos
struktūros.

Jaunimo dalyvavimas
jaunimo organizacijų
veikloje kol kas yra
palyginti ribotas. Didžioji
dalis aktyvaus ir pilietiško
jaunimo išvyksta iš rajono
ieškoti geresnių
išsilavinimo ir įsidarbinimo
galimybių.
Jaunimas mažai įsitraukia į
neformaliojo ugdymo
įstaigų savivaldą.

Jaunimo atstovavimas
didžiąja dalimi vyksta
per Jaunimo reikalų
tarybą. JRT galimybės
yra neblogai
išnaudojamos –
jaunuoliai teikia
pasiūlymų dėl jaunimo
politikos tobulinimo, o
savivaldybė atsižvelgia
į dalį pateiktų
pasiūlymų.

Jaunuoliams trūksta
įgūdžių, reikėtų stiprinti
įvairias kompetencijas,
mokyti ir šviesti apie
skirtingas viešosios
politikos sritis, dalyvavimo
galimybes, projektų
reikalavimus, savivaldybės
prioritetus ir kt.
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Rekomendacijos
reguliariai vykstančios
jaunimo organizacijų
mugės. Jaunimo veiklos
galimybių idėjų
pristatymas.
Į sprendimų priėmimą
įtraukti daugiau
jaunuolių, skatinti jų
aktyvumą.

Skatinti jaunimo
dalyvavimą formaliojo ir
neformaliojo švietimo
įstaigų savivaldoje.

JRT įgaliojimai ir toliau
turėtų būti stiprinami, o
jaunimo atstovai turėtų
būti daugiau įtraukiami į
kitų savivaldybės
komitetų, savivaldybės
tarybos veiklą.

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 kelios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikai įgyvendinti skiriama finansinė parama.
Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma kitokios paramos formos.
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansinė parama
Šilalės raj. savivaldybė jaunimo politiką įgyvendina finansuodama JPPP. Žemiau lentelėje
pateikiami duomenys apie 2008-2011 m. iš savivaldybės biudžeto jaunimo politikai
įgyvendinti skirtas lėšas. Duomenys rodo, kad minėtai programai skiriamų lėšų suma ženkliai
nekito, išskyrus 2010 metus, kuomet lėšų buvo skirta gerokai mažiau.
10 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos jaunimo politikai įgyvendinti 2008-2011 m.
Metai
Suma, Lt
2008
15000 Lt
2009
15000 Lt
2010
5000 Lt
2011
10000 Lt
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
11 lentelėje pateikiami duomenys apie įvairioms jaunimo ar su jaunimu dirbančioms
organizacijoms bei neformalioms jaunimo grupėms savivaldybės skiriamas lėšas. Remiantis
surinktais duomenimis, daugiausiai lėšų skiriama jaunimo organizacijoms, o mažiausiai - su
jaunimu dirbančioms organizacijoms. JRK teigimu, apie 80 proc. jaunimo organizacijų ir
neformalių grupių prašymų finansuoti tam tikras veiklas yra patenkinami, o tokių prašymų
skaičius nuo 2008 m. augo.
11 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos
Metai

Jaunimo organizacijoms

Su jaunimu dirbančioms
organizacijoms

2009
6500
2010
4000
1000
2011
3700
1000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis

Neformalių grupių
iniciatyvoms
3000
3000
3000

Šilalės raj. savivaldybė yra patvirtinusi Šilalės raj. nevyriausybinių organizacijų rėmimo
programą, pagal kurią skiriamas finansavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms. Remiantis apklausos duomenimis, didžioji
dalis jaunimo organizacijų respondentų pastaraisiais metais pasinaudojo projektiniu
finansavimu (žr. 5 pav.). Tačiau didelė dalis respondentų atsakė, jog nesinaudoja jokia
parama.
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5 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
Respondentų nuomone, savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos skyrimo tikslai gana
gerai atitinka jaunimo organizacijų poreikius, o finansinės paramos skyrimo sąlygos yra
pakankamai aiškios ir atitinka organizacijų galimybes (žr. 6 pav.). Jaunimo organizacijų
atstovai teigia, jog ne visada finansuojamos tos veiklos ir jaunimo politikos sritys, kurias
labiausiai reikėtų finansuoti. Jaunimo organizacijų atstovams taip pat trūksta su vertinimo
rezultatais susijusių argumentų (kodėl paraiškos atmestos, kodėl neskirtas finansavimas ir
pan.). Akivaizdu, kad savivaldybei, siekiant padidinti kokybiškų projektų srautą savivaldybėje,
reikėtų gerinti pareiškėjų informavimą, mokymą, vertinimo rezultatų aiškinimą ir kitą
komunikavimą su jaunimo organizacijomis.
6 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Interviu su JRK ir jaunimo organizacijų atstovais parodė, kad jaunimo organizacijų
materialinės paramos poreikis yra labai didelis. Dauguma organizacijų, negalėdamos išlaikyti
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patalpų, praranda vietą susirinkti, veiklai organizuoti ir vykdyti. JRK duomenimis, savivaldybė
numato/skiria lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų instituciniam finansavimui.
12 lentelėje pateiktos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, kurioms buvo leista
neatlygintinai naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, biuro įranga ir kitu
ilgalaikiu turtu. Duomenys rodo, kad jaunimo organizacijos ir su jaunimu dirbančios
organizacijos gana aktyviai naudojasi šia parama.
12 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės skirta materialinė parama
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
19
2009
1
21
2010
23
2011
23
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
13 lentelėje pateiktas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios kreipėsi į
savivaldybę dėl patalpų buveinei skyrimo, skaičius. Duomenys rodo, kad Šilalės raj.
savivaldybėje patalpų jaunimo organizacijų buveinėms skyrimo klausimas yra labai aktualus.
Tačiau tik vieną kartą toks prašymas buvo patenkintas – 2009 m. patalpos buvo skirtos
jaunimo organizacijai „Vieningas Laukuvos jaunimas“.
13 lentelė. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios kreipėsi į savivaldybę dėl
patalpų buveinei skyrimo, skaičius
Metai

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios kreipėsi į savivaldybę dėl
patalpų buveinei skyrimo, skaičius

2008
1
2009
2
2010
1
2011
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Apibendrinant galima teigti, kad Šilalės raj. savivaldybė skiria materialinę paramą jaunimo ir
su jaunimu dirbančioms organizacijoms – skiriamos patalpos, taikomos kitos paramos
formos. Visgi, akivaizdu, kad ši parama nėra pakankama.

4.3 Kitokia parama
JRK duomenimis, jaunimas dažniausiai kreipiasi dėl finansinės paramos, tačiau aktualios ir
kitos paramos formos. 14 lentelėje pateiktas projektų, kuriuos savivaldybė kaip partneris
įgyvendino kartu su jaunimo organizacijomis per 2008 – 2010 m. laikotarpį, skaičius.
Duomenys rodo, kad tokių projektų skaičius, palyginus su kitomis savivaldybėmis, yra gana
didelis.
14 lentelė. Projektų, kuriuos per 2008 – 2010 m. laikotarpį savivaldybė kaip partneris
įgyvendino kartu su jaunimo organizacijomis, skaičius
Bendrų savivaldybės ir jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų projektų
Metai
skaičius
2008
2009
5
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Bendrų savivaldybės ir jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų projektų
skaičius
2010
7
2011
9
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Metai

JRK duomenimis, jaunimo organizacijos dažniausiai kreipiasi dėl finansinės paramos, patalpų
skyrimo ir partnerystės. Jaunimo atstovai yra įtraukiami į tarptautines delegacijas. Šilalės raj.
savivaldybės administracija švietimo, sporto ir kultūros srityse bendradarbiauja su Vokietijos,
Lenkijos ir Rusijos atitinkamomis institucijomis. Rajono jaunimas nuolat dalyvauja bendruose
mainų projektuose: stovyklose, šventėse, varžybose ir kt.
15 lentelė. Į savivaldybės tarptautines delegacijas įtrauktų jaunimo atstovų skaičius
Metai
Jaunimo atstovų, įtrauktų į savivaldybės tarptautines delegacijas, skaičius
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
16 lentelėje pateiktas 2008 – 2011 metais jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms
savivaldybės lėšomis suorganizuotų renginių skaičius. Duomenys rodo, kad tokių renginių
skaičius buvo gana didelis ir ši paramos forma buvo aktuali.
16 lentelė. 2008 – 2011 m. savivaldybės lėšomis jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms suorganizuotų renginių skaičius
Savivaldybės lėšomis suorganizuotų renginių jaunimo ir su jaunimu
Metai
dirbančioms organizacijoms skaičius
2008
5
2009
5
2010
6
2011
6
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
17 lentelėje pateiktas organizacijų, kurioms buvo kompensuotos organizacijos registravimo
išlaidos, skaičius. Duomenys rodo, kad ši paramos forma buvo aktuali.
17 lentelė. Organizacijų, kurioms buvo kompensuotos registravimo išlaidos, skaičius
Metai
Organizacijų, kurioms buvo kompensuotos registravimo išlaidos, skaičius
2008
1
2009
2
2010
1
2011
0
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 Pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais
išlieka gana įvairialypė, tačiau šios paramos apimtys dėl ribotų finansinių galimybių
yra nedidelės.
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Antra, savivaldybė turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo NVO projektų srauto
kūrimą: mokyti ir šviesti jaunimo organizacijas apie jų galimybes gauti savivaldybės
paramą, apie paraiškų rengimą, savivaldybės prioritetus, bei geresnį jaunimo
poreikių ir savivaldybės prioritetų suderinamumą ir papildomumą.

18 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 Savivaldybė skiria
Finansinės paramos
Savivaldybei reikėtų gerinti
finansinę paramą
skyrimo sąlygos ne
pareiškėjų informavimą,
jaunimo ir su jaunimu visada yra pakankamai
mokymą, vertinimo
dirbančių organizacijų aiškios ir atitinka
rezultatų aiškinimą ir kitą
veikloms.
organizacijų galimybes.
komunikavimą su jaunimo
organizacijomis, siekiant
padidinti kokybiškų projektų
srautą savivaldybėje.
Materialinė
Savivaldybė teikia
Paramos apimtys yra
Reikėtų išanalizuoti
parama
materialinę paramą ne santykinai nedidelės.
materialinės paramos
tik skirdama patalpas,
skyrimo formas ir pasirinkti
bet ir kitomis
tas, kurios labiausiai
formomis.
pasiteisina. Savivaldybėje
galėtų būti įkurtas jaunimo
centras ar kita atviroji erdvė
jaunimui rinktis, bendrauti.
Šiame centre galėtų veikti
klubai ar organizacijos, jame
būtų realizuojamos jaunimo
neformalaus ugdymo
iniciatyvos.
Kitokia parama
Savivaldybė įtraukia
Savivaldybė nepadeda
Apsvarstyti galimybę padėti
jaunimo atstovus į
jaunimo organizacijoms jaunimo organizacijoms
tarptautines
užmegzti tarptautinius
užmegzti tarptautinius
delegacijas,
ryšius, neskiriama
ryšius, skirti paramą
savivaldybės lėšomis
parama jaunimo ir su
jaunimo ir su jaunimu
organizuojami
jaunimu dirbančių
dirbančių organizacijų
renginiai jaunimo ir su organizacijų atstovų ir
atstovų ir specialistų,
jaunimu dirbančioms
specialistų, dirbančių su dirbančių su jaunimu,
organizacijoms, taip
jaunimu, kvalifikacijai
kvalifikacijai tobulinti.
pat kompensuojamos
tobulinti.
organizacijų
registravimo išlaidos.

26

5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro kelios dalys:
 pirma, pristatoma informacija apie su jaunimu dirbančius asmenis;
 antra, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Asmenys, dirbantys su jaunimu
JRK pateiktais duomenimis, savivaldybės teritorijoje nėra įgyvendinami mokymai ir
kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims dirbantiems su jaunimu. Tačiau per 2008 – 2011
m. laikotarpį savivaldybė finansavo kelis su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui
stiprinti skirtus projektus (žr. 19 lentelę). Bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir su jaunimu
dirbančių asmenų JRK vertina geriau nei vidutiniškai. JRK duomenimis, savivaldybė
neįgyvendino jokių programų, priemonių ar projektų, kurie užtikrintų jaunimo neformalaus
ugdymo srityje dirbančių asmenų apsikeitimą informacija ir patirtimi.
19 lentelė. Projektų, skirtų jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui stiprinti, skaičius
Su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui stiprinti skirtų projektų
Metai
skaičius
2008
2009
1
2010
2011
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

5.2 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
JRK teigimu, jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų prieinamumas ir
kokybė Šilalės raj. savivaldybėje yra vidutiniška.
7 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui,
Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
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Remiantis jaunimo organizacijų atstovų apklausos duomenimis, Šilalės raj. savivaldybėje
nepakanka jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų (žr. 7 pav.). Taip pat,
respondentų nuomone, yra problemų su šių mokymo ir ugdymo veiklų prieinamumu, todėl
reikėtų gerinti jaunimo informavimą ir kitokiais būdais didinti neformalaus mokymo ir
ugdymo renginių prieinamumą.
Nors savivaldybės administracija nevykdo jaunimo neformalaus ugdymo veiklos, tuo užsiima
jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos - net 33,3 proc. jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovų nurodė, kad vykdo mokymus jaunimui; dar 22,2 proc.
respondentų nurodė, jog tokius mokymus vykdo, tačiau tai nėra jų pagrindinė veikla.
8 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Proc. atsakiusiųjų. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausos duomenimis, 33,3 proc.
respondentų yra atlikę keletą jaunimo mokymosi poreikių tyrimų. Tuo tarpu, JRK teigimu,
savivaldybės administracija visiškai netiria jaunimo mokymosi ir konsultavimo poreikių. Taigi,
savivaldybės administracija turėtų apsvarstyti galimybes jaunimo mokymosi ir konsultavimo
poreikius tirti reguliariai.
9 pav. Ar tiriate jaunimo mokymo poreikius? Proc. atsakiusiųjų. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011

28

5.3 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos (20 lentelė).
20 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
Asmenys, dirbantys
JRK duomenimis,
Savivaldybės
Savivaldybė turėtų skirti
su jaunimu
savivaldybė
teritorijoje nepakanka
daugiau dėmesio asmenų,
finansavo tam
mokymų ir
dirbančių su jaunimu
tikrus projektus,
kvalifikacijos
ugdymui.
skirtus su jaunimu
tobulinimo kursų
Savivaldybė taip pat galėtų
dirbančių asmenų
asmenims dirbantiems siekti, kad jos ribose imtų
bendradarbiavimo su jaunimu.
dirbti bent keletas JRD
stiprinimui per
akredituotų, pagal specialią
2008 – 2011 m.
programą parengtų,
laikotarpį.
profesionalių jaunimo
darbuotojų.
Jaunimo neformalaus Nenustatyta.
JRK duomenimis,
Savivaldybė jaunimo
ugdymo ir
savivaldybė
neformalaus ugdymo veiklai
konsultavimo padėtis
neorganizuoja ir
turėtų skirti daugiau
nefinansuoja jaunimui
dėmesio – remdamasi
skirtų mokymų ar
jaunimo poreikių tyrimų
konsultavimo renginių. rezultatais bei pasitelkdama
Savivaldybė taip pat
profesionalius dėstytojus,
netiria jaunimo
mokytojus, kurie padėtų
mokymo ir
užtikrinti mokymų kokybę ir
konsultavimo poreikių. geresnį atitikimą jaunimo
poreikiams.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro trys dalys:
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla;
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
JRK duomenimis, apie jaunimo klausimų svarstymą savivaldybė informuoja visas jaunimo
organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir su jaunimu dirbančias savivaldybės institucijas.
Informacija apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir/ar jaunimui skirtą veiklą skelbiama
savivaldybės interneto puslapyje ir spaudoje, taip pat teikiama elektroniniu paštu,
perduodama neformaliais kanalais. JRK nuomone, jaunimui reikalingos informacijos apie
jaunimo politikos įgyvendinimą poreikis šiuo metu patenkinamas vidutiniškai. Iki 2011 m.
jaunimo informuotumo tyrimai savivaldybėje nebuvo vykdyti.
Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, iš savivaldybės gaunama informacija daugiausiai
susijusi su jaunimui aktualiais renginiais, projektų finansavimo galimybėmis ir savivaldybės
įgyvendinamais projektais jaunimui. Kiek mažiau yra teikiama informacijos, susijusios su
savivaldybėje svarstomais ir priimtais sprendimais jaunimui aktualiais klausimais (žr. 10
pav.). Anot jaunimo organizacijų atstovų, apie įgyvendinamą jaunimo politiką jaunimą ir kitas
grupes savivaldybė informuoja vidutiniškai (žr. 11 pav.).
10 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus? Atsakymų proc. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
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11 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką? Atsakymų proc. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, labiausiai trūksta informacijos apie savivaldybės
administracijos įgyvendinamus projektus jaunimui. Daugiau informacijos galėtų būti ir kitais
jaunimui aktualiais klausimais (žr. 11 pav.). Respondentų teigimu, patogiausia būtų
informaciją gauti elektroniniu paštu, daugiau informacijos reikėtų skelbti savivaldybės
interneto puslapyje ir vietinėje spaudoje.
12 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=9

Šaltinis: Šilalės raj. organizacijų apklausa, 2011
21 lentelėje pateiktas savivaldybėje su jaunimo atstovais vykdytų diskusijų įvairiomis
jaunimo politikos įgyvendinimo temomis skaičius ir diskusijose dalyvavusių jaunuolių
skaičius. Remiantis šiais duomenimis, diskusijų skaičius ir juose dalyvavusių asmenų skaičius
2008-2010 metais, palyginus su kitomis savivaldybėmis, buvo nedidelis.
21 lentelė. Savivaldybėje vykdytų diskusijų su jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo
politikos įgyvendinimo temomis per 2008 – 2011 m. laikotarpį skaičius ir jose dalyvavusių
asmenų skaičius
Jaunuolių, dalyvavusių
Metai
Diskusijų skaičius
diskusijose, skaičius
2008
2009
2010
2
200
2011
4
300
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Remiantis interviu duomenimis, jaunimui trūksta informacijos apie veiklos galimybes, nors,
JRK teigimu, savivaldybė jaunimą pakankamai informuoja apie jaunimui skirtą veiklą
savivaldybės teritorijoje. Daug informacijos apie savivaldybės jaunimo politiką skelbiama
savivaldybės interneto puslapyje – www.silale.lt. Nemažai informacijos apie jaunimui skirtą
veiklą ir įvairius konkursus taip pat skelbiama ŠRVJOS AS socialinio tinklo Facebook paskyroje
- internetinės svetainės ŠRVJOS AS neturi. Dalis aktualios informacijos apie įvairius mokymus
ir seminarus skelbiama interneto puslapyje www.lyderystesakademija.lt ir Šilalės raj.
vietiniuose savaitraščiuose „Šilalės žinios“ ir „Šilalės artojas“.

6.3 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, galima teigti, kad Šilalės raj. savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo
informavimo priemonės. Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, apie įgyvendinamą
jaunimo politiką savivaldybės administracija jaunimą ir kitas grupes informuoja vidutiniškai.
Labiausiai trūksta informacijos apie savivaldybėje įgyvendinamus projektus jaunimui. Galima
teigti, kad efektyvesnis būdas informacijai perduoti būtų nemokamo priedo jaunimui
platinimas ir informavimas per socialinius tinklus. Daugiau informacijos turėtų būti teikiama
elektroniniu paštu.
22 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja jaunimą
(6 Metodikos
apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Savivaldybėje veikia bent
Labiausiai trūksta
Daugiau skirti dėmesio
informavimas kelios jaunimo
informacijos apie
jaunimo informavimui apie
apie jaunimo
informavimo priemonės.
savivaldybėje
savivaldybėje įgyvendinamus
politiką
įgyvendinamus
projektus jaunimui.
projektus jaunimui.
Jaunimo
Savivaldybėje veikia bent
Informavimo
Apsvarstyti galimybę leisti
veiklos
kelios jaunimo
priemonių
nemokamą leidinį ar vietos
žinomumas
informavimo priemonės.
efektyvumas yra
laikraščio priedą jaunimui.
ribotas, nes
Teikti daugiau ir išsamesnės
savivaldybėje nėra
informacijos per socialinius
nemokamų leidinių
tinklus ir el. paštu.
jaunimui.
Jaunimo
Nemažai informacijos
Nėra nemokamų
Sukurti interaktyvų
leidiniai
perduodama per
leidinių jaunimui.
savivaldybės jaunimo portalą
savivaldybės internetinį
internete. Skatinti veikiančias
puslapį, ŠRVJOS AS
jaunimo organizacijas keistis
socialinio tinklo Facebook
informacija apie savo
paskyrą.
vykdomas veiklas, kad visos
jaunimo iniciatyvos taptų
matomesnės.
Naudoti socialinius tinklus,
populiarius jaunimo tarpe,
jaunimo veiklai pristatyti.
Erdvė
Šilalės raj. vietiniuose
Nėra nemokamų
Savivaldybės internetiniame
jaunimui
savaitraščiuose „Šilalės
leidinių jaunimui.
puslapyje skelbti visų jaunimui
vietinėje
žinios“ ir „Šilalės artojas yra
skirtų leidinių bei jaunimo
žiniasklaidoje
jaunimui skirtų skyrelių.
organizacijų tinklalapių sąrašą.
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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
Šilalės raj. savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra yra JRT, kurios 5
nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 5 - jaunimo organizacijų atstovai, deleguoti
Šilalės raj. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“. Šilalės raj. JRT
susitinka gana dažnai - 5 kartus per metus. Posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų
pasiūlymai, kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti. Taip pat vyksta
diskusijos dėl jaunimo situacijos rajone, aptariami įvykę ir planuojami jaunimui skirti
renginiai.
Remiantis JRK suteiktais duomenimis, pastaraisiais metais jaunimo organizacijų atstovai JRT
pateikė nedaug pasiūlymų, tačiau į juos visus buvo atsižvelgta (žr. 23 lentelę). Pvz., ŠRVJOS
AS pasiūlė ištirti Šilalės miesto jaunimo diskotekų kokybę, išanalizuoti duomenis ir,
atsižvelgiant į rezultatus, gerinti diskotekų kokybę. Tyrimo rezultatų pagrindu savivaldybės
taryba patvirtino diskotekų organizavimo Šilalės rajone tvarką.
23 lentelė. Pasiūlymų, kuriuos pateikė jaunimo organizacijų atstovai JRT ir į kiek pasiūlymų
buvo atsižvelgta nuo 2008 m.
Pasiūlymų, į kuriuos buvo
Metai
Pateiktų pasiūlymų skaičius
atsižvelgta skaičius
2008
2009
2010
2
2
2011
4
4
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, tačiau
interviu duomenimis, norėtų būti dažniau kviečiami pasisakyti jaunimo klausimais ir tokiu
būdu prisidėti prie sprendimų priėmimo. Savivaldybės atstovai, įgyvendindami jaunimo
politiką, iš jaunimo taip pat tikisi didesnio aktyvumo.
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7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika, bendradarbiaujant
savivaldybės administracijos padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į sektorines
politikos sritis. Pvz., jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus tiesiogines funkcijas. Esant poreikiui, skyriai bendradarbiauja
svarstant įvairius jaunimo klausimus, rengiant projektus, organizuojant renginius.
Bendradarbiavimo iniciatore dažniausiai būna JRK.
2011 m. Šilalės raj. plėtros strateginiame plane jaunimo politika kaip atskira politikos sritis
neišskiriama ir į planą yra integruota horizontaliai. Jaunimo politika taip pat nėra išskirta kaip
atskiras strategijos prioritetas ir neminima tarp prioritetui įgyvendinti numatytų tikslų ir
uždavinių.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
JRK duomenimis, skirtingi Šilalės raj. savivaldybės administracijos padaliniai aktyviai
bendradarbiauja tarpusavyje. Pvz., Vaiko teisių tarnyba bendradarbiauja su JRK. JRK
dalyvauja šios tarnybos komisijų ir darbo grupių veikloje, dalyvauja posėdžiuose. Pagrindiniai
2008–2011 metais savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose svarstyti jaunimo
klausimai buvo dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo, programos tvirtinimo, tyrimo
organizavimo, organizacijų finansavimo bei patalpų skyrimo.
24 lentelėje pateiktas 2008 – 2011 metais savivaldybės taryboje priimtų sprendimų,
atsižvelgiant į JRT siūlymus, skaičius. Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, jaunimo
organizacijų atstovai pasiūlymų Jaunimo reikalų tarybai teikia nedaug, tačiau JRT svarsto ir
inicijuoja daugiau pasiūlymų, kurie teikiami savivaldybės tarybai ir ten yra sėkmingai
priimami.
24 lentelė. Siūlymų, priimtų atsižvelgiant į Jaunimo reikalų tarybos siūlymus per 2008 –
2011 m. laikotarpį, skaičius
Metai
Priimtų Jaunimo reikalų tarybos siūlymų savivaldybei skaičius
2008
5
2009
4
2010
5
2011
5
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
JRK duomenimis, jaunimo atstovai yra įtraukiami į jaunimo klausimus svarstančias darbo
grupes - savivaldybėje šiuo metu veikia 10 darbo grupių ir/ar komisijų, kuriose, spręsdami
jaunimo klausimus, bendradarbiauja skirtingi savivaldybės padaliniai.

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. 139-7112);
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Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.
A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653);
Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m.
balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).

Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros programos strateginis tikslas – sukurti
palankią aplinką bei sąlygas jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje.
Šioje programoje numatomi penki tikslai ir įvardijami uždaviniai jiems įgyvendinti,
pateikiama analizė kiekvienam tikslui pagrįsti, apibrėžiami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės.
Šilalės raj. JPPP strateginis tikslas - sukurti palankią aplinką bei sąlygas jauno žmogaus
vertingam gyvenimui ir saviraiškai Šilalės rajone ir Lietuvoje - programoje taip pat numatyti
penki smulkesni tikslai ir uždaviniai tikslams pasiekti, kurie atitinka Nacionalinės jaunimo
politikos 2011-2019 m. plėtros programoje nurodytus tikslus ir uždavinius. Apibendrinant
vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Šilalės raj. savivaldybės įgyvendinamos
priemonės labai 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
jaunimo politikos įgyvendinimui14. Remiantis surinktais duomenimis, Pagėgių rajono
savivaldybė gerai išnaudoja nacionalinių ir tarptautinių programų suteikiamas galimybes
jaunimo problemoms spręsti.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 Pirma, Šilalės raj. savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžius rengia 5 kartus per metus. Posėdžiuose
svarstomi jaunimo organizacijų pasiūlymai, kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės
tarybai svarstyti. Remiantis JRK duomenimis, jaunimo organizacijų atstovai JRT teikia
nedaug pasiūlymų, tačiau JRT svarsto ir inicijuoja daugiau pasiūlymų, kurie teikiami
savivaldybės tarybai ir ten yra sėkmingai priimami.
 Antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika,
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į
sektorines politikos sritis. 2011 m. Šilalės raj. plėtros strateginiame plane jaunimo
politika taip pat neišskiriama kaip atskira politikos sritis ir yra integruota į planą
horizontaliai. JPPP tikslas ir uždaviniai atitinka Nacionalinės jaunimo politikos 20112019 m. plėtros programos nurodytus tikslus ir uždavinius.

14

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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25 lentelė. Išvados ir rekomendacijos.
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
JRT rengia posėdžius 5 kartus Informacija apie
Didinti jaunimo
integruojančios
per metus. JRT vertina
savivaldybės
informuotumą apie
struktūros
jaunimo organizacijų
posėdžius ir kita
rengiamus
pasiūlymus, juos toliau teikia jaunimui aktuali
posėdžius ar
svarstyti savivaldybės tarybai. informacija nėra
svarstymus,
Taip pat vyksta diskusijos dėl pateikiama
susijusius su
jaunimo situacijos rajone,
pakankamai
jaunimo reikalais.
aptariami įvykę ir būsimi
efektyviai.
renginiai į kuriuos
įtraukiamas jaunimas.
Jaunimo politikos
Jaunimo politika
Šilalės raj. plėtros
Rengiant ir priimant
integravimas
savivaldybėje yra
strateginiame plane savivaldybės
savivaldybės
įgyvendinama kaip
jaunimo politika
strateginius ir
strateginiuose
horizontali politika
neišskiriama kaip
veiklos planavimo
dokumentuose ir
bendradarbiaujant
atskira politikos
dokumentus,
įvairių sričių (kultūros, savivaldybės padaliniams,
sritis ir yra
jaunimo politikai
sporto, socialinių
integruojant jaunimo
integruota į planą
turėtų būti
reikalų ir kt.) veiklų
tematiką į sektorinės
horizontaliai.
skiriamas didesnis
programose, planuose politikos sritis.
dėmesys.
Tarpžinybinių ir
Savivaldybės struktūriniai
Informacija apie
Didinti jaunimo
tarpsektorinių
padaliniai bendradarbiauja
savivaldybės
informuotumą apie
bendradarbiavimo
sprendžiant su jaunimo
posėdžius ir kita
rengiamus
tinklų praktinis
politika susijusius klausimus. jaunimui aktuali
posėdžius ar
veikimas
NVO atstovai įtraukiami į
informacija nėra
svarstymus,
jaunimo klausimus
pateikiama
susijusius su
svarstančias darbo grupes.
pakankamai
jaunimo reikalais.
efektyviai.
Savivaldybės
Jaunimo politikos plėtros
Įgyvendinami
Reikėtų diegti
įgyvendinamų
programos tikslas ir
projektai galėtų būti jaunimo poreikių
programų ir priemonių uždaviniai atitinka
grįsti jaunimo
tyrimų sistemą;
atitikimas nacionalinės Nacionalinės jaunimo
poreikių tyrimais,
aktyvinti jaunimo
jaunimo politikos
politikos 2011-2019 m.
labiau į juos
organizacijas jas
prioritetams
plėtros programos nurodytus orientuoti.
įtraukiant į
tikslus ir uždavinius.
rengiamus ir
įgyvendinamus
projektus.
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8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikai tobulinti,
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 savivaldybės jaunimo politiką.
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 būdais15. 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.
26 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

15

Peržiūra
Konsensuso
formavimas dėl
politikos krypties
kaitos.
Turimų šaltinių

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

37

Stebėsena

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

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių

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

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

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Vertinimo metu Šilalės raj. savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos
tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. Tačiau savivaldybė turi
galimybę viešųjų pirkimų būdu užsakyti tyrimus iš kompetentingų organizacijų ar ekspertų,
veikiančių nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybėse.
Per 2008-2011 m. laikotarpį atliktas tik vienas jaunimo politikos srities tyrimas - 2008 m.
atliktas Šilalės raj. jaunimo situacijos tyrimas.
Remiantis šio tyrimo duomenimis, Šilalės rajono jaunimas švietimo ir užimtumo galimybes
yra linkęs vertinti gana palankiai. Palankiai vertinamas ir mokyklų tinklas, t.y. jų
pasiekiamumas ir išsidėstymas, mokymosi/studijų kokybė, mokytojų dėstytojų kvalifikacija
bei papildomo ugdymo galimybės. Nepalankiai vertinamos galimybės įsigyti profesiją
neišvykstant iš rajono bei galimybės persikvalifikuoti ir lankyti įvairius kursus. Laisvalaikiu
Šilalės rajono jaunimas labiausiai mėgsta naršyti internete ir žiūrėti televizijos laidas; visiškai
nepopuliaru lankytis teatre bei žūklauti ar medžioti. Šilalės rajono jaunimas ypatingai
akcentavo įvairių laisvalaikio infrastruktūros objektų trūkumą. Pasigendama
kompiuterizuotos bibliotekos, jaunimo laisvalaikio centro ir kt. Jaunimas taip pat minėjo, kad
rajone itin trūksta laisvalaikiui praleisti skirtų pramogų, sporto objektų (pvz., baseino) ir kt.
Nors dauguma, tyrime dalyvavusių, jaunuolių Šilalės rajone gyvena nuo pat gimimo, išvykti iš
Šilalės rajono ketina beveik du trečdaliai jaunimo. Svarbiausios priežastys, dėl kurių jaunimas
ketina išvykti, yra studijos, geresnės užimtumo galimybės, karjera.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą JRK apžvelgia metų veiklos ataskaitose.
Atskiros jaunimo situacijai stebėti skirtos sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, interviu
metu teigta, kad savivaldybėje yra tam tikri duomenys apie jaunimo situaciją. Jaunimo
reikalų koordinatorė renka informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus,
funkcijas, kontaktinius duomenis. Dalis duomenų skelbiami savivaldybės interneto svetainėje
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ir yra laisvai prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. JRK taip pat renka įvairius
duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą ir juos teikia Jaunimo
reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
JRK teigimu, organizacijos ir asmenys retai kreipiasi į savivaldybę dėl papildomų jaunimo
situaciją apibūdinančių duomenų. Organizacijos, su kuriomis savivaldybė, daugiausia – JRK,
bendradarbiauja apsikeičiant, papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją, yra
švietimo, kultūros, sveikatos įstaigos, jaunimo organizacijos, neformalios grupės.
Apibendrinant, Šilalės raj. savivaldybės jaunimo situacijos stebėsena nėra įgyvendinama
sistemingai ir nuosekliai. Surinkti duomenys nėra analizuojami ar lyginami tarpusavyje
siekiant nustatyti tam tikras tendencijas. Priimant sprendimus vadovaujamasi visapusiškai
neišanalizuotais ar neapsvarstytais faktais, duomenimis ir pasiūlymais. Kita vertus, JRK galėtų
sisteminti, skelbti, analizuoti, lyginti pamečiui ir aktyviau naudoti priimant sprendimus JRD
teikiamus duomenis.

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 Šilalės raj. savivaldybėje nėra
naudojama praktika.

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 papildomos sąlygos:
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 savivaldybėje priimant sprendimus.
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą,
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač savivaldybių lygmenyje.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Šilalės raj. savivaldybėje kol kas
neįsitvirtino įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija būdinga ir
kitoms savivaldybėms. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo
situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai, situacija nėra nuosekliai lyginama pamečiui.
Tačiau pagrindinė problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas –
savivaldybės administracijoje nėra šią funkciją galinčių vykdyti specialistų.
Vis dėlto, Šilalės raj. savivaldybės JRK renka tam tikrus duomenis ir juos pateikia JPPP, JRK
veiklos planuose ir kt. 2008 m. atlikto jaunimo situacijos tyrimo rezultatai buvo panaudoti
rengiant JPPP, JRK veiklos planą bei savivaldybės strateginį planą. Ateityje tokius tyrimus
reikėtų atlikti sistemingai.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastarųjų trejų metų laikotarpį. Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima
teigti, kad per pastaruosius trejus metus Šilalės raj. savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių
pokyčių ar inovacijų. Inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą sustabdė savivaldybės
finansinius išteklius apribojusi finansinė ir ekonominė krizė. Atsigavus ekonomikai ir
sustiprėjus savivaldybės biudžetui, savivaldybė galėtų toliau stiprinti jaunimo politikos
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įgyvendinimą, skirti didesnį prioritetą jaunimo politikos įgyvendinimui, aktyviau naudoti šiam
tikslui ES struktūrinės paramos galimybes.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:
 Pirma, ekonominio sunkmečio metais savivaldybės galimybės organizuoti jaunimo
politikos srities tyrimus stipriai sumažėjo. Vertinimo metu Šilalės raj. savivaldybėje
nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos tyrimus ar jaunimo politikos
vertinimus atliekančių organizacijų.
 Antra, Šilalės raj. savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai, nevykdomi longitudiniai
tyrimai (palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais). Taip pat ir jaunimo
politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Šilalės raj. savivaldybėje nėra
naudojama praktika.
 Trečia, Šilalės raj. savivaldybėje kol kas neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais
pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad
renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai, situacija
nėra nuosekliai lyginama pamečiui. Tačiau pagrindinė problema yra analitinės
funkcijos, t.y. tyrimų, vertinimo, analizės trūkumas.
 Ketvirta, per pastaruosius trejus metus Šilalės raj. savivaldybėje nebuvo įdiegta
esminių pokyčių ar inovacijų. Inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą sustabdė
savivaldybės finansinius išteklius apribojusi finansinė ir ekonominė krizė.
27 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
inovacijos
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
(5 ir 8 Metodikos
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.
indikatoriai)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Savivaldybė turi galimybę Savivaldybėje nėra
Ieškoti galimybių
klausimais
užsakyti tyrimus viešųjų
sistemingai jaunimo
atlikti tyrimus ir
vykdytojai. Tyrimų
pirkimų būdu iš
situacijos tyrimus ar
jaunimo politikos
įvairovė, kokybė ir
kompetentingų
jaunimo politikos
vertinimus.
naudingumas
organizacijų ar ekspertų,
vertinimus atliekančių
veikiančių nacionaliniu
organizacijų.
mastu ar kitose
savivaldybėse.
Duomenys apie
Jaunimo situaciją,
Atskirai jaunimo situacijos Reikėtų sisteminti,
jaunimą
jaunimo politikos
stebėsenai skirtos
skelbti, analizuoti,
įgyvendinimą apžvelgia
sistemos savivaldybėje
lyginti pamečiui
JRK metų veiklos
nėra.
surinktus duomenis ir
ataskaitose. JRK taip pat
tokiu būdu naudoti
renka ir teikia JRD įvairius
sprendimų priėmimui
duomenis apie jaunimo
savivaldybėje.
situaciją ir jaunimo
politikos įgyvendinimą.
Jaunimo politikos
Nenustatyta.
Jaunimo politikos
Reikėtų ieškoti
įgyvendinimo
vertinimas jaunimo
galimybių atlikti
vertinimas
politikos tobulinimui nėra detalų jaunimo
naudojama praktika
politikos vertinimą
Šilalės raj. savivaldybėje.
savivaldybėje ir šio
vertinimo rezultatus
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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.

Tyrimų rezultatų ir
kitų duomenų
panaudojimas

2008 m. atlikto jaunimo
situacijos tyrimo
duomenys buvo
naudojami rengiant
Jaunimo politikos plėtros
programą bei JRK veiklos
planą.

Inovacijų taikymas
ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

Nenustatyta.
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Savivaldybėje kol kas
neįsitvirtino duomenimis
ir įrodymais pagrįsta
sprendimų priėmimo
sistema, renkama mažai
jaunimo situacijos
duomenų, jie renkami
nesistemingai.
Per pastaruosius trejus
metus Šilalės raj.
savivaldybėje nebuvo
įdiegta esminių pokyčių ar
inovacijų.

naudoti sprendimų
priėmimui
savivaldybėje.
Esant galimybei,
dažniau atlikti
jaunimo situacijos
tyrimus.

Atsigavus ekonomikai
ir sustiprėjus
savivaldybės
biudžetui, savivaldybė
galėtų toliau stiprinti
jaunimo politikos
įgyvendinimą, skirti
didesnį prioritetą
jaunimo politikos
įgyvendinimui,
aktyviau naudoti šiam
tikslui ES struktūrinės
paramos galimybes.

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
Savivaldybė nėra užmezgusi ryšių su kitų šalių jaunimo politiką formuojančiomis ir
įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis, tačiau bendradarbiauja su kitomis užsienio
organizacijomis. JRK teigimu, daugiausiai yra bendradarbiaujama su Vokietijos, Lenkijos,
Rusijos, Turkijos ir Graikijos organizacijomis. Bendradarbiaujant vykdomi mainai kultūros,
paveldo, sporto ir švietimo srityse.
JRK duomenimis, 2008 – 2011 metais nei vienas savivaldybės jaunimo politiką formuojantis
bei įgyvendinantis savivaldybės administracijos atstovas tarptautiniuose renginiuose
nedalyvavo.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Savivaldybės atstovų nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir jo metu įgytos žinios bei
praktika yra labai svarbi savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui bei įgyvendinimo
tobulinimui. Vis tik, jaunimo nuomone, prioritetu turėtų išlikti tiesioginis vietinių
savivaldybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas jaunimo politikos
srityje.
28 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatyme ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tarptautinių ryšių ir
Savivaldybė
Nei vienas savivaldybės Kuo geriau išnaudoti
bendradarbiavimo
bendradarbiauja su
jaunimo politiką
tarptautinio
palaikymas
kitomis užsienio
formuojantis bei
bendradarbiavimo
organizacijomis,
įgyvendinantis
galimybes savivaldybės
daugiausia –
savivaldybės
administracijos
Vokietijoje, Lenkijoje, administracijos
darbuotojų, įskaitant
Rusijoje, Turkijoje ir
atstovas nedalyvavo
JRK, bei savivaldybės
Graikijoje.
tarptautiniuose
institucijų, dirbančių su
renginiuose per 2008 – jaunimu atstovų
2011 m. laikotarpį.
kompetencijai stiprinti ir
Savivaldybė nėra
susipažinti su gerąja
užmezgusi ryšių su kitų užsienio šalių patirtimi
šalių jaunimo politiką
sprendžiant jaunimo
formuojančiomis ir
problemas, formuojant
įgyvendinančiomis
ir įgyvendinant jaunimo
savivaldybės
politiką.
institucijomis.
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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.
Gerąja praktika Šilalės raj. savivaldybėje galima laikyti sėkmingą bendradarbiavimą tarp
ŠRVJOS AS ir savivaldybės bei sėkmingą savanorystės principo taikymą šiame
bendradarbiavime. Jaunimas dalyvauja ŠRVJOS AS veikloje savanoriškais pagrindais, aktyviai
imasi įvairių savivaldybės jaunimui skirtų renginių organizavimo.
JRK duomenimis, Šilalės raj. savivaldybėje veikia apie 60 jaunų savanorių. Savanoriška
jaunimo veikla labai prisideda prie jaunimo aktyvinimo, įtraukimo į veiklą jaunimui, įvairių
renginių organizavimo.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (13 pav.).
13 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis
ir savivaldybės jaunimo situaciją?
Pagrindinės, savivaldybės parengtuose dokumentuose nustatytos, savivaldybės jaunimo
politikos kryptys yra:
 sudaryti sąlygas formuotis pilietinei ir demokratinei asmenybei;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį rajono bei šalies
gyvenimą;
 skatinti dvasinių vertybių formavimąsi; ugdyti pareigą šeimai ir savo šaliai;
 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines ir politines teises;
 rūpintis jaunimo užimtumu.
Šiuo metu įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika daugiausiai pasiekia aktyvųjį jaunimą,
tuo tarpu viena didžiausių problemų yra jaunimo pasyvumas. Jaunimo politikos priemonės
struktūrinėms problemoms spręsti yra nepakankamos. Jaunimo organizacijų nuomone,
daugiau dėmesio turėtų būti skiriama užimtumui, jaunai šeimai ir būstui, pagalbai socialiai
pažeidžiama jaunimui, verslumo skatinimui, sportui, švietimui ir savanorystei. Taip pat
savivaldybė galėtų skirti daugiau dėmesio nemokamai kultūrinei, sportinei ir kitai poilsio
veiklai. Jaunimo atstovų nuomone, kad galėtų geriau atstovauti savo poreikius, jaunimas
turėtų būti geriau įtrauktas į savivaldybės administracijos darbo grupių, komitetų ir
savivaldybės tarybos veiklą.
Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros programos strateginis tikslas – sukurti
palanką aplinką bei sąlygas jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje. Šioje
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programoje numatomi penki tikslai ir įvardijami uždaviniai jiems įgyvendinti, pateikiama
analizė kiekvienam tikslui pagrįsti, apibrėžiami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Šilalės raj.
savivaldybės JPPP tikslas ir išskirti uždaviniai atitinka Nacionalinės jaunimo politikos 20112019 m. plėtros programoje nurodytus tikslus ir uždavinius.
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Šilalės rajono savivaldybė yra vertinama gerai16.

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.
Jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus tiesiogines funkcijas. Pagal poreikį, skyriai bendradarbiauja
svarstant įvairius jaunimo klausimus, rengiant projektus, organizuojant renginius. Tačiau
dažniausiai bendradarbiavimą inicijuoja JRK. Skirtingi Šilalės raj. savivaldybės administracijos
padaliniai taip pat bendradarbiauja rengiant strateginius planus, vykdant įvairias švietimo,
kultūros, sporto, aplinkos apsaugos programas, koordinuojant projektų vykdytojų veiklą ir
pan.
Apibendrinant, savivaldybėje įgyvendinama jaunimo politika vertinama gerai pagal šį
vertinimo kriterijų.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Priimant jaunimui aktualius sprendimus dalyvauja tik patys aktyviausi jauni žmonės. Jaunimo
atstovavimas didžiąja dalimi realizuojamas per Jaunimo reikalų tarybą. Remiantis vertinimo
duomenimis, Šilalės raj. jaunimo atstovai neblogai išnaudoja savo atstovavimo galimybes.
Visgi, reikėtų stiprinti JRT įgaliojimus, jaunimo atstovai turėtų būti daugiau įtraukiami į kitų
savivaldybės komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą.
Kita vertus, patiems jaunuoliams labai trūksta įgūdžių, tad reikėtų stiprinti įvairias
kompetencijas, jaunus asmenis mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios politikos sritis,
dalyvavimo galimybes, projektų reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. Daugiau dėmesio
reikėtų skirti vietos bendruomenių jaunimo įtraukimui. Rekomenduojama nuolat vykdyti
jaunimo dalyvavimo bendruomenėse ir neformaliuose judėjimuose analizę. Skleidžiant
darbo su jaunimu metodų patirtį, tikslinga būtų bendradarbiauti su bendruomenių aktyvu.
Apibendrinant, savivaldybėje įgyvendinama jaunimo politika vertinama vidutiniškai pagal šį
vertinimo kriterijų.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių
nustatymu)?
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą,
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač savivaldybių lygmenyje.
Remiantis surinktais duomenimis galima teigti, kad Šilalės raj. savivaldybėje kol kas
neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija
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Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai
neatitinka kriterijaus reikalavimų; 2 – prastai atitinka; 3 – vidutiniškai atitinka; 4 – gerai atitinka; 5 – puikiai
atitinka.
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būdinga ir kitoms savivaldybėms. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai
jaunimo situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai, situacija nėra nuosekliai lyginama
pamečiui. Tačiau pagrindinė problema yra analitinės funkcijos, t.y. tyrimų, vertinimo,
analizės trūkumas. Vis dėlto Šilalės raj. savivaldybės JRK renka tam tikrus duomenis ir juos
pateikia savivaldybės JPPP. Atlikti pavienių tyrimų duomenys buvo naudojami rengiant JPPP,
JRK veiklos planus, savivaldybės strateginius planus. Ateityje tokius tyrimus reikėtų atlikti
sistemingai.
Apibendrinant, savivaldybėje įgyvendinama jaunimo politika vertinama vidutiniškai pagal šį
vertinimo kriterijų.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti teikiamas prioritetas,
netiria atskirų grupių poreikių, pvz., probleminio jaunimo, jaunuolių esančiųjų socialinėje
atskirtyje, ir pan., todėl neįmanoma įvertinti, kaip savivaldybės JP atitinka atskirų jaunimo
grupių poreikius. Tikėtina, kad atskiri savivaldybės skyriai turi pavienius duomenis apie
jaunimo situaciją, tačiau šiais duomenimis nėra efektyviai dalinamasi. Situacija per
pastaruosius trejus metus nepasikeitė.
Apibendrinant, savivaldybėje įgyvendinama jaunimo politika vertinama vidutiniškai pagal šį
vertinimo kriterijų.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Šilalės raj. savivaldybėje sudarytos pakankamos jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidos:
suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos nuostatai, reguliariai rengiami JRT
posėdžiai, patvirtintas JRT metinis veiklos planas. Tačiau JRK yra vienintelis savivaldybės
administracijos darbuotojas, nuosekliai užsiimantis jaunimo reikalais - kiti savivaldybės
tarnautojai tuo užsiima tik epizodiškai. Vienas didesnių privalumų yra tai, kad JRK veikla turi
politinį ir strateginį savivaldybės administracijos palaikymą - jau antra kadencija JRT
pirmininkas yra asmuo, kuris dabar eina rajono savivaldybės mero pareigas.
Apibendrinant, savivaldybėje įgyvendinama jaunimo politika vertinama labai gerai pagal šį
vertinimo kriterijų.

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi?
Remiantis surinktais duomenimis galima teigti, kad savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai
keliamus rezultatus. Visgi, ekonominio sunkmečio sąlygomis jaunimo politikai skiriamas
biudžetas nėra pakankamas, todėl esminių struktūrinių jaunimo problemų sprendimas
nukeliamas ateičiai. JRK vykdo ir organizuoja švietėjiškus renginius, mokymus, ir pan. Tuo
tarpu, įgyvendinti didesnį poveikį turinčių priemonių JRK neturi pakankamai galimybių.
Remiantis turimais duomenimis galima teigti, kad savivaldybės jaunimo politika pasiekė
neblogų rezultatų skatinant jaunimo aktyvumą ir kūrybiškumą bei užtikrinant jaunimo
dalyvavimą, tačiau vis dar nepakankamai dėmesio buvo skiriama jaunimo užimtumui, jaunos
šeimos ir būsto klausimams, pagalbai socialiai pažeidžiamam jaunimui, verslumo skatinimui,
sportui, švietimui ir savanorystei.
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1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
29 lentelė. Duomenys apie interviu
Vardas, pavardė
Pareigos
Danguolė Jakštienė
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė
Pašnekovė pageidavo Šilalės rajono visuomeninių jaunimo
nenurodyti jos vardo ir organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
pavardės
atstovė
Šaltinis: sudaryta autorių.
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