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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
AJC

Atviras jaunimo centras

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES

Europos Sąjunga

JP

Jaunimo politika

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius

JRT

Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba

JTBA

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

LR

Lietuvos Respublika

MP

Švenčionių rajono savivaldybės mero patarėja

NJRKA

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija

ŠMKC

Švenčionių miesto kultūros centras

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintą metodines gaires
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto 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 Švenčionių rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Švenčionių rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo
lenteles bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2012 m. vasario mėnesį buvo atlikti keturi interviu su Švenčionių rajono
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore, Švenčionių rajono savivaldybės mero
patarėja ir dviem jaunimo organizacijų atstovais;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo keturių
jaunimo organizacijų, dviejų su jaunimu dirbančių organizacijų ir vienos neformaliojo
švietimo ir ugdymo įstaigos 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.
Pažymėtina, kad ataskaitoje pateikiami duomenys nuo 2011 metų. Savivaldybėje nebuvo
užtikrintas informacijos perdavimas bei savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos
tęstinumas įvykus darbuotojų kaitai, todėl ankstesnė informacija apie jaunimo politikos
įgyvendinimą Švenčionių rajono savivaldybėje nėra išlikusi.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Švenčionių rajono savivaldybės teritorija yra šiaurės rytų Lietuvos pasienyje su Baltarusija.
Rajone yra trys miestai – Švenčionys, Švenčionėliai ir Pabradė, trys miesteliai – Adutiškis,
Kaltanėnai ir Labanoras, bei 602 kaimai. Rajone yra 14 seniūnijų: 11 kaimo seniūnijų ir 3
miesto seniūnijos. 2011 m. Švenčionių rajono savivaldybėje gyveno 29218 gyventojas (žr. 1
lentelę).
1 lentelė. Gyventojų skaičius Švenčionių rajono savivaldybėje 2011 m.
Gyventojų skaičius miesteliuose
Iš viso gyventojų
Gyventojų skaičius mieste
ir kaimuose
29218
17430
11788
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis1
Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines
ribas2, savivaldybės yra skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“,
„priemiesčio“ ir „miesto“. Atsižvelgiant į tai, kad Švenčionių rajono savivaldybėje gyventojų
skaičius miesteliuose ir kaimuose (11788 gyventojai iš 29218) sudaro 40,35 proc., vertinimo
tikslams pagal EBPO taikomas kiekybines ribas Švenčionių rajono savivaldybė priskiriama
„pusiau kaimo“ savivaldybių kategorijai.
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 2011 m.
Iš viso
Merginų
Vaikinų
5868
2821
2987
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
2011 m. savivaldybėje gyveno 5868 jauni asmenys (14-29 m.), iš jų – 2821 merginos ir 2987
vaikinai. Ugdymo įstaigose mokėsi 1600 jaunuoliai. Išsamesni duomenys pateikiami 3
lentelėje.
3 lentelė. Ugdymo įstaigose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai 2011 m.
Merginų
Vaikinų
Iš viso
Mieste
840
683
1523
Kaime
29
48
77
Bendras skaičius rajone
869
731
1600
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, 2011 m. Lietuvos darbo biržos Švenčionių rajono
savivaldybėje buvo registruoti 582 bedarbiai 14-29 m. amžiaus asmenys, iš jų 341 –
miestuose, 241 – kaimuose. Į policijos įskaitą buvo įtraukta 12 jaunuolių miestuose ir 7
kaimuose. Priklausomybės ligomis sirgo 29 jaunuoliai, iš jų – 4 merginos.
2011-2012 m. savivaldybėje atliktas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos jaunimo problematikos savivaldybėse tyrimas.

1
2

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

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

3

4

LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR
labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR
Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymai
Patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-124
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Dokumento pavadinimas
Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai5
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Švenčionių rajono
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo ir papildymo
Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbo
reglamentas
Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2011 m. veiklos
planas
Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2012 m. veiklos
planas
Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2011 m. veiklos
ataskaita
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis

Patvirtinta
(metai)
2011
2011
2011
2011
2012
2011

Vienas svarbiausių savivaldybės jaunimo politikos srityje priimtų dokumentų yra Švenčionių
rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija), kuri yra parengta
vadovaujantis Europos sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės
nutarimais, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais teisės aktais
jaunimo politikos srityje. Koncepcijoje įtvirtinti šie savivaldybės jaunimo politikos tikslai:
 identifikuoti Švenčionių rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų situaciją;
 sudaryti sąlygas formuotis atsakingai, pilietiškai ir demokratiškai asmenybei;
 sudaryti jaunimui palankią socialinę, politinę ir pilietinę aplinką, užtikrinant jaunų
žmonių pilietines, socialines, politines teises;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį rajono ir Lietuvos
visuomenės gyvenimą;
 rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo nusikalstamumo
bei žalingų įpročių prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo
problemomis;
 stiprinti jaunimo organizacijų potencialą;
 sudaryti sąlygas nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms dalyvauti sprendimų
priėmime, formuojant savivaldybės jaunimo politiką ir kontroliuojant vykdomos
jaunimo politikos įgyvendinimą;
 skatinti jaunimo verslumo įgūdžius.
Koncepcijoje taip pat įtvirtinti tokie savivaldybės jaunimo politikos principai: pariteto,
subsidiarumo, tarpžinybinio koordinavimo, kompleksiškumo, dalyvavimo, informavimo,
savarankiškumo, savanoriškumo, savivaldos, bendravimo ir bendradarbiavimo,
demokratiškumo.
Kituose Koncepcijos skyriuose aptariami savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų santykis, savivaldybės jaunimo politikos ir kitų sričių, t.y. švietimo, sporto,
kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos integralumas, savivaldybės JP plėtra. Koncepcijoje
taip pat įtvirtinamos nuostatos dėl regioninės jaunimo organizacijų tarybos, tačiau, nors
koncepcija įsigaliojo 2009 m., tokios tarybos steigimo klausimai realiai pradėti spręsti tik 2011
m.
Savivaldybėje yra suformuota ir veikia viena svarbiausių jaunimo politiką integruojančių
struktūrų – Jaunimo reikalų taryba (toliau - JRT), kuri savo veikloje vadovaujasi JRT nuostatais,

5

Patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T-79
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JRT darbo reglamentu bei metiniais JRT veiklos planais. Jaunimo reikalų tarybos veikla
vertinama savivaldybės tarybai teikiant metinę JRT veiklos ataskaitą.
Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose yra įtvirtinti JRT tikslai ir
funkcijos, JRT teisės bei nuostatos dėl JRT sudarymo bei darbo organizavimo. Jaunimo reikalų
tarybos darbo reglamentas yra JRT patvirtintas Jaunimo reikalų tarybos darbo tvarką
nustatantis dokumentas. Metinė JRT veikla yra planuojama sudarant JRT veiklos planus,
kuriuos rengia ir tvirtina taip pat Jaunimo reikalų taryba.
Pažymėtina, kad nors jaunimo reikalų koordinatoriaus pareiginiai nuostatai Švenčionių rajono
savivaldybėje yra patvirtinti, savivaldybėje nėra įsteigtas atskiras JRK etatas, todėl nėra
darbuotojo, kuris šiais pareiginiais nuostatais vadovautųsi.
Savivaldybė nėra patvirtinus finansinės, materialinės ir kitokios paramos skyrimo jaunimo ir su
jaunimu dirbančioms organizacijoms tvarkos.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Švenčionių rajono savivaldybėje jaunimo politikos įgyvendinimo analizės ir vertinimai iki 2012
m. nebuvo sistemingai atliekami. Savivaldybėje nėra išlikę duomenų apie savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimą iki 2011 m., todėl daroma išvada, kad jaunimo politikos
plėtros tęstinumas įvykus darbuotojų kaitai savivaldybėje nebuvo užtikrintas. Nesant tokių
duomenų, objektyviai įvertinti savivaldybės jaunimo politikos krypčių ir jaunimo poreikių
atitikimą, o taip pat pokyčius savivaldybės JP srityje per pastaruosius trejus metus, yra beveik
neįmanoma.
Interviu su jaunimo atstovais duomenimis, rajono jaunimui ypač aktualios yra socialinės
jaunimo problemos – nedarbingumas, alkoholizmas. Jaunimo atstovų nuomone, didesnis
dėmesys turėtų būti skiriamas prevencinėms veikloms. Taip pat jaučiamas lyderių ir aktyvaus
jaunimo kaitos poveikis – neretai organizacijos nustoja vykdyti veiklas jų nariams išvykus
studijuoti ar dirbti į kitus miestus. Jaunimo atstovų manymu, savivaldybė turėtų aktyviau
prisidėti prie jaunimo organizacijų stiprinimo ir jų veiklų skatinimo, be to, reikėtų didelį
dėmesį skirti lyderių ugdymui, neorganizuoto, probleminio jaunimo motyvacijos skatinimui.
Interviu duomenimis, savivaldybės ir jaunimo atstovų požiūriai savivaldybės jaunimo politikos
atitikimo jaunimo poreikiams klausimu sutapo – abi pusės atitikimą vertino vidutiniškai.
Remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, opiausiais klausimais savivaldybėje
išlieka:
 socialinės problemos – smurtas, nedarbingumas, alkoholizmas, socialinė atskirtis;
 finansavimo problemos – sumažinti valstybiniai asignavimai;
 užimtumas ir jo kokybės problema.
Savivaldybės atstovų nuomone, jaunimo politika galėtų skirti daugiau dėmesio šioms sritims,
problemoms, poreikiams:
 socialinė jauno žmogaus padėtis;
 neformalus ugdymas;
 jaunimo socialinės problemos;
 jaunimo integracija į visuomenę;
 jaunimo užimtumo ir saugumo klausimai neformalioje aplinkoje;
 jaunimo užimtumas ir atviras darbas.
Tiek jaunimo, tiek savivaldybės atstovai interviu metu pažymėjo, kad savivaldybėje labai
trūksta su jaunimu dirbančių asmenų. JRK pabrėžė, kad ypač trūksta socialinių darbuotojų,
psichologų. Kaip viena iš galimų kliūčių jaunimui kreiptis pagalbos į savivaldybės teritorijoje
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dirbančius psichologus ar socialinius darbuotojus buvo įvardinta tai, kad nedideliuose
miestuose ir miesteliuose, kur paprastai gyventojai vieni kitus pažįsta, jaunuoliai nedrįsta
kalbėti apie savo problemas baimindamiesi galimo privatumo pažeidimo. Šiai problemai
spręsti būtų galima organizuoti iš kitų miestų atvažiuojančių specialistų veiklą, su kuriais
jaunimas nebijotų atvirai bendrauti, konsultacijas.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai Švenčionių rajono
savivaldybės vykdomą jaunimo politiką vertino vos aukščiau nei vidutiniškai arba vidutiniškai6
(žr. 1 pav.). Šiek tiek geriau buvo įvertintas savivaldybės vykdomos jaunimo politikos
atitikimas jaunimo situacijai ir poreikiams. Respondentų nuomone, savivaldybė šiek tiek
prasčiau atsižvelgia į socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius.
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=77
Savivaldybės jaunimo politika gerai
atitinka savivaldybės jaunimo situaciją,
poreikius

3,6

Savivaldybė atsižvelgia į visų
savivaldybėje esančių jaunimo grupių
poreikius

3,3

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo poreikius

3,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausos dalyvių nuomone, įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, ženkliai didesnis
dėmesys turėtų būti skiriamas jaunimo užimtumo galimybių didinimui (žr. 2 pav.).
Respondentų manymu, taip pat daugiau į savivaldybės darbotvarkę turėtų būti įtraukiami
pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui, verslumo skatinimo, socialinės apsaugos ir
švietimo klausimai.
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybė, formuodama ir
įgyvendindama jaunimo politiką, turėtų labiau atsižvelgti į skirtingus jaunimo poreikius. Jų
manymu, užimtumas Švenčionių rajono savivaldybėje yra organizuojamas daugiausiai sportu
besidominčiam jaunimui, o visos kitos jaunimo grupės nėra pakankamai pritraukiamos (pvz.,
jaunuoliai besidomintys turizmu, menais, muzika, fotografija ar pan.). Su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovų manymu, didesnį dėmesį savivaldybė turėtų skirti socialinės atskirties
mažinimui, užimtumo didinimui ir jaunimo konsultavimui. Taip pat buvo akcentuota, kad
reikėtų daugiau atsižvelgti į socialinės rizikos ir socialiai remtinose šeimose gyvenančio
jaunimo poreikius ir ypač mokyklinio amžiaus jaunuolių užimtumą vasaros atostogų metu.

6

7

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.
Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
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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=7
Užimtumas

85,7

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

42,9

Verslumas

42,9

Socialinė apsauga

42,9

Švietimas

42,9

Jauna šeima ir būstas

28,6

Sportas

14,3

Savanorystė

14,3
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Daugiau negu pusė apklausoje dalyvavusių respondentų (57,1 proc. apklaustųjų) nurodė, kad
nuo 2008 m. nepastebėjo reikšmingų pokyčių įtraukiant jaunimo politikos klausimus į
Švenčionių rajono savivaldybės politiką (3 pav.). Savivaldybės atstovų teigimu, jaunimo
klausimai vis labiau įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę. Su tuo sutiko ir trečdalis
apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų.
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=7

Nėra reikšmingų pokyčių

57,1

Jaunimo politikos klausimai vis labiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

28,6

Negaliu atsakyti
Jaunimo politikos klausimai vis mažiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

14,3

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Beveik pusės apklausos respondentų (42,9 proc.) nuomone, Švenčionių rajono savivaldybės
jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 metus nepasikeitė. 28,6 proc. apklaustųjų manė, kad per
nurodytąjį laikotarpį jaunimo poreikiai pasikeitė – paaštrėjo jaunimo emigracijos ir nedarbo
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problemos, dėl ekonominio sunkmečio labiau išryškėjo jaunimo socialinės problemos ir išaugo
socialinių garantijų poreikis. Taip pat respondentai paminėjo, kad dėl padidėjusių būrelių ir
kitos popamokinės veiklos įkainių ne visi tokia veikla pageidaujantys užsiimti jauni asmenys
gali joje dalyvauti.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios
institucijos ir valstybės tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos
įgyvendinimu savivaldybėje.
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje numatyta, kad savivaldybės
jaunimo politiką įgyvendina šios savivaldybės institucijos:
 Švenčionių rajono savivaldybės taryba – atsižvelgdama į Švenčionių rajono jaunimo
reikalų tarybos siūlymus, formuoja savivaldybės jaunimo politikos tikslus, principus ir
kryptis bei savo teisės aktuose įtvirtina nuostatas, pagal kurias šie tikslai
įgyvendinami.
 Švenčionių rajono Jaunimo reikalų taryba – nagrinėja svarbiausius jaunimo politikos
klausimus ir teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų
poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimo. Prie Jaunimo reikalų tarybos
gali veikti patariamosios ekspertų komisijos, teikiančios pasiūlymus atskirais
savivaldybės jaunimo politikos tikslų įgyvendinimo klausimais. Tokių komisijų
sudarymo ir darbo organizavimo tvarką nustato Jaunimo reikalų taryba.
 Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius – vykdo jaunimo politikos viešąjį
administravimą, užtikrina jaunimo interesus viešosios politikos srityse, inicijuoja,
skatina ir koordinuoja savivaldybės programas, skirtas jaunimui ir jaunimo
organizacijoms, vykdo kitus darbus.
 Savivaldybės vykdomosios institucijos bei įstaigos – įgyvendina Švenčionių rajono
savivaldybės tarybos sprendimus, reglamentuojančius savivaldybės jaunimo politikos
tikslų įgyvendinimą.
 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklą jaunimo politikos srityje
koordinuoja savivaldybės administracijos direktorius.
Pastebėtina, kad JP koncepcijos nuostata dėl jaunimo reikalų koordinatoriaus neatitinka
faktinės situacijos – savivaldybėje nėra atskiro JRK etato. Jaunimo reikalų koordinavimo
funkcijas savivaldybėje greta savo tiesioginių pareigų vykdo savivaldybės mero patarėja
(toliau - MP) ir jaunimo reikalų koordinatorė, kuri, pažymėtina, nėra savivaldybės darbuotoja
(plačiau žr. 2.3 poskyrį „Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos“). Vertinimui nebuvo
pateikta duomenų apie faktinę savivaldybės administracijos direktoriaus jaunimo politikos
koordinavimo veiklą, nors tokia funkcija numatyta savivaldybės JP koncepcijoje. Savivaldybėje
nėra įsteigta nei vieno etato darbui išskirtinai tik jaunimo klausimais. 5 lentelėje pateikiama
jaunimo politiką įgyvendinančių savivaldybės darbuotojų skaičius.
5 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai
Įgyvendina tik
Įgyvendina jaunimo
Skyrius
jaunimo politiką
politiką greta kitų veiklų
(darbuotojų skaičius)
(darbuotojų skaičius)
Kultūros skyrius
0
1
Švietimo skyrius
0
1
Mero patarėjas
0
1
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
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Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, jaunimo politikai įgyvendinti skiriamų etatų
skaičius nuo 2008 m. nekito. Tiek savivaldybės administracijos, tiek jaunimo organizacijų
atstovai interviu metu išreiškė vieningą nuomonę – jaunimo politikai įgyvendinti savivaldybėje
darbuotojų skirta per mažai.
Neabejotinas privalumas yra tai, kad savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri
savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta 2011 m. birželio 9 dieną. JRT yra sudaryta
pariteto, t.y. lygiateisės partnerystės principu – joje dalyvauja šeši savivaldybės ir šeši jaunimo
organizacijų atstovai. Jaunimą atstovauja asmenys iki 29 m. amžiaus. Savivaldybėje nėra
įsteigta regioninė jaunimo organizacijų taryba, kuri, remiantis Savivaldybių jaunimo reikalų
tarybų tipiniais nuostatais, turėtų deleguoti pusę JRT narių. Dėl šios priežasties JRT jaunimo
atstovai buvo renkami susirinkime, kuriame dalyvavusios savivaldybėje veikiančios jaunimo
organizacijos pačios delegavo savo atstovus.
Be JRT, MP ir JRK, prie savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo prisideda savivaldybėje
veikiančios formaliojo švietimo įstaigos, 3 meno mokyklos, Papildomo ugdymo centras,
Švenčionių miesto kultūros centras (ŠMKC) ir jo filialai Adutiškyje, Stanislavave, Strūnaityje,
Vidutinėje, Švenčionėlių miesto kultūros centras ir jo filialai Kaltanėnuose, Sariuose,
Pašaminėje, Pabradės miesto kultūros centras ir jo filialai Magūnuose, Pavoverėje, Švenčionių
rajono vietos veiklos grupė bei vietos bendruomenės, Visuomenės sveikatos biuras.
Savivaldybėje atvirą darbą su jaunimu vykdo Švenčionių miesto kultūros centre įsikūrusi atvira
jaunimo erdvė „Taika“ ir Rytų Lietuvos krašto jaunimo centras „Arka“ Švenčionėliuose.

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus
darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir
pakankamam indėliui savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procese.
Aptariamos savivaldybės patvirtintos JRK funkcijos, vertinama, ar sudarytos sąlygos jas gerai
vykdyti. Apibendrinamos savivaldybės sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu
skatinti įgyvendinamos jaunimo politikos kokybę.
Savivaldybėje yra du pagrindiniai asmenys, atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą –
jaunimo reikalų koordinatorė ir Švenčionių rajono savivaldybės mero patarėja. Tiek mero
patarėja, tiek JRK šias pareigas eina nuo 2011 metų antrojo ketvirčio. Abi specialistės, greta
pagrindinių atliekamų pareigų, jaunimo reikalams skiria apie 50 proc. savo darbo laiko.
Pažymėtina, kad savivaldybėje nėra atskiro JRK etato.
Pažymėtina, kad skirtingai negu kitose vertintose savivaldybėse, Švenčionių rajono
savivaldybėje JRK nėra savivaldybės darbuotoja – šias pareigas eina Švenčionių miesto
kultūros centro metodininkė renginių režisierė–vaikų pramogų organizatorė Jolanta
Olechnovič, taip pat ji yra Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė. JRK pareigas einanti
specialistė nėra valstybės tarnautoja. JRK veikia vadovaudamasi ŠMKC vaikų pramogų
organizatoriaus ir ŠMKC renginių režisieriaus pareigybių aprašymais. Šiuose pareigybės
aprašymuose įtvirtintos funkcijos yra priskirtinos vaikams ir jaunimui skirtų kultūrinių ir
pramoginių renginių organizavimui ir koordinavimui, o tiesiogiai su savivaldybės jaunimo
politika susijusių funkcijų numatyta nėra numatyta. Pagrindinė JRK veikla, t.y. vaikams ir
jaunimui skirtų renginių režisūra, organizavimas ir vykdymas, labiausiai siejama su jaunimo
užimtumo galimybių didinimu. JRK taip pat yra savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos
pirmininkė – koordinuoja savivaldybės JRT darbą, rengia metines JRT veiklos ataskaitas. Be
minėtų pareigų, JRK yra Švenčionių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos narė,
Verslininkų rėmimo fondo pirmininko pavaduotoja.
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Švenčionių rajono savivaldybės mero patarėja yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautoja, atskaitinga savivaldybės merui. Nuo 2011 m. šias pareigas eina Inga Varnienė. Be
pagrindinių pareigų, mero patarėja yra savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkės
pavaduotoja bei Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narė. MP veikia
vadovaudamasi savo pareigybės aprašymu, kuriame įtvirtinti specialūs reikalavimai šias
pareigas einančiam asmeniui, vykdomos funkcijos, atskaitomybė. MP pareiginiuose
nuostatuose taip pat kaip ir JRK pareigybės aprašymuose nėra tiesiogiai įtvirtintos jaunimo
politikos įgyvendinimo funkcijos.
Abiejų jaunimo politiką savivaldybėje koordinuojančių specialisčių pareigybės aprašymai
neatitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo8.
Atskiri mero patarėjos ir jaunimo reikalų koordinatorės jaunimo politikos įgyvendinimo
veiklos planai nėra sudaromi – tvirtinamas tik bendras metinis JRT veiklos planas.
Savivaldybė yra patvirtinusi Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo
specialisto pareigybės aprašymą9, tačiau, kaip buvo minėta anksčiau, savivaldybėje nėra
paskirtas asmuo, kuris savo veikloje vadovautųsi šiuo pareigybės aprašymu. Šiame pareigybės
aprašyme išvardintų JRK funkcijų sąrašas didžiąja dalimi atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011
m. galiojusį Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą10,
tačiau jame nėra išskirtos kai kurios funkcijos, numatytos 2011 m. patvirtintoje naujoje
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje11,
pvz.:
 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje
(7.3 punktas);
 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų
rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje (7.4 punktas);
 teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių
paslaugų plano rengėjams (7.6 punktas);
 teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir
centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos,
jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas);
 organizuoti savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius
jaunimo politikos klausimais, siekiant, kad savivaldybės jaunimo politika būtų
tinkamai įgyvendinama (7.11 punktas);
 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16
punktas);
 inicijuoti ir įgyvendinti gerosios patirties perdavimą ir perėmimą su Lietuvos
savivaldybėmis, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio šalimis
(7.14 ir 7.17 punktai).
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas atitinka
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatą (9
punktą) – JRK yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Remiantis Švenčionių

8

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-68 (Žin., 2008, Nr. 291042, 2011, Nr. 35-1653)
9
Patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. A443.
10
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68.
11
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1137.
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rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašymu, papildomų, su JP įgyvendinimu nesusijusių
funkcijų JRK nėra priskirta.
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, savivaldybės mero patarėja ir jaunimo reikalų
koordinatorė bendru susitarimu dalijasi ir drauge vykdo šias su jaunimo politikos
įgyvendinimu susijusias veiklas:
 inicijuoja jaunimo politikos įgyvendinimo priemones;
 rengia savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų
dokumentų, susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus;
 kaupia ir skleidžia informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms;
 rengia metines jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių
savivaldybėje apžvalgas;
 koordinuoja savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą;
 vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
srityje;
 atstovauja jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimus darbo grupėse ir
komisijoje;
 inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus Europos Sąjungos ir
Lietuvos fondams;
 dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis ir užsienio šalimis.
Savivaldybės mero patarėjos pateiktais duomenimis, prioritetinės veiklos kryptys yra:
 Jaunimo politikos koncepcijos formavimas ir jos plėtra rajone.
 Socialinių problemų, tokių kaip smurtas, nedarbingumas, alkoholizmas, socialinės
atskirtis mažinimas.
 Finansavimo galimybių paieškos.
 Užimtumo pasiūlos didinimas ir jau esamo kokybės gerinimas.
MP nurodė, kad nuo 2011 m. savivaldybės tarybai buvo pateikti šie pasiūlymai jaunimo
politikos įgyvendinimo klausimais:
 dėl Švenčionių rajono Jaunimo reikalų tarybos steigimo ir jaunimo reikalų tarybos
nuostatų patvirtinimo;
 dėl lėšų jaunimo politikos formavimui rajone numatymo savivaldybės biudžete;
 dėl Švenčionių rajono savivaldybės narkomanijos prevencijos 2012-2014 metų
programos patvirtinimo.
MP inicijavo apskritojo stalo steigimą – buvo organizuota diskusija su savivaldybėje
veikiančiomis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, savivaldybės tarybai
pateiktas prašymas skirti finansavimą apskritojo stalo steigimui.
Remiantis interviu duomenimis, į savivaldybės tarybai teiktus pasiūlymus buvo atsižvelgta –
patvirtinta JRT sudėtis ir nuostatai, jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui
savivaldybės biudžete numatyta 20000 Lt.
Tiek mero patarėjos, tiek JRK teigimu, savivaldybė sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją. Konkrečių
duomenų apie dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo kursuose JRK vertinimui nepateikė, tačiau
nurodė, kad, esant poreikiui, savivaldybė padengia kvalifikacijos tobulinimo išlaidas.
Savivaldybės mero patarėja nurodė, kad nuo 2011 m. dalyvavo šiuose nacionaliniu lygmeniu
organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose:
 Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal jaunimo politikos taikymo
modulį (organizatoriai – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA).
 Koordinalizacija 2011 (organizatorius – NJRKA).
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Seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams (organizatorius – NJRKA).

MP taip pat kvalifikaciją kėlė šiuose savivaldybės lėšomis organizuotuose mokymuose: „Viešo
kalbėjimo paslaptys“ bei „Kūrybiškumas darbe ir versle“. Mokymus vykdė mokymų agentūra
UAB „Vauma“.
Savivaldybės mero patarėja akcentavo mokymų poreikį strateginio planavimo įgūdžių
formavimo ir programinio biudžeto rengimo tvarkos, stresų ir konfliktų valdymo, diskusijų
vedimo, apklausų rengimo klausimais, jaunimo reikalų koordinatorė akcentavo jaunimo
pritraukimo į aktyvias veiklas mokymų svarbą.

2.4 Skyriaus išvados ir
rekomendacijos
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, formuluojamos šios išvados:
 Pirma, vertinant visus surinktus duomenis, akivaizdu, kad viename svarbiausių
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų –
Koncepcijoje – įtvirtintos nuostatos įgyvendinamos nepakankamai efektyviai. Viena
vertus, nors savivaldybėje ir yra patvirtinti kai kurie baziniai jaunimo politikos
dokumentai, savivaldybėje trūksta aiškios jaunimo politikos vizijos. Kita vertus,
pastebimi nuoseklūs teigiami pokyčiai – patvirtinta savivaldybės Jaunimo reikalų
taryba, planuojama jos veikla.
 Antra, savivaldybėje nėra įsteigtas atskiras JRK etatas. Į jaunimo politikos
įgyvendinimo procesus įsitraukia nemažai savivaldybės institucijų ir valstybės
tarnautojų, tačiau savivaldybėje nėra nei vieno darbuotojo, užsiimančio išskirtinai tik
jaunimo reikalų koordinavimu. Nesant bendros aiškios savivaldybės JP vizijos, kai
kuriems prie JP įgyvendinimo procesų tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantiems
savivaldybės struktūrinių padalinių ir savivaldybės institucijų darbuotojams trūksta
efektyviam ir visapusiškam jaunimo politikos įgyvendinimui reikalingų žinių, todėl
didelis dėmesys turi būti skiriamas šių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir aktyvesniam
įtraukimui į savivaldybės JP formavimą ir įgyvendinimą.
 Trečia, jaunimo klausimus savivaldybėje koordinuoja dvi specialistės, tačiau šią
funkciją vykdo greta pagrindinių savo pareigų. Savivaldybėje praktiškai
nereglamentuotos pagal Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymą savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams priskiriamos
funkcijos, veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės. Dideliu privalumu laikytinas
savivaldybės mero patarėjos ir jaunimo reikalų koordinatorės iniciatyvumas – šiuo
metu visi jaunimo klausimai koordinuojami bendro susitarimo, savanoriškumo ir
geranoriškumo pagrindu.
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
ir įgyvendinimui
per planavimą ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Patvirtinti kai kurie
Nesudaromi JRK veiklos Būtina parengti ir
planavimo
baziniai jaunimo
planai.
patvirtinti trūkstamus
dokumentai,
politikos
Neparengta ir
bazinius strateginius ir
reglamentuojantys
įgyvendinimą
nepatvirtinta finansinės, veiklos planavimo
jaunimo politikos
reglamentuojantys
materialinės ir kitokios
dokumentus savivaldybės
formavimą ir
dokumentai: JP
paramos skyrimo
jaunimo politikos srityje.
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Prielaidos jaunimo
politikos formavimui
ir įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)
įgyvendinimą

Savivaldybės
institucijos, įstaigos
ir valstybės
tarnautojai, atsakingi
už jaunimo politikos
įgyvendinimą

Jaunimo reikalų
koordinatoriaus
darbo sąlygos

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
per planavimą ir institucinius mechanizmus.
Stipriosios sritys
koncepcija, JRT
nuostatai,
reglamentuotas JRT
darbas, sudaromi
JRT veiklos planai.

Tobulintinos sritys
jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms
organizacijoms tvarka.
Nevykdoma sisteminga
jaunimo politikos
įgyvendinimo analizė.

Patvirtinta Jaunimo
reikalų taryba.
Savivaldybėje veikia
net dvi atvirąjį darbą
su jaunimu
vykdančios
institucijos – atviras
jaunimo centras ir
atvira jaunimo
erdvė.
Nenustatyta.

Skirtingi savivaldybės
struktūriniai padaliniai
per menkai įsitraukia į
savivaldybės jaunimo
politikos formavimą ir
įgyvendinimą.

Savivaldybėje nėra
įsteigtas atskiras JRK
etatas. Šiuo metu JRK
pareigas eina ne
savivaldybės
darbuotoja. Jaunimo
reikalus koordinuoja JRK
ir savivaldybės mero
patarėja, tačiau abi
darbuotojos šias
funkcijas vykdo greta
savo pagrindinių
pareigų. Jaunimo reikalų
koordinavimo funkcija
nėra numatyta šių
asmenų pareiginiuose
nuostatuose.
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Rekomendacijos
Jaunimo politika turėtų
būti įtraukta į savivaldybės
strateginės plėtros
dokumentus. Būtina
sistemingai tirti ir vertinti
jaunimo situaciją ir
analizės pagrindu išskirti
prioritetines jaunimo
grupes, joms numatyti
specifines priemones.
Išvardintų rekomendacijų
įgyvendinimas turėtų būti
organizuojamas ir
koordinuojamas JRK.
Savivaldybėje būtina
įsteigti atskirą jaunimo
reikalų koordinatoriaus
etatą. Atnaujinti JRK
pareigybės aprašymą.
Savivaldybė turėtų
stengtis aktyvinti Jaunimo
reikalų tarybos veiklą,
stiprinti įgaliojimus,
skatinti savivaldybės
struktūrinių padalinių
bendradarbiavimą
svarstant jaunimo
klausimus bei įsitraukimą į
savivaldybės strateginių ir
veiklos planavimo
dokumentų jaunimo
politikos srityje rengimo
procesus. Skatinti už
jaunimo politikos
įgyvendinimą atsakingų
asmenų kvalifikacijos
tobulinimą, tam sudaryti
palankesnes sąlygas.

3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti
visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir
įvairių formų mokymąsi dalyvauti12. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje sudarytos
sąlygos užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia
yra tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro šešios dalys:
 pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją
teritoriją;
 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų
savivaldoje;
 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje;
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose,
vaikų globos namuose;
 penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje
pagal gyvenamąją teritoriją
Švenčionių rajono savivaldybėje veikiančių vietos bendruomenių sąrašas pateikiamas 7
lentelėje. Savivaldybėje veikiančias vietos bendruomenes vienija Švenčionių rajono vietos
veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“.
7 lentelė. Švenčionių rajono savivaldybės vietos bendruomenės
Vietos bendruomenės
Adutiškio miestelio bendruomenė
Berniūnų kaimo bendruomenė „Mojus“
Cirkliškio kaimo bendruomenė
Cirkliškio kaimo bendruomenė „Žiburys“
Činčikų kaimo bendruomenė
Dvilonių kaimo bendruomenė „Dvilonys“
Kaltanėnų kaimo bendruomenė
Kunigiškės kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Brydė“
Labanoro kaimo bendruomenė „Atgaiva“
Magūnų seniūnijos bendruomenė „Vilija“
Milkuškų kaimo bendruomenė
Modžiūnų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Varpas“
Pabradės miesto bendruomenė „Domus“
Pašaminės kaimo bendruomenė „Pašaminės draugija“
Pavoverės kaimo bendruomenė „Žadintuvas“
Platumų kaimo bendruomenė

12

„Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius
„Jaunimo dalyvavimas“.
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Vietos bendruomenės
Visuomeninė organizacija „Reškutėnų bendruomenės centras“
Sarių kaimo bendruomenė
Stanislavavo kaimo bendruomenė „Vystutis“
Sudotos kaimo bendruomenė
Svirkų bendruomenė
Vidutinės kaimo bendruomenė „Vika“
Visuomeninė organizacija „Kretuonų kaimo bendruomenė“
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Švenčionių rajono vietos veiklos grupės pateikiama
informacija13
Remiantis interviu su savivaldybės ir jaunimo atstovais duomenimis, jaunimo atstovams
sudaromos sąlygos dalyvauti vietos bendruomenių savivaldos struktūrose. Aktyviausiai su
jaunimu dirbanti vietos bendruomenė yra visuomeninė organizacija „Reškutėnų
bendruomenės centras“. Taip pat buvo nurodyta, kad Švenčionių rajono vietos veiklos grupės
„Švenčionių partnerystė“ valdybos narys yra Reškutėnų kaimo bendruomenės jaunimo centro
atstovas Mindaugas Petkūnas.
Daugiau negu pusė (57,2 proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad jaunimas
Švenčionių rajono savivaldybėje turi galimybę dalyvauti vietos bendruomenių, vietos
organizacijų savivaldoje. Likę apklausos dalyviai į klausimą, ar jaunimas turi galimybę
dalyvauti vietos bendruomenių ir /ar organizacijų savivaldoje, atsakyti negalėjo.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje
Aktyviausiai su jaunimu Švenčionių rajono savivaldybėje dirba Lietuvos vaikų teisių gynimo
organizacija „Gelbėkit vaikus“, Švenčionių Visų Šventųjų parapijos „Caritas“ padalinys,
Švenčionių miesto kultūros centro atvira jaunimo erdvė „Taika“ ir savivaldybėje veikiantys
vaikų dienos centrai. Remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, jaunimas turi
galimybę dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje – į su jaunimu dirbančių
organizacijų valdybų ir kitų valdymo organų veiklas jaunimo atstovai įsitraukia gana aktyviai.
Detalesnė informacija vertintojams nebuvo suteikta.

3.3 Jaunimo veikla
Remiantis interviu su savivaldybės ir jaunimo atstovais duomenimis, Švenčionių rajono
savivaldybėje yra įregistruota apie 14 jaunimo organizacijų, tačiau tik kiek daugiau nei pusė iš
jų vykdo veiklą. Aktyviausių jaunimo organizacijų sąrašas pateikiamas 8 lentelėje, daugiausiai
tai – pilietinės jaunimo organizacijos. Švenčionių rajono savivaldybėje taip pat veikia dvi
neformalios jaunimo grupės. Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai nurodė,
kad jų atstovaujamų organizacijų veikloje dalyvauja nuo 25 iki 200 narių.
8 lentelė. Švenčionių rajono jaunimo organizacijos
Jaunimo organizacijos
Jaunimo organizacija „Darbas“
Jaunieji policijos rėmėjai
Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities 10-osios rinktinės Švenčionių rajono 13-oji kuopa
Pabradės jaunimo klubas

13

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ internetinis tinklalapis www.partneryste.org
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Jaunimo organizacijos
Reškutėnų jaunimo centras
Rytų Lietuvos krašto jaunimo centras „Arka“
Visuomeninė organizacija „Švenčionėlių ateitininkai“
Visuomeninė skautų organizacija „Blyskavica“
Švenčionėlių miesto kultūros centro neformali jaunimo grupė
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
Savivaldybės atstovų nuomone, jaunimo ir jaunimui skirtos veiklos rajone pakanka, tačiau tik
dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje. Remiantis vertinimui pateikta
informacija, organizuojamų veiklų pasirinkimas yra gana platus, tačiau susiduriama su miesto
ir kaimo jaunimo atskirties problemomis, ypač aktuali yra susisiekimo problema tarp
miestelių, kaimų. Taip pat viena iš problemų yra švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojų
mažėjantis noras motyvuoti jaunimą lankytis neformaliame ugdyme. Savivaldybės atstovų
nuomone, situaciją reikėtų gerinti didinant ir efektyvinant informacijos apie jaunimui skirtas
veiklas sklaidą, skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų motyvaciją, keliant su
jaunimu dirbančių asmenų kvalifikaciją.
Didesnės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyvių dalies14 nuomone
(14,3 ir 42,9 proc.) jaunimas turi pakankamai galimybių dalyvauti jam skirtoje veikloje (žr. 4
pav.). Iš esmės apklausos respondentų nuomonė sutapo su savivaldybės atstovų nuomone –
jie teigė, kad jaunimo ir jaunimui skirtų veiklų pasirinkimas Švenčionių rajono savivaldybėje
yra pakankamas, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybę tokiose veiklose dalyvauti. Tačiau 42,9
proc. apklaustųjų manė, kad jaunimo ir jaunimui skirtos veiklos savivaldybėje yra labai mažai.
4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=7

Tokios veiklos labai mažai

42,9

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

42,9

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti
veikloje

Kita

14,3

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai pažymėjo, kad
siekiant didinti jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veikloje, reikia
stipraus JRK, taip pat būtina stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
bendradarbiavimą. Interviu su jaunimo atstovu nuomone, didžiausią dėmesį šiuo metu

14

Šioje ataskaitoje „dauguma“ reiškia „daugiau nei 75 proc. respondentų; „didesnė dalis“ reiškia „daugiau
nei 50 proc. respondentų“.
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reikėtų skirti jaunimo lyderių ugdymui, probleminio jaunimo pritraukimui į socialiai naudingas
veiklas bei jaunuolių motyvacijos skatinimui.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigose, vaikų globos namuose
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, kiekvienos švietimo įstaigos bendruomenės
tarybos trečdalį narių sudaro mokiniai, taip pat kiekvienoje mokykloje veikia mokinių tarybos.
Duomenys apie jaunimo dalyvavimą Švenčionių rajono savivaldybės formaliojo ir neformaliojo
švietimo įstaigų savivaldoje pateikiami 9 lentelėje. Savivaldybės atstovų pateiktais
duomenimis, savivaldybė organizuoja darbą su formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų
vadovais, siekiant užtikrinti mokinių ir savivaldos stiprinimą šiose įstaigose. Rajone nėra
bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybas vienijančios asociacijos.
9 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
Švietimo įstaigos tipas
Įstaigų skaičius savivalda/jaunimas dalyvauja
savivaldoje, skaičius
Bendrojo lavinimo mokyklos
12
12
Organizacijos, teikiančios neformalaus
4
4
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, savivaldybėje veikia trys globos įstaigos, iš kurių
dviejose jaunimas dalyvauja įstaigų savivaldoje.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje yra įtvirtintos nuostatos dėl
regioninės jaunimo organizacijų tarybos – jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“,
tačiau iki 2012 m. tokia asociacija nebuvo įsteigta. Vertinimui pateiktais duomenimis,
Švenčionių rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įsteigimas inicijuotas
2011 metais – buvo organizuota diskusija su savivaldybėje veikiančiomis jaunimo ir su
jaunimu dirbančiomis organizacijomis, savivaldybės tarybai pateiktas prašymas skirti
finansavimą apskritojo stalo steigimui. Asociacijos steigėjais tapo aktyviausios Švenčionių
rajono jaunimo organizacijos – jaunimo organizacija „Darbas“, Pabradės jaunimo klubas ir
Rytų Lietuvos krašto jaunimo centras „Arka“.
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, jaunimas į savivaldybės jaunimo politikos
formavimo ir įgyvendinimo procesus įsitraukia per savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos
veiklą. Jaunimo atstovai gali dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų, komisijų ir kitų darbo
grupių posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžiai yra atviri, be to, tiesiogiai transliuojami
internetu. Vis dėlto, jaunimo atstovų teigimu, savivaldybė per menkai stengiasi pritraukti
jaunimą dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką. Tuo tarpu savivaldybės atstovų
nuomone, jaunimas nerodo didelės iniciatyvos ir noro įsitraukti. Viena vertus jaunimo
organizacijų atstovų dalyvavimas yra epizodiškas, kita vertus, jaunimo atstovai kartais
dalyvauja ir kituose savivaldybėje rengiamuose posėdžiuose, sprendžiant ne vien tiesiogiai su
jaunimu susijusius klausimus.
2011 m. buvo surengti 8 savivaldybės tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi jaunimui
aktualūs klausimai. Šešiuose iš jų dalyvavo jaunimo atstovai. Savivaldybės tarybos
posėdžiuose svarstyti šie klausimai: JRT steigimas, JRT nuostatų tvirtinimas, JRT nuostatų
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pakeitimas, lėšų jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui skyrimas, JRT veiklos
aptarimas.
Savivaldybės atstovų teigimu, jaunimo galimybės atstovauti savo interesus savivaldybėje
pastaraisiais metais didėjo. Vis dėlto, jaunimo aktyvumas teikiant siūlymus dėl savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių savivaldybės atstovų vertinamas vidutiniškai. MP
nuomone, didinti jaunimo aktyvumą būtų galima skatinant savivaldybės ir jaunimo
organizacijų bendradarbiavimą, organizuojant jaunimui skirtus mokymus, diskusijas su
tarybos nariais, svarstant nuolat kintančias jaunimui aktualias temas rajone, vykdant
nuolatinius tyrimus, stebėjimus, konsultuojantis su švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitomis institucijomis, kuriuose lankosi jaunimas.
Atsakydami į kausimą, kokiais būdais apklausos dalyvių atstovaujamos organizacijos
bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, dauguma respondentų
nurodė, kad bendradarbiauja teikdami ir gaudami informaciją bei įgyvendindami projektus (žr.
5 pav.). Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai taip pat paminėjo, kad
bendradarbiauja su JRK teikdami pasiūlymus. Vienos jaunimo organizacijos atstovai nurodė,
kad su JRK nebendradarbiauja.
5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=7
Teikia informaciją

71,4

Įgyvendina projektus

57,1

Gauna informaciją

57,1

Teikia pasiūlymus

28,6

Nebendradarbiauja
Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo
reikalų koordinatoriaus (-ės)

14,3
0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Dauguma apklausos respondentų (71,4 proc.) nurodė, kad jų atstovaujamų organizacijų
atstovai dalyvauja savivaldybės posėdžiuose sprendžiant su jaunimu susijusius klausimus, likę
apklausos dalyviai teigė, kad tokiuose posėdžiuose jų organizacijų atstovai nedalyvauja.
Apklausos rezultatai parodė, kad net 85,7 proc. apklaustųjų yra pateikę keletą pasiūlymų
savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, likę respondentai nurodė, kad
kol kas nėra teikę savivaldybės institucijoms pasiūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo,
tačiau ketina tokius pasiūlymus teikti ateityje. Apklausos dalyvių, teikusių savivaldybės
institucijoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, nuomone, savivaldybės
institucijos atsižvelgia į visus arba į dalį pateiktų pasiūlymų. Nurodydami pasiūlymų, į kuriuos
buvo atsižvelgta, pavyzdžius, respondentai paminėjo savivaldybės institucijoms teiktus
pasiūlymus dėl apskritojo stalo ir atviro darbo su jaunimu metodais dirbančios įstaigos
įsteigimo, patalpų jaunimo veikloms vykdyti suteikimo. Taip pat savivaldybė atsižvelgė į
jaunimo organizacijų pasiūlymus dėl paramos sporto renginiams suteikimo, sporto renginių
organizavimo.
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Vis tik pažymėtina, kad, remiantis interviu su jaunimo ir savivaldybės atstovais duomenimis,
didžiajai daliai savivaldybės jaunimo trūksta žinių ir suvokimo apie jaunimo politiką kaip
viešosios politikos sritį, o tai akivaizdžiai užkerta kelią efektyviam ir visapusiškam jaunimo
įsitraukimui į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus bei tinkamam jaunimo interesų
atstovavimui. Pasak vieno iš interviu dalyvavusio jaunimo atstovo, neretai savivaldybės
jaunimas nežinot net apie tai, kad savivaldybėje veikia JRT. Tokią situaciją nemaža dalimi
lemia gana prastas jaunimo informuotumas apie savivaldybės vykdomą jaunimo politiką.
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai šiek tiek žemiau
negu vidutiniškai vertino savivaldybės požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčius nuo
2008 m. (žr. 6 pav.) Panašiai buvo įvertintas jaunimo įtraukimas priimant sprendimus dėl
veiklos, susijusios su jaunimu. Taip pat vertintas savivaldybės atsižvelgimas į jaunimo atstovų
siūlymus dėl jaunimo politikos ir / ar veiklos tobulinimo bei savivaldybės ir jaunimo
bendradarbiavimo intensyvumas.
6 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kur 5 – visiškai nesutinku, o
5 – visiškai sutinku. Atsakymų vidurkiai. N=7
Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai
nuo 2008 m.

2,8

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

2,7

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos
tobulinimo

2,7

Jaunimo bendradarbiavimas su
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo
2008 m.

2,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad jų organizacijos jaunimo
interesus atstovauja dalyvaudamos Jaunimo reikalų tarybos veikloje, teikdamos pasiūlymus
savivaldybės struktūroms ir dalyvaudamos savivaldybės tarybos posėdžiuose (žr. 7 pav.).
7 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija atstovauja jaunimo interesus savo savivaldybėje?
Proc. atsakiusiųjų. N=7
Dalyvauja jaunimo reikalų taryboje

80,0

Teikia pasiūlymus savivaldybei

40,0

Dalyvauja savivaldybės posėdžiuose

20,0

Kita

20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
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80,0

100,0

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, 10 lentelėje pateikiamos išvados ir
rekomendacijos pagal 2 Metodikos indikatorių „Jaunimo dalyvavimas“.
10 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
(2 Metodikos
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
indikatorius)
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas
Jaunimo atstovai
Nenustatyta.
Palaikyti ir skatinti
savivaldoje pagal
įtraukiami į
jaunimo įsitraukimą į
gyvenamąją teritoriją
Švenčionių rajono
vietos bendruomenių
vietos veiklos grupės
savivaldos veiklas.
bei vietos
bendruomenių
savivaldos struktūras.
Jaunimo dalyvavimas su Jaunimas dalyvauja
Ne visos su jaunimu Skatinti su jaunimu
jaunimu dirbančių
kai kurių su jaunimu
dirbančios
dirbančias organizacijas į
organizacijų savivaldoje dirbančių organizacijų organizacijos į
savo savivaldą įtraukti
savivaldoje.
savivaldą įtraukia
jaunimo atstovus.
jaunimo atstovus.
Jaunimo veikla
Palyginus su kitomis
Į jaunimo
Skatinti jaunimo
panašaus dydžio
organizacijų veiklas
organizacijas į savo
savivaldybėmis,
daugiau įsitraukia tik veiklas pritraukti
Švenčionių rajone
pats aktyviausias
neorganizuotą,
veika gana nemažai
jaunimas. Nors
nemotyvuotą, socialinę
jaunimo organizacijų. jaunimui skirtų
atskirtį patiriantį jaunimą,
Gana platus jaunimui veiklų pasirinkimas
didinti jų motyvaciją.
skirtų veiklų
yra gana platus, ne
Skirti didesnį dėmesį
pasirinkimas.
visi turi galimybę
jaunimo lyderių ugdymui.
Savivaldybėje veikia
jose dalyvauti.
Skatinti
dvi atvirą darbą su
bendradarbiavimą tarp
jaunimu vykdančios
savivaldybės ir jaunimo ir
institucijos.
su jaunimu dirbančių
organizacijų
organizuojant ir vykdant
jaunimui skirtas veiklas, į
jas įtraukiant įvairias ir
skirtingų poreikių
turinčias jaunimo grupes.
Užtikrinti siūlomų
jaunimui skirtų veiklų
prieinamumą visoje
savivaldybės teritorijoje
gyvenančiam jaunimui.
Jaunimo savivalda
Visose formaliojo ir
Nenustatyta.
Palaikyti ir skatinti
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
jaunimo įsitraukimą į
neformaliojo švietimo
ir ugdymo įstaigose
formaliojo ir neformaliojo
įstaigose, vaikų globos
veikia mokinių
švietimo ir ugdymo
namuose
savivaldos.
įstaigų savivaldos veiklas.
Nustatyti bendrojo
lavinimo mokyklų
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Jaunimo dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)

Jaunimo dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
mokinių tarybas
vienijančios ir visas
rajono mokinių
savivaldos struktūras
savivaldybės lygmeniu
atstovaujančios
asociacijos poreikį.
Į savivaldybės
Jaunimo atstovai vis Būtina šviesti jaunimą
jaunimo politikos
dar per mažai
apie galimybes įsitraukti į
formavimą ir
įtraukiami į
savivaldybės jaunimo
įgyvendinimą
savivaldybės JP
politikos formavimą ir
jaunimas įsitraukia
formavimo ir
įgyvendinimą; šiuo
per JRT, taip pat gali
įgyvendinimo
klausimu stiprinti
dalyvauti
procesus. Didelei
savivaldybės ir jaunimo
savivaldybės tarybos
savivaldybės
organizacijų
posėdžiuose svarstant jaunimo daliai
bendradarbiavimą;
jaunimui aktualius
trūksta žinių
organizuoti jaunimo
klausimus.
jaunimo politikos
mokymus supažindinant
Savivaldybėje
srityje bei JP
su savivaldybės vykdoma
steigiama jaunimo
suvokimo
jaunimo politika bei
organizacijų sąjunga
savivaldybės
jaunimo galimybėmis
„Apskritasis stalas“.
viešosios politikos
atstovauti savo interesus.
kontekste.
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4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui, aptariama, kiek tai susiję su
jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo
politikos uždaviniais savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama finansinė parama.
Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma kitokios paramos formos.
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansinė parama
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės
institucijos kiekvienais metais viešo konkurso būdu teikia institucinę bei koordinacinę paramą
jaunimo organizacijoms bei iš dalies finansuoja jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų
iniciatyvų projektus. Savivaldybėje nėra išlikę duomenų apie finansinės paramos teikimą iki
2011 metų.
Savivaldybės finansinės paramos teikimo srityje pastebimi teigiami pokyčiai – nuo 2012 m. iš
savivaldybės biudžeto jaunimo politikos įgyvendinimui bus skiriamas atskiras finansavimas.
2012 m. vasario mėnesį patvirtintame Švenčionių rajono savivaldybės biudžete jaunimo
veikloms ir projektams numatyta skirti 20000 Lt.
Iki 2012 m. savivaldybėje nebuvo patvirtinti jaunimo projektų atrankos konkurso nuostatai ar
kita finansinės paramos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms skyrimo tvarka.
Savivaldybės jaunimo politikos koncepcija numato, kad projektų atrankos konkurso
organizavimo tvarką, nuostatus bei konkurso rezultatus siūlo Jaunimo reikalų taryba, juos
tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, 2011 m. Rytų Lietuvos krašto jaunimo centro
„Arka“ koordinuojamo Švenčionėlių atviro jaunimo centro patalpų priežiūrai buvo skirta 2000
Lt, dar 3200 Lt skirta jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų transporto išlaidoms
padengti.
Remiantis vertinimui pateikta informacija, dažniausiai jaunimo ir su jaunimu dirbančios
organizacijos kreipiasi su prašymais finansuoti transportavimo išlaidas. Nuo 2011 m. gegužės
mėn. iki 2012 m. vasario mėn. buvo gauti penki prašymai padengti transporto išlaidas
vykstant į rajono jaunimui skirtus renginius, visi prašymai buvo patenkinti. Jaunimo ir su
jaunimu dirbančios organizacijos tokios paramos į savivaldybę kreipiasi ne po vieną, o iš karto
po kelias organizacijas.
Dar 2000 Lt 2011 metais savivaldybė skyrė Rytų Lietuvos krašto jaunimo centro „Arka“
organizuotiems mokymams. 11 lentelėje pateikiami duomenys apie vertinimo metu
savivaldybėje vykdytus jaunimui skirtus projektus, kuriuos iš dalies arba pilnai finansavo
savivaldybė.
11 lentelė. Savivaldybės pilnai arba dalinai finansuoti jaunimui skirti projektai
Projekto pavadinimas
Finansavimo šaltinis
Laikotarpis
Atvira jaunimo erdvė
JRD
2012-2013 m.
Atviras jaunimo centras
JRD
2012-2013 m.
„Mes kartu“
Savivaldybė
2012 m. sausio – rugsėjo mėn.
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Projekto pavadinimas
Daugiafunkcinio ugdymo centro
steigimas Kaltanėnų miestelyje

Finansavimo šaltinis
ES, savivaldybė

Laikotarpis
2012-2014 m.

„Esu atsakingas“

ES, VšĮ „Vilniaus
Iki 2012 m. birželio mėn.
kolegija“, savivaldybė
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
Interviu su jaunimo atstovu duomenimis, nemažai jaunimo organizacijų finansinės paramos
kreipiasi į vietos verslininkus. Dažniausiai finansavimas renkamas konkretiems
organizuojamiems renginiams. Jaunimo atstovų teigimu, vietos verslininkai paramą skiria
pagal galimybes, tačiau dažniausiai į jaunimo prašymus atsižvelgia geranoriškai.
Vykdytos apklausos rezultatai parodė, kad Švenčionių rajone veikiančios jaunimo ir su
jaunimu dirbančios organizacijos savo veiklų vykdymui lėšas surenka iš įvairių šaltinių (8 pav.).
Visos apklausoje dalyvavusios organizacijos naudojasi 2% gyventojų pajamų mokesčio
parama. 80 proc. organizacijų savo veiklas finansuoja ir iš renkamų organizacijos nario
mokesčių. Daugiau kaip pusė respondentų (60 proc.) žymėjo, kad lėšų veiklai vykdyti gauna iš
Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų. 20 proc. respondentų teigė, kad veiklas
finansuoja iš organizacijos uždirbtų lėšų, taip pat finansinę paramą gauna iš labdaros ir
paramos fondų bei vietos savivaldos ir šalies valdžios institucijų. Dvi jaunimo ir su jaunimu
dirbančios organizacijos nurodė, kad savivaldybės skirtos lėšos sudaro apytiksliai 5-10 proc. jų
atstovaujamų organizacijų veikloms reikalingo finansavimo.
8 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=7
Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

100,0

Iš organizacijos nario mokesčio

80,0

ES struktūrinės paramos fondų

60,0

Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)

40,0

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

20,0

Labdaros, paramos

20,0

Šalies valdžios institucijų

20,0

Lietuvos fondų, kitų NVO

0,0

Užsienio šalių fondų

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
42,9 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos
gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama. Tiek pat respondentų atsakė teigiamai,
tačiau taip pat pabrėžė, kad sąlygos gauti finansinę paramą yra labai sudėtingos. Likę
respondentai nurodė, kad nežino apie tokios paramos galimybę (žr. 9 pav.).
Net 71,4 proc. visų apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų yra
pasinaudojusios savivaldybės finansine parama. Kai kurie respondentai nurodė, kad
savivaldybė skyrė paramą jų organizuotiems sporto renginiams.
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Vis dėlto, savivaldybės skiriamos finansinės paramos jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloms atitikimą organizacijų lūkesčiams apklausos dalyviai vertino žemiau nei
vidutiniškai (10 pav.).
9 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? Proc.
atsakiusiųjų. N=7

Taip

42,9

Taip, bet sąlygos labai sudėtingos

42,9

Nežinau apie tokios paramos
galimybes

14,3

Ne, negalime

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
10 pav. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos atitikimas jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų lūkesčiams. 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=7
Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų
nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

2,4

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

2,3

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

2,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011

4.2 Materialinė parama
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, materialinės savivaldybės paramos skyrimo
klausimas jaunimo organizacijoms yra gana aktualus – jaunimo organizacijos neretai kreipiasi į
savivaldybę su prašymais skirti organizuojamiems renginiams patalpas, reikalingą biuro įrangą
ar aparatūrą. Į šiuos jaunimo atstovų prašymus savivaldybė atsižvelgia palankiai. Per 2011
metus tokio pobūdžio materialinė parama buvo skirta 5 jaunimo organizacijoms.
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Be trumpalaikės materialinės paramos, savivaldybė taip pat skiria nuolatinę materialinę
paramą atvirą darbą su jaunimu vykdančioms institucijoms. Pagal panaudos sutartį
patalpomis nuolatos naudojasi Rytų Lietuvos krašto jaunimo centro „Arka“ administruojamas
atviras jaunimo centras (AJC) Švenčionėliuose bei Švenčionių miesto kultūros centrui
priklausančio kino teatro „Taika“ patalpose veikianti atvira jaunimo erdvė „Taika“.
12 lentelė. Pagal panaudos sutartį savivaldybės patalpomis besinaudojančios organizacijos
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, kurioms
organizacijų, buvo leista neatlygintinai
Metai
savivaldybės institucijų teisės
naudotis savivaldybei priklausančiomis
aktais yra skirtos patalpos
patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu
buveinei, skaičius
turtu skaičius
2011
2
5
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
Vertinimui nebuvo pateikta duomenų apie Švenčionių rajone veikiančioms jaunimo ir su
jaunimu dirbančioms organizacijos skirtą ilgalaikį materialųjį turtą bei užsienio šalių ir
labdaros ar paramos fondų skirtą materialinę paramą.

4.3 Kitokia parama
Be finansinės ir materialinės, Švenčionių rajono savivaldybė jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms teikia ir kitokio pobūdžio paramą. Savivaldybės atstovų pateiktais
duomenimis, 2011 m. dviem jaunimo organizacijom savivaldybė padėjo užmegzti
tarptautinius ryšius. Jaunimo atstovai įtraukiami į savivaldybės tarptautines delegacijas,
vizitus jaunimo reikalais Europos Sąjungos (ES) valstybėse, Baltarusijoje. 2011 m. tokiuose
vizituose dalyvavo 5 jaunimo atstovai.
2011 m. savivaldybės lėšomis buvo suorganizuota 17 renginių, skirtų jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms. Vykdyti dveji mokymai šių organizacijų atstovų kvalifikacijai
tobulinti.
2011 metų savivaldybės biudžete nebuvo numatyta lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų steigimo išlaidoms padengti, tačiau toks poreikis nebuvo išreikštas ir iš jaunimo
atstovų. Remiantis interviu duomenimis, vertinimo metu steigiamos Švenčionių rajono
jaunimo organizacijų sąjungos registravimo išlaidoms padengti lėšos bus skiriamos iš
savivaldybės biudžeto.
Tiek interviu respondentai, tiek visi apklausos dalyviai nurodė, kad savivaldybė
bendradarbiauja su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis įgyvendinant bendrus
projektus. Tokio bendravimo pavyzdžiai – jaunimo organizacijų drauge su savivaldybe
organizuota „Jaunimo organizacijų mugė“, 11 lentelėje įvardinti projektai „Mes Kartu”, „Esu
atsakingas“. Dažniausiai savivaldybė prie bendrų projektų įgyvendinimo prisideda skirdama
finansavimą, teikdama transportavimo paslaugas bei infrastruktūrą projektui įgyvendinti,
skelbdama informaciją vietinėje spaudoje bei kitais savivaldybėje naudojamais informacijos
sklaidos kanalais. Vertinimui pateiktais duomenimis, paslaugų, kuriomis naudotųsi jaunimo ir
su jaunimu dirbančios organizacijos, 2011 m. nebuvo pirkta.
Remiantis apklausos duomenimis, jaunimo organizacijoms labiausiai trūksta lėšų, materialinės
paramos ir bendrų veiklų su savivaldybe (žr. 11 pav.).
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11 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Proc.
atsakiusiųjų. N=7

Lėšų

100,0

Patalpų

57,1

Bendrų veiklų

Informacijos

28,6

0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, formuluojamos šios išvados:
 Pirma, didžiausias poreikis iš visų savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms skiriamos paramos tipų išlieka finansinei paramai. Neabejotinai
teigiami pokyčiai sietini su pasiekimu, kad savivaldybės biudžete būtų numatomas
atskiras finansavimas savivaldybės jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui,
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklų finansavimui. 2012 m. vasario
mėnesį patvirtintame savivaldybės biudžete šiam tikslui numatyta skirti 20000 Lt.
Savivaldybėje kol kas nėra patvirtinta institucinio bei projektinio finansavimo skyrimo
jaunimo veikloms tvarka. Tikimasi, kad 2011 metais patvirtintos naujos Jaunimo
reikalų tarybos bei naujai paskirtų savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą
koordinuojančių specialistų bendromis pastangomis artimiausiu metu reikalingi
dokumentai bus parengti ir patvirtinti.
 Antra, savivaldybė jaunimo organizacijoms noriai skiria materialinę paramą – suteikia
patalpas bei reikalingą įrangą renginiams, dvi organizacijos savivaldybei
priklausančiomis patalpomis naudojasi neatlygintinai, pagal panaudos sutartį. Vis
dėlto, materialinės paramos poreikis išlieka didelis – 57,1 proc. apklausoje
dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuomone, savivaldybės
materialinės paramos skyrimo apimtys turėtų būti didesnės (žr. 21 pav.).
 Trečia, savivaldybė bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis – įgyvendinant
bendrus projektus, savivaldybė prisideda skirdama finansavimą, teikdama
transportavimo, informacijos viešinimo paslaugas. Iš esmės, savivaldybės ir jaunimo
atstovai tokį savivaldybės ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą vertina palankiai,
nors 28,6 proc. apklausos dalyvių mano, kad bendrų savivaldybės ir jaunimo veiklų
turėtų būti daugiau, bendradarbiavimas galėtų būti intensyvesnis.
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13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Parama
jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė
Jaunimo
Savivaldybės skiriama
Priimti savivaldybės
parama
organizacijos naudoja finansinė parama
institucinio ir projektinio
visus įmanomus
jaunimui vis dar nėra
finansavimo tvarką
finansinės paramos
pakankamai atitinkanti
nustatančius savivaldybės
teikimo šaltinius.
jaunimo organizacijų
teisės aktus. Kiekvienais
poreikius, jos skyrimo
metais, atsižvelgiant į jaunimo
tvarka nėra aiški ir
poreikius ir bendrą rajono
reglamentuota. Jaunimo jaunimo situaciją turėtų būti
organizacijoms trūksta
išskiriami atitinkamos
informacijos apie
savivaldybės finansinės
galimybes gauti
paramos skyrimo sritys (pvz.,
finansinę paramą iš
jaunimo užimtumo galimybių
savivaldybės.
didinimas, savanorystės
skatinimas, socialiai
Materialinė
Savivaldybei
Jaunimo organizacijų
pažeidžiamo jaunimo poreikių
parama
priklausančiomis
materialinės paramos
tenkinimas ir pan.).
patalpomis pagal
poreikis vis dar išlieka
Pagal galimybes, finansinę
panaudos sutartį
patenkinamas nepilnai.
paramą skirti kuo įvairesnėms
neatlygintinai
jaunimo veikloms bei įvairiose
naudojasi dvi atvirą
srityse veikiančioms jaunimo
darbą su jaunimu
organizacijoms. Finansinės
vykdančios
paramos skyrimas turėtų būti
institucijos. Pagal
diferencijuojamas pagal
poreikį, savivaldybė
besikreipiančių organizacijų
jaunimo organizacijų
grupes, pvz., jaunimo
renginiams skiria
organizacijos, su jaunimu
patalpas bei reikiamą
dirbančios organizacijos,
įrangą.
vietos bendruomenės,
Kitokia parama
Savivaldybė ir
Savivaldybės teikiama
kultūros ir sporto
jaunimo organizacijos pagalba užmezgant
organizacijos, neformalios
bendradarbiauja
tarptautinius ryšius yra
jaunimo grupės, etc.
vykdydamos bendrus gana maža, jaunimo
Savivaldybė turėtų vykdyti
projektus.
atstovai mažai
įtraukiami į tarptautines švietėjišką jaunimo veiklą
savivaldybės delegacijas. paraiškų gauti finansavimą
teikimo bei projektų rengimo
ir vertinimo klausimais. Be to,
būtina gerinti informacijos
sklaidą apie jaunimo ir su
jaunimu dirbančioms
organizacijoms savivaldybės
teikiamos paramos galimybes.
Pagal galimybes plėsti
materialinės paramos skyrimo
apimtis, aktyviau padėti
jaunimo organizacijoms
užmegzti tarptautinius ryšius.
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5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla,
skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė;
 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija;
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir
konsultavimas
Švenčionių rajono savivaldybėje mokymus jaunimui vykdo Rytų Lietuvos krašto jaunimo
centro „Arka“ administruojamas atviras jaunimo centras Švenčionėliuose bei ŠMKC veikianti
atvira jaunimo erdvė „Taika“. Organizuojamų mokymų tematika – savanorystės veiklos,
neformalus ugdymas, komandinis darbas, atviras darbas su jaunimu, jaunimo lyderių
mokymai. Taip pat jaunimui skirtus mokymus savanoriškumo pagrindais veda bei jaunimą
įvairiais aktualiais klausimais konsultuoja savivaldybės mero patarėja bei jaunimo reikalų
koordinatorė.
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, 2011 m. rudenį savivaldybė organizavo
mokymus, skirtus jaunimo organizacijoms, jaunimo politikos dalyviams, norintiems aktyviai
įsitraukti įgyvendinant jaunimo politiką Švenčionių rajono savivaldybėje, įtakoti su jaunimo
problematika susijusius sprendimus. Mokymų programa apėmė jaunimo politikos žinias,
jaunimo įgyvendinimo struktūras, jų kūrimo aspektus, jaunimo situacijos bei problematikos
analizės metodus ir problemų, susijusių su jaunimo situacija sprendimo būdus. Šiuose
mokymuose dalyvavo 25 jaunimo organizacijų atstovai.
Jaunimui skirtus mokymus taip pat vykdo jaunimo organizacijos „Darbas“ atstovai, tačiau šie
mokymai vedami pačios organizacijos nariams.
Savivaldybės atstovų nuomone, jaunimui labiausiai trūksta savanorystės, savivaldos
stiprinimo, veiklų ir renginių organizavimo, atviro darbo su jaunimu, darbo komandoje
mokymų. Jaunimo atstovai mano, kad trūksta visų sričių mokymų, tačiau tam savivaldybė
skiria per mažai lėšų. Jaunimas norėtų daugiau mokymų, vykdomų nacionaliniu lygmeniu
dirbančių organizacijų ir institucijų, kaip pavyzdžiui, Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir
kt.
Daugiau nei pusė apklausos dalyvių į klausimą, ar jų atstovaujama organizacija vykdo
neformalius mokymus jaunimui, atsakė teigiamai (12 pav.). 28,6 proc. respondentų nurodė,
kad jų atstovaujamos organizacijos yra vykdžiusios keletą mokymų, tačiau tai nėra jų
pagrindinė veikla. Likę respondentai į pateiktą klausimą atsakė neigiamai.
Dauguma (71,4 proc.) apklausos respondentų nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos yra
atlikusios jaunimo mokymų poreikio tyrimus. Kitos apklausoje dalyvavusios organizacijos tokių
tyrimų nėra atlikę.
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42,9 proc. apklausos respondentų nurodė, kad vertina vykdomų mokymų jaunimui kokybę.
Likę apklausos dalyviai pateikė informaciją, kad jų atstovaujamos organizacijos Švenčionių
rajono savivaldybėje vykdomų jaunimo mokymų kokybės nevertina.
12 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Proc. atsakiusiųjų. N=7

Taip

57,1

Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau tai
nėra pagrindinė veikla

28,6

Ne

14,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindiniai Švenčionių rajono savivaldybėje su jaunimu dirbantys asmenys yra JRK,
savivaldybės mero patarėja, ŠMKC atviros jaunimo erdvės „Taika“ vadovė, savivaldybės
socialiniai darbuotojai, psichologai, Švenčionių rajono policijos komisariato nepilnamečių
reikalų inspektorė, mokyklose dirba savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistas. Su
socialinės rizikos grupių jaunimu taip pat dirba Švenčionių Visų Šventųjų parapijos „Caritas“
darbuotojai.
Darbą su jaunimu taip pat vykdo Švenčionėlių miesto kultūros centras, kuris organizuoja
kultūrinius renginius, jaunimo mainus, skatina jaunimo iniciatyvas, bei Švenčionių miesto
kultūros centras, kuriame veikia atvira jaunimo erdvė. Savivaldybėje veikia dvi atvirą darbą su
jaunimu vykdančios organizacijos (14 lentelė).
14 lentelė. Savivaldybėje veikiantys atviri jaunimo centrai
Jaunimo darbuotojų skaičius,
AJC pavadinimas
AJC lankytojai
dirbančių tiesiogiai su jaunimu
Rytų Lietuvos krašto
1 asmuo
14-29 metų jaunimas,
jaunimo centro „Arka“
gyvenantis Švenčionėliuose
atviras jaunimo centras
Švenčionėliuose
Švenčionių miesto
1 asmuo
14-29 metų jaunimas,
kultūros centro atvira
gyvenantis Švenčionių mieste
jaunimo erdvė „Taika“
ir aplinkinėse vietovėse
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
Savivaldybės atstovų nuomone, Švenčionių rajone vis dar trūksta su jaunimu dirbančių
aukštos kvalifikacijos specialistų, todėl būtina skatinti su jaunimu dirbančių asmenų rengimą
bei kvalifikacijos tobulinimą. Savivaldybėje galėtų dirbti iš kitų miestų atvažiuojantys
specialistai, su kuriais jaunimas nesivaržytų atviriau bendrauti.
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5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo
situacija
Švenčionių rajono savivaldybėje jaunimo neformaliojo ugdymo paslaugas teikia trys meno
mokyklos, Švenčionių Papildomo ugdymo centras, trys kultūros centrai ir jų filialai, Švenčionių
rajono Viešoji biblioteka ir jos filialai:
 Švenčionių meno mokykla;
 Švenčionių Papildomo ugdymo centras;
 Švenčionių r. Pabradės meno mokykla;
 Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla;
 Švenčionių miesto kultūros centras ir jo filialai Adutišky, Stanislavave, Strūnaityje,
Vidutinėje;
 Švenčionėlių miesto kultūros centras ir jo filialai Kaltanėnuose, Sariuose, Pašaminėje;
 Pabradės miesto kultūros centras ir jo filialai Magūnuose, Pavoverėje;
 Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka ir 21 jos filialas (Švenčionėlių m.,
Pabradės m., Adutiškio k., Bačkininkų k., Jakelių k., Labanoro k., Magūnų k.,
Mėžionėlių k., Milkuškų k., Pašaminės k., Pavoverės k., Prienų k., Reškutėnų k., Sarių
k., Stanislavavo k., Strūnaičio k., Šventos k., Vidutinės k., Zadvarninkų k.).
Iš pateikto sąrašo matyti, kad neformaliojo ugdymo paslaugas teikiančios institucijos gana
tolygiai pasiskirstę po visą savivaldybės teritoriją. Vis dėlto, savivaldybėje nėra tiriami jaunimo
neformalaus ugdymo poreikiai, todėl sunku objektyviai įvertinti esamos veiklų pasiūlos
įvairovės bei taikomų neformalaus mokymo metodų atitikimą jaunimo poreikiams.
Apklausos dalyviai išvardino šias neformalaus mokymo, ugdymo organizacijas, teikiančias
paslaugas jaunimui Švenčionių rajono savivaldybėje: Švenčionėlių ateitininkai, Jaunieji šauliai,
Švenčionių papildomo ugdymo centras, menų mokyklos Švenčionyse, Švenčionėliuose ir
Pabradėje, visuomeninis judėjimas „Jaunieji policijos rėmėjai“, Rytų Lietuvos krašto jaunimo
centro „Arka“ administruojamas Švenčionėlių jaunimo centras, kaimo bendruomenių jaunimo
centrai, jaunimo organizacija „Darbas“, Lietuvos skautijos Švenčionių rajono bendruomenė.
Dauguma apklausos dalyvių atstovaujamų organizacijų savo veikloje taiko aktyvaus
dalyvavimo, mokymosi iš patirties ir grupinius mokymosi metodus. Taip pat Švenčionių rajono
savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančio organizacijos naudoja neformalaus bendravimo
ir nekonkurencinės aplinkos kūrimo metodus savo veikloj (13 pav.).
13 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. N=7
Aktyvų dalyvavimą

57,1

Grupinius metodus

57,1

Mokymąsi iš patirties

57,1

Neformalų bendravimą

42,9

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

28,6
0,0

20,0

40,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
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60,0

80,0

100,0

Daugumos (71,4 proc.) apklausos dalyvių nuomone neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų,
skirtų jaunimui, Švenčionių rajono savivaldybėje nepakanka. Likusių respondentų nuomone,
tokių veiklų pakanka, tačiau jos nėra visiems prieinamos.

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, 15 lentelėje pateikiamos išvados ir
rekomendacijos pagal 4 Metodikos indikatorių „Jaunimo neformalaus ugdymas, jaunimo
mokymai ir konsultavimas“.
15 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti
konsultavimas
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Vykdomos pavienės
Nėra tiriami jaunimo Reikėtų tirti jaunimo
konsultavimas
mokymų veiklos.
neformalių mokymų
neformalaus mokymo
poreikiai. Jaunimui
poreikius ir vertinti esamų
trūksta lyderių
mokymų kokybę.
ugdymo,
Pagal galimybes, skirti
savanorystės,
daugiau žmogiškųjų išteklių
savivaldos stiprinimo, ir finansinių resursų
veiklų ir renginių
mokymų kokybės
organizavimo, atviro gerinimui. Atsižvelgiant į
darbo su jaunimu,
esamus poreikius, stengtis
darbo komandoje
organizuoti kuo įvairesnių
mokymų.
sričių mokymus jaunimui, į
juos pritraukti ne tik
Asmenys, dirbantys su Savivaldybėje atvirą
Trūksta su jaunimu
aktyviausius jaunuolius, bet
jaunimu
darbą su jaunimu
dirbančių aukštos
ir nemotyvuotą,
vykdo dvi įstaigos
kvalifikacijos
neorganizuotą jaunimą.
Švenčionių ir
specialistų.
Skatinti su jaunimu
Švenčionėlių
dirbančių asmenų
miestuose.
kvalifikacijos kėlimą,
Jaunimo neformalaus Neformalaus ugdymo Nepakankamai įvairi
ugdymo padėtis
veiklų pasiskirstymas taikomų neformalaus tarpusavio
bendradarbiavimą.
savivaldybės
ugdymo metodų
teritorijoje yra gana
įvairovė. Nėra tiriami Užtikrinti neformaliojo
tolygus.
jaunimo neformalaus ugdymo veiklų
prieinamumą atokesnėse
ugdymo poreikiai.
savivaldybės vietovėse
gyvenantiems jaunuoliams.
Organizuoti jaunimo
neformaliojo ugdymo
veiklų poreikių tyrimus.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys:
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla;
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie
jaunimo politikos įgyvendinimą
Daugiausiai Jaunimą ir jaunimo organizacijas apie Švenčionių rajono savivaldybės
įgyvendinamą jaunimo politiką informuoja bei kitą jaunimui aktualią informaciją teikia
savivaldybės mero patarėja ir JRK. Informacija yra skleidžiama el. paštu, vietinėje spaudoje,
ypač daug informacijos tiek mero patarėja, tiek JRK talpina socialinio tinklo Facebook grupėje
„Švenčionių rajono jaunimas“ vietinėje spaudoje. Jaunimui aktuali informacija kartais
talpinama bendroje savivaldybės internetinės svetainės skiltyje „Naujienos“. Savivaldybės
internetiniame tinklalapyje www.svencionys.lt yra atskira skiltis „Jaunimas“, tačiau ji nėra
pasiekiama iš pagrindinio svetainės puslapio, joje talpinamos informacijos kiekis yra itin
mažas. Norint pagerinti informacijos prieinamumą, skiltis „Jaunimas“ turėtų būti pasiekiama
iš pagrindinio puslapio. Siekiant visapusiško jaunimo informavimo apie savivaldybės jaunimo
politikos įgyvendinimą, skiltis „Jaunimas“ turėtų būti papildyta informacija apie jaunimo veiklų
galimybes savivaldybėje, jaunimo organizacijų projektų finansavimo galimybes, savivaldybės
komisijų, komitetų ir darbo grupių posėdžiuose svarstomus jaunimui aktualius klausimus,
veiklą vykdančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašu bei kita jaunimui aktualia
informacija, kuri, be to, turėtų būti nuolat atnaujinama.
2011 m. metais savivaldybė organizavo tris informacinius renginius – diskusijas su jaunimo
atstovais įvairiais jaunimo politikos klausimais – dėl jaunimo dalyvavimo rinkimuose, dėl
Jaunimo reikalų tarybos veiklos, diskusija su mokyklų savivaldų atstovais. Šie renginiai buvo
skirti šviesti jaunimą nurodytomis temomis, atsakyti į jiems kylančius klausimus. Renginiuose
dalyvavo apie 60 jaunuolių.
14 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Proc. atsakiusiųjų. N=7
Jaunimui aktualius renginius

85,7

Projektų finansavimo galimybes

71,4

Savivaldybės įgyvendinamus projektus
jaunimui

42,9

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui aktualiais
klausimais

42,9

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės
negauname

0,0
0,0

20,0

40,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, kad
iš savivaldybės gauna informaciją apie jaunimui aktualius renginius ir projektų finansavimo
galimybes. Taip pat respondentai paminėjo, kad gauna informaciją apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui, savivaldybės svarstomus ir priimamus sprendimus
jaunimui aktualiais klausimais (14 pav.). Nė vienas apklausos dalyvių nenurodė, kad jokios
informacijos iš savivaldybės negauna.
42,9 proc. respondentų savivaldybės informacijos sklaidą apie įgyvendinamą jaunimo politiką
vertino vidutiniškai. Tik 28,6 proc. apklaustųjų manė, kad savivaldybė jaunimą ir kitas grupes
apie vykdomą jaunimo politiką informuoja pakankamai išsamiai, tuo tarpu tiek pat apklausos
dalyvių teigė, kad savivaldybė informacijos teikia mažai.
15 pav. Savivaldybės jaunimo ir kitų grupių informavimas apie įgyvendinamą jaunimo
politiką. Proc. atsakiusiųjų. N=7
Vidutiniškai

42,9

Mažai

28,6

Pakankamai išsamiai

28,6

Labai išsamiai

0,0

Labai prastai

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai apklausos metu nurodė, kad labiausiai
jiems trūksta informacijos apie projektų finansavimo galimybes ir apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais. Taip pat buvo nurodyta, kad
savivaldybė nepakankamai informuoja apie savivaldybės įgyvendinamus jaunimui skirtus
projektus bei organizuojamus renginius (16 pav.).
16 pav. Kokios informacijos trūksta? Proc. atsakiusiųjų. N=7
Informacijos apie projektų finansavimo
galimybes,

71,4

Informacijos apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus sprendimus
jaunimui aktualiais klausimais,

57,1

Informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui,

42,9

Informacijos apie jaunimui aktualius
renginius

14,3

0,0

20,0

40,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Visų apklausos dalyvių nuomone, efektyviausia ir priimtiniausia gauti informaciją jaunimo
klausimais būtų el. paštu iš jaunimo reikalų koordinatorės. Taip pat šiek tiek daugiau negu
pusė respondentų kaip pageidaujamą informacijos iš savivaldybės gavimo būdą įvardijo
informacijos talpinimą savivaldybės interneto tinklalapyje (17 pav.).
17 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Proc.
atsakiusiųjų. N=7
El. paštu iš jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

100,0

Savivaldybės internetinėje svetainėje

57,1

Neformaliais kanalais

14,3

Iš plakatų ir skrajučių

14,3

Per informacinius renginius

14,3

Iš informacijos vietinėje spaudoje

14,3

Iš informacijos televizijoje

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Iki 2012 m. savivaldybėje nebuvo vykdyti jaunimo informuotumo tyrimai. Apklausos dalyvių
nuomone, jaunimo informuotumą apie savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką reikėtų gerinti
daugiau informacijos platinant elektroniniu paštu, socialiniais tinklais ir internetinėse
svetainėse.

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos duomenimis, savivaldybėje veikiančios
organizacijos apie savo vykdomą veiklą daugiausiai informuoja el. paštu bei platindami
plakatus ir skrajutes (18 pav.). Remiantis interviu duomenimis, gana daug informacijos yra
talpina socialiniame tinkle Facebook, perduodama neformaliais kanalais, iš lūpų į lūpas.
18 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? Proc. atsakiusiųjų. N=7
Plakatais ir skrajutėmis

71,4

El. paštu

71,4

Savo internetinėje svetainėje

42,9

Neformaliais kanalais

42,9

Vietinėje spaudoje

42,9

Kita

14,3

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose
svetainėse

14,3

Per informacinius renginius

14,3
0,0

20,0

40,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
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Organizacijos informaciją taip pat skelbia savo internetinėse svetainėse, vietinėje spaudoje,
kitose savivaldybės jaunimui skirtose svetainėse ir informacinių renginių metu (18 pav.).
Atsakymo variantą „kita“ pažymėję respondentai nurodė, kad informacija teikiama platinant
skelbimus mokyklose.
Nors informacijos sklaidai naudojami gana įvairūs informacijos perdavimo kanalai, vis dėlto,
remiantis interviu duomenimis, savivaldybės jaunimui žinių apie jaunimo veiklas trūksta, jie
nežino, kur tokios informacijos ieškoti. Šią problemą būtų galima iš dalies spręsti sudarant
visų rajone veikiančių ir jaunimo tematika nušviečiančių internetinių portalų bei jaunimo
organizacijų tinklalapių sąrašą bei talpinant jį savivaldybės internetinės svetainės skiltyje
„Jaunimas“.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui
vietinėje žiniasklaidoje
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, vietos laikraštyje „Švenčionių kraštas“ kartą per
savaitę spausdinama rubrika jaunimui. Išskirtinai jaunimo leidiniai savivaldybėje nėra
leidžiami, tačiau bendrojo lavinimo mokyklos turi savo vietinius laikraštukus.
Jaunimo skirta informacija taip pat talpinama laikraščio „Švenčionių kraštas“ internetiniame
tinklalapyje svencioniu.krastas.w3.lt/v2. Ypač gausiai jaunimo tematika nušviečiama atskiroje
internetinio portalo www.svencioniskis.lt rubrikoje „Jaunimas“.
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus
analizuoja geriau nei vidutiniškai, vidutiniškai yra pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui
skirtos iniciatyvos, šiek tiek menkiau – analizuojamos jaunimo problemos (19 pav.).
19 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur
1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=7

Plačiai ir visapusiškai pristatoma
jaunimo tematika

3,6

Pristatomos aktualios jaunimo ir
jaunimui skirtos iniciatyvos

3,1

Analizuojamos jaunimo problemos

2,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Visi apklausos dalyviai nurodė, kad su vietine žiniasklaida bendradarbiauja teikdami vietos
jaunimui aktualią informaciją. Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, Švenčionių rajone
veikiančioms jaunimo organizacijoms yra sudaromos sąlygos informaciją talpinti nemokamai,
tačiau, apklausos duomenimis, šiomis galimybėmis naudojasi ne visos jaunimo organizacijos.
Iš visų apklausos respondentų informaciją vietinėje žiniasklaidoje skelbia 71,4 proc. jaunimo ir
su jaunimu dirbančių organizacijų, tuo tarpu kiti apklausos dalyviai teigė galimybe nemokamai
talpinti informaciją nesinaudojantys arba apskritai apie tokią nežinantys.
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6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus informaciją, 16 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal
6 Metodikos indikatorių „Jaunimo informavimas“.
16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo informavimas Informacijos sklaida
Neišsami ir nelengvai Siekiant visapusiško
apie jaunimo politiką
per socialinius
randama informacija jaunimo informavimo
tinklus.
savivaldybės
apie savivaldybės jaunimo
internetinėje
politikos įgyvendinimą,
svetainėje.
skiltis „Jaunimas“ turėtų
būti papildyta informacija
Jaunimo veiklos
Informacijos sklaida
Jaunimui vis dar
apie jaunimo veiklų
žinomumas
per socialinius
trūksta žinių apie
galimybes savivaldybėje,
tinklus.
jaunimo veiklas, jie
jaunimo organizacijų
nežino, kur tokios
projektų finansavimo
informacijos ieškoti.
galimybes, savivaldybės
Nėra niekur
komisijų, komitetų ir
skelbiama, kokie
internetiniai portalai darbo grupių posėdžiuose
svarstomus jaunimui
ar jaunimo
aktualius klausimus,
organizacijų
veiklą vykdančių jaunimo
tinklalapiai talpina
ir su jaunimu dirbančių
jaunimui aktualią
organizacijų sąrašu. Taip
informaciją.
pat šioje skiltyje turėtų
Jaunimo leidiniai ir
Informaciją apie savo Savivaldybėje nėra
būti talpinamas nuorodų į
erdvė jaunimui
vykdomą veiklą
atskiro leidinio
visus rajone veikiančius ir
vietinėje žiniasklaidoje jaunimo organizacijos jaunimui. Ne visos
vietinės žiniasklaidos jaunimo organizacijos jaunimo tematika
nušviečiančius
priemonėse gali
naudojasi arba žino
internetinius portalus bei
talpinti nemokamai.
galimybes
Mokyklose leidžiami
informaciją vietinėje jaunimo organizacijų
tinklalapius sąrašas.
vietos laikraštukai.
spaudoje
Informacija turi būti
nemokamai.
nuolat atnaujinama.
Apsvarstyti poreikį ir
galimybes įkurti ir
bendradarbiaujant su
jaunimo organizacijomis
administruoti atskirą
internetinį portalą
jaunimui.
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir
veiklos planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės
tinklinės struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys:
 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros;
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir kitų skyrių veikloje;
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas;
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos
prioritetams;
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios
struktūros
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Švenčionių rajono savivaldybėje yra 2011
birželio mėnesį patvirtinta JRT. JRT yra sudaryta lygiateisės partnerystės (pariteto) principu, į
jos sudėtį įeina savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos Švietimo ir Kultūros skyrių,
Papildomo ugdymo centro atstovai ir šeši jaunimo organizacijų atstovai (iki 29 m. amžiaus).
Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose įtvirtinta JRT teisė esant poreikiui į posėdžius kviestis
savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), jaunimo organizacijų
atstovus, jaunimo politikos Lietuvoje atstovus, prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią
su jaunimo politika. Tačiau vertinimui nebuvo pateikta duomenų apie faktinį šios JRT teisės
įgyvendinimą.
Nuo JRT veiklos pradžios iki 2012 m. įvyko keturi Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai. Remiantis
interviu duomenimis, jaunimo organizacijų atstovai pasiūlymų savivaldybės Jaunimo reikalų
tarybai 2011 metais neteikė. Jaunimas gali dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų
ir darbo grupių posėdžiuose, tačiau šią galimybę išnaudoja per menkai.
2011 m. buvo surengti 8 savivaldybės tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi jaunimui
aktualūs klausimai. Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstyti šie klausimai: JRT steigimas,
JRT nuostatų tvirtinimas, JRT nuostatų pakeitimas, lėšų jaunimo politikos formavimui ir
įgyvendinimui skyrimas, JRT veiklos aptarimas. Šešiuose iš jų dalyvavo jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, savivaldybėje veikia šios darbo grupės ir
komisijos, kuriose, sprendžiant su jaunimu susijusius klausimus, bendradarbiauja skirtingų
savivaldybės struktūrinių padalinių bei institucijų atstovai: Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisija, Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės
komisija, Švenčionių rajono verslo plėtros komisija, Švenčionių rajono savivaldybės strateginio
planavimo komisija.
Pastebėtina, kad savivaldybėje nėra sukurtos vieningos duomenų bazės apie jaunus žmones ir
su jais dirbančias institucijas, jiems skiriamas veiklas ir paslaugas.
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7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų
programose, planuose
Vertinimui nebuvo pateikta duomenų apie jaunimo politikos integravimą į skirtingų
savivaldybės struktūrinių padalinių bei institucijų nuostatus, veiklos programas ar planus.
Tikėtina, kad atskirų savivaldybės skyrių veiklos dokumentuose gali būti identifikuojamos su
jaunimo politikos įgyvendinimu siejamos funkcijos, kurios numatytos tiek, kiek tai susiję su
pagrindine skyriaus veiklos sritimi, jaunimo klausimų neišskiriant. Jaunimo politikos klausimai
nėra įtraukti į Švenčionių rajono savivaldybės strateginius plėtros dokumentus.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, sprendžiant jaunimą liečiančius klausimus pagal
savo kompetenciją bendradarbiauja skirtingi savivaldybės skyriai. Esant poreikiui, Jaunimo
reikalų taryba į posėdžius kviečiasi skirtingų savivaldybės struktūrinių padalinių atstovus, kai
yra svarstomi su tų padalinių tiesioginiu darbu susiję klausimai. 17 lentelėje yra pateikiami
duomenys apie skirtingų veiklos sektorių atstovų įsitraukimą į jaunimo politikos įgyvendinimo
procesus.
17 lentelė. Skirtingų sričių atstovų įtraukimas į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus
Atstovai
Kaip įtraukiami
Jaunimo
Dalyvauja Jaunimo reikalų tarybos veikloje
Verslo
Įtraukiami į jaunimo klausimus svarstančias darbo grupes
NVO
Įtraukiami į jaunimo klausimus svarstančias darbo grupes
Žiniasklaidos
Vietos spaudoje skelbia jaunimui aktualią informaciją
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
Detalesnės informacijos apie tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą vertinimui
nebuvo suteikta.

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, atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui15. Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad
Švenčionių rajono savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos priemonių atitikimas
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams yra žemas-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
Apibendrinant skyriaus informaciją, 18 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal
7 Metodikos indikatorių „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas, jaunimo politikos
integralumas“.
18 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Savivaldybėje veikia
Jaunimo atstovai
Stiprinti JRT veiklą ir
integruojančios
Jaunimo reikalų taryba.
mažai įsitraukia į
įgaliojimus.
struktūros
jaunimo klausimų
JRT nariai patys turėtų
svarstymą
aktyviau naudotis
savivaldybėje.
suteikiamomis
galimybėmis, su kuriomis
Jaunimo politikos
Nenustatyta.
Jaunimo politikos
turėtų būti supažindinami.
integravimas
klausimai nėra
Galima būtų plėsti JRT
savivaldybės
įtraukiami į
įtraukiant ir kitų
strateginiuose
savivaldybės
savivaldybės skyrių
dokumentuose ir
strateginius plėtros
atstovus, siekiant kad
įvairių sričių
dokumentus.
jaunimo politikos
(kultūros, sporto,
įgyvendinimas apimtų
socialinių reikalų ir
visas jaunimui svarbias
kt.) veiklų
viešosios politikos sritis
programose,
(aktualiausios sritys:
planuose
Tarpžinybinių ir
Tarpžinybinis
Jaunimo atstovai į jų užimtumas, būstas, verslo
skatinimas, socialinė
tarpsektorinių
bendradarbiavimas
veiklą įsitraukia ir
apsauga). Stiprinti
bendradarbiavimo
vystomas savivaldybėje
yra įtraukiami
savivaldybės struktūrinių
tinklų praktinis
veikiančiose darbo
nepakankamai
padalinių
veikimas
grupėse ir komisijose.
aktyviai.
bendradarbiavimą
sprendžiant jaunimui

15

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)

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

Stipriosios sritys

Tobulintinos sritys
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Rekomendacijos
aktualius klausimus.
Apsvarstyti galimybes ir
poreikius jaunimo
atstovus įtraukti į jau
veikiančias tarpžinybines
darbo grupes ir tinklus.
Gerinti savivaldybės
jaunimo politikos krypčių
ir priemonių atitikimą
nacionalinės JP
prioritetams atnaujinant
esamus ir priimant 2
skyriuje nurodytus
trūkstamus savivaldybės
JP reglamentuojančius
dokumentus bei
atsižvelgiant į savivaldybės
jaunimo poreikius (tam
turi būti vykdomi jaunimo
situacijos ir poreikių
tyrimai).

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 būdais16. Pirma, informacija
apie rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, kokią vertę
ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba galima
kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia,
stebėsenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto
sudarymo procese ir padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta,
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar
kitas politikos įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta,
veiklos informacijos viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis didinimo
priemonė. Galiausiai, stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių institucijos
veiklos būdų paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos patobulinimus.
Apačioje esančioje lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo
ciklas, kurį galima išskirti į tris svarbiausius etapus.
 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo,
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas;
 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskirų priemonių vykdymo
tikslingumo vertinimas.
19 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir

16

Peržiūra
Konsensuso formavimas
dėl politikos krypties

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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Veikla

Stebėsena
problemas įgyvendinant
politikos tikslus.
Duomenų rinkimas.

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių

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

Peržiūra
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 metu17 Švenčionių rajono savivaldybėje buvo atliekama savivaldybės Jaunimo
reikalų tarybos apklausa, skirta rajono jaunimo poreikių išaiškinimui. Gautus apklausos
duomenis ketinama naudoti planuojant savivaldybės ir jos institucijų veiklą įgyvendinant
jaunimo politiką, numatant savivaldybės jaunimo politikos prioritetus.
Remiantis savivaldybės atstovų pateikta informacija, su esamais žmogiškaisiais ir
materialiniais ištekliais savivaldybėje atlikti jaunimo situacijos tyrimą galimybių nėra.
Savivaldybėje nėra privačių tyrėjų, konsultacinių įmonių ar kitų organizacijų, kurios galėtų
tokius tyrimus. Iki šiol kokybinius (giluminius) tyrimus savivaldybėje atliko tik nacionaliniu
lygmeniu veikiančios įstaigos. 2011 m. Švenčionių rajono savivaldybėje buvo atliktas Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jaunimo problematikos
savivaldybėse tyrimas.
20 lentelė. Savivaldybėje atliktų jaunimo poreikių skaičius
Tyrimas
2008 2009
2010
Jaunimo ar atskirų jo grupių apklausos savivaldybėje
n.d.
n.d.
n.d.
Bendrieji jaunimo padėties tyrimai
n.d.
n.d.
n.d.
Kokybiniai (giluminiai) tyrimai susieti su jaunimo padėtimi n.d.
n.d.
n.d.
Jaunimo padėties analizės atskirose jaunimo politikos
n.d.
n.d.
n.d.
srityse
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis
n.d. – nėra duomenų

17

Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėn.
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2011
1
1
1
0

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Remiantis savivaldybės atstovų pateikta informacija, jaunimo situacijos stebėsenos sistema
savivaldybėje tik pradedama diegti – vykdomos jaunimo poreikius tiriančios apklausos,
kaupiami statistiniai jaunimo situaciją apibūdinantys duomenys. Tikėtina, kad atskiri
savivaldybės struktūriniai padaliniai ir institucijos savo veiklos sričių ribose renka su jaunimu
susijusius duomenis, tačiau vertinimui tokia informacija nebuvo pateikta.
71,4 proc. apklausos respondentų nurodė, kad renka ir sistemina duomenis apie jaunimą (20
pav.). Į klausimą, ar naudojasi savivaldybių surinktais duomenimis apie jaunimą, 28,6 proc.
apklaustųjų atsakė teigiamai. Tiek pat respondentų nurodė, kad nesinaudoja tokiais
duomenimis, nes savivaldybė jų nesuteikia arba jie yra neprieinami. 14,3 proc. apklausos
dalyvių paminėjo, kad jų atstovaujamoms organizacijoms nėra poreikio tokiais duomenimis
naudotis. Savivaldybės atstovo pateiktais duomenimis, dėl duomenų apie jaunimą jaunimo ir
su jaunimu dirbančios organizacijos iki šiol į savivaldybę nebuvo kreipęsi.
20 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc. atsakiusiųjų.
N=7
Taip

28,6

Ne, nes savivaldybė jų nesuteikia
/neprieinami

28,6

Nežinau / negaliu atsakyti

28,6

Ne, nes nėra poreikio jais naudotis

Ne, nes nežinau jog tokių esama

14,3

0,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Atliekant šį tyrimą nebuvo nustatyta kitų savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo
vertinimo atvejų (nei ex ante – išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio
vertinimo). Jaunimo politikos vertinimas Švenčionių rajono savivaldybėje iki šiol nebuvo
naudojamas savivaldybės JP tobulinimui.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyvių buvo paprašyta įvardinti
sėkmingo jaunimo politikos įgyvendinimo pavyzdžių. Respondentų nuomone, tokiais
pavyzdžiais laikytina atviros jaunimo erdvės ir atviro jaunimo centro įsteigimas, sporto
renginių organizavimas, sveikatingumo programų įgyvendinimas.

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
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sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje.
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą,
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Švenčionių rajono savivaldybė šiuo klausimu taip pat nėra išimtis – savivaldybėje iki 2012 m.
jaunimo situacijos stebėsenos ir vertinimo rezultatai nebuvo naudojami formuojant
savivaldybės jaunimo politiką, kadangi tokie tyrimai praktiškai nebuvo atliekami. Savivaldybės
atstovo nuomone, tyrimai bei pateikiamos rekomendacijos būtų labai naudingi jaunimo
politikos tobulinimui, kadangi priimant sprendimus, susijusius su jaunimo politikos formavimu
ir įgyvendinimui.
Pažymėtina, kad vertinimo metu Jaunimo reikalų tarybos iniciatyva savivaldybėje buvo
vykdoma jaunimo poreikių apklausa, kurios metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant
savivaldybės strateginius ir veiklos planavimo dokumentus jaunimo politikos srityje.
71,4 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vykdo vidinius
savo veiklos įsivertinimus, į kuriuos atsižvelgiant planuoja organizacijos vykdomą veiklą,
nustato veiklos prioritetus. Taip pat respondentai nurodė, kad jų vykdomų pavienių jaunimo
poreikių tyrimų rezultatai taikomi planuojant tolimesnę organizacijos veiklą ir stengiantis
pasiekti kuo geresnį veiklų ir užimtumo atitikimą jaunimo poreikiams.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei
įgyvendinant jaunimo politiką
Atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta esminių pokyčių savivaldybės jaunimo politikoje per
pastaruosius trejus metus. Didelis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje įvykus darbuotojų kaitai
nebuvo užtikrinamas informacijos perdavimas bei savivaldybės jaunimo politikos
įgyvendinimo veiklos tęstinumas. Duomenų apie savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą
nuo 2008 m. savivaldybėje nėra išlikę, o tai neleidžia objektyviai ir pagrįstai vertinti galimai
esančius pokyčius. Taip pat į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus Švenčionių rajono
savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių,
negalėjo atsakyti 71,4 proc. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyvių.
14,3 proc. apklaustųjų teigė, kad naujovių įdiegta nebuvo ir tik kiti 14,3 proc. respondentų į
pateiktą klausimą atsakė teigiamai, tačiau konkrečių pavyzdžių neįvardijo.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, 21 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 5
Metodikos indikatorių „Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena“ ir 8 Metodikos indikatorių
„Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant jaunimo politiką savivaldybėje“.
21 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas
Jaunimo politikos
informuotos jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje
tobulinimas ir inovacijos
dedamos pastangos ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai
(5 ir 8 Metodikos
įgyvendinti. Jaunimo poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas
indikatoriai)
geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.
Tobulintinos
Stipriosios sritys
Rekomendacijos
sritys
Tyrimų jaunimo
Jaunimo reikalų
Savivaldybėje
Savivaldybėje būtina diegti
klausimais vykdytojai.
tarybos iniciatyva
trūksta žmogiškųjų sistemingą jaunimo

47

Jaunimo politikos
tobulinimas ir inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)

Tyrimų įvairovė, kokybė ir
naudingumas

Duomenys apie jaunimą

Jaunimo politikos
įgyvendinimo vertinimas

Tyrimų rezultatų ir kitų
duomenų panaudojimas

Inovacijų taikymas ir
plėtra formuojant bei
įgyvendinant jaunimo
politiką

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.
Tobulintinos
Stipriosios sritys
Rekomendacijos
sritys
vykdoma jaunimo
ir materialinių
politikos stebėseną ir
poreikių apklausa. išteklių jaunimo
vertinimą.
poreikių tyrimams Pirma, būtina sudaryti
vykdyti.
jaunimo situacijos rodiklių
sąrašą, jį kasmet atnaujinti
Nenustatyta.
Nenustatyta, kad
ir viešinti. Jaunimo
būtų sistemingai
renkami duomenys situacijos rodikliai turi būti
sudaromi atsižvelgiant į
apie jaunimą.
Savivaldybėje nėra įvairių skyrių veiklos sritį,
juos renkant
vieningos
bendradarbiaujama su
duomenų apie
įvairiomis savivaldybėje
jaunimą bazės.
veikiančiomis
Nenustatyta.
Savivaldybėje
organizacijomis. Antra,
nevykdomas
būtina diegti sistemingus
jaunimo politikos
jaunimo poreikių tyrimus,
vertinimas.
juos atlikti kasmet, siekiant
Nenustatyta.
Nenustatyta, kad
duomenų palyginamumo,
tyrimų rezultatai
situacijos pokyčių
būtų naudojami
įvertinimo. Tam turėtų būti
jaunimo politikos
išskirti svarbiausi tyrimų
tobulinimui.
klausimai, pasitelkti tinkami
Nenustatyta.
Inovacijų taikymo
tyrimo metodai (pavyzdžiui,
atvejų
savivaldybėje įdiegti
įgyvendinant
apklausų įrankį),
savivaldybės
naudojamasi jaunimo
jaunimo politiką
organizacijų pagalba.
nenustatyta.
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.
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo
politikos įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais
Švenčionių rajono savivaldybė yra užmezgusi tarptautinius ryšius su Lenkijos Respublikos
Rumios, Svidnicos, Mrangovo savivaldybėmis bei Baltarusijos Respublikos Astravo ir Postavų
savivaldybėmis. Interviu duomenimis, savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos
bendradarbiauja bei vykdo tarptautinius moksleivių mainus su partneriais Vokietijoje.
2011 m. buvo organizuoti jaunimo mainai su Baltarusijos partneriais, dalyvauta
tarptautiniuose jaunimo forumuose. 2011 m. savivaldybės pagalba buvo užmegzti
tarptautiniai ryšiai bei pasirašyta partnerystės sutartis tarp Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos ir Postavų miesto formaliojo švietimo įstaigos. Remiantis savivaldybės atstovų
pateikta informacija, kol kas tarptautinių projektų jaunimo politikos srityje su užsienio
partneriais nebuvo vykdyta – Švenčionių rajono savivaldybės tarptautinis bendradarbiavimas
tik pradedamas vystyti, dalyvaujama tarptautiniuose forumuose, mezgami nauji ryšiai.
Savivaldybės atstovai patikino, kad tarptautinį bendradarbiavimą ketinama plėsti, į jį labiau
įtraukti jaunimo atstovus, padėti jaunimo organizacijoms užmegzti ryšius.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, 22 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 9 Metodikos
indikatorių „Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas“.
22 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje
bendradarbiavimas
įgyvendinimo principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
(9 Metodikos indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su
Užmegzti
Kol kas nėra
Reikėtų kuo geriau
kitomis šalimis jaunimo
tarptautiniai ryšiai vykdomas
išnaudoti tarptautinio
politikos įgyvendinimo
su Lenkija,
bendradarbiavimas bendradarbiavimo
klausimais
Baltarusija,
su užsienio šalių
galimybes savivaldybės
Vokietija,
partneriais jaunimo administracijos
dalyvaujama
politikos
darbuotojų, JRK, taip pat
tarptautiniuose
įgyvendinimo
kitų specialistų, dirbančių
jaunimo
srityje,
su jaunimu,
forumuose.
apsikeitimas gerąja kompetencijai stiprinti.
praktika.
Susipažinti su gerąja
užsienio šalių patirtimi
sprendžiant jaunimo
problemas, formuojant ir
įgyvendinant jaunimo
politiką. Remiantis gauta
informacija tobulinti JP
įgyvendinimo procesą.
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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.
Gerąja Švenčionių rajono savivaldybės praktika laikytina Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių
koncepcijos18 įgyvendinimas. Palyginus nedidelėje savivaldybėje atvirą darbą su jaunimu
vykdo dvi institucijos – Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis
vertintų savivaldybių atvirų jaunimo centrų nėra įsteigę, vertintina kaip reikšmingas
pasiekimas įgyvendinant jaunimo politikos tikslus.

18

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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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?
Savivaldybėje yra patvirtinta jaunimo politikos koncepcija, tačiau jai įgyvendinti priemonių
suformuota nepakankamai. Švenčionių rajono savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams vertintinas prastaividutiniškai19.
Tiek savivaldybės, tiek jaunimo atstovai savivaldybės vykdomos jaunimo politikos atitikimą
jaunimo poreikiams vertina vidutiniškai. Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis,
savivaldybės formuojant ir įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką daugiau dėmesio
reikėtų skirti šioms sritims:
 socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikių tenkinimas;
 jaunimo socialinių problemų sprendimas – nedarbingumo, socialinės atskirties
mažinimas, smurto, priklausomybės ligų prevencija;
 finansinės paramos jaunimo projektams ir veikloms teikimas;
 jaunimo užimtumo galimybių didinimas ir jo kokybės gerinimas.

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?
Jaunimo politikos klausimai nėra įtraukiami į savivaldybės strateginius plėtros dokumentus.
Tikėtina, kad atskirų savivaldybės skyrių veiklos dokumentuose gali būti identifikuojamos su
jaunimo politikos įgyvendinimu siejamos funkcijos, kurios numatytos tiek, kiek tai susiję su
pagrindine skyriaus veiklos sritimi, jaunimo politikos klausimų neišskiriant. Institucinė
partnerystė daugiausiai įgyvendinama per pariteto principu suformuotą Jaunimo reikalų
tarybą. Tarpžinybinis bendradarbiavimas vystomas savivaldybėje veikiančiose darbo grupėse
ir komisijose, tačiau jaunimo atstovai į jų veiklą įsitraukia menkai. Pagal šį kriterijų Švenčionių
rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą?
Jaunimo atstovai į savivaldybės sprendimų priėmimą įsitraukia per Jaunimo reikalų tarybą. Vis
dėlto, remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, Jaunimo reikalų tarybai nepriklausantys
jaunimo atstovai į jaunimo klausimų svarstymą savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų ir
darbo grupių posėdžiuose įsitraukia itin retai. Jaunimo atstovų nuomone, savivaldybė turėtų
imtis efektyvesnių ir jaunimui patrauklių priemonių įtraukiant į jaunimo politikos formavimo ir
įgyvendinimo procesus.
Didelei savivaldybės jaunimo daliai trūksta žinių jaunimo politikos srityje bei jaunimo politikos
suvokimo savivaldybės viešosios politikos kontekste, todėl būtina šviesti jaunimą apie
galimybes įsitraukti į savivaldybės jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą, šiuo klausimu
stiprinti savivaldybės ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, organizuoti jaunimo
mokymus supažindinant su savivaldybės vykdoma jaunimo politika bei jaunimo galimybėmis
atstovauti savo interesus.
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Švenčionių rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta
poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje nėra vykdomi sistemingi jaunimo poreikių tyrimai, jaunimo situacijos stebėsena
ir vertinimai, todėl jaunimo politikos formavimas bei įgyvendinimas yra mažai grįstas jaunimo
poreikių analize. Siekiant jaunimo politikos informuotumo, būtina vykdyti jaunimo poreikių
stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą. Detalios išvados ir rekomendacijos kaip
tai įgyvendinti pateiktos 8.6 poskyryje.
Apibendrinant, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimas pagal šį
kriterijų vertinamas prastai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į
visų jaunimo grupių interesus?
Įgyvendinant jaunimo politiką Švenčionių rajono savivaldybėje stengiamasi atsižvelgti į visų
jaunimo grupių interesus. Vis dėlto, savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių
(pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio
jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir pan. grupių) poreikių stebėsenos. Viena
opiausių problemų rajone – vis dar nepakankamas socialiai pažeidžiamo jaunimo grupei bei
socialinės rizikos grupei priskiriamo jaunimo poreikių tenkinimas. Viena vertus, savivaldybėje
veikia net dvi atvirą darbą su jaunimu vykdančios institucijos, kurios į savo veiklas pritraukia
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pakankamai nemažai skirtingų poreikių turinčio jaunimo. Kita vertus, savivaldybėje trūksta
pavienių su jaunimu dirbančių aukštos kvalifikacijos specialistų.
Apibendrinant, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimas pagal šį
kriterijų vertinamas vidutiniškai.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių
lėšų) atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui Švenčionių rajono savivaldybėje vertintinos
prastai-vidutiniškai. Viena vertus, veikia Jaunimo reikalų taryba, už savivaldybės jaunimo
politikos koordinavimą yra atsakingi du asmenys – savivaldybės mero patarėja ir jaunimo
reikalų koordinatorė. Kita vertus, savivaldybėje nėra įsteigtas atskiras JRK etatas. Tiek
savivaldybės mero patarėja, tiek jaunimo reikalų koordinatorė greta savo pagrindinių pareigų
jaunimo reikalams skiria apie 50 proc. viso darbo laiko. Nei mero patarėjos, nei jaunimo
reikalų koordinatorės pareigybės aprašymuose nėra išskirtos su jaunimo politikos
įgyvendinimu susijusios funkcijos; šias pareigas jos vykdo bendro susitarimo, savanoriškumo ir
geranoriškumo pagrindu. JRK nėra savivaldybės darbuotoja.
Iki 2012 m. savivaldybės biudžete nebuvo numatytas atskiras finansavimas savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimui, todėl reikšmingu žingsniu siekiant jaunimo politikos tikslų
įgyvendinimo laikytina jaunimo reikalų koordinatorės, savivaldybės mero patarėjos bei JRK
iniciatyva siekti, kad jaunimo politikos įgyvendinimo finansavimas būtų išskiriamas iš kitų
savivaldybės veiklų finansavimo – 2012 m. vasario mėnesį patvirtintame savivaldybės
biudžete tam tikslui numatyta skirti 20000 Lt.

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika
savivaldybėje yra rezultatyvi?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu
mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėje veikiančių
su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo politikos
pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse:
 neformalaus švietimo plėtroje;
 didinant jaunimo galimybes įsidarbinti;
 skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą;
 rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija;
 užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę;
 mažinant jaunimo socialinę atskirtį;
 skatinant tarptautinę jaunimo veiklą.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai per pastaruosius trejus metus
savivaldybės jaunimo politikos rezultatus vertino gana vidutiniškai (žr. 22 pav.). Kiek aukščiau
nei vidutiniškai vertinti savivaldybės pasiekimai užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą,
savanorystę bei jaunimui skirto neformalaus švietimo plėtros rezultatai. Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovai vidutiniškai vertino savivaldybės pasiekimus skatinant
tarptautinę jaunimo veiklą, rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija bei
skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą. Šiek tiek žemiau nei vidutiniškai apklausos
respondentai įvertino savivaldybės veiklą mažinant jaunimo socialinę atskirtį. Tuo tarpu
žemiausiai įvertinti savivaldybės pasiekimai didinant jaunimo galimybes įsidarbinti.
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22 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=7
Užtikrinant jaunimo dalyvavimą,
aktyvumą, savanorystę
Jaunimui skirto neformalaus švietimo
plėtroje

3,3
3,3

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

3,0

Rūpinantis jaunimo sveikata ir
priklausomybių prevencija
Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir
verslumą

3,0
3,0

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

2,9

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

1,9
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Šaltinis: Švenčionių rajono organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo politikos rezultatyvumas vertinamas
vidutiniškai.
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