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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu
Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir
jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą
jaunimo politiką“ metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo
metodiką.
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 Šilutės rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Šilutės rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Šilutės rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles surinkti
duomenys bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. lapkričio mėn. buvo atlikti interviu su Šilutės savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatore (JRK) bei savivaldybėje veikiančiomis jaunimo organizacijomis;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti įvairūs (vertinant reikalingi) duomenys ir atlikta
jų analizė, taip pat atlikta dokumentų analizė ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėje veikiančių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių,
organizacijų apklausos duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėn. Penki
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai.
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas.
Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti
duomenys ir jų analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje
pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį. Pagal
kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5,
kur 1 – visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4
– gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Šilutės rajono savivaldybė yra vakarų Lietuvoje, pietinėje Klaipėdos apskrities dalyje, prie
Kuršių marių (vakaruose) ir Karaliaučiaus krašto (pietuose). Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, 2011 m. liepos 1 d. Šilutės rajone gyveno 49 220 gyventojų
(beveik 2 900 mažiau nei 2010 m. pradžioje). Iš jų daugiau nei 19 700 gyvena Šilutės mieste.
Šilutės rajonas patenka į savivaldybių trejetą, kuriose gyventojų skaičius mažėja sparčiausiai
(greta Šiaulių ir Visagino). Moterys sudaro 52 proc. visų, gyventojų, o vyrai – 48 proc. Šilutės
rajone vyrauja darbingo amžiaus gyventojai. Nuo 2001 m. jų skaičius augo ir šiuo metu
darbingo amžiaus gyventojai sudaro 58,9 proc. visų gyventojų. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, Šilutės rajono teritorijoje stebimas gyventojų (iki 15 metų)
mažėjimas, o pensinio amžiaus gyventojai Šilutės rajone sudaro 17,9 proc. visų gyventojų.
Tuo tarpu, jaunimas Šilutės rajone sudaro apie 20 proc. visų gyventojų, tačiau tik labai maža
dalis jų (apie 5 proc.) priklauso organizuotam jaunimui ar buriasi į organizacijas.
Administracinis savivaldybės centras – Šilutė, kurioje gyvena 21476 gyventojai. Šilutės
rajonas yra kaimiškasis rajonas - kaime gyvenančių gyventojų yra 60,7 proc. Likusi dalis - 39,3
proc. yra miesto gyventojai. Teritorijoje yra vienuolika seniūnijų: Gardamo, Juknaičių,
Katyčių, Kintų, Rusnės, Saugų, Šilutės, Švėkšnos, Usėnų, Vainuto, Žemaičių Naumiesčio.
Savivaldybės teritorijoje yra vienas miestas – Šilutė, 7 miesteliai – Gardamas, Katyčiai, Kintai,
Rusnė, Švėkšna, Vainutas ir Žemaičių Naumiestis bei 318 kaimų.
Vertinimo tikslams savivaldybei priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Savivaldybės skirstomos į
kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių
atskyrimui taikytos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)
naudojamos kiekybinės ribos1. Pagal šį kriterijų, Šilutės rajono savivaldybė priskiriama
„kaimo“ kategorijai.
Šilutės rajono socialinė ir ūkio raida yra labai stipriai priklausoma nuo jos geografinės
padėties ir ypatingų, čia susiklostančių, gamtinių sąlygų – kiekvieną pavasarį Šilutės rajone
Nemuno potvynis apsemia dideles teritorijas, atkirsdamas sausumos transporto susisiekimą į
kai kurias gyvenvietes.
Nedarbo situacija, palyginus su bendru šalies vidurkiu, yra blogesnė. Jeigu Lietuvoje nedarbo
rodiklis siekia apie 10,2 proc., tai 2011 m. rugsėjo mėn. Lietuvos darbo biržos duomenimis,
nedarbas Šilutės rajone siekė 11,6 proc. Per kelis pastaruosius metus Šilutės rajone labiausiai
nepasiturinčių gyventojų skaičius padidėjo maždaug 85 procentais – nuo 5333 iki 9858
gyventojų.

1

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Šilutės rajono savivaldybės jaunimo politiką
reglamentuojančių dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai
įvertinamas jaunimo politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje,
struktūra;
 antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės,
prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo politikos
kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys,
kurioms skiriama daugiausiai ar mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina
savivaldybės ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija,
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo
programa, parodo, kaip numatyta JP politika savivaldybėje yra įgyvendinama.
Teisės aktų struktūra
Formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, Šilutės rajono savivaldybė vadovaujasi
Lietuvos Respublikos įstatymais2 ir savivaldybės teisės aktais, kurie išvardijami žemiau
pateiktoje lentelėje.
2 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumentas
Patvirtinta (metai)
Šilutės rajono strateginis plėtros planas 2005-2014 m.
2004
Šilutės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2011-2013 m.
2011
Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta savivaldybės jaunimo
2004
politikos koncepcija
Savivaldybėje priimtas teisės aktas, panaikinantis savivaldybės
2009
jaunimo reikalų tarybą ir jos nuostatus
Jaunimo programos konkurso nuostatai
2010
Šilutės rajono savivaldybės sportininkų skatinimo tvarka
2010

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
„Lietuvininkų vilties“ premijos ir premijos komiteto nuostatai
Sporto nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklos rėmimas
Jaunimo ir sporto reikalų koordinatoriaus - vyriausiojo specialisto
pareigybės aprašymas
JRK 2008 m. metų veiklos planas
JRK 2009 m. metų veiklos planas
JRK 2010 m. metų veiklos planas
JRK 2011 m. metų veiklos planas
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis3

Patvirtinta (metai)
2009
2009
2009
2008
2009
2010
2011

Vienas svarbiausių, Šilutės rajono savivaldybės jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą
reglamentuojančių, dokumentų yra 2004 m. savivaldybės tarybos patvirtinta nauja Šilutės
rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje
formuluojami savivaldybės jaunimo politikos tikslai, principai ir įgyvendinimo sritys bei
reglamentuojama konkreti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir kitų
savivaldybės institucijų veikla, siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos tikslus4.
Koncepcijoje nurodoma, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba formuoja savivaldybės
jaunimo politikos kryptis, principus, tikslus bei numato būdus ir priemones jų įgyvendinimui
Savivaldybės vykdomosios institucijos, bendradarbiaudamos su jaunimo organizacijomis,
įgyvendina rajono tarybos sprendimus, susijusius su Šilutės rajono jaunimo politika.
Koncepcijoje numatyta, kad rajono savivaldybės taryba taip pat tvirtina jaunimo politikos
įgyvendinime dalyvaujančios Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nuostatus ir sudėtį, o už jaunimo
politikos įgyvendinimą atsakingas valstybės tarnautojas yra jaunimo reikalų koordinatorius,
kuriam yra priskirta atsakomybė koordinuoti Šilutės rajono savivaldybės jaunimo politikos
įgyvendinimą ir sporto reikalus.
2004 m. patvirtintoje naujoje Koncepcijos redakcijoje yra palikta nuostata, kad JRT nuostatus
rajono savivaldybės taryba tvirtina neribotam laikui, o personalinę JRT sudėtį (savivaldybės
tarybos kadencijos laikotarpiui) tvirtina meras. 2009 m. metais buvo panaikinti 2003 m. ir
2007 m. priimti Šilutės rajono savivaldybės tarybos dokumentai, kuriais buvo patvirtinti iki
tol galioję JRT nuostatai5. Tačiau tuo pačiu metu nebuvo pakeistas kitas JRT ir jos veiklą
numatantis dokumentas, t.y. Koncepcija. Joje liko įtvirtinta, kad JRT dalyvauja įgyvendinant
jaunimo politiką Šilutės rajone, be to, JRT teikimu Koncepciją tikslina savivaldybės taryba.
Taigi, susidaro teisinis neaiškumas, kurį galima būtų išspręsti dvejopai – arba pakeisti minėtą
nuostatą Koncepcijoje, arba patvirtinti naujus JRT veiklos nuostatus.
Pasak Šilutės JRK, toks teisinis trūkumas yra susidaręs dėl prieš kelerius metus vykusio
incidento su Šilutės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, kuri į JRT turėtų
deleguoti pusę narių. Šiuo metu Apskritojo stalo veikla yra sustabdyta, o organizacijos turtas
areštuotas - vyksta teismo procesas. Tikėtina, jog šiam procesui pasibaigus, savivaldybės
taryba galės grįžti prie JRT formavimo klausimo, kad likusiam savivaldybės tarybos
kadencijos laikotarpiui patvirtintų tiek JRT veiklos nuostatus, tiek naują JRT sudėtį.

3

4

5

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.
Šilutės savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (nauja redakcija), Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2004 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr.T1-294.
Dėl Šilutės rajono jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir Šilutės rajono jaunimo reikalų tarybos panaikinimo,
Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimas, 2009 m. sausio 29 d. Nr. T1-781.
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2011 m. buvo gyvendinamas jaunimo programos konkursas, kurio tikslas - skatinti jaunimo
saviraišką, įtraukimą į visuomeninę veiklą, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti
save ir įgyvendinti turimas novatoriškas bei netradicines idėjas. Kitos Šilutės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu finansuojamos programos yra skirtos aktyviam gyvenimo
būdui ir sportavimui skatinti. Visos vykdomos programos tik iš dalies atliepia savivaldybės
tarybos patvirtintus strateginius dokumentus. Strateginiuose dokumentuose daugiausia
dėmesio skiriama jaunimo užimtumo didinimui ir verslumo skatinimui, tačiau vykdomose
programose konkretūs tikslai nėra keliami.
Kaip jau minėta, Šilutės rajone JP finansavimui nėra numatyta atskira finansavimo eilutė. Ji
finansuojama per Socialiai saugios aplinkos kūrimo programą, per kurią savivaldybės
administracija vykdo jaunimo veiklos gerinimą tokiomis pagrindinėmis kryptimis:
 Neformalus tautinis-patriotinis jaunimo ugdymas.
 Jaunimo iniciatyvų ir organizacijų bendradarbiavimo skatinimas, potencialo
stiprinimas.
 Jaunimo meno kolektyvų programų rėmimas.
Vertinimo metu6 savivaldybėje neveikė Jaunimo reikalų taryba, dėl to visa atsakomybė už
visų savivaldybės programų bei su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių priemonių
kuravimą didžia dalimi teko jaunimo reikalų koordinatorei.
JRK veikia pagal savivaldybės jaunimo ir sporto reikalų koordinatoriaus vyriausiojo
specialisto pareigybės aprašymą, kuriame įtvirtinti specialūs reikalavimai, keliami šias
pareigas einančiam specialistui, jo funkcijos bei atskaitomybė7. JRK pareigybės aprašyme
numatytos funkcijos iš dalies atitinka Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašyme8 įtvirtintas funkcijas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal
JRK pareigybės aprašymą, jaunimo reikalų koordinatorė yra tiesiogiai pavaldi savivaldybės
administracijos direktoriui, pareigybė nėra priskirta jokiam kitam savivaldybės
administraciniam padaliniui.
Pagal JRK nusimatytas 2007-2012 m. Jaunimo koordinatoriaus veiklos kryptis, akivaizdu, kad
Šilutės JRK imasi ne tik jaunimo reikalų koordinatoriaus vaidmens, bet ir prisideda prie
konkrečių projektų įgyvendinimo. Taip įgyvendinamos platesnės funkcijos, nei numatyta
vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme.
Šilutės rajono savivaldybėje veikia apie 18 jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo
grupių. Jų aktyvumas yra skirtingas: nuo veikiančių itin aktyviai, iki visiškai nevykdančių
veiklos.
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti,
kad jaunimo politika yra reglamentuota gerai. Šilutės savivaldybėje yra patvirtinta Jaunimo
politikos koncepcija, reglamentuotas JRK darbas, parengtos JRK darbo kryptys, rengiamos
JRK metų veiklos ataskaitos. Pagrindinis JP trūkumas yra susijęs su teisiniu neaiškumu dėl
JRT. Šiuo metu ji yra panaikinta, nors Jaunimo politikos koncepcijoje vis dar numatytas JRT
buvimas sprendimų dėl jaunimo politikos priėmimo procese. Išsisprendus Šilutės jaunimo
organizacijų „Apskritojo stalo“ problemoms, JRT veiklą galima nesunkiai atkurti.

6
7

8

Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėn.
Vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas, patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2007-01-31 įsakymu Nr.A2-43.
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-68 (Žin., 2008, Nr.
29-1042, 2011, Nr. 35-1653.
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Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Šilutės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje numatyti šie tikslai:
 sudaryti sąlygas formuotis intelektualiai, pilietinei ir demokratinei asmenybei;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį rajono (šalies)
gyvenimą;
 rūpintis rajono jaunimo užimtumu, koordinuoti jaunimo organizacijų veiklos, skirtos
jaunimo pilietiškumui ugdyti, nusikalstamumo, narkomanijos, AIDS, savižudybių ir
kitų socialinių problemų prevencijai, rėmimą;
 ieškoti būdų padėti įsidarbinti niekur nedirbusiems jauniems žmonėms ar skatinti
juos verstis savarankiška komercine ar ūkine veikla.9
Koncepcijoje numatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės taryba pagal galimybes remia
jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektus. Savivaldybės institucijų parama jaunimo
organizacijų ir tarnybų veiklos projektams įforminama sutartimis. Savivaldybės finansinės
paramos jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektams teikimo būdai ir tvarka
(konkurso nuostatai) reglamentuojami Šilutės rajono savivaldybės Tarybos sprendimais.
Koncepcijoje taip pat akcentuojama, kad jaunimo ir švietimo politikos turėtų papildyti viena
kitą, o savivaldybė skatina ir remia Šilutės rajono ugdymo įstaigų bei nevyriausybinių
jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.
Apklausoje dalyvavę organizacijų atstovai savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką
vertino vidutiniškai tarp patenkinamai ir gerai. Palankiausiai vertintas savivaldybės
atsižvelgimas į socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius (1 pav.). Respondentai pažymėjo, kad
savivaldybės administracija daugiau dėmesio turėtų skirti jaunimo užimtumo poreikiams.
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę,
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=510
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atsižvelgia į socialiai
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politika gerai atitinka
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Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
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Šilutės savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (nauja redakcija), patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2004 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr.T1-294.
10
Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų respondentų skaičius.
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Kiti išskirti jaunimo poreikiai - pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui ir sportas (2 pav.).
Respondentai nurodė, kad savivaldybė turėtų daugiau dėmesio skirti socialinei apsaugai ir
švietimui. Atkreiptinas dėmesys, kad apklausti organizacijų atstovai jaunų šeimų ir būsto
poreikių bei verslumo nepasirinko kaip jaunimo politikos problemų, kurioms savivaldybė
turėtų skirti dėmesio.
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=5
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Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos klausimai buvo
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, savivaldybės administracijos atstovai
pažymėjo, kad yra teigiamas pokytis (3 pav.). 40 proc. Šilutės organizacijų atstovų taip pat
manė, kad jaunimo klausimai vis labiau įtraukiami į savivaldybės skyrių darbotvarkę, tačiau
manantys, kad pokyčių beveik nėra ir manantys, kad pokyčiai buvo į neigiamą pusę,
pasiskirstė po lygiai.
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone, keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=5
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Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus pasikeitė jaunimo poreikiai, 60 proc.
respondentų manė, kad poreikiai pakito (4 pav.).
4 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m.
laikotarpį? Proc. atsakiusiųjų. N=5
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Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant, savivaldybės strateginiuose dokumentuose bei jaunimo programos
finansavimo tiksluose numatyta, kad pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys yra
jaunimo užimtumo, sporto ir saviraiškos skatinimas. Taip pat teigiama, kad įgyvendinant
programas stiprinamos jaunimo organizacijos, skatinamos jaunimo grupės, remiama jaunų
žmonių savanoriška veikla. Išvardintos kryptys atitinka jaunimo poreikius.
Savivaldybėje buvo atliktas socialinės situacijos tyrimas, tačiau jaunimo poreikiai nėra
sistemingai ir nuosekliai tiriami. Dėl šios priežasties nebuvo galimybės esamus poreikius
palyginti su iškeltais JP tikslais ir numatytomis priemonėmis. Juo labiau, kad savivaldybės
interneto svetainėje nėra pakankamai informacijos apie veikiančias jaunimo organizacijas, ar
apie jaunimo organizacijų vykdomus projektus ir veiklą. Duomenys apie jaunimo situaciją irgi
nėra reguliariai talpinami.
Atliktas vertinimas leido suformuoti kelias įžvalgas dėl jaunimo politikos tinkamumo ir
atitikimo jaunimo poreikiams:
 pirma, šiuo metu įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika daugiausia pasiekia
sportuojantį jaunimą, ir tai prisideda prie jaunimo užimtumo skatinimo, kuris yra
nurodomas kaip daugiausiai dėmesio reikalaujanti JP sritis.. Tačiau pastebėtina, kad
jaučiamas ir savanoriškos veiklos poreikis, todėl, remiantis tyrimo metu surinktais
duomenimis, jaunimo įtraukimui į savanorišką veiklą skiriamas dėmesys nėra
pakankamas;
 antra, apklausos duomenys rodo, kad jaunimui yra labai aktualios socialinės
problemos. Tai susiję ir su socialine situacija Šilutės rajone. Visgi, JRK numatyti ir
vykdomi renginiai yra daugiau susiję su šviečiamąja, ar kultūrine veikla ir sportu,
todėl esamos priemonės nėra pakankamos tiek, kad atitiktų respondentų nurodytus
poreikius. Surinkta informacija leidžia teigti, kad įgyvendinti didesnį poveikį turinčių
priemonių JRK neturi galimybės, tai įmanoma nebent glaudžiai bendradarbiaujant su
kitais savivaldybės skyriais, dirbančiais su socialinės apsaugos klausimais;
 trečia, turint omenyje, kad Šilutės rajone jaunimas yra labai neorganizuotas, JRK
turėtų daugiau dėmesio skirti jaunimo telkimui, arba ieškoti galimybių kaip
paskatinti su jaunimu dirbančių organizacijų kūrimąsi;
 ketvirta, savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti
teikiamas prioritetas ir netiria atskirų grupių poreikių (pvz., kaimo jaunimo,
probleminio jaunimo, esančiųjų socialinėje atskirtyje, ir pan.). Neįmanoma įvertinti,
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kaip savivaldybės JP atitinka atskirų jaunimo grupių poreikius. Tikėtina, kad atskiri
savivaldybės skyriai turi pavienius duomenis apie jaunimo situaciją ir jo grupes,
tačiau šiais duomenimis nėra efektyviai dalinamasi.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos institucijos ir kitos įstaigos, kurios prisideda prie savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimo. Aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos sąlygos
įsitraukti į šių institucijų veiklą.
Šiuo momentu jaunimo politiką didžia dalimi kuruoja JRK, kuri tiesiogiai įgyvendina šias,
pagal JRK pareigybės aprašymą priskirtas, funkcijas:
 kuruoti Jaunimo ir sporto prieinamumo ir kokybės gerinimo programų įgyvendinimą;
 analizuoti, vykti į susitikimus ir aiškinti suinteresuotoms institucijoms,
bendruomenėms ir asmenims savo kuruojamos srities reglamentuojančius
dokumentus (įstatymus, nutarimus, sprendimus ir kt.);
 atlikti jaunimo situacijos analizę: stebėti, fiksuoti, dalyvauti renginiuose ir vertinti,
teikti išvadas ir siūlymus savivaldybės administracijai, savivaldybės tarybai, kitoms
institucijoms dėl šios srities finansavimo, veiklos kokybės gerinimo, problemų
sprendimo;
 koordinuoti savivaldybės ir kitų institucijų veiklą, sprendžiant jaunimo bendravimo ir
bendradarbiavimo klausimus ir derinant su jaunimu susijusius klausimus
(pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo, švietimo, mokslo, mokymo, studijų
ir ugdymo, neformalaus ugdymo, darbo ir užimtumo, apsirūpinimo būstu,
laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros, sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto,
narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo prevencijos, kitose
srityse);
 informuoti jaunimo ir sporto institucijas joms aktualiais klausimais;
 ruošti (dalyvauti ruošiant) savo srities strateginius projektus rajono, šalies ir
tarptautinėms programoms. Analizuoti užsienio valstybių savivaldybių patirtį
kuruojamos srities klausimais;
 rengti ir teikti laiku informaciją ir žodines ataskaitas bei savo sričių sprendimų,
potvarkių, įsakymų projektus savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, Savivaldybės
administracijos direktoriui;
 vykdyti kuruojamų sričių kontrolę. Esant pažeidimams tai įforminti raštiškai ir
informuoti savo tiesioginį vadovą;
 teikti rekomendacijas dėl projektų finansavimo;
 rengti ir teikti informaciją žiniasklaidai. Tvarkyti, tikslinti ir teikti informaciją
savivaldybės tinklalapyje jaunimo ir sporto klausimais;
 dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, ekspertų tarybose
sprendžiant kuruojamų sričių klausimus.
Šilutės rajono savivaldybėje su jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais tiesiogiai dirba tik
vienas asmuo - JRK (oficialiai einanti Jaunimo reikalų ir sporto koordinatoriaus vyriausiojo
specialisto pareigas).
Remiantis JRK duomenimis, netiesiogiai prie jaunimo politikos įgyvendinimo prisideda ir
Šilutės rajono savivaldybėje už mokinių savivaldą atsakingas asmuo bei savivaldybės
administracijos vaiko teisių skyriaus darbuotoja. Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką
taip pat aktyviai dalyvauja Šilutės policijos komisariato prevencijos skyriaus darbuotojai.
JRK nurodo, kad įgyvendinant jaunimo politiką rajone glaudžiausiai dirba su Švietimo, Vaikų
teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriais (viso - septyni papildomi tarnautojai, kurie
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netiesiogiai dirba su jaunimo politika). Visgi, kituose savivaldybės administracijos
padaliniuose ir kitose institucijose dirbančių asmenų tiesioginės funkcijos nėra susijusios su
jaunimo politikos įgyvendinimu. Todėl jų indėlis į jaunimo politikos įgyvendinimą vertinamas
tik kaip šiek tiek žemesnis nei vidutinis.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, Šilutės rajono savivaldybėje sudarytos pakankamos jaunimo politikos
įgyvendinimo prielaidos: patvirtinta jaunimo politikos koncepcija, nuosekliai dirba
JRK;
 antra savivaldybėje neveikia JRT, todėl sprendimai dėl jaunimo politikos netenka
papildomo legitimumo, neužtikrinamas jaunimo NVO dalyvavimas priimant
svarbiausius, su jaunimo politika susijusius, sprendimus;
 trečia, jaunimo organizacijoms yra sudarytos sąlygos įgyvendinti savo veiklą, yra
skiriamas pastovus finansavimas. Tačiau Šilutės rajono savivaldybėje esant ne itin
aktyviam nevyriausybiniam sektoriui, sudarytos galimybės išnaudojamos
nepakankamai. Jaunimo organizacijas reikėtų aktyviau informuoti apie galimybes
įsitraukti į valdymą.

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti.
Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė yra valstybės tarnautoja, tiesiogiai
pavaldi savivaldybės administracijos direktoriui ir nėra priskirta jokiam kitam struktūriniam
savivaldybės padaliniui. JRK Šilutės rajono savivaldybėje dirba ne tik jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais, jaunimo politikos reikalams skiria apie 50 proc. darbo laiko.
Šilutės rajono savivaldybėje JRK kaita nėra dažna (ypač palyginus su kitomis savivaldybėmis).
Šias pareigas eina Jurgita Gurevičiūtė. Ji nuo 2000 m. gruodžio mėn. dirbo kultūros skyriuje
(dalis pareigų buvo kultūros, dalis – jaunimo klausimai), nuo 2007 m. jaunimo reikalų
koordinatorė, o nuo 2009 m. jaunimo ir sporto reikalų koordinatorė.
JRK veikia vadovaudamasi Jaunimo ir sporto reikalų koordinatoriaus – vyriausiojo specialisto
pareigybės aprašymu11. Be jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijų, JRK pareigybės
aprašyme nemažą dalį užima jaunimo reikalų koordinatorei priskirtos sporto reikalų
koordinavimo funkcijos. Visgi, galima teigti, kad didžiąja dalimi JRK pareigybės aprašymas
atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą12,
tačiau jame nėra išskirtos šios pastarajame dokumente numatytos jaunimo reikalų
koordinatoriams priskiriamos funkcijos:
 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje
(7.3 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,

11

Patvirtinta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr.
A2-32.
12
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.
A1-137.
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jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas);
koordinuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekiant, kad būtų
užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas (7.10 punktas);
organizuoti savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius
jaunimo politikos klausimais, siekiant, kad savivaldybės jaunimo politika būtų
tinkamai įgyvendinama (7.11 punktas);
dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su
Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
savivaldybėje klausimais (7.14 punktas);
inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16
punktas).

JRK veiklos tikslai (remiantis JRK pateiktu dokumentu - „2007-2012 m. jaunimo reikalų
koordinatoriaus veiklos kryptys“):
 užtikrinti valstybinės jaunimo politikos gairių įgyvendinimą;
 plėtoti Klaipėdos apskrities jaunimo politikos modelį;
 plėtoti programinį jaunimo veiklos modelį.
JRK nurodo, kad šiems tikslams pasiekti būtina įgyvendinti tokius uždavinius:
 bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis ir kitų rajonų JRK;
 prisidėti prie apskrities jaunimo politikos įgyvendinimo;
 tobulinti jaunimo politikos programą.
Atkreiptinas dėmesys, kad tai yra funkciniai uždaviniai - jie nenurodo jaunimo politikos
prioritetinių sričių. Tai kuria prielaidą, kad savivaldybės tarybos strateginiuose
dokumentuose esantys, su jaunimo politika susiję, tikslai (pavyzdžiui, „didinti jaunimo
užimtumo galimybes“) neatsispindi pateiktame „2007-2012 m. jaunimo reikalų
koordinatoriaus veiklos kryptys“ dokumente. Šiame dokumente taip pat nėra numatytos
konkrečios priemonės, kaip išsikelti tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinti. JRK veiklos kryptis
apibrėžiantis dokumentas yra ne metinis, o skirtas penkeriems metams. Tai gali sukelti
neaiškumų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumo, kadangi: pirma, tai nesutampa
su savivaldybės tarybos kadencija, o antra, per šį laikotarpį (kuris vertinimo metu nėra
pasibaigęs) pasikeitė JRK pareiginė instrukcija: nuo 2009 m. jam yra priskirta atsakomybė už
sportą.
Nemažiau svarbus JRK vaidmuo teikiant pasiūlymus dėl jaunimo politikos. JRK nurodo, kad
2009 m. inicijavo devynis savivaldybės tarybos sprendimus ir penkis administracijos
direktoriaus įsakymus. 2010 m. JRK parengtų sprendimų buvo tiek pat, o įsakymų padaugėjo
iki septynių. Dauguma parengtų teisės aktų buvo susiję su Jaunimo programos konkurso
įgyvendinimu. Vertinamuoju laikotarpiu13 buvo tvirtinamas Šilutės savivaldybės strateginis
veiklos planas, kuriame tiesiogiai ir netiesiogiai reguliuojami jaunimo politikos klausimai. JRK
taip pat turėjo galimybę prisidėti prie šio dokumento rengimo. JRK (tradiciškai) taip pat
rengia jai koordinuoti pavestų programų projektus.
JRK inicijuoja ir rengia praktiškai visus jaunimo / sporto veiklos srities dokumentus, kadangi
kiekvienas savivaldybės specialistas (JRK - ne išimtis) yra atsakingas už savo srities
dokumentų rengimą ir inicijavimą. Įprasta, kad vyksta dokumentų projektų aptarimas,
svarstymas savivaldybės administracijoje su tiesioginiais vadovais ir sritį kuruojančiu

13

Vertinamas laikotarpis apima 2008-2011 m.
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vicemeru. Sprendimų priėmimas – komandinio darbo rezultatas, įtraukiantis ir kitų
savivaldybės administracijos poskyrių darbuotojus.
Pasiūlymų teikimas yra ne vienintelis kanalas, kuriuo naudodamasi JRK yra išklausoma ir gali
daryti įtaką savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos turiniui: JRK dalyvauja Narkotinių
ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės komisijoje, taip pat
bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos tarnyba bei Švietimo skyriumi (rengiant akciją
„Gegužė be smurto prieš vaikus“). Kitos komisijos ar darbo grupės, kuriose dalyvauja JRK:
 „Lietuvininkų vilties“ premijos komitetas;
 Sporto taryba;
 Sporto NVO projektų atrankos komisija;
 Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba.
Kiekvienais metais JRK yra tiesiogiai atsakinga už jaunimo projektų atrankos komisijų darbo
organizavimą: JRK tenka organizuoti jaunimo projektų svarstymą, detalių sąmatų surinkimą,
sprendimo projekto rengimą ir kitą Jaunimo programos konkurso parengiamąją veiklą.
Pastebėtina, kad tiek 2009 m., tiek 2010 m. jaunimo programos koordinavimas užėmė gana
didelę JRK veiklos dalį. Jaunimo programai iš rajono biudžeto 2009 m. buvo skirta 30000 litų,
finansuota 11 projektų (iš jų vienas teikėjas atsisakė įgyvendinti projektą). Lyginant su 2008
m. ir dar ankstesniais metais, pasak JRK, 2009 m. teikiamų projektų veiklos išliko tęstinės.
2010 m. iš Savivaldybės biudžeto Jaunimo programai buvo skirta 20000 litų, finansuota 10
projektų. Vykdyti projektai buvo platesnės apimties nei ankstesni, įtraukiantys daugiau
asmenų. Dera paminėti Jaunimo edukacinio centro veiklą ir 2009 m. įgyvendintą nacionalinį
projektą „Jaunimas jungia kartas“, kuriame dalyvavo 12 Lietuvos savivaldybių. Šį projektą
finansavo (skyrė 39 tūkst. litų) Lietuvos jaunimo turizmo centras. Planuota, kad tai bus
tęstinis projektas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad JRK nėra įtraukiama į tas savivaldybės komisijas ir darbo
grupes, kurios turi esminį poveikį sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose
viešosios politikos srityse (pvz., švietimo, socialinės politikos, užimtumo ir būsto, ir pan.),
todėl neturi galimybės daryti įtakos tokių sprendimų, reikalingų savivaldybės jaunimo
situacijai pakeisti, priėmimu.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, 2011 m. jaunimo reikalų koordinatorė kuravo šiuos
projektus:
 akcija „Mano medis“. Medelių sodinimas;
 „Lietuvininkų vilties“ premija (10-11 mėn.);
 viktorina „Pažink savo kraštą Mažąją Lietuvą“;
 Žemaitijos regiono jaunimo stovykla;
 projektuojanti stovykla Rumšiškių dvaro akademijoj;
 Klaipėdos apskrities jaunimo reikalų koordinatorių ir Jaunimo reikalų departamento
seminarai Jaunimo politikos klausimais;
 tarptautinis festivalis „12-oji Europos jaunimo kultūros savaitė 2008“.
Pastebėtina, kad per pastaruosius metus JRK tik kartą buvo kvalifikacijos kėlimo kursuose
(anglų kalbos) ir jaučia poreikį kelti savo kvalifikaciją. Tačiau, kaip pastebi pati JRK, dauguma
su jaunimo politika susijusių tarptautinių mokymų ir seminarų yra skirta asmenims iki 35 m.,
apribojant galimybes dalyvauti vyresniems.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, neabejotinas privalumas yra tai, kad Šilutės savivaldybės JRK yra tiesiogiai
pavaldi tik administracijos direktoriui ir yra nepriskirta jokiam savivaldybės
padaliniui. Savivaldybės administracijoje JRK papildomai yra atsakinga ir už sportinę
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veiklą, todėl jaunimo politikos įgyvendinimui turi galimybę skirti apie 50 proc. savo
darbo laiko. Patvirtinti JRK pareigybės nuostatai, suformuluotos penkių metų
trukmės veiklos kryptys, teikiamos metinės ataskaitos;
antra, su aukščiausiais savivaldybės pareigūnais JRK turi galimybę dirbti tiesiogiai,
tačiau nėra daug duomenų, ar JRK veikla (išskyrus teisės aktų rengimą) pakankamai
koordinuojama su kitų savivaldybės padalinių veikla. Šiuo metu visa atsakomybė už
jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rezultatus perkeliama JRK. Prie
jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat netiesiogiai prisideda dar 7 savivaldybės
administracijos darbuotojai;
trečia, pastaruoju metu JRK atlieka ne tik jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją,
bet ir koordinuoja (ar įgyvendina) jaunimui skirtus projektus;
ketvirta, JRK turėtų būti sudarytos geresnės galimybės kelti savo kvalifikaciją.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 1
Metodikos indikatorių.
3 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
ir įgyvendinimui
per teisinius ir institucinius mechanizmus
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Lyginant su kitomis
Nėra patvirtinta
Reikėtų apsvarstyti, ar
planavimo
savivaldybėmis, aiškiai jaunimo politikos
savivaldybėje būtina
dokumentai,
reglamentuota
strategija. Planavimo
jaunimo politikos
reglamentuojantys
jaunimo politika,
dokumentuose
strategija, ar esamų
jaunimo politikos
patvirtinta jaunimo
neišskiriamos
planavimo dokumentų
formavimą ir
politikos koncepcija,
prioritetinės jaunimo
pakanka.
įgyvendinimą
kasmet tvirtinamos
grupės, joms skirtos
Sistemingai tiriant ir
jaunimo programos,
specifinės priemonės.
vertinant jaunimo
skirtos jaunimo
situaciją, analizės
projektams finansuoti,
pagrindu dera išskirti
JRK pareiginė
prioritetines jaunimo
instrukcija, teikiamos
grupes, joms numatyti
veiklos ataskaitos,
specifines priemones.
kelių metų veiklos
gairės.
Savivaldybės
Savivaldybėje nėra
Nesudaryta ir neveikia
Reikėtų dėti pastangas,
institucijos, įstaigos ir dažnos JRK kaitos.
JRT, dėl to yra susidaręs kad būtų patvirtinta
valstybės tarnautojai,
ir teisinis neaiškumas
nauja JRT ir jos veiklos
atsakingi už jaunimo
dėl Jaunimo politikos
nuostatai.
politikos
koncepcijos
Siekti, kad JRT lygioms
įgyvendinimą
įgyvendinimo.
dalimis būtų
atstovaujama jaunimo ir
administracijos atstovų
nuomonė (pariteto
principas). Numatyti
metinį JRT veiklos planą.
Jaunimo reikalų
Sudarytos geros JRK
JRK pareigybės
JRK galimybės inicijuoti
koordinatoriaus
darbo sąlygos,
aprašymas Pavyzdinį
struktūrinius pokyčius
darbo sąlygos
galimybės iniciatyvai.
savivaldybės jaunimo
jaunimo politikoje
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Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
ir įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
per teisinius ir institucinius mechanizmus
Stipriosios sritys
Dėl tiesioginio
pavaldumo
administracijos
direktoriui JRK turi
galimybę greitai ir
efektyviai teikti
pasiūlymus ir priimti
sprendimus.
JRK atlieka ne tik
jaunimo politikos
įgyvendinimo funkciją,
bet ir įgyvendina
atskirus projektus,
skirtus jaunimui.
JRK rengia veiklos
gaires ir veiklos
ataskaitas; metų
veikla vertinama.
Rengiami metiniai JRK
veiklos planai.
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Tobulintinos sritys
reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymą
atitinka iš dalies. JRK
veiklos koordinavimas
su kitais struktūriniais
savivaldybės
administracijos
padaliniais nėra detaliai
apibrėžtas.
JRK nedalyvauja
rengiant strateginius
savivaldybės veikos
dokumentus.
Šiuo metu visa
atsakomybė už jaunimo
politikos formavimo ir
įgyvendinimo rezultatus
perkeliama JRK.

Rekomendacijos
tiesiogiai susiję su
prioritetu, teikiamu
jaunimo politikos
įgyvendinimui
savivaldybėje.
Siektinus JRK veiklos
rezultatus bei
priemones galėtų
numatyti ne pati JRK,
kaip yra dabar, o
Jaunimo reikalų taryba.
Stiprinant JRT veiklą,
stiprėtų ir JRK
galimybės.

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 dalyvauti14. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje
sudarytos sąlygos užtikrinti visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remti jaunimo organizacijas
bei kokia yra tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro
kelios 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
Šilutės rajono savivaldybėje veikia 21 vietos bendruomenė. Taip pat yra įsteigta Šilutės
rajono asociacija vietos veiklos grupė „Lamatos žemė“, kurią sudaro vietos bendruomenių
atstovai, verslininkai, Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir rajono tarybos deleguoti
atstovai.
Kaip ir daugelyje kaimo savivaldybių, didžioji dalis jaunimo veiklos yra koncentruota
savivaldybės administraciniame centre – Šiutės mieste. Dėl šios priežasties jaunimo
aktyvumas nuo centro nutolusiose vietovėse yra itin mažas. Kelios jaunimo organizacijos
siekia kuo labiau aktyvinti vietos bendruomenes, kurios į savo veiklas įtrauktų ir vietos
jaunimą. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimui sudaromos sąlygos dalyvauti
vietos bendruomenių savivaldoje, tačiau detalūs duomenys apie jaunimo dalyvavimą
savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją vertintojams nebuvo suteikti.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje
Pasak JRK, viena aktyviausių su jaunimu dirbančių organizacijų yra asociacija Jaunimo
edukacinis centras (JEC) – vykdo ne tik vietos, bet ir nacionalinius projektus.
JEC veiklos tikslas – jauno žmogaus organizacinių gebėjimų stiprinimas ir bendradarbiavimo
plėtra su kitomis jaunimo ir bendruomenių organizacijomis rajone, regione, šalyje. JEC laikosi

14

„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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nuostatos, kad kultūringai veikiantis jaunas žmogus gali / moka įsivardinti siekius,
asmeninius tikslus ir juos viešai aptarinėti bei derinti su kintančia aplinka, nusimatyti savo
profesines perspektyvas ir tuo įsipareigoti šeimai, bendruomenei, Lietuvai. JEC siekia kurti
saugią aplinką jaunimo veikimui, skatinti savivaldos jaunimo bendruomenėje formavimąsi.
Kitos su jaunimu dirbančios įstaigos ir organizacijos yra:
 Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras;
 Šilutės meno mokykla;
 savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės dienos paslaugų centras;
 Šilutės rajono asociacija vietos veiklos grupė „Lamatos žemė“;
 Šilutės kultūros ir pramogų centras;
 VšĮ „Šilutės sportas“.
Jaunimui yra sudarytos sąlygos dalyvauti visų išvardintų organizacijų savivaldoje, tačiau
nedažnoje iš jų jaunimas yra pakankamai aktyvus – visos organizacijos dirba su jaunimu,
tačiau tik dalies organizacijų savivaldos branduolį sudaro jaunesni nei 29 metų asmenys.

3.3 Jaunimo veikla
Šilutės rajono savivaldybėje daugiau ar mažiau aktyviai veikia apie 15 jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų. Vis dėlto, nors Šilutės rajone apie 20 proc. gyventojų sudaro jauni
asmenys, tik labai maža jo dalis yra motyvuoti ir organizuoti bei dalyvaujantys jaunimo ir
jaunimui skirtose veiklose. Remiantis savivaldybės internetinėje svetainėje15 pateiktais, 4
lentelėje pristatomos Šilutės rajono savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos.
4 lentelė. Šilutės rajono jaunimo organizacijos.
Organizacija
Veiklos tikslas
Juknaičių jaunimo
Organizuoti jaunimo užimtumo ir profesinio orientavimo veiklą.
klubas
Padėti pagalbos prašantiems seniems, sergantiems,
skurstantiems, neįgaliems vietos žmonėms spręsti buitines
problemas. Dalyvauti bendruomenės narių žalingų įpročių
prevencijos programoje. Integruotis į šviečiamąją, kultūrinę,
aplinkosauginę, sportinę bendruomenės veiklą.
Šilutės evangelikų
n. d.
liuteronų bažnyčios
jaunimo grupė
Šilutės jaunimo
Organizuoti įvairius kultūrinius renginius, studijas. Surasti
saviraiškos centras
partnerius jaunimo studijų ir saviraiškos mainams. Analizuoti
Evangelikų baptistų
jaunimo situaciją, raginti valdžias spręsti aktualias jaunimo
bažnyčia
ugdymo problemas.
Šilutės jaunimo šokių
Skatinti išraiškos laisvę, lavinti improvizacinę vaizduotę ir
klubas „Žvaigždūnė“
fantaziją. Lavinti meninius gabumus, sceninius gebėjimus.
Suteikti galimybę naudingai ir įdomiai praleisti laisvalaikį.
Šilutės rajono vokiečių
Ieškoti kontaktų su Lietuvoje ir užsienyje gyvenančiu vokiečių
kilmės gyventojų
kilmės jaunimu, įtraukti juos į bendrijos veiklą. Vykdyti
bendrija „Heide
šviečiamąją ir labdaringą veiklą, statyti spektaklius, rengti
jaunimas“
seminarus, koncertus, vykdyti kitus įvairius kultūrinius mainus.
Šilutės skautų tuntas
Auklėti jaunimą dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais ir
naudingais Tėvynei bei pasaulio bendruomenei piliečiais. Ruošti
atsakingą ir kūrybingą nepriklausomos Lietuvos jaunąją kartą.

15

http://silute.kryptis.lt/main.php?parent=194&module=478&id=111

19

Organizacija

Šilutės sportinių šokių
klubas „Lūgnė“

Šilutės sporto klubas
„Atėnė“

Šilutės fotografų klubas

Veiklos tikslas
Organizuoti jaunimo laisvalaikį, skatinti jaunimo organizacijų
bendradarbiavimą.
Populiarinti sportinius šokius Šilutės rajone. Reprezentuoti
Šilutę. Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui įgyti elementarius
šokio pagrindus, ugdyti savo sugebėjimus. Kaupti lėšas
konkursams Šilutėje organizuoti bei šokėjams dalyvauti šalies ir
tarptautiniuose konkursuose.
Populiarinti aerobiką, ugdyti ir lavinti šios sporto šakos mėgėjus.
Reprezentuoti Pamarį Lietuvoje ir užsienyje, tęsti rajono
sportines tradicijas. Sudaryti sąlygas užsiiminėti sveikatingumo
grupėse aerobika įvairaus amžiaus žmonėms. Organizuoti
įvairaus pobūdžio sportinę veiklą aerobikai ir sveikam gyvenimo
būdui populiarinti. Dalyvauti rajoninėse, respublikinėse ir
tarptautinėse varžybose, čempionatuose, pirmenybėse
Vienyti fotografijos ir video menu besidominčius asmenis,
siekiančius savo turimomis žiniomis ir gebėjimais pasidalinti su
kitais, propaguoti fotografiją ir videomeną visuomenėje,
prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo proceso, jaunimo
estetinio ir kūrybinio auklėjimo.
Organizuoti mokymus, stovyklas, rūpintis jaunimo tautiniu,
patriotiniu ugdymu.

Klaipėdos apskrities
jūros šaulių 3-iosios
rinktinės Šilutės šaulių
8-osios kuopos jaunieji
šauliai
Jaunimo organizacijos
Įtraukti Šilutės rajono jaunimą į aktyvią politinę ir visuomeninę
„Darbas“ Šilutės skyrius veiklą.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės internetiniame tinklalapyje pateiktais
duomenimis
Savivaldybėje taip pat veikia 3 neformalios jaunimo grupės:
 Šilutės 1 gimnazijos mokinių savivalda „Savi“;
 Ramučių bendruomenės „Navata“ jaunimo grupė;
 Šilutės 1 gimnazijos teatro studija „Dryžuotas šalikas“.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos bei įstaigos kasmet gyvendina įvairius
jaunimui skirtus projektus. 2011 m. įgyvendintų projektų sąrašas pateikiamas 5 lentelėje
5 lentelė. 2011 m. Šilutės rajono savivaldybėje įgyvendinti jaunimui skirti projektai
Organizacija
Projektas
Automobilių sporto klubas
„Pasirengimas, organizavimas ir dalyvavimas
„Vilkyčiai“
Lietuvos automobilių kroso, ralio kroso
čempionatuose, skirtuose Šilutės miesto 500 m.
jubiliejui paminėti“
Vainuto jaunimo klubas
„Lai širdis dainuoja“
„Saulėtekis“
Šilutės vaikų ir jaunimo šokių
„Vandens šokis“
klubas „Žvaigždūnė“
Senųjų kaimo tradicijų centras
„Su daina ir žodžiu per pamario kraštą“
Šilutės kultūros ir pramogų centras „Viktorina „Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą“
Šilutės kultūros ir pramogų centras Vokalinė instrumentinė jaunimo muzikos grupė
„Karčemėlė“
Šilutės pirmoji gimnazija
„Mano miestui“
Šilutės šaulių 8-oji kuopa
„Per aktyvų jaunimą į kultūringą bendruomenę“
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Organizacija
Šilutės turizmo ir paslaugų verslo
mokykla
Jaunimo edukacinis centras
Šilutės r. vaikų meno mokykla

Projektas
„Pašmekiuokim ir pašpaceruokim“
„Meistriškumo paslaptys“
„Garsais ir spalvomis sutinkame Šilutės 500 m.
jubiliejų“
„Jaunimas – bendruomenei“
„Tau, gimtine, mūsų dainos – 2011“
„Esu šilutiškis ir tuo didžiuojuosi“

Usėnų seniūnijos bendruomenė
Švėkšnos „Saulės“ gimnazija
Šilutės Pamario pagrindinė
mokykla
Šilutės Vydūno gimnazija
„Skiautinys mano miestui“
Šilutės rajono savivaldybės F.
„Penki veiksmai miesto gimtadieniui“
Bajoraičio viešoji biblioteka
Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės internetinis tinklalapis16.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad organizacijų vykdomi projektai yra daugiausia susiję su
kultūrine veikla ir užimtumu per kūrybinę veiklą. Remiantis JRK pateikta informacija galima
teigti, kad daugumos jaunimo organizacijų vykdomi projektai įtraukia ne tik tikslinę grupę –
jaunimą, bet daug platesnę grupę – miestelio ar kaimo bendruomenę. Kitas jaunimo
programai finansuoti teikiamiems projektams būdingi požymiai – jie dažniausiai būna
tęstinės veiklos, arba įgyvendinamos jau tradicija tapusios idėjos.
Kai kurios organizacijos, pavyzdžiui, Jaunimo edukacinis centras, ne tik vykdė aktyvią veiklą
rajone, bet 2009 m. įgyvendinto anksčiau minėtą nacionalinį projektą „Jaunimas jungia
kartas“, kuriame dalyvavo 12 Lietuvos savivaldybių. Projektas susilaukė labai gerų įvertinimų
tiek iš dalyvių, tiek iš žiūrovų.
Taigi, galima teigti, kad savivaldybėje yra pakankamai jaunimo organizacijų, tačiau jų veikla
yra vystoma nevienodai. Aktyviausiai veikia tos organizacijos, kurios gauna finansavimą
nacionaliniu lygiu. Kitoms organizacijoms išsilaikyti ir būti aktyvioms yra sudėtinga. Kai
kuriais atvejais trūksta ne tik finansavimo, bet ir motyvacijos. Daugumos jaunimo
organizacijų ir neformalių jaunimo grupių veikla yra susijusi su konkrečių renginių
organizavimu ar (kaip buvo patvirtinta ir 2010 m. jaunimo programos nuostatose) su
konkrečia proga – Šilutės 500 metų jubiliejumi. Didesnė dalis organizacijų savo veiklą vykdo
tik tada, kai gauna pinigų tam tikriems projektams įgyvendinti.
Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje kol kas yra gana ribotas. Pasak JRK,
organizuoto jaunimo savivaldybėje yra vos 5 proc. Pagrindinė problema – suaugusių jaunimo
lyderių, galinčių ir gebančių burti ir motyvuoti jaunus žmones, ir jaunimo darbuotojų,
pastoviai gyvenančių ir dirbančių rajone, stoka. Taip pat ir finansinė padėtis lemia palyginti
menką domėjimąsi veikla nevyriausybiniame sektoriuje - darbas jame yra savanoriškas.
Didžioji dalis rajono jaunų žmonių yra mokyklinio amžiaus. Šio amžiaus grupėje jauni žmonės
labiausiai yra suinteresuoti mokymosi procesu. Baigęs vidurinį mokslą jaunimas išvyksta
studijuoti, dirbti. Vyresnio amžiaus jauni žmonės didžiąją laiko dalį skiria darbui, buičiai,
asmeniniam gyvenimui, šeimos kūrimui. JRK pastebi, kad jaunimas pageidauja pramogos
kaip rezultato - nenori pats inicijuoti ir kurti, bet mielai renkasi pasyvaus vartotojo ir
stebėtojo poziciją.
Remiantis apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, galima teigti, kad Šilutės
rajone yra nepakankamai informacijos apie galimybes dalyvauti jaunimo veikloje. 40 proc.

16

Čia ir toliau - http://silute.kryptis.lt/main.php
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apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų teigė, kad jie nežino ar negali atsakyti apie
tokios veiklos pakankamumą (5 pav.). Tokia pat dalis apklaustųjų nurodė, kad savivaldybėje
jaunimo veiklos trūksta. Vos 20 proc. respondentų manė, kad jaunimo veiklos yra daug.
5 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite VIENĄ teisingą atsakymą. N=5
N/N

Tokios veiklos labai mažai

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti veikloje

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo turi
galimybes dalyvauti šioje veikloje
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Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad tik patys aktyviausi, jaunimo
ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje dalyvaujantys jaunuoliai yra susipažinę su
visomis esamomis galimybėmis. Organizacijų atstovai, atsakydami į klausimą, ar naudojasi
savivaldybės surinkta ir sisteminama informacija apie jaunimą, pasiskirstė tolygiai – pusė ja
naudojasi, pusė nežinojo, kad tokių duomenų esama.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo
įstaigose, vaikų globos namuose
Remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, Šilutės
savivaldybėje veikia 33 formaliojo švietimo įstaigos ir trys neformaliojo ugdymo įstaigos.
Bendrojo lavinimo mokyklose veikia mokyklų tarybos, kuriose mažiausiai vienas narys yra
mokinys.
Taip pat mokyklose veikia ir mokinių tarybos, atstovaujančios mokinių interesus, sprendžiant
kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojančios renginius mokyklos bendruomenei,
rengiančios jaunimo projektus, skatinančios kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių taryba –
mokyklos tarybos sudedamoji dalis.
6 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
Įstaigų
Įstaigos tipas
savivalda / jaunimas dalyvauja
skaičius
savivaldoje, skaičius
Formalaus švietimo įstaigos
33
18
- Gimnazijos
4
4
- Vidurinės mokyklos
2
2
- Pagrindinės mokyklos
12
12
- Pradinės mokyklos / mokyklos darželiai
3
0
- Darželiai-lopšeliai
12
0
Globos įstaigos
1
1
Organizacijos, teikiančios neformalaus
2
0
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Įstaigų
skaičius

Įstaigos tipas

Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
savivalda / jaunimas dalyvauja
savivaldoje, skaičius

švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Šilutės pirmojoje gimnazijoje taip pat veikia net dvi jaunimo organizacijos: moksleivių
savivalda „Savi“ ir teatro studija „Dryžuotas šalikas“.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Kaip buvo įvardinta 2 skyriuje, Šilutės rajone yra sudarytos sąlygos jaunimui dalyvauti
formuojant ir įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką. Visgi, nuo 2009 m. de jure neveikia
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, kuri turėtų deleguoti pusę JRT narių. Todėl
galima teigti, kad jaunimo dalyvavimas įgyvendinant jaunimo politiką yra susilpnėjęs. Nors
savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri, tačiau vos ketvirtadalis jaunimo organizacijų
atstovų teigia juose dalyvaujantys, kai sprendžiami su jaunimu susiję klausimai. Visgi,
remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimo atstovai dalyvavo visuose posėdžiuose, kai
buvo sprendžiami su jais susiję klausimai.
Jauniausias Šilutės rajono tarybos narys yra 1980-05-26 gimęs Lietuvos darbo partijos
atstovas, Darius Soščenka. Tačiau, remiantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų
įstatymo 2 str. nuostata, jis jau nėra priskirtinas jaunimui. Antras jauniausias savivaldybės
tarybos narys yra gimęs 1972 m.
Taigi, savivaldos veikloje (aukščiausiu lygmeniu) jaunimas, priklausantis politinėms partijoms
ar organizacijoms nedalyvauja. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sudėtyje esančių asmenų
amžiaus vidurkis siekia beveik 60 metų. Mažai tikėtina, kad tokios sudėties taryba išskirtinį
dėmesį skirtų jaunimo politikai ar jaunimo problemoms. Turimais duomenis, Šilutės rajone
veikia tik viena politinė jaunimo organizacija – tai jaunimo organizacija „Darbas”.
Atsakydami į klausimą, kokiais būdais jaunimo organizacijos bendradarbiauja su savivaldybės
JRK, 40 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų pažymėjo, kad teikia
įvairią informaciją, mažesnė dalis – kad nebendradarbiauja (6 pav.).
6 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=5
Teikia pasiūlym us

Nebendradarbiauja

Įgyvendina projektus

Teikia inform aciją

Gauna informaciją
Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo
reikalų koordinatoriaus (-ės)
Kita
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Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
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40,00
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Dauguma apklausos respondentų nurodė, kad jaunimo bendradarbiavimas su savivaldybe
tapo intensyvesnis nuo 2008 m.: nuo tada savivaldybės administracija daugiau atsižvelgia į
jaunimo atstovų siūlymus dėl politikos veiklos tobulinimo, stengiasi įtraukti jaunimą priimant
su jaunimo veikla susijusius sprendimus (7 pav.). Dėl šių rodiklių savivaldybėje jaučiasi
teigiami požiūrio į jaunimo situaciją bei problemas pokyčiai.
7 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). N=5
Jaunimo bendradarbiavimas
su savivaldybe tapo
intensyvesnis nuo 2008 m.

Savivaldybėje jaučiasi
teigiami požiūrio į jaunimo
situaciją ir problemas
pokyčiai nuo 2008 m.

Savivaldybėje atsižvelgiama į
jaunimo atstovų siūlymus dėl
politikos/veiklos tobulinimo

Savivaldybė gerai įtraukia
jaunimą priimant sprendimus
dėl veiklos, susijusios su
jaunimu
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant surinktus duomenis, formuojama išvada, kad Šilutės rajono savivaldybės
jaunimo aktyvumas dalyvaujant vietos bendruomenių ir su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje yra mažas. Tuo tarpu jaunimas šiek tiek aktyviau įsitraukia į formaliojo švietimo
įstaigų savivaldą. Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
savivaldybėje yra menkas. Pagrindinės priežastys – neveikia Jaunimo reikalų taryba,
sustabdyta Šilutės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ veikla.
7 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
Nenustatyta.
Nerenkami
Reikėtų daugiau dėmesio skirti
dalyvavimas
duomenys apie
jaunimo įtraukimui į vietos
savivaldoje pagal
jaunimo dalyvavimą bendruomenių veiklą ir savivaldą.
gyvenamąją
vietos
Siūloma nuolat vykdyti jaunimo
teritoriją
bendruomenių
dalyvavimo bendruomenėse,
savivaldoje.
neformaliuose judėjimuose
analizę.
Jaunimo
Jaunimas dalyvauja Jaunimo
Daugiau dėmesio skirti jaunimo
dalyvavimas su
sporto organizacijų dalyvavimas su
motyvacijos didinimo, įtraukimo ir
jaunimu dirbančių veiklos
jaunimu dirbančių
pilietiškumo bei politiškumo
organizacijų
organizavime
organizacijų
ugdymo iniciatyvoms.
savivaldoje
savivaldoje yra
Daugiau dėmesio skirti jaunimo ir
nepakankamas.
žmonių galinčių dirbti su jaunimu
informavimui apie jaunimo veiklos
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Jaunimo
dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)

Jaunimo veikla

Jaunimo savivalda
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigose,
vaikų globos
namuose

Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

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

Tobulintinos sritys

Savivaldybėje
veikia keliolika
jaunimo
organizacijų ir
keletas neformalių
grupių ir keliolika
sporto klubų.
Per metus
įgyvendinama
palyginus nemažai
jaunimui skirtų
projektų.
Jaunimas turi
galimybes dalyvauti
formaliojo švietimo
įstaigų savivaldoje.

Jaunimo veiklos
galimybes mažina
socialinė situacija ir
motyvacijos stoka.
Trūksta suaugusiųjų,
galinčių dirbti su
jaunimu.

Iš esmės,
savivaldybės
administracija yra
palanki ir atvira
jaunimo
pasiūlymams. JRK
renka informaciją,
kurios pagrindu
taip pat gali būti
inicijuoti ir
svarstomi jaunimo
situacijos teigiami
pokyčiai.

Jaunimo politikai
aktualių sprendimų
priėmime dalyvauja
tik patys aktyviausi
jauni žmonės.
Tuo tarpu, net ir
ankstesnių
kadencijų JRT
galimybės yra
menkai
išnaudojamos –
jaunuoliai teikia
mažai pasiūlymų,
arba apskritai su JRK
nebendradarbiauja,
nesiekia gauti
informacijos iš JRK.

Mokinių savivaldos
paprastai apsiriboja
mokyklos renginių
organizavimu,
dažniausiai tik
formaliai dalyvauja
mokyklos tarybos
veikloje.
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Rekomendacijos
galimybes. Galbūt intensyviau
turėtų būti dirbama su
pedagogais.
Stiprinti ir kuo labiau įtraukti
jaunimo organizacijas, dirbti su
jaunimo ir visuomenės lyderiais,
juos geriau įtraukti į politikos
formavimą.
Savivaldybė / JRK galėtų vykdyti
bendrus projektus su Pedagogų
švietimo centru, skatinant juos
įsitraukti į dirbančių su jaunimu
organizacijų veiklą.

Didelis dėmesys turėtų būti
skiriamas jaunimo veiklos
efektyvinimui mokyklose.
Mokyklose galėtų būti
organizuojamos jaunimo
organizacijų mugės, savanoriškos
veiklos pristatymai, inicijuojamos
įvairios viešos pilietiškumo
ugdymo ir motyvacijos skatinimo
akcijos.
Atnaujinus „Apskritojo stalo“
veiklą ir pariteto principu
suformavus JRT, jaunimo atstovai
galėtų būti įtraukiami į
savivaldybės komitetų,
savivaldybės tarybos veiklą.
Savivaldybės internetinėje
svetainėje turėtų būti nuolat
atnaujinama informacija apie
galimybes jaunimui ir būsimus
renginius. Taip pat reikėtų
aktyviau bendradarbiauti su
žiniasklaida skleidžiant informaciją
apie jaunimo interesų atstovavimo
galimybes ir teikiamą naudą
jaunimui.

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

4.1 Finansinė parama
Remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, 2004-2011 m.
savivaldybės administracija finansavimą jaunimo projektams ir iniciatyvoms skyrė kiekvienais
metais. Nuo 2005 m. finansavimas jaunimui mažėjo. Labiausiai jaunimo politikos
įgyvendinimui skiriamų lėšų apimtys buvo sumažėjusios 2009-2011 m.. Pastebėtina, kad,
remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, 2009 m. už tą pačią
sumą buvo finansuojami 11 projektų (iš kurių vienas nebuvo įvykdytas), o 2011 m. – 17.
Šilutės savivaldybėje dažniausiai visi jaunimo projektai yra finansuojami iš dalies. Nuo 2008
m. nė vienas projektas nebuvo finansuotas pilnai.
8 lentelėje pateikiami duomenys apie iš savivaldybės biudžeto skirtas lėšas jaunimo
iniciatyvoms finansuoti 2004-2011 metais.
8 lentelė. Iš savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos jaunimo projektams
Metai
Jaunimo projektinei veiklai skirtos lėšos, Lt
2004
62774
2005
64700
2006
58430
2007
59800
2008
50000
2009
30000
2010
20000
2011
30000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
2007-2012 m. savivaldybės strateginiame veiklos plane numatyta, kad pagrindinis jaunimo
politikos įgyvendinimo tikslas - didinti jaunimo užimtumo galimybes, puoselėti savimonę,
pažinti savo krašto istoriją ir kultūrą, įamžinti reikšmingas vietoves ir asmenis, plėtoti
tarptautinius ryšius, skatinti jaunimo dialogą su kitomis užsienio savivaldybėmis. Tame
pačiame plane nurodyta, kad jaunimo programa turi įgyvendinti jaunimo veiklos gerinimo
uždavinį. Jam pasiekti numatomos tokios priemonės:
 neformalus tautinis- patriotinis jaunimo ugdymas.
 jaunimo iniciatyvų ir organizacijų bendradarbiavimo skatinimas, potencialo
stiprinimas.
 jaunimo meno kolektyvų programų rėmimas.
Tuo tarpu 2011 m. jaunimo programos konkurso nuostatose nurodoma, kad konkursu
siekiama skatinti jaunimo saviraišką, įtraukimą į visuomeninę veiklą, suteikti jauniems
žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas novatoriškas / netradicines idėjas.
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Pateikiami projektai turi įtraukti vietos bendruomenės narius ir teikti naudą bendruomenei,
kurioje iniciatyvos autoriai gyvena ir veikia.
Teigiamai vertintina ir jaunimo programos nuostata, konkurse leidžianti dalyvauti
neformalioms jaunimo grupėms. Iš esamos informacijos aišku, kad aktyviausios organizacijos
visada dalyvauja konkurse dėl savivaldybės finansavimo, o jų sėkmės galimybė siekia net 97
procentus.
Visgi, pripažįstant tikimybę, jog paramos sukurtais rezultatais naudojosi ir jauni žmonės, ,
pastaraisiais metais Šilutės rajono savivaldybės administracija daugiau dėmesio skyrė
(finansavimo apimties aspektu) sportui, o ne jaunimui. Remiantis JRK pateiktais duomenimis,
savivaldybės administracija per sporto prieinamumo ir kokybės gerinimo programą, sportui
plėtoti rajone 2009 m. skyrė 855 000 Lt:
 VšĮ “Šilutės sportui” skyrė 648 900 Lt
 VšĮ “Šilutės krepšiniui” – 103 500 Lt;
 rajono sporto klubų veiklai paremti – 102 600 Lt.
2010 m. savivaldybės administracija skyrė 734 000 Lt:
 VšĮ „Šilutės sportas“ – 570 000 Lt;
 VšĮ „Šilutės krepšinis“ – 120 000 Lt (iš jų 40 000 Lt iš savivaldybės administracijos
direktoriaus rezervo);
 NVO sporto klubų veiklai paremti skirta 44 000 Lt. Iš šių lėšų finansuota 14 jaunimui
skirtų projektų. Savivaldybėje yra apie 18 registruotų sporto klubų.
Be jaunimo programos ir jaunimo užimtumo skatinimo per įvairias sporto programas, Šilutės
rajono savivaldybės biudžete 2008-2010 m. buvo numatyta ir kitų lėšų, jaunimo veiklai ar su
jaunimu susijusiai veiklai finansuoti. JRK duomenimis papildomai finansuotos šios veiklos:
 2008 m. riedučių aikštelės įrengimas, sveikatos, viešųjų darbų programos bei vasaros
poilsis;
 2009 m. sveikatos, viešųjų darbų, vasaros poilsio programos;
 2010 m. viešųjų darbų, vaikų ir paauglių socializacijos, vasaros poilsio programos
Šilutės dienos paslaugų centre teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
paslaugos socialinės rizikos šeimose augantiems vaikam. Finansuotas socialinės
darbuotojos etatas darbui su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus
Šilutės mieste;
 2011 m. sveikatos, viešųjų darbų, vasaros poilsio programos, bendrafinansuoti
Šilutės rajono asociacijos vietos veiklos grupės „Lamatos žemė“ vietos plėtros
strategijos jaunimo projektai. Finansuotas socialinės darbuotojos etatas darbui su
socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus Šilutės mieste.
60 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad jų atstovaujama organizacija
nesinaudoja jokia savivaldybės teikiama parama (8 pav.). 20 proc. pažymėjo, kad naudojasi
savivaldybės skirtomis lėšomis įgyvendindami projektus bei įsigydami ar remontuodami
ilgalaikį turtą.
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8 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=5
Nesinaudojome jokia
parama
Lėšomis skirtomis
ilgalaikiam turtui įsigyti
ar remontuoti
Projektų finansavimu

Kita
Lėšomis,
padengiančiomis
įsisteigimo išlaidas
Lėšomis, skirtomis
padengti administravimo
išlaidas
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Organizacijų atstovai savivaldybės administracijos skiriamos finansinės paramos ir jų
organizacijos poreikių atitikimą vertino patenkinamai. Tik du apklausos respondentai
finansavimo sąlygų paprastumą ir nesudėtingumą vertino vidutiniškai, visi kiti – prastai (9
pav.).
9 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku,
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=5

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų
organizacijos poreikius

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

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

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Kaip jau buvo pastebėta 3 skyriuje, jaunimo organizacijos veiklą vykdo tada, kai gauna lėšų.
Todėl nenuostabu, kad apklausoje visi organizacijų atstovai nurodo, jog jiems labiausiai
trūksta savivaldybės administracijos finansinės paramos. Atkreiptinas dėmesys, jog beveik
pusė respondentų mano, kad trūksta ir patalpų.
JRK teigė, kad dauguma (per Jaunimo programą įgyvendinamų) projektų vadintini bendrais
savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektais. Tai patvirtina apklausa: bendros veiklos su
savivaldybe pasigenda vos penktadalis apklaustų jaunimo organizacijų atstovų.
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10 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų
proc. N=5
Lėšų

Patalpų

Bendrų veiklų

Informacijos

Kita

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Nors JRK nurodo, jog yra nuolat dirbama su vietos žiniasklaida, tačiau šis apklausos
rezultatas, taip pat kiti klausimai, susiję su jaunimo poreikiais, rodo, kad organizacijoms
trūksta informacijos tiek apie veiklos galimybes, tiek apie veiklos finansavimo galimybes.

4.2 Materialinė parama
JRK duomenimis, nuo 2008 m. nė viena jaunimo organizacija nesikreipė su prašymu skirti
patalpas jų veiklai. Be to, Šilutės savivaldybės administracija neatlygintinai suteikia patalpas
(vienas kabinetas Šilutės kultūros ir pramogų centre) visoms jaunimo organizacijoms ir
neformalioms jaunimo grupėms.
Savivaldybės administracija nėra perdavusi ilgalaikio turto jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms įstaigoms ir organizacijoms. Apie valstybės perduotą ilgalaikį turtą duomenų
nėra. Vertinant materialinius resursus su jaunimu susijusiai veiklai, atkreiptinas dėmesys,
kad Strateginiame veiklos plane yra numatytas veiksmas 2.2.3.6 - inicijuoti ir paremti
jaunimo užimtumo centro įkūrimą 2007-2008 m. Šio centro įkūrimo organizatoriai ir
vykdytojai turi būti savivaldybės administracija, darbo birža, kiti verslo partneriai. Visgi,
jaunimo užimtumo centro Šilutėje dar nėra. Iš dalies tokio centro funkcijas šiuo metu
atlieka Jaunimo edukacinis centras. Tačiau šio centro veikla neatitinka Jaunimo reikalų
departamento vykdomos atviro jaunimo centro politikos.

4.3 Kitokia parama
Kitokia parama jaunimo organizacijoms vadintinas JRK geranoriškumas, paslaugumas ir
entuziazmas. Vykdydama savo tiesiogines funkcijas, JRK jaunimo organizacijas taip pat remia
patarimais, geros praktikos pavyzdžiais ir konsultacijomis. JRK prisideda ir organizacijoms
mezgant tarptautinius ryšius.
Pusė organizacijų atstovų nurodė, kad lėšų vykdyti veiklai gauna rinkdamos nario mokestį ir
gaudamos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą. Nedidelę dalį lėšų jaunimo
organizacijos gauna iš labdaros ir paramos fondų bei teikdamos mokamas paslaugas (11
pav.).
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11 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=5
Iš organizacijos nario mokesčio
Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio
Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)
Iš organizacijos uždirbtų lėšų
Labdaros, paramos
Lietuvos fondų, kitų NVO
ES struktūrinės paramos fondų
Užsienio šalių fondų
Šalies valdžios institucijų
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:
 pirma, dėl ribotų finansinių galimybių savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo
veiklai pastaraisiais metais yra sumažėjusi, bet išlieka gana apibrėžta – ir toliau
pagrindiniu finansiniu instrumentu išlieka Jaunimo programa;
 antra, pastaruoju metu finansavimas jaunimo veiklai mažėjo, o jo poreikis ir
savivaldybei teikiamų projektų skaičius augo;
 trečia, savivaldybė turėtų finansuoti įvairesnes veiklas – ne tik kūrybinio užimtumo ir
sportinio aktyvumo skatinimą;
 ketvirta, derinant finansavimą jaunimo poreikiams ir rajono vykdomą sporto politiką
reikėtų kelti konkretesnius, su jaunimo užimtumu ir socializacija susijusius, tikslus.
9 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Parama
jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis jaunimo
(3 Metodikos
ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė
Savivaldybėje
Dėl ribotų finansinių
Savivaldybei reiktų gerinti
parama
kasmet planuojama galimybių savivaldybės
informaciją apie finansavimą ir
ir skiriama įvairi
parama jaunimo
paramos gavėjų gebėjimus, kad
finansinė parama
organizacijos ir
paraiškos neatrodytų tokios
jaunimo
projektams yra
sudėtingos, o patys projektai būtų
organizacijoms ir
sumenkusi. Vienas iš
kokybiškesni. Būtina diferencijuoti
projektams.
tobulintų dalykų –
finansinę paramą pagal tikslines
„nesusmulkinti“ paramos grupes: vietos bendruomenėms,
teikiamiems projektams, jaunimo organizacijoms ir
nes tada visi gauna po
neformalioms jaunimo grupėms ar
šiek tiek, bet nebūtinai
jaunimo klubams bei savivaldybės
pilnai įvykdo suplanuotą įsteigtoms organizacijoms.
veiklą.
Savivaldybė galėtų skirti didesnį
Beveik visi savivaldybės
dėmesį projektų įvairovei skatinti.
finansuojami projektai iš Taip pat reikėtų stiprinti jaunimo
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Parama
jaunimui
(3 Metodikos
indikatorius)

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

Materialinė
parama

Savivaldybė yra
neatlygintinai
skyrusi patalpas
organizacijoms ir
neformalioms
grupėms.

Kitokia
parama

JRK teikia
konsultacinę
pagalbą jaunimo
projektų
vykdytojams

Tobulintinos sritys
Jaunimo programos yra
skirti kūrybiniam
užimtumui.
Materialinės paramos
poreikis (pirmiausia
patalpų išlaikymui) yra
santykinai didelis, tačiau
pačios organizacijos tuo
menkai rūpinasi.
Yra senų nebaigtų
vykdyti projektų, kuriems
trūksta materialinės
bazės.
Jaunimo organizacijose
trūksta žinių ir
kompetencijų dalyvauti
nacionalinio ir
tarptautinio lygmens
projektuose.
Verslo parama jaunimui
dėl ekonominio
sunkmečio yra
sumenkusi.
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Rekomendacijos
įgūdžius projektų nacionaliniu ir
tarptautiniu lygmeniu rengimo
klausimais. Savivaldybė turėtų
imtis didesnės iniciatyvos
inicijuojant tokius projektus kartu
su jaunimu, juos mokant rengti
paraiškas, įsitraukiant į
nacionalinius ir tarptautinius
tinklus.
Savivaldybėje reikėtų skatinti
filantropinę paramą jaunimui.
Verslo įmonės ar žymesni asmenys
galėtų būti kviečiami prisidėti
įgyvendinant jaunimui skirtus
projektus, už tai skiriant tam tikrą
įvertinimą (įmonės vardu
pavadinta sporto aikštelė ar pan.);
arba įgyvendinant barterinius
mainus (už paramą jaunimo veiklai
jaunimo atstovai galėtų atlikti tam
tikras užduotis įmonėse).
Siekiant įvykdyti senus planus dėl
projektų susijusių su jaunimo
užimtumu, galbūt savivaldybė
galėtų į klausimo sprendimą
įtraukti ne tik Darbo biržos vietos
skyrių, bet ir ugdymo įstaigas.

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

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Šilutės rajono savivaldybės administracija
nevykdo jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei specialistų mokymų ir
konsultavimo poreikių tyrimų. Tuo tarpu jaunimo organizacijos teigia tiriančios jaunimo
mokymų poreikį (12 pav.). Visgi, remiantis apklausos duomenis, tyrimai nėra dažni, atliekami
vos keli.
12 pav. Ar tiriate jaunimo mokymo poreikius? Atsakymų proc. N=5

Šaltinis: Šilutės savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Remiantis interviu ir apklausos duomenimis, savivaldybėje trūksta neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklos. Vertinimo laikotarpiu savivaldybės administracija organizavo
mokymus, kurių sąrašas pateikiamas 10 lentelėje.
10 lentelė. Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
Metai
Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
2008
„Jaunimo organizacijų darbo organizavimo pagrindai“. 40 dalyvių, mokymokonsultavimo forma: stovykla-praktikumas.
2009
Projektas „Jaunimas jungia kartas“. Vykdytos veiklos: projektuojanti stovykla
ir savivaldos šventės organizavimas. 100 dalyvių iš 11 savivaldybių.
2010
Projektas „Šilutės seniūnijos jaunimo požiūriu“. 4 metodiniai seminarai 11
jaunų žmonių iš Šilutės r. seniūnijų.
2011
Projektas „Meistriškumo paslaptys“. Tikslinė grupė – projekto įgyvendinimo
savanoriai (30 dalyvių). Tematika: veiklos organizavimo metodiniai principai,

32

Metai

Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
sutarimai ir jų vykdymas, svetingumo pamokos (kraštiečių susitikimo
jaunimo indėlio į šventę organizavimo ypatumai). Pagrindinė konsultavimo
forma: bendruomeniniai ir specialistų pasitarimai.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Šilutės rajono savivaldybės administracija kasmet finansuoja po vieną jaunimo mokymo ar
konsultavimo projektą, tačiau, JRK manymu, tai neužtikrina mokymų prieinamumo ir
nepatenkina poreikio. Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybės interneto svetainėje
skelbiama apie vyksiančius regioninius mokymus, kuriuose gali dalyvauti ir Šilutės rajono
organizacijos. Remiantis tuo pačiu šaltiniu, bent viena jaunimo organizacija 2011 m. tokia
galimybe pasinaudojo.
Remiantis apklausos duomenimis, populiariausias jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje naudojamas neformalus ugdymo metodas yra mokymasis iš patirties,
taip pat gana dažnai taikomi grupiniai metodai (13 pav.). Mažiau populiarūs aktyvaus
dalyvavimo ir neformalaus bendravimo metodai.
13 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc. N=5

Šaltinis: Šilutės savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindinis asmuo, savivaldybėje dirbantis su jaunimu - JRK, kurios galimybės dalyvauti
projektinėje veikloje, pasidalinti jaunimo politikos naujovėmis, projektų paraiškų pateikimo
klausimais, projektų vykdymu, renginių organizavimo, darbo su jaunimu metodika ir pan. yra
pakankamos. Be JRK, mokymus vykdo dar dvi organizacijos, tai Jaunimo edukacinis centras ir
Juknaičių bendruomenė. Jaunimo edukacinis centras daugiausiai moko organizacinių įgūdžių:
veiklos programos parengimo principų, projektų parengimo ir administravimo, renginių
organizavimo, asmeninės profesinės karjeros projektavimo ir įgyvendinimo. Juknaičių
bendruomenė daugiausiai dėmesio skiria bendruomeninės veiklos įgūdžių tobulinimui,
savitvarkos pagrindų praktikai.
Pasak JRK, pagrindiniai jaunimo poreikiai neformaliam mokymui ir konsultavimui yra
minimalūs. Stinga motyvacijos imtis naudingos veiklos, atnešant naudą šeimai,
bendruomenei, gyvenamajai vietovei. Tikėtina, kad ateityje mokymų poreikis turėtų augti.
Neabejotinai su jaunimu dirba ir ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo dalyvavimas“ nurodytose
organizacijose bei kai kuriose švietimo įstaigose dirbantys asmenys. Vis dėlto, aukštos
kvalifikacijos specialistų, dirbančių su jaunimu, savivaldybėje trūksta. Viena iš trūkumo
priežasčių yra tokių asmenų motyvacijos stoka.
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5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
JRK ir didžioji dalis apklausos respondentų manė, kad neformalaus ugdymo jaunimui
savivaldybėje pakanka, bet pripažino, kad neformalaus ugdymo ir mokymo renginiai yra
prieinami ne visiems – stinga lėšų atvykti, trukdo susisiekimo problemos ar susiklostančios
gamtinės sąlygos Šilutės rajone (14 pav.).
14 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=5

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
11 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 4 Metodikos indikatorių.
11 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
neformalus
ugdymas,
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
jaunimo mokymai
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
ir konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai Savivaldybė bent kartą Jaunimo neformalaus
Atsižvelgiant į ribotas
ir konsultavimas
per metus organizuoja ugdymo ir švietimo
finansines savivaldybės
ir finansuoja
poreikiai savivaldybėje
galimybes, neformaliam
neformalaus ugdymo
nėra pakankamai
švietimui turėtų būti
renginį.
patenkinami.
išnaudojamos nacionalinio
Viešai skelbiama apie
projektinio finansavimo
galimybes
galimybės, potencialiai
organizacijoms
jungiantis su kitomis
dalyvauti mokymuose.
savivaldybėmis.
Turėtų būti sistemingai
tiriami jaunimo mokymo ir
ugdymo poreikiai.
Asmenys,
Su jaunimu aktyviai
Savivaldybėje nėra
Savivaldybė turėtų skirti
dirbantys su
dirba JRK.
nuosekliai vykdomi
dėmesio asmenims,
jaunimu
Dar dvi
regiono lygmens
dirbantiems su jaunimu ir
nevyriausybinės
jaunimo neformalaus
atokesniuose regiono
organizacijos
mokymo poreikių
miesteliuose, kaimuose;
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Jaunimo
neformalus
ugdymas,
jaunimo mokymai
ir konsultavimas
(4 Metodikos
indikatorius)

Jaunimo
neformalaus
ugdymo padėtis

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

Stipriosios sritys
savivaldybėje vykdo
neformalaus ugdymo
ir švietimo veiklas.

Tobulintinos sritys
tyrimai.

Yra pavienės
neformalaus ugdymo
veiklos ir projektai.

Atitikimas poreikiams
šiuo metu yra žemas
(trūksta neformalaus
ugdymo veiklų,
savivaldybė menkai tiria
poreikius).
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Rekomendacijos
šiuos asmenis identifikuoti,
juos burti, mokyti, inicijuoti
juos vienijančius ir su jų
veikla susijusius projektus.
Įgyvendinti aukščiau
aprašytas rekomendacijas.
Siekti didinti asmenų
dirbančių su jaunimo
motyvaciją.

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

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas apie savo veiklą savivaldybės administracija
informuoja savivaldybės interneto puslapyje, specialiai jaunimui skirtoje skiltyje. Informacija
taip pat skleidžiama elektroniniu paštu, per įvairius renginius, JRK skelbia informaciją
spaudoje ir per neformalius kanalus. Savivaldybėje įgyvendinant jaunimo politiką,
stengiamasi kuo intensyviau bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis ar jų atstovais,
todėl savivaldybės administracija (konkrečiai – JRK) apie jaunimo klausimų svarstymą
informuoja visas, savivaldybėje veikiančias, jaunimo organizacijas ir su jaunimu dirbančias
savivaldybės institucijas. 12 lentelėje galima matyti, kiek per 2008 – 2011 m. laikotarpį
savivaldybėje vykdyta diskusijų (su jaunimo atstovais) įvairiomis jaunimo politikos
įgyvendinimo temomis bei kiek jaunų žmonių jose dalyvavo.
12 lentelė. Savivaldybės administracijos organizuotos diskusijos jaunimui aktualiomis
temomis 2008-2011 m.
Jaunuolių, dalyvavusių
Metai
Diskusijų pobūdis
diskusijose skaičius
2008
Seminaras apie šalies ir tarptautinius renginius,
10
kuriems jaunimo delegacijų atstovai rengėsi mažose
diskusijų grupėse.
Diskusija dėl riedučių aikštelės.
2009
ES garbės vėliavos įteikimo iškilmingas Šilutės r. sav.
10
tarybos posėdis
2010
1-oji Baltijos jaunimo tarybos konferencija (Švedija)
5
2011
1-asis Lietuvos kaimo jaunimo kongresas
10
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Remiantis JRK duomenimis, Šilutės rajono savivaldybėje jaunimo informuotumo tyrimai kol
kas nėra vykdomi, tačiau apie jaunimo veiklą skelbiamos informacijos kiekis poreikius
tenkina. Nors nėra leidžiama jaunimui skirtų leidinių, vietos laikraščiai turi jaunimui skirtus
puslapius. Informacijos šaltinių analizė leidžia teigti, kad reikiamą informaciją galima rasti
interneto svetainėje http://silute.kryptis.lt/main.php.
Deja, tokio požiūrio nepatvirtina jaunimo organizacijų apklausa: 80 proc. respondentų
nurodė, kad informacijos iš savivaldybės negauna (15 pav.). Tokia situacija susidaro
tikriausiai dėl to, kad ne visos tikslinės grupės gauna JRK teikiamą informaciją arba nežino,
kur tą informaciją gauti.
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15 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Pasirinkite visus tinkamus variantus. Atsakymų proc. N=5

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės informacijos srautą dauguma respondentų vadino mažu, o informacijos
išsamumą vertino vidutiniškai (16 pav.).
16 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=5

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Respondentų nuomone, labiausiai trūksta informacijos apie projektų finansavimą, taip pat
galėtų būti daugiau naujienų apie savivaldybės administracijos įgyvendinamus, jaunimui
skirtus, projektus ir jaunimui aktualius renginius.
Visi respondentai nurodė, kad jų atstovaujamoms organizacijoms patogiausias būdas gauti
informaciją yra savivaldybės interneto svetainė. Be to, 80 proc. apklausos dalyvių informaciją
norėtų gauti ir el. paštu iš savivaldybės JRK arba dominančią informaciją rasti vietos
spaudoje.
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7 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų proc.
N=5

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimui trūksta informacijos apie veiklos
galimybes. Visgi, galima daryti prielaidą, kad dauguma jaunuolių patys nėra aktyvūs ir ne itin
ieško informacijos – savivaldybės interneto svetainėje yra pateikta gana nemažai
informacijos apie savivaldybėje veikiančias organizacijas, nurodant organizacijos
kontaktinius duomenis. Taip pat pateikiama informacija apie įvairius renginius, vykstančius
mokymus ar kitas su jaunimu susijusias veiklas.
Remiantis apklausos duomenimis jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos apie
jaunimo veiklos galimybes jaunuolius dažniausiai informuoja elektroniniu paštu, taip pat
savo interneto svetainėse (18 pav.). Šiek tiek mažiau – neformaliais kanalais, plakatais ir
skrajutėmis bei vietos spaudoje. Tačiau nei vienas respondentas nenurodė apie savo veiklą
informuojantis kitose, savivaldybės jaunimui skirtose, svetainėse.
18 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? N=5

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
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6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Vietinės žiniasklaidos reikšmę jaunimui jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
apklausos respondentai įvertino prasčiau nei vidutiniškai (19 pav.). Anot jų, vietinė spauda
jaunimo tematikos nepristato visapusiškai ir neanalizuoja jaunimo problemų, nors, kaip
minėta, dauguma vietinių laikraščių turi jaunimui skirtus puslapius ar rubrikas.
19 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5,
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=5

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Visgi, nepaisant gana skeptiško vietos žiniasklaidos vertinimo, dauguma jaunimo organizacijų
bendradarbiauja su ja, teikdami informaciją apie jaunimui aktualius klausimus. Dalis
organizacijų naudojasi galimybe informaciją skelbti nemokamai.

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad Šilutės rajono savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo
informavimo priemonės ir šių priemonių efektyvumas yra vertintinas gerai. Savivaldybės
svetainėje taip pat yra pakankamai informacijos, bet jos efektyvumas, vertinant pagal
tikslinės grupės pasiekiamumą, nėra didelis.
13 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
JRK aktyviai veikia
Jaunimui trūksta
Jaunimą reikėtų daugiau
informavimas apie informuodama jaunimo informacijos apie
informuoti apie nacionalines,
jaunimo politiką
atstovus apie
jaunimo veiklos
regionines, savivaldybės
savivaldybės jaunimo
finansavimo
projektų finansavimo
politiką, renginius,
galimybes;
galimybes, suteikiant
projektines galimybes ir informacija pasiekia
informaciją iš anksto,
kt.
tik aktyvųjį jaunimą. kviečiant į informacinius
Jaunimo veiklos
Aktyvusis savivaldybės
Informacija, jaunimo renginius, konsultacijas,
žinomumas
jaunimas nėra
organizacijų teigimu, mokymus.
Kita vertus, pačios jaunimo
pakankamai gerai
menkai pasiekia
organizacijos galėtų būti
informuotas apie
jaunimą.
aktyvesnės viešindamos
jaunimo veiklos
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Jaunimo
informavimas
(6 Metodikos
indikatorius)

Šis indikatorius leidžia nustatyti ar savivaldybė sėkmingai informuoja
jaunimą apie jaunimo politiką.
Stipriosios sritys
galimybes.

Jaunimo leidiniai

Vietinėje spaudoje yra
jaunimui skirti puslapiai.

Erdvė jaunimui
vietinėje
žiniasklaidoje

Vietos žiniasklaida
palyginti noriai
bendradarbiauja su
jaunimu, sudaro
galimybes nemokamai
skelbti informaciją.

Tobulintinos sritys

Rajono laikraščiuose
nors ir yra atskiri
jaunimui skirti
puslapiai, tačiau
tikriausiai juose
skelbiama
informacija
neatitinka jaunimo
poreikių, nes yra
vertinama gana
skeptiškai.
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Rekomendacijos
jaunimui aktualią
informaciją, nes JRK el. paštu
negali pasiekti neaktyvaus
jaunimo.
Šilutės rajono savivaldybės
svetainė turėtų būti dažniau
atnaujinama, skelbiama
daugiau informacijos tiek
apie renginius, tiek apie
jaunimo organizacijų veiklą
apskritai, tiek apie jaunimo
problematiką.
Sukurti interaktyvų Šilutės
rajono jaunimo portalą
internete.
Reikalingas jaunimo tematika
rašantis korespondentas.
Siekiant didinti jaunimo
veiklos matomumą ir žmonių
motyvaciją, į informacijos
spaudoje rengimą reiktų
įtraukti ir pačius jaunus
žmones.

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
Šilutės rajono savivaldybėje pagrindine jaunimo politiką integruojančia struktūra galėtų būti
Jaunimo reikalų taryba, kuri veikė anksčiau ir turėjo tiek veiklos reglamentą, tiek metų
veiklos planą. Visgi, nuo 2009 m. JRT neveikia, nes teismo sprendimu yra sustabdyta Šilutės
jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ veikla ir nėra kas deleguoja pusę JRT
narių. JRK manymu, tokia situacija tęsis tol, kol pasibaigs minėtas teismo procesas.
Remiantis interviu su savivaldybės atstovais duomenimis, pats jaunimas kol kas nėra
pakankamai aktyvus ir per mažai reiškia savo nuomonę įvairiais klausimais - tik nedidelė
jaunimo dalis savivaldybės administracijai teikia pasiūlymus. Akivaizdu, kad, esant tikrai
palankiai situacijai ir pakankamam savivaldybės administracijos geranoriškumui bei polinkiui
bendradarbiauti, jaunimo atstovai nepakankamai išnaudoja savo galimybes.
Per vertinamą laikotarpį savivaldybės administracijos iniciatyva buvo organizuota viena
jaunimui skirta konferencija. Pastebėtina, kad joje dalyvavo ne tik jaunimas ir savivaldybės
administracijos atstovai, bet ir rajono seniūnijų atstovai bei bendruomenių vadovai.
Savivaldybės administracijos atstovai iš jaunimo tikisi didesnio aktyvumo dalyvaujant
įgyvendinant jaunimo politiką.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jau anksčiau buvo minėta, kad savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip
horizontali politika, bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir integruojant jaunimo
tematiką į sektorines politikos sritis. Savivaldybėje nėra rengiamos atskiros jaunimo
strategijos, tačiau jaunimo klausimai sprendžiami, įgyvendinant su savivaldybės strateginiu
veiklos planu susijusią tikslinę „Socialiai saugios aplinkos kūrimo” programą. Viena iš šios
programos įgyvendinimo priemonių yra „Jaunimo programa“, kurios pagalba, kaip minėta
antroje šios ataskaitos dalyje, kasmet yra finansuojama jaunimo veikla.
Remiantis apklausos rezultatais, skirtingų savivaldybės skyrių atstovai dažniausiai
bendradarbiauja dalyvaudami JRT veikloje bei rengdami savivaldybės strateginį planą,
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jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus, ar bendrus, jaunimui
skirtus, projektus.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
JRK teigė, kad skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai keičiasi informacija, rengia
bendrus posėdžius ir darbo pasitarimus. Pastaraisiais metais savivaldybės tarybos
posėdžiuose buvo svarstyti 14 lentelėje nurodyti jaunimo klausimai.
14 lentelė. Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos
Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos
Metai
(komitetų, komisijų) posėdžiuose
2008-2011
Jaunimo, Sporto programos konkursų nuostatai, finansuojamų projektų
sąrašo tvirtinimas, lėšų nenumatytiems atvejams iš rezervo skyrimas.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija.
Svarstant aukščiau nurodytus klausimus, buvo jaunimui palankūs sprendimai. JRK nuomone,
sprendimai tampa komandinio darbo rezultatu, kadangi yra rengiami ir iš anksto derinami su
visais suinteresuotais savivaldybės padaliniais.
Skirtingi administracijos padaliniai jaunimui aktualius klausimus sprendė įsitraukę į darbo
grupes, komisijas ar tarybas:
 narkotikų kontrolės ir prevencijos komisija;
 „Lietuvininkų vilties“ premijos komitetas;
 jaunimo programos projektų atrankos komisija;
 sporto taryba;
 sporto NVO projektų atrankos komisija;
 Šilutės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba.

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);
 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).
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Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
įgyvendinant jaunimo politiką17. Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad
savivaldybės administracijos įgyvendinamos jaunimo politikos priemonių atitikimas
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams yra prastas-vidutiniškas. Savivaldybėje yra
patvirtinta jaunimo politikos koncepcija, tačiau jai įgyvendinti priemonių suformuota
nepakankamai; palyginti menkai naudojamasi nacionalinio ir tarptautinio finansavimo
galimybėmis jaunimui aktualioms problemoms spręsti.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
15 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 7 Metodikos indikatorių.
15 lentelė. Skyriaus 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
JRK veikla užtikrina
Šiuo metu nesudaryta
Būtina atnaujinti JRT
integruojančios
kitų institucijų ir
JRT. Sustabdyta Šilutės
veiklą ir įgaliojimus, susieti
struktūros
padalinių
jaunimo organizacijų
JRT veiklą su JRK metinės
įsitraukimą į
sąjungos „Apskritas
veiklos programos
jaunimo politikos
stalas“ veikla.
formavimu ir
įgyvendinimą.
įgyvendinimu.
Formuoti metinius JRT
veiklos planus ir priskirti
atsakomybę už jų
įgyvendinimą JRT nariams.
JRT nariai patys turėtų
aktyviau naudotis
suteikiamomis
galimybėmis, su kuriomis
turėtų būti supažindinami.
Jaunimo politikos
Jaunimo politikos
Net ir įgyvendindami
Galima būtų plėsti
integravimas
priemonės
tikslines programas, ne
savivaldybės padalinių
savivaldybės
numatytos
visi skyriai išskiria
dirbančių su jaunimu
strateginiuose
strateginiame
jaunimo politikos
įtraukimą į savivaldybės
dokumentuose ir
savivaldybės plane ir klausimus tarp savo
jaunimo politikos
įvairių sričių
atskirų skyrių
veiklos prioritetų, nes,
formavimą ir
(kultūros, sporto,
įgyvendinamose
be JRK, yra tik 7
įgyvendinimą.
socialinių reikalų ir
tikslinėse
asmenys, kurie iš dalies
kt.) veiklų
programose.
skiria dėmesio jaunimo
programose,
reikalams.
planuose

17

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

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

Stipriosios sritys
Veikia kelios
tarpžinybinės darbo
grupės, susijusios su
jaunimui aktualiais
klausimais.
Savivaldybė siekia
aktyviai dalyvauti
nacionalinėse ir
tarptautinėse
programose,
konsultuojasi su JRD
(per JRK),
įgyvendina įvairius
jaunimui skirtus
projektus.

Tobulintinos sritys
Tarpžinybinėse
komisijose ir darbo
grupėse jaunimo
atstovai nedalyvauja.
Įgyvendinami projektai
mažai grįsti jaunimo
poreikių tyrimais,
nepakankamai į juos
orientuoti.
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Rekomendacijos
Apsvarstyti galimybes
jaunimo atstovus įtraukti į
jau veikiančias
tarpžinybines darbo
grupes ir tinklus.
Reikėtų diegti jaunimo
poreikių tyrimų sistemą,
aktyvinti jaunimo
organizacijas jas įtraukiant
į rengiamus ir
įgyvendinamus projektus.

8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje”, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos
tobulinimo funkcijai. Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
 ar, ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos
tobulinimui, t. y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra
renkami, ar atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai,
ar vykdomas jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į
sprendimų priėmimo procesą;
 ar, ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje.
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat
atsiskaityti už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų
įgyvendinimo prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas
ir politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo
įrankiu, galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais18. 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. 16 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.

18

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

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

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

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Vertinimo metu Šilutės rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos
tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. Per 2008-2011 m. laikotarpį
statistinė informacija nebuvo kaupiama. Tokių tyrimų neatliko ir savivaldybės administracija.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą JRK apžvelgia metų veiklos ataskaitose.
Jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, interviu metu
teigta, kad pvz., Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo apklausas dėl
alkoholio, narkotikų, tabako vartojimo. JRK taip pat renka informaciją apie jaunimo
organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas, kontaktinius duomenis. Viešai yra prieinama
informacija apie jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir su jaunimu dirbančių
organizacijų kontaktus bei veikos tikslus.
Keičiantis informacija, tarpusavyje bendradarbiauja JRK, darbo birža, švietimo ir kultūros
įstaigos.
Apibendrinant, Šilutės rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai, nevykdomi tęstiniai
(longitudiniai) tyrimai, palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais. Kita vertus,
įvairius ad hoc duomenis apie jaunimo politikos įgyvendinimą JRK renka ir teikia Jaunimo
reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiuos duomenis JRK
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galėtų sisteminti, skelbti, analizuoti, lyginti pamečiui ir tokiu būdu naudoti sprendimų
priėmimui savivaldybėje.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama (ar ieškoma geriausių
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir / ar išoriniai vertinimai / įsivertinimai
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose); ar įgyvendinant jaunimo politiką vyksta gerosios
praktikos sklaida.
Vertinant nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante –
išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad
vertinimo naudojimas jaunimo politikos tobulinimui Šilutės rajono savivaldybėje nėra
naudojama praktika. Kita vertus, nemaža dalis apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė,
kad vykdo vidinius savo veiklos įsivertinimus. JRK rengia metines savo veiklos ataskaitas ir jas
teikia administracijos direktoriui.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė (pvz. , kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams). Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Šilutės rajono savivaldybėje kol kas
neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija
būdinga ir kitoms viešosios politikos sritims, taip pat kitoms savivaldybėms. Viena
akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie
renkami nesistemingai, nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui. Tačiau pagrindinė
problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas – ši funkcija nėra
sistemingai vykdoma.
Šilutės rajono savivaldybės JRK renka tam tikrus duomenis ir juos pristato darbo grupėse.
Visgi, paskutinis stambios apimties tyrimas buvo atliktas tik 2005 m. Anot JRK, tą kartą
surinkti duomenys dabar yra tik vidutiniškai naudingi, nes yra moraliai pasenę.
20 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc.
atsakiusiųjų. N=5

Šaltinis: Šilutės savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
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Į apklausos klausimą, ar jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos naudojasi
savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą, atsakymai vienodai pasiskirstė tarp visų
galimų variantų (20 pav.).

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, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios
šalys, ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus
metus Šilutės rajono savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių pokyčių ar inovacijų. Šiai išvadai
pritaria visos suinteresuotosios šalys – tiek jaunimo, tiek savivaldybės administracijos
atstovai. Inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą apskritai sustabdė savivaldybės
finansinius išteklius apribojusi finansinė ir ekonominė krizė.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
17 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 5 ir 8 Metodikos indikatorius.
17 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
Nenustatyta.
Savivaldybėje
Savivaldybėje būtina diegti
klausimais
sistemingi tyrimai ir
sistemingą jaunimo politikos
vykdytojai. Tyrimų
vertinimai jaunimo
stebėseną ir vertinimą.
įvairovė, kokybė ir
politikos srityje nėra
Pirma, būtina sudaryti jaunimo
naudingumas
atliekami.
situacijos rodiklių sąrašą, jį
kasmet atnaujinti ir viešinti.
Duomenys apie
JRK renka duomenis Nevykdoma
Jaunimo rodikliai turi būti
jaunimą
apie savivaldybės
sisteminga jaunimo
sudaromi atsižvelgiant į įvairių
jaunimą, jaunimo
poreikių stebėsena,
skyrių poreikius, juos renkant
organizacijas.
tęstiniai
bendradarbiaujama su
(longitudiniai)
įvairiomis savivaldybėje
jaunimo poreikių
veikiančiomis organizacijomis.
tyrimai.
Didele dalimi šią veiklą JRK jau
Jaunimo politikos
Dalis organizacijų
Savivaldybėje
vykdo, tačiau reikėtų ją
įgyvendinimo
vykdo vidinius
nevykdomas
vertinimas
veiklos
sistemingas jaunimo formalizuoti, viešinti duomenis,
juos analizuoti.
įsivertinimus. JRK
politikos
Antra, būtina diegti sistemingus
rengia metines savo įgyvendinimo
jaunimo poreikių tyrimus,
veiklos ataskaitas.
vertinimas
(apsiribojama metine kuriuos atlikti kasmet, siekiant
JRK veiklos ataskaita). duomenų palyginamumo,
situacijos pokyčių įvertinimo.
Tyrimų rezultatų ir Renkami duomenys Nesant sistemingos
Tam JRK turėtų išskirti
kitų duomenų
naudojami
jaunimo poreikių
panaudojimas
formuojant
stebėsenos ir tyrimų, svarbiausių tyrimo klausimų
sąrašą, pasitelkti tinkamus
savivaldybės
jaunimo politikos
tyrimo metodus (pavyzdžiui,
strateginį planą,
formavimas
savivaldybėje įdiegti apklausų
veiklos tikslines
savivaldybėje,
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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.
programas.

Inovacijų taikymas
ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

Nenustatyta.

tikėtina, nėra
pakankamai
informuotas.
Dėl ekonominio
sunkmečio vertintu
laikotarpiu jaunimo
politikos srityje
inovacijų įgyvendinta
nebuvo.
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įrankį), naudotis jaunimo
organizacijų pagalba.
Savivaldybėje įgyvendinama
jaunimo politika turėtų būti
kasmet vertinama pagal
numatytus produkto ir
rezultato rodiklius; o kas
keturis – penkis metus turėtų
būti atliekamas poveikio
vertinimas (vertinama įtaka
numatytiems efekto
kriterijams). Poveikio
vertinimas turėtų būti siejamas
su savivaldybės strateginio
plano įgyvendinimo pabaiga ir
naujo plano formavimo
pradžia, siekiant tinkamai
atsižvelgti į vertinimo
rezultatus.
Politikos įgyvendinimo
vertinimui savivaldybė turėtų
numatyti reikiamus finansinius
išteklius.

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
Šilutės rajono savivaldybė bendradarbiauja su užsienio šalių miestų-partnerių
savivaldybėmis: Emericho miesto (Vokietija), Ljungby (Švedija), Nakskovo miesto (Danija),
Varšuva-Bielany (Lenkija), Slavsko miesto (Rusijos federacijos Kaliningrado sritis), Gdanski
poviato (Lenkija), Konakli miesto (Turkija), Saldus rajono ir Saldus miesto (Latvija).
Bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybių jaunimo politiką įgyvendinančiomis
institucijomis, savivaldybės administracija projektų neįgyvendino. Tačiau Šilutės pirmoji
gimnazija ir Šilutės Vydūno gimnazija kasmet (savo iniciatyva) organizuoja jaunimo mainų
programas su Buxtehude (Vokietija), Les Carolines (Ispanija) ir Vesterstede (Vokietija).
Šilutės Vydūno gimnazija, bendradarbiaudama su užsienio šalių ugdymo institucijomis,
dalijasi gerąją patirtimi.
18 lentelėje pateikiama informacija apie JRK dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose.
17 lentelė. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose
Metai
Renginiai
2008
Seminaras „Darbas su jaunimu“, JRD bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos karalystės Velso jaunimo agentūra.
2009
JRD bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės Velso
jaunimo agentūros vizitas Šilutės rajone.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Atkreiptinas dėmesys, kad, bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybių jaunimo politiką
formuojančiomis bei įgyvendinančiomis institucijomis, savivaldybės administracija gana
aktyviai organizavo ir vykdė bendrus renginius (19 lentelė).
19 lentelė. Šilutės rajono savivaldybės įgyvendinti tarptautiniai projektai
Renginių
Metai
Projektai
skaičius
2008-2009
5
1. UNESCO asocijuotų mokyklų projektas „Mokykimės gyventi
kartu“;
2. UNESCO „Mondialogo“ projektas;
3. ES Socrates fondo „Europos kaimynų“ projektas;
4. ES mokinių mainų projektas Šilutės Vydūno gimnazija –
Vokietijos Vesterštėdes gimnazija. Velso delegacijos
atsakomasis vizitas Šilutės r.
2009-2010
4
1. UNESCO asocijuotų mokyklų projektas „Mokykimės gyventi
kartu“;
UNESCO „Mondialogo“ projektas;
3. ES Socrates fondo „Europos kaimynų“ projektas;
4. ES mokinių mainų projektas Šilutės Vydūno gimnazija –
Vokietijos Vesterštėdes gimnazija.
2010-2011
4
1. UNESCO asocijuotų mokyklų projektas „Mokykimės gyventi
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Metai

Renginių
skaičius

Projektai

kartu“;
2. Tarptautinis projektas „FinLitSpa“ (Suomija, Lietuva,
Ispanija) Architektūra ir architektai;
3. ES Socrates fondo „Europos kaimynų“ projektas;
4. ES mokinių mainų projektas Šilutės Vydūno gimnazija –
Vokietijos Vesterštėdes gimnazija.
2011-2012
4
1. UNESCO asocijuotų mokyklų projektas „Mokykimės gyventi
kartu“;
2. Mokinių mainų projektas su Ispanijos Valensijos Les
Carolines mokykla;
3. ES Socrates fondo „Europos kaimynų“ projektas;
4. ES mokinių mainų projektas Šilutės Vydūno gimnazija –
Vokietijos Vesterštėdes gimnazija.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 9
Metodikos indikatorių.
20 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas
Savivaldybėje išplėtota Atskirų tarptautinių Pirma, reikėtų kuo geriau
su kitomis šalimis
palyginti stipri
jaunimo projektų
išnaudoti tarptautinio
jaunimo politikos
tarptautinio
pati savivaldybė
bendradarbiavimo
įgyvendinimo
bendradarbiavimo
neinicijuoja.
galimybes savivaldybės
klausimais
veikla, daugiausiai į šią
administracijos darbuotojų,
sritį yra įsijungia
įskaitant JRK, kompetencijai
moksleiviai.
stiprinti ir susipažinti su
Savivaldybės jaunimas
gerąja užsienio šalių
ir jaunimo
patirtimi sprendžiant
organizacijos gana
jaunimo problemas,
aktyviai vykdo bendrus
formuojant ir įgyvendinant
tarptautinius
jaunimo politiką.
renginius.
Antra, ši kompetencija ir
patirtis turėtų būti
panaudojama sprendžiant
jaunimui aktualiausius
klausimus, remiantis
sistemingai vykdomais
jaunimo poreikių tyrimais.
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10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų.
Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į
Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos įgyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus:
 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo
organizacijų;
 jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms grupėms;
 efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos sprendimas.
Atliekant vertinimą, gerosios praktikos pavyzdžių Šilutės rajono savivaldybėje nustatyta
nebuvo.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (21 pav.).
21 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka
nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo
situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir
apklausomis bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika iš dalies atitinka
nacionalinės jaunimo politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra
palyginti menkas, esamų priemonių nepakanka rezultatams pasiekti).
Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, daugiau dėmesio reikėtų skirti šioms sritims:
 neformalus tautinis – patriotinis jaunimo ugdymas.
 jaunimo iniciatyvų ir organizacijų bendradarbiavimo skatinimas, potencialo
stiprinimas.
 jaunimo meno kolektyvų programų rėmimas.
Pagal šį kriterijų Šilutės rajono savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai19.

19

Vertinama skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 –
gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra,
atitinkamai, „prastai-vidutiniškai“ ir „labai gerai“.
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Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra vidutiniškai integruoti į kitas viešosios politikos
sritis – jie atsispindi savivaldybės strateginiame plane ir savivaldybės administracijos skyrių
įgyvendinamose tikslinėse programose. Siekiant didesnės integracijos būtina skatinti
savivaldybės padalinių bendradarbiavimą – bendradarbiauti ne tik derinant teisės aktus, bet
ir įgyvendinant su jaunimo politika susijusius bendrus projektus, taip pat aktyviau įtraukiant
kitas institucijas. Institucinė partnerystė per pariteto principu formuojamą Jaunimo reikalų
tarybą nuo 2009 m. neįgyvendinama. Tarpžinybinis bendradarbiavimas vystomas
savivaldybėje veikiančiose darbo grupėse ir komisijose, tačiau veikiančiose darbo grupėse
menkai dalyvauja jaunimo atstovai. Per pastaruosius trejus metus tarpžinybinio
bendradarbiavimo pobūdis iš esmės nepakito, pagrindas jam buvo suformuotas anksčiau.
Pagal šį kriterijų Šilutės rajono savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą?
Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Šilutės rajono savivaldybėje jaunimo
dalyvavimo įgyvendinant jaunimo politiką lygis yra vidutinis. Savivaldybėje nėra sukurtas
mechanizmas suinteresuotųjų šalių įsitraukimui – savivaldybėje neveikia Jaunimo reikalų
taryba. Vertinimo metu neveikė ir dar vienas svarbus jaunimo politikos įgyvendinimo įrankis
– jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“. Pagal šį kriterijų Šilutės rajono savivaldybė
yra vertinama prastai-vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota
(grįsta poreikių nustatymu)?
Jaunimo politikos informuotumas Šilutės rajono savivaldybėje yra nepakankamas. JRK
pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias jaunimo
organizacijas, tačiau nėra atliekami bent minimalūs jaunimo situacijos tyrimai. Savivaldybėje
neveikia sisteminga jaunimo situacijos ir poreikių stebėsenos, tyrimų ir vertinimo sistema.
Per tiriamąjį laikotarpį nebuvo atliktas nė vienas jaunimo situacijos tyrimas. Todėl dera
ypatingai stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą.
Detalios išvados ir rekomendacijos kaip tai įgyvendinti pateiktos 8.6 skyriuje. Pagal šį
kriterijų Šilutės rajono savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo
grupių interesus?
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių
moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių
pomėgių ir kt. grupių) poreikių stebėsenos. Kita vertus, atskiri savivaldybės administracijos
skyriai atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas. Todėl galima teigti, kad
įgyvendinant jaunimo politiką iš dalies yra atsižvelgiama į skirtingų jaunimo grupių interesus.
Numatytų jaunimo politikos priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra vidutiniškas. Kaip
minėta kituose skyriuose, būtina stiprinti socialiai pažeidžiamam, neaktyviam ir
probleminiam jaunimui skirtas priemones, stiprinti jaunimo įsidarbinimo, užimtumo ir
verslumo galimybes. Pagal šį kriterijų Šilutės rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.
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Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Palyginus su kitomis panašiomis savivaldybėmis, Šilutės rajono savivaldybėje nėra sukurtos
pakankamai stiprios prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui: neveikia Jaunimo reikalų
taryba, sustabdyta Šilutės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalo“ veikla, JRK nedirba
išskirtinai su jaunimo klausimais, bet šiai sričiai skiria apie 50 proc. darbo laiko. Savivaldybėje
sukurtos geros JRK darbo sąlygos. Finansavimas jaunimo veiklai stiprinti ir jaunimo politikai
įgyvendinti skiriamas kasmet, tačiau jis nėra pakankamas. Detalios išvados ir rekomendacijos
pateikiamos atskiruose vertinimo ataskaitos skyriuose. Per pastaruosius trejus metus
prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui iš esmės nepakito. Pagal šį kriterijų Šilutės rajono
savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai.

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

Šaltinis: Šilutės rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, pastarųjų trejų metų Šilutės rajono
savivaldybės jaunimo politikos rezultatyvumas yra vertintinas prastai-vidutiniškai. Esminių
teigiamų pokyčių per pastaruosius trejus metus JP įgyvendinime nenustatyta. Viena iš
pagrindinių priežasčių yra jaunimo motyvacijos stoka, bendra ekonominė situacija,
sunkmečio laikotarpiu turėjusi įtakos jaunimo emigracijai. Dėl finansinės krizės sumažėjo
savivaldybės finansinės galimybės inicijuoti naujoves ar didesnės finansinės apimties
priemones.
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1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
21 lentelė. Duomenys apie interviu
Vardas, pavardė
Pareigos
Jurgita Gurevičiūtė
JRK
Rimutė Pilipavičienė

„Jaunimo
edukacinio centro“
vadovė

Šaltinis: sudaryta autorių
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