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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

ES

Europos Sąjunga

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Jaunimo reikalų koordinatorius

JP

Jaunimo politika

JRT

Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba

LR

Lietuvos Respublika

LMS

Lietuvos moksleivių sąjunga

LMP

Lietuvos moksleivių parlamentas

LSAS

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga

NVO

Nevyriausybinė organizacija

VJOS AS

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

VO

Visuomeninė organizacija

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas

VšĮ

Viešoji įstaiga
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – lapkričio 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 Vilniaus miesto savivaldybėje, joje
įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Vilniaus miesto savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo
lenteles bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. lapkričio mėn. buvo atlikti du interviu su Vilniaus miesto savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriumi ir 1 jaunimo organizacijų atstovu;
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančių jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų apklausos bei jaunimo atstovų atviros apklausos duomenys.
Apklausą 2011 m. rugsėjo mėn. atliko VPVI. Su jaunimu dirbančių organizacijų
apklausoje dalyvavo dvidešimt šešios Vilniaus mieste veikiančios organizacijos, iš jų
keturios jaunimo organizacijos, dvidešimt viena su jaunimu dirbanti organizacija ir
vienas savivaldybės administracijos atstovas.
Ataskaitą sudaro įvadas ir vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas Vilniaus miesto
savivaldybės kontekstas. Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos
indikatorius surinkti duomenys ir jų analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika.
Vienuoliktoje dalyje pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės
modelį.
Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1
iki 5, kur 1 – visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai
atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Vilniaus miestas – Lietuvos sostinė ir didžiausias šalies miestas. 2011 m. Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje yra 21 seniūnija: Antakalnio, Fabijoniškių, Grigiškių, Justiniškių,
Karoliniškių, Lazdynų, Naujamiesčio, Naujininkų, Naujosios Vilnios, Panerių, Pašilaičių, Pilaitės,
Rasų, Senamiesčio, Šeškinės, Šnipiškių, Verkių, Vilkpėdės, Viršuliškių, Žirmūnų ir Žvėryno.
Vertinimo tikslais savivaldybei yra priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Savivaldybės skirstomos į
kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Grupių
atskyrimui naudojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomos
kiekybinės ribos. Pagal šį kriterijų Lietuvoje, remiantis administraciniu suskirstymu bei pagal
gyventojų skaičių didiesiems miestams yra priskiriama šeši miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai, Panevėžys ir Alytus. kurių gyventojų skaičius didesnis nei 50 tūkst. Taigi, Vilniaus
miesto savivaldybė priskiriama „miesto“ savivaldybių kategorijai.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis1 2011 m. pradžioje Vilniaus mieste gyveno
554060 gyventojai. Jaunimas (14-29 m.) sudarė 21,15 % visų gyventojų (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Gyventojų skaičius Vilniaus miesto savivaldybėje 2011 m. pradžioje
Iš viso gyventojų
Jaunimo skaičius
554060
1171802
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis
2011 m. spalio mėn. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo registruoti 32757 bedarbiai, iš jų 9300
buvo jauni asmenys nuo 16 iki 29 metų amžiaus.
2011 m. Vilniaus miesto savivaldybėje į policijos įskaitą įtraukti 1584 jauni žmonės, iš jų 15
jaunuolių yra 14-18 metų, 1569 jaunuoliai – 18-29 metų.
Per pastarųjų trejų metų laikotarpį jaunimo situacijos tyrimai Vilniaus miesto savivaldybėje
nebuvo vykdomi.

1
2

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0.
Jaunų žmonių, deklaravusių gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, skaičius
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2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS
ĮGYVENDINIMUI
Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos (JP)
įgyvendinimui savivaldybėje. Aptariami jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai,
pateikiamas savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų sąrašas ir valstybės
tarnautojų skaičius, aptariamos jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos. Taip pat
pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių
teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Vilniaus miesto savivaldybės JP reglamentuojančių
dokumentų struktūra, pristatomas JP turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo politikos turinio
atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių JP savivaldybėje, struktūra;
 antra, pristatomos JP savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos JP kryptys atitinka
šiuos poreikius. Taip pat aptariamos JP kryptys, kurioms skiriama daugiausiai ar
mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės ir jaunimo atstovai
(remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus JP strateginiame planavime.
Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, savivaldybėje
padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. Tuo
tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo programa, parodo, kaip
numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Vilniaus miesto savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos įstatymais3 bei Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktais, kurie
išvardijami žemiau pateiktoje lentelėje.
2 lentelė. Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti
dokumentai
Dokumentas
Patvirtintas (metai)
Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcija
2002
Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginis planas
2010
Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos planas
2011
Jaunimo programų konkurso nuostatai
2010
Vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatai
2011
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo
2011

3

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.

6

Dokumentas
atrankos konkurso nuostatai
Vilniaus miesto savivaldybės 2011 metų biudžetas
Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai
Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos darbo planas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto
pareigybės aprašymas (Jaunimo reikalų koordinatoriaus)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis4

Patvirtintas (metai)
2011
2009
2010
2011

Vienas svarbiausių jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Vilniaus miesto savivaldybėje
reglamentuojančių dokumentų yra dar 2002 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija).
Koncepcijoje formuluojamos savivaldybės jaunimo politikos prioritetinės kryptys, tikslai,
principai ir įgyvendinimo sritys, reglamentuojama savivaldybės tarybos, savivaldybės įstaigų
bei jaunimo reikalų tarybos veikla5. Koncepcijoje įtvirtinta, kad savivaldybės jaunimo politikos
tikslus, principus ir kryptis formuoja savivaldybės taryba, o savivaldybės jaunimo politikai
formuoti, koordinuoti ir dalyvauti ją įgyvendinant sudaroma Vilniaus miesto jaunimo reikalų
taryba.
Vilniaus miesto savivaldybė nėra patvirtinusi JP strategijos, tačiau nuo 2012 m. savivaldybė
numato įgyvendinti projektą „Jaunimo politikos efektyvaus įgyvendinimo strategijos Vilniaus
mieste parengimas“ pagal ES struktūrinių fondų 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai“.
Jaunimo politikos sritys yra integruotos Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginiame plane,
kurio vienas iš iškeltų tikslų – kokybiška švietimo sistema, sklandi jaunimo politika, užtikrintas
vaikų ir jaunimo užimtumas.
Jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės
2011–2014 metų veiklos plano 1 strateginio tikslo programos:
 1 programa Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas;
 2 programa Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas;
 3 programa Sveikatos apsauga;
 4 programa Vaikų ir jaunimo socializacija;
 5 programa Būsto plėtra;
 6 programa Kūno kultūros ir sporto plėtojimas ;
 9 programa Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime
stiprinimas6.
Vilniaus miesto savivaldybėje jaunimo politikos įgyvendinimas yra daugiausiai susijęs su
jaunimo reikalų koordinatoriaus ir Jaunimo reikalų tarybos (JRT) veikla. Kiti Vilniaus miesto
savivaldybės struktūriniai padaliniai prie jaunimo politikos įgyvendinimo prisideda vykdydami
jiems priskirtas funkcijas.

4

5
6

JRK suteikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius duomenis, nuomonę,
informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, ir interviu su JRK
metu pateiktus faktus bei išsakytą nuomonę.
Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcija.
Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos planas.
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JRK veikia pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto
pareigybės aprašymą, kuriame įtvirtinti specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam
specialistui, jo funkcijos bei atskaitomybė7. Numatytos funkcijos atitinka pavyzdiniame JRK
pareigybės aprašyme8 numatytas funkcijas. Iki 2011 metų JRK nerengė savo atskirų metinių
veiklos planų ir ataskaitų, JRK metiniai veiklos planai buvo integruoti į Švietimo skyriaus
funkcijas.
Jaunimo reikalų taryba veikia pagal Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos
nuostatus, kuriuos tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Nuostatuose reglamentuojami
JRT tikslai ir funkcijos, teisės, sudėtis, darbo organizavimo tvarka bei atskaitomybė.9
Pagrindiniai Jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentai vykdant jaunimo politiką
savivaldybėje yra Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos planas (4 programa
„Vaikų ir jaunimo socializacija“, 1 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“,
2 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“,
6 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“, 9 programa Kultūros veiklos plėtra ir jos
vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas), JRT metinis veiklos planas.
Interviu metu surinkti duomenys rodo, kad kitų savivaldybės administracijos padalinių
įsitraukimas į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą yra ribotas, kiti savivaldybės
administracijos padaliniai veikia tik pagal savo apibrėžtas funkcijas.
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti,
kad jaunimo politika yra reglamentuota pakankamai gerai. Vilniaus mieste yra patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, numatyta parengti jaunimo
politikos strategiją, įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą „Jaunimo politikos efektyvaus
įgyvendinimo strategijos Vilniaus mieste parengimas“, reglamentuota Jaunimo reikalų
tarybos veikla (nuostatai), rengiami JRT metiniai darbo planai, reglamentuotas JRK darbas.
Tačiau nepakankamas nacionalinės jaunimo politikos reglamentavimas (nenumatytas LR teisės
aktuose jaunimo, kaip tikslinės grupės, statistinių duomenų rinkimas), turi įtakos Vilniaus
miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo planavimo procesui - nepilnai įvertinami
jaunimo poreikiai, todėl planuojamos JP įgyvendinimo priemonės nevisiškai juos atitinka.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje yra numatyti jaunimo politikos
tikslai:
 sudaryti sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai
asmenybei;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį Lietuvos ir sostinės
visuomenės gyvenimą;
 skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdyti pareigą Tėvynei ir šeimai;
 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises;
 rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo nusikalstamumo
prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis.

7
8
9

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-137.
Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu
2009 m. balandžio 1 d.
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Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje taip pat yra apibrėžti pagrindiniai
savivaldybės jaunimo politikos principai:
 savivaldybės institucijos turi skatinti jaunimą dalyvauti visuomenės gyvenime ir
prisidėti prie jaunimo problemų sprendimo, taip pat ugdyti atsakomybę už savo veiklą;
 jaunimo klausimai turi būti sprendžiami, atsižvelgiant į jų kompleksiškumą, įtraukiant
kuo daugiau suinteresuotų institucijų;
 savivaldybės institucijos turi skatinti ir remti nevyriausybines jaunimo organizacijas,
prisidedančias prie jaunimo problemų sprendimo ir Savivaldybės jaunimo politikos
tikslų įgyvendinimo;
 nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms sudaromos sąlygos daryti įtaką
Savivaldybės jaunimo politikai ir kontroliuoti, kaip ji įgyvendinama.
Vienas pagrindinių Jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentų yra Vilniaus miesto
savivaldybės 2011–2014 metų veiklos plano 1 strateginio tikslo 1, 2, 3, 4, 6, 9 programos, iš
kurių 4 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“ skirta tiesiogiai jaunimo politikos
įgyvendinimui, atskirų jaunimo politikos sričių įgyvendinimas integruotas kitose 1 tikslo
programose: 1 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“, 2 programa „Socialinės
apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“, 3 programa „Sveikatos
apsauga“, 6 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“, 9 programa Kultūros veiklos plėtra
ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas“10.
Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos plano 1-ojo tikslo 4-osios programos
„Vaikų ir jaunimo socializacija“ tikslai:
 Kurti pažangią visuomenę plėtojant jaunimo politiką Vilniaus mieste. Šio tikslo
uždaviniai:
 Skatinti visapusišką jaunimo, formalių ir neformalių jaunimo grupių integraciją į
miesto politinį, pilietinį, ekonominį, kultūrinį, socialinį ir visuomeninį gyvenimą.
Siekiant įgyvendinti šį uždavinį numatoma skatinti pilietinį, tautinį ir etninį jaunimo
ugdymąsi, jų aktyvumą ir neformalių grupių pagal interesus kūrimąsi.
 Sukurti nuolatinę jaunimo, formalių ir neformalių jaunimo grupių informavimo ir
stebėsenos sistemą. Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį nuo 2012 m. numatyta
pastoviai analizuoti jaunimo situaciją Vilniuje, rengiant susitikimus su Vilniaus
mieste veikiančiomis jaunimo organizacijomis, analizuojant neformalių jaunimo
grupių padėtį, kuriant problemų sprendimo planus, jaunimo poreikius
atitinkančias informavimo sistemas.


Plėtoti vaikų ir paauglių užimtumą Vilniaus mieste.
 Antrojo tikslo uždavinys – organizuoti ir vykdyti ugdymo įstaigų renginius,
konkursus, olimpiadas, vaikų ir jaunimo socializacijos, psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencijos programas. Vykdant šį uždavinį, finansuojami moksleivių
meniniai renginiai, vaikų vasaros projektai, vaikų vasaros poilsis, kuriami ir
įgyvendinami nusikalstamumo prevencijos projektai. Vykdant šį uždavinį,
finansuojami moksleivių meniniai renginiai, vaikų vasaros projektai, vaikų vasaros
poilsis, kuriami ir įgyvendinami nusikalstamumo prevencijos projektai.

3 lentelė. Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos plano 1 strateginio tikslo 4
programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“ produkto ir rezultato vertinimo kriterijai
Produkto vertinimo
Rezultato vertinimo
Tikslai / uždaviniai
kriterijai
kriterijai
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Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos planas

9

Tikslai / uždaviniai

Produkto vertinimo
kriterijai

1 tikslas: kurti pažangią
visuomenę plėtojant
jaunimo politiką Vilniaus
mieste

Rezultato vertinimo
kriterijai
Jaunimo, dalyvaujančio
jaunimo veikloje skaičius
(skaičiuojant nuo viso
jaunimo skaičiaus Vilniuje, 1429 m.), procentai – 2012 m.
planuojama 20 proc.

1 uždavinys: skatinti
visapusišką jaunimo,
formalių ir neformalių
jaunimo grupių
integraciją į miesto
politinį, pilietinį,
ekonominį, kultūrinį,
socialinį ir visuomeninį
gyvenimą
2 uždavinys: sukurti
nuolatinę jaunimo,
formalių ir neformalių
jaunimo grupių
informavimo ir
stebėsenos sistemą
2 tikslas: plėtoti vaikų ir
paauglių užimtumą
Vilniaus mieste

- finansuotų programų skaičius
(vnt.) – 2012 m. numatoma 7
programos,
- organizuotų renginių skaičius
(vnt.) – 2012 m. numatoma 6
renginiai,
- jaunimo organizacijų paramos
sistemų skaičius (vnt.) – 2012
m. numatoma 1 sistema.
- tyrimų, galimybių studijų,
analizių, strategijų skaičius
(vnt.) – 2012 m. numatoma 1,
- informavimo sistemų skaičius
(vnt.) – 2012 m. numatoma 1.

1 uždavinys: organizuoti
ir vykdyti ugdymo įstaigų
renginius, konkursus,
olimpiadas, vaikų ir
jaunimo socializacijos,
psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencijos
programas

2012 m. planuojamų renginių ir
projektų skaičius:
- įgyvendintų vaikų ir jaunimo
socializacijos programų skaičius
(vnt.):
- vasaros poilsio programų –
158,
- socializacijos programų –
nenumatoma,.
- įgyvendintų psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijos
programų – 20.
E-01-04 Vaikų ir jaunimo socializacijai tenkanti lėšų dalis nuo
bendros finansavimo dalies (%) – 0,2 %

Surengta festivalių ar kitų
renginių (vnt.) – 2012 m.
planuojama surengti 7
festivalius

Programos tikslo
pasiekimo vertinimo
(efekto) rodiklis
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos
plano 1 strateginio tikslo 4 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“
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Apklausoje dalyvavę organizacijų atstovai savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką vertino
šiek tiek žemiau negu vidutiniškai11. Respondentų nuomone, savivaldybė, įgyvendindama
jaunimo politiką, geriausiai atsižvelgia į socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius. Prasčiausiai
įvertintas savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos atitikimas Vilniaus miesto jaunimo
situacijai bei poreikiams (žr. 1 pav.).
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę,
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=2612
Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo poreikius

2,6

Savivaldybė atsižvelgia į visų savivaldybėje
esančių jaunimo grupių poreikius

2,5

Savivaldybės jaunimo politika gerai atitinka
savivaldybės jaunimo situaciją, poreikius

2,4

1

2

3

4

5

Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Atsakydami į klausimą, kokios jaunimo politikos sritys turėtų būti daugiau įtraukiami į
savivaldybės darbotvarkę, jaunimo organizacijų apklausos respondentai pabrėžė užimtumo
skatinimą (57,7 proc. visų respondentų), taip pat išskyrė pagalbą socialiai pažeidžiamam
jaunimui (50 proc. visų respondentų) bei švietimą (50 proc. visų respondentų)(žr. 2 pav.).
Tarp kitų poreikių ar problemų, į kuriuos / kurias turėtų būti atsižvelgiama formuojant Vilniaus
miesto savivaldybės jaunimo politiką, Vilniaus miesto organizacijų apklausos respondentai
paminėjo šiuos / šias: neatliktas jaunimo situacijos tyrimas, kuris atskleistų atskirų jaunimo
grupių poreikius; daugiau JP įgyvendinimo priemonių numatyti atskiroms jaunimo tikslinėms
grupėms (studentai, moksleiviai, jaunos šeimos, socialiai pažeidžiamas jaunimas, neaktyvus
jaunimas ir pan.); taip pat daugiau atsižvelgti į aukštųjų mokyklų studentų organizacijų
poreikius; į JP įgyvendinimo priemones įtraukti jaunimui palankias sveikatos paslaugas ir
reprodukcinės sveikatos mokymus, lyderystės, pilietiškumo ugdymą, daugiau skatinti jaunimo
verslumą bei tikslingą užimtumą.
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Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 –
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 –
puikiai atitinka.
12
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=26
Užimtumas

57,7

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

50,0

Švietimas

50,0

Verslumas

42,3

Jauna šeima ir būstas

38,5

Savanorystė

30,8

Sportas

11,5

Kita

11,5

Socialinė apsauga

7,7
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Vertinant, ar per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos klausimai buvo daugiau
įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, 42,3 proc. respondentų mano, kad reikšmingų pokyčių
nėra, 38,5 proc. į šį klausimą negalėjo atsakyti (žr. 3 pav.).
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=26

Nėra reikšmingų pokyčių
42,3

Negaliu atsakyti
38,5
Jaunimo politikos klausimai vis labiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

15,4

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių
darbotvarkę

3,8
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Atsakant į klausimą ar per pastaruosius trejus metus pasikeitė jaunimo poreikiai, 50 proc.
respondentų manė, kad poreikiai pasikeitė, 26,9 proc. - kad poreikiai nepakito (žr. 4 pav.).
Respondentai pažymėjo, kad padidėjo jaunimo emigracija, sumažėjo jaunimo užimtumo lygis,
kurį sąlygojo ekonominė krizė šalyje, todėl jaunimo poreikiai išaugo jaunimo nedarbo
mažinimo srityse, verslumo didinimo, socialinės apsaugos, laisvalaikio užimtumo didinimo,
švietimo (profesinės karjeros planavimo, asmeninių kompetencijų tobulinimo), savanorystės,
tarptautiškumo skatinimo srityse.
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4 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m.
laikotarpį? Proc. atsakiusiųjų. N=26

Taip
50,0

Ne
26,9
Nežinau/negaliu
atsakyti

23,1
0

10

20

30

40

50

60

70

Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant, pagrindinės Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos kryptys yra: plėtoti
jaunimo formalųjį ir neformalųjį švietimą, didinti jaunimo užimtumą, skatinti jaunimo
kultūrines ir menines iniciatyvas, skatinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir nusikalstamumo
prevenciją, vykdyti jaunimo poreikių tyrimus. Šios kryptys iš esmės atitinka jaunimo poreikius,
kiek juos leido įvertinti turimi duomenys.
Vilniaus miesto jaunimo situacija ir poreikių tyrimai per pastarųjų trejų metų laikotarpį nebuvo
vykdomi.
Atliktas vertinimas leido suformuluoti kelias įžvalgas dėl jaunimo politikos tinkamumo ir
atitikimo jaunimo poreikiams:
 Pirma, šiuo metu įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika daugiausiai pasiekia
aktyvųjį jaunimą. Savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti
teikiamas prioritetas, bei netiria atskirų jaunimo grupių poreikių.
 Antra, jaunimo politikos priemonės struktūrinėms problemoms spręsti yra
nepakankamos. Tai įtakoja ir valstybinės jaunimo politikos nepakankamas
reglamentavimas. Jaunimo atstovų nuomone, savivaldybės jaunimo politika ne visai
atitinka jaunimo lūkesčius. Jaunimo organizacijų apklausos respondentai sutinka, kad
savivaldybė galėtų skirti daugiau dėmesio šioms sritims: užimtumo skatinimui,
švietimo galimybių bei pagalbos pažeidžiamam jaunimui didinimui. Taip pat,
respondentų nuomone, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama atskiroms jaunimo
tikslinėms grupėms (studentai, moksleiviai, jaunos šeimos, socialiai pažeidžiamas
jaunimas, neaktyvus jaunimas ir pan.), daugiau skatinama lyderystė, pilietiškumo
ugdymas, daugiau dėmesio skiriama jaunimo verslumui bei laisvalaikio užimtumui,
daugiau atsižvelgiama į aukštųjų mokyklų studentų organizacijų poreikius.

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios
institucijos ir valstybės tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos jaunimo politiką įgyvendinančios savivaldybės institucijos,
pateikiamas valstybės tarnautojų skaičius.
Jaunimo politiką Vilniaus mieste įgyvendina JRK, JRT, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“. Vykdydami savo tiesiogines funkcijas, prie jaunimo politikos įgyvendinimo
prisideda Švietimo skyriaus neformaliojo švietimo poskyris, Kultūros, Turto valdymo, Aplinkos
apsaugos, Socialinės paramos skyrius, Vaikų teisių apsaugos skyriai.
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4 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą
Indėlio į jaunimo
Kaip prisideda
politikos
Skyrius / valstybės tarnautojas įgyvendinant jaunimo
įgyvendinimą
Institucija
/-ai / valdymo institucija
politiką savivaldybėje
įvertinimas
(funkcijos)
(žemas, vidutinis,
aukštas)
Vilniaus miesto savivaldybės Tiesioginė funkcija.
Aukštas
administracija (1 specialistas
-Jaunimo reikalų
koordinatorius)
Švietimo skyriaus
Atsakingas už jaunimo Vidutinis
neformaliojo švietimo
neformalaus ugdymo
poskyris (2 specialistai įstaigas.
įgyvendina greta kitų veiklų)
Kultūros skyrius
Organizuoja renginius, Vidutinis / žemas
(1 specialistas - įgyvendina
į kuriuos pritraukia
greta kitų veiklų)
jaunimą.
Vilniaus
miesto
Turto valdymo skyrius
Atsakingas už
Vidutinis / žemas
savivaldybės
(2 specialistai - įgyvendina
nekilnojamojo turto
administracija greta kitų veiklų)
panaudojimą jaunimo
veikloms.
Aplinkos apsaugos skyrius
Atsakingas už jaunimo Vidutinis / žemas
(1 specialistas - įgyvendina
aplinkosauginį
greta kitų veiklų)
švietimą.
Socialinės paramos skyrius
Atsakingas už
Vidutinis / žemas
(1 specialistas - įgyvendina
socialinės globos
greta kitų veiklų)
paslaugas vaikams.
Vaikų teisių apsaugos skyrius Užtikrina vaiko teisių
Vidutinis / žemas
įgyvendinimą
savivaldybėje.
Jaunimo reikalų taryba (12)
Atstovauja Vilniaus
Aukštas / vidutinis
miesto jaunimui ir
jaunimo
organizacijoms. Teikia
rekomendacinio
pobūdžio pasiūlymus
savivaldybės Tarybai
dėl jaunimo politikos
plėtros krypčių,
jaunimo politikai
įgyvendinti skirtų
programų turinio,
projektų finansavimo
tvarkos,
bendradarbiavimo
galimybių su užsienio
partneriais.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis ir viešai prieinama informacija.
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Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą
atsakingas 1 darbuotojas (jaunimo reikalų koordinatorius), jaunimo politikos įgyvendinimui
skiriantis visą darbo laiką.
Vilniaus miesto savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri lygiateisės partnerystės
pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų.
Jaunimo reikalų tarybos narių skaičių nustato Vilniaus miesto savivaldybės taryba. JRT savo
veiklos ataskaitas teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai ne rečiau kaip kartą per metus13.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 23 d. patvirtino naujos sudėties Vilniaus
miesto Jaunimo reikalų tarybą, kurią sudaro 6 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir 6
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovai. JRT posėdžiai vyksta kas
mėnesį.
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikia jaunimą ir jaunimo organizacijas
atstovaujančios nacionalinės skėtinės organizacijos, prisidedančios formuojant ir įgyvendinant
jaunimo politiką Vilniaus miesto savivaldybėje. Viena iš jų – Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga (LSAS). Vilniaus miesto savivaldybė kartu su LSAS 2009 metais pasirašė
bendradarbiavimo deklaraciją ir rengia programą „Vilnius – studentams palankesnis miestas“.
Apibendrinant surinktus duomenis, galima daryti šias išvadas dėl struktūrinių prielaidų
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui:
 Pirma, Vilniaus miesto savivaldybėje formaliai sudarytos pakankamos jaunimo
politikos įgyvendinimo prielaidos: suformuota Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos
nuostatai, rengiami JRT posėdžiai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
vadovybė atsižvelgia į JRT siūlymus dėl jaunimo projektų finansavimo.
 Antra, savivaldybėje iš esmės yra sudarytos sąlygos jaunimo nevyriausybinėms
organizacijoms dalyvauti jaunimo politikos įgyvendinime, tačiau sudarytos galimybės
kol kas nepakankamai išnaudojamos.

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus
darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti.
Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos vyriausiasis specialistas, karjeros valstybės tarnautojas. Jis yra tiesiogiai
pavaldus ir atskaitingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui. Vilniaus
miesto savivaldybėje JRK visą savo darbo laiko skiria jaunimo politikos įgyvendinimo
klausimams. JRK pareigybė puikiai atitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatas.
Vilniaus miesto savivaldybėje JRK kaita nėra dažna. Nuo 2011 m. šias pareigas eina Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Jonas Laniauskas.
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Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2009 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 1-958
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JRK veikia pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto pareigybės
aprašymą14, kuriame išvardintos JRK priskirtos šios jaunimo politikos formavimo ir
įgyvendinimo funkcijos:
 koordinuoti visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų
priemonių įgyvendinimą savivaldybėje;
 rinkti ir sisteminti duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį,
analizuoti jos pokyčius, teikti metines apžvalgas, išvadas ir pasiūlymus savivaldybės
administracijos direktoriui, savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai, informuoti apie
jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę;
 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai dėl
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje;
 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių planų
rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje;
 rengti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų
projektus, įgyvendinti priimtus sprendimus ir koordinuoti jų vykdymą, siekiant
užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;
 teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių
paslaugų plano rengėjams;
 inicijuoti neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekiant įtraukti
jaunimą į aktyvią veiklą bei skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas
aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme
nustatytas funkcijas;
 siekiant visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos
klausimais, teikti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo
politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kaupti ir skleisti informaciją apie
jaunimo veiklos galimybes, konsultuoti šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo
organizacijas;
 teikti 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;
 koordinuoti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą, siekdamas, kad būtų
užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas;
 organizuoti savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius
jaunimo politikos klausimais, siekdamas, kad savivaldybės jaunimo politika būtų
tinkamai įgyvendinama;
 dalyvauti su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės
sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos
klausimais ir teikti pasiūlymus, siekiant, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo
interesams savivaldybėje;
 bendradarbiauti su administracijos tarnautojais, savivaldybės Jaunimo reikalų taryba,
įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą,
regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu
dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su
Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA), siekiant perimti ir
pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
Savivaldybėje klausimais;
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bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis
institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoja jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius;
inicijuoti ir įgyvendinti gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės
jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims;
pagal kompetenciją atlikti kitus darbus ir vykdyti kitus su savo funkcijomis susijusius
vienkartinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus.

Šis funkcijų sąrašas puikiai atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymą.
JRK pagal savo pajėgumus įgyvendina savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones,
analizuoja jaunimo ir jaunimo organizacijų būklę savivaldybės teritorijoje. JRK prioritetinės
kryptys 2011-2012 metams:
 programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 01 tikslo „Skatinti pažangią visuomenę,
plėtojant jaunimo politiką Vilniaus mieste“ vykdymas ir koregavimas;
 jaunimo politikos 2012-2014 m. plėtros plano kūrimas, vykdymas;
 tarpžinybinio bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje užtikrinimas;
 papildomo finansavimo Vilniaus miesto jaunimo politikos plėtrai paieška.
JRK teikia įvairius pasiūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. 2008-2011 m. JRK pateikė 5
pasiūlymus dėl:
1. biudžeto didinimo;
2. programos koregavimo;
3. jaunimo, kaip tikslinės grupės ,įtraukimo į konkursus;
4. ataskaitų tobulinimo;
5. jaunimo politikos plėtros plano kūrimo.
Remiantis JRK suteiktais duomenimis, į keturis JRK teiktus siūlymus (Nr. 2-5) buvo atsižvelgta, į
vieną (Nr. 1) – neatsižvelgta.
JRK jaunimo klausimais bendradarbiauja su atskirais savivaldybės skyriais. Savo kompetencijos
klausimais JRK yra įtrauktas į darbo grupę „Vilnius – studentams palankus miestas“.
Tačiau JRK nėra įtraukiamas į tas savivaldybės komisijas ir darbo grupes, kurios turi esminį
poveikį sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos srityse (pvz.,
švietimo, socialinės politikos, užimtumo ir būsto, ir pan.), todėl neturi galimybės įtakoti
svarbesnių sprendimų, reikalingų jaunimo situacijai savivaldybėje pakeisti.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybė sudaro palankias sąlygas JRK tobulinti
kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose seminaruose / kursuose.
Apibendrinant surinktus duomenis apie sąlygas JRK veiklai, įgyvendinant savivaldybės jaunimo
politiką, galima padaryti šias išvadas:
 Pirma, didelis privalumas yra tai, kad patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės JRK
pareigybės nuostatai ir paskirtas JRK. JRK visą darbo laiką dirba su jaunimo politikos
įgyvendinimu ir yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriui. JRK veikla turi didesnį ar mažesnį politinį ir strateginį savivaldybės
administracijos palaikymą.
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Antra, trūkumas yra tai, kad, JRK veikla yra mažai koordinuojama su kitais
struktūriniais savivaldybės administracijos padaliniais, kurie jaunimo politikos
klausimais veikia tik jiems priskirtų funkcijų ribose.
Trečia, kitas esminis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje nei vienas struktūrinis
padalinys, įskaitant JRK, neatlieka ilgalaikės jaunimo politikos įgyvendinimo analizės
bei jaunimo situacijos stebėsenos, longitudinių jaunimo poreikių tyrimų. Tikėtina, kad
tokie tyrimai ir jaunimo situacijos stebėsena bus vykdomi 2012 metais, kaip numatyta
Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos plano 1 strateginio tikslo 4
programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“ 1 tikslo 2 uždavinio rodikliuose.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, 5 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 1
Metodikos indikatorių.
5 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Prielaidos jaunimo
politikos
formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
įgyvendinimui
per teisinius ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Patvirtinta Vilniaus miesto Nepatvirtinta jaunimo Rekomenduojama
planavimo
savivaldybės jaunimo
politikos strategija,
sistemingai tirti ir
dokumentai,
politikos koncepcija,
tačiau tikėtina, kad
vertinti jaunimo situaciją
reglamentuojantys patvirtinti JRK nuostatai,
bus parengta ir
ir remiantis tyrimų bei
jaunimo politikos
patvirtintas JRK
patvirtinta įgyvendinat stebėsenos rezultatais
formavimą ir
pareigybės aprašymas .
ES struktūrinės
rengti jaunimo politikos
įgyvendinimą
paramos projektą
formavimo ir
„Jaunimo politikos
įgyvendinimo
efektyvaus
dokumentus.
įgyvendinimo
strategijos Vilniaus
mieste parengimas“.
Savivaldybės
Patvirtinta naujos sudėties Nenustatyta.
Rekomenduojama,
institucijos, įstaigos JRT.
formuojant ir
ir valstybės
Nėra didelės JRK kaitos.
įgyvendinant JP
tarnautojai,
JRK jaunimo politikos
savivaldybėje, stiprinti
atsakingi už
formavimui ir
JRT - naujos sudėties JRT
jaunimo politikos
įgyvendinimui
nariams organizuoti
įgyvendinimą
savivaldybėje skiria visą
mokymus viešosios
darbo laiką.
politikos tematika.
Jaunimo reikalų
JRK pavaldus Vilniaus
Nenustatyta.
Rekomenduojama
koordinatoriaus
miesto savivaldybė
įtraukti JRK į
darbo sąlygos
administracijos direktoriui.
savivaldybės komisijas /
JRK veikla aiškiai
darbo grupes,
reglamentuota, sudarytos
nagrinėjančias jaunimui
sąlygos kvalifikacijos
aktualius klausimus.
tobulinimui. JRK
pareigybės aprašymas
puikiai atitinka Pavyzdinio
savivaldybės jaunimo
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Prielaidos jaunimo
politikos
formavimui ir
įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

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

Stipriosios sritys
reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymo
nuostatas.

Tobulintinos sritys
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Rekomendacijos

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 dalyvauti15. 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
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Vilniaus mieste yra 14 vietos bendruomenių
organizacijų, iš kurių dauguma dirba su jaunimu.
6 lentelė. Vilniaus miesto bendruomenių organizacijos
Eil.
Organizacija
Nr.
1.
Karoliniškių bendruomenė
2.
Aukštųjų Panerių savivaldija
3.
Užsienio bendruomenė
4.
VO Naujininkų bendruomenė
5.
Vilniaus miesto Pašilaičių bendruomenės santalka
6.
Antakalnio bendruomenė
7.
Pilaitės bendruomenės centras „Mažoji Lietuva“
8.
Žvėryno bendruomenė
9.
Šeškinės bendruomenės centras
10. Asociacija bendruomenė „Viršuliškės“
11. Vilniaus miesto socialinės paramos centro Dienos
centras „Atgaiva“
12. Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pilaitės
dienos centras
13. Vilniaus miesto socialinės paramos centro
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Organizacijos tipas
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Nevyriausybinė organizacija
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga

„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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Eil.
Nr.

Organizacija

Organizacijos tipas

Aukštųjų Panerių dienos centras
14. Dienos centras „Žirmūnų užuovėja“
Nevyriausybinė organizacija
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais ir viešai prieinamais duomenimis
Vertinimo metu nebuvo gauta tikslių duomenų apie jaunimo dalyvavimo savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją (t.y. vietos bendruomenėse) galimybes. Tačiau 64 proc. jaunimo
organizacijų apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad jaunimas Vilniaus mieste turi
galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje (žr. 5 pav.).
5 pav. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos
organizacijų savivaldoje? Proc. atsakiusiųjų. N=25.
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Šaltinis: Vilniaus miesto jaunimo atstovų apklausa, 2011

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbančių organizacijų savivaldoje
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybėje su socialiai
pažeidžiamu jaunimu dirba 11 socialinių organizacijų – Vilniaus miesto savivaldybės struktūros
dalinių:
 biudžetinė įstaiga Fabijoniškių socialinių paslaugų namai;
 dienos centras „Šviesa“;
 pensionas „Vilties namai“;
 Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai;
 Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas;
 Vilniaus miesto socialinės paramos centras;
 Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas;
 Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai;
 Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė";
 Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai;
 Viešoji įstaiga Mokymo centras „Mes esame".
Į šį skaičių neįeina bendruomenių organizacijos, sporto klubai.

Vilniau miesto savivaldybės teritorijoje veikia Vilniaus etninės kultūros centras, Kirtimų,
Grigiškių, Naujosios Vilnios, Vilniaus kultūros centrai. Taip pat veikia Vilniaus m.
savivaldybės centrinė biblioteka ir bibliotekos 23 filialai. Be to, Vilniaus miesto
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savivaldybės teritorijoje veikia nacionalinės bibliotekos: Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka, Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Lietuvos medicinos biblioteka,
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Lietuvos technikos biblioteka, Lietuvos
žemės ūkio biblioteka, Lietuvos aklųjų biblioteka, Lietuvos literatūros ir tautosakos
instituto biblioteka, aukštųjų mokyklų bibliotekos.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikia
virš šimto sporto ir šokių klubų16.
Vertinimo metu nebuvo gauta tikslių duomenų apie jaunimo dalyvavimo su jaunimu dirbančių
organizacijų savivaldoje galimybes.

3.3 Jaunimo veikla
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybėje veikia 155 jaunimo ir su
jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos (žr. 1 priedą), iš kurių aktyviausios yra VJOS
AS, asociacija „JCI sostinė“, asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“, Jaunimo iniciatyvos
paramos fondas, Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija, jaunimo centras „Babilonas“, Pal. J.
Matulaičio šeimos pagalbos centras ir kt.
Remiantis interviu duomenimis, apie 20 procentų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
yra neaktyvios. Tai lemia visam NVO sektoriui paramos sistemos Lietuvoje valstybinio
reglamentavimo trūkumas, aktyvių darbuotojų organizacijose trūkumas, žmonių kaita,
nepakankamos darbuotojų kompetencijos, finansavimo organizacijų veikloms vykdyti
trūkumas.
Apklausos respondentai, atsakydami, kokios jaunimui skirtos veiklos trūksta Vilniaus mieste,
pažymėjo, kad pasigenda vyresnio amžiaus jaunimui (24-29 m.) skirtų veiklų, tarptautinio
pobūdžio veiklų, sporto populiarinimo ir galimybės nemokamai / nebrangiai sportuoti, jaunimo
erdvių saviraiškai ir kūrybai, nemokamų arba nebrangių patalpų jaunimo organizacijų
būstinėms įkurti ir pan.
Vilniaus miesto jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (VJOS AS) vienija 46 Vilniaus
miesto jaunimo organizacijas:
1. AIESEC Lietuva Vilniaus filialas;
2. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija;
3. Chemikų studentų klubas “LP”;
4. Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinė grupė ELSA Lietuva;
5. Frankofonų studentų klubas “CLEF”;
6. Asociacija “Jaunieji Liberalcentristai”;
7. Asociacija “Jaunimo iniciatyvinė grupė”;
8. Asociacija “Laisvo mokymosi centras”;
9. Jaunimo klubas “Vija”;
10. Jaunimo organizacijos DARBAS Vilniaus miesto skyrius;
11. Jaunųjų konservatorių lyga;
12. Jaunųjų krikščionių demokratų organizacija;
13. Jaunųjų liberalų aljansas;
14. Asociacija “Jaunimo verslo klubas”;
15. Asociacija “JCI sostinė”;
16. Visuomeninė organizacija “Kitoks varniukas”;

16

Žr. interneto prieigą http://www.sportoklubai.lt/index.php/vilnius/20?page=11
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga;
Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija;
Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga;
Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjunga;
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga “Žingsnis”;
Lietuvos medicinos studentų asociacija;
Lietuvos moksleivių sąjunga;
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė;
Lietuvos psichologijos studentų asociacija;
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Vilniaus komitetas;
Lietuvos sakaliukų sąjunga;
Lietuvos skautijos Vilniaus kraštas;
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas “Vilniaus miesto skyrius”;
Tausojančios ekonomikos ir vadybos studentų organizacija OIKOS Vilnius;
Tolerantiško jaunimo asociacija;
Tvarkos ir teisingumo jaunimo lyga;
Vilniaus ekstremalių sporto šakų klubas “ARENA”;
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė;
Vilniaus kolegijos studentų atstovybė;
Visuomeninė organizacija “MES-JAUNIMAS”;
Visuomeninė organizacija “Vilniaus kooperacijos kolegijos studentų atstovybė”;
Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija;
Vilniaus pedagoginio universiteto studentų atstovybė;
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų atstovybė;
Vilniaus universiteto studentų atstovybė;
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų
korporacija „Republica“;
Vilniaus verslo teisės akademijos studentų atstovybė;
Vilniaus krašto ateitininkų vietovė;
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybės Vilniaus padalinys;
Vilniaus jaunųjų maltiečių grupė.

2011 m. spalio mėnesį vykusioje VJOS AS asamblėjoje 11 organizacijų narystė buvo sustabdyta
dėl jaunimo organizacijų neaktyvumo.
VJOS AS strateginės veiklos kryptys, numatytos 2012 -2015 metams:
 jaunimo ir jaunimo organizacijų situacijos analizė ir atstovavimas jų interesams;
 jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas;
 jaunų žmonių skatinimas dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje;
 organizacijos veiklos stabilumo užtikrinimas.
Pagrindiniai VJOS AS tikslai:
1. Jaunimo ir jaunimo organizacijų situacijos analizė ir atstovavimas jų interesams:
1.1. Nuolatos stebėti jaunimo ir jaunimo organizacijų poreikius, remiantis kiekybiniais ir
kokybiniais tyrimais.
1.2. Siekti, kad Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų viešojo sektoriaus institucijų veiksmai ir
sprendimai atitiktų Vilniaus miesto jaunimo ir jaunimo organizacijų interesus bei
poreikius.
1.3. Aktyviai dalyvauti ir reprezentuoti Vilniaus miesto jaunimą ir jaunimo organizacijas
kitų struktūrų veikloje vietiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.
2. Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas:
2.1. Sukurti mokymų bei metodinės paramos sistemą ir užtikrinti techninių priemonių
prieinamumą VJOS AS Jaunimo inkubatoriuje.
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2.2. Sukurti erdvę VJOS AS narių tarpusavio bendradarbiavimui, gerosios patirties sklaidai,
bendruomenės stiprinimui.
3. Jaunų žmonių skatinimas dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje:
3.1. Formuoti teigiamą jaunimo organizacijų įvaizdį.
3.2. Sudaryti palankias sąlygas jaunimo organizacijų plėtrai.
4. Stabili organizacijos veikla:
4.1. Didinti VJOS AS valdybos ir biuro veiklos efektyvumą.
Į naujos sudėties Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybą, patvirtintą Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 1-169, įeina 6 VJOS AS atstovai.
VJOS AS yra įtakingiausia jaunimo institucija Vilniaus mieste, formuojant jaunimo politiką.
VJOS AS nariai – jaunimo organizacijos, kurių buveinė yra Vilniaus mieste ir / arba kuri turi bent
vieną padalinį Vilniaus mieste. Organizacijos padaliniu Vilniaus mieste yra organizacijos filialas,
kurio buveinė yra Vilniuje, arba organizacijos įstatų nustatyta tvarka Vilniuje įsteigtas
organizacijos padalinys17.
Pagrindinės VJOS AS veiklos sritys – burti Vilniaus mieste veikiančias jaunimo ar su jaunimu
dirbančias organizacijas, padėti Vilniaus mieste veikiančioms jaunimo ar su jaunimu
dirbančioms organizacijoms keistis ir skleisti informaciją, stiprinti organizacijų tarpusavio
supratimą, skatinti bendrą veiklą mieste, skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo
organizuotumą ir įtaką visuomenėje, dalyvauti formuojant, tobulinant ir įgyvendinant Vilniaus
miesto jaunimo politiką, konstruktyviai bendradarbiauti su Vilniaus miesto savivaldybe,
sprendžiant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų problemas, teikti informaciją
besidomintiems jaunimo politika, visuomenine veikla, jaunimo organizacijomis, jų veiklos
problemomis, konsultuoti jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms svarbiais
klausimais, plėtoti ir palaikyti ryšius su analogiškomis struktūromis Lietuvoje ir užsienyje,
organizuoti konferencijas, seminarus, kitus renginius ir projektus jaunimui ar su jaunimu
susijusiais klausimais.
VJOS AS organai yra asamblėja, valdyba, pirmininkas, revizijos komisija. Aukščiausias organas
yra asamblėja, kuris šaukiamas ne rečiau, kaip 1 kartus per šešis mėnesius, neeilinę asamblėją
gali sušaukti valdyba savo iniciatyva, taip pat VJOS AS revizijos komisijos arba ne mažiau kaip
1/3 VJOS AS narių raštišku reikalavimu. VJOS AS valdybos nariai rengia savo veiklos ataskaitas
ir atsiskaito per kiekvieną asamblėjos sesiją. Revizijos komisija atlieka VJOS AS ūkinės ir
finansinės veiklos kontrolę, kontroliuoja VJOS AS valdymo organų sprendimų teisėtumą ir lėšų
panaudojimo tikslingumą.
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikia neformalios jaunimo grupės, tačiau tikslių
duomenų apie jų veiklą nebuvo gauta. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Vilniaus miesto
savivaldybėje įsikūrusioms neformalioms jaunimo grupių iniciatyvoms lėšų nebuvo skirta.
Remiantis interviu duomenimis, jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje būtų
galima padidinti, plačiau viešinant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą,
akcentuojant jaunimui gaunamą naudą (žinias, įgūdžius, socialinius ryšius ir pan.). Neaktyvų
jaunimą į jaunimui skirtas veiklas stengiasi įtraukti Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo klubai. JRK
duomenimis 2011 metais šių klubų veikloje dalyvavo apie 2500 jaunų žmonių.

17

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritas stalas“ įstatai, patvirtinti 2005 m. spalio 30 d. VJOS AS
asamblėjoje
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Pusė atviros jaunimo apklausos respondentų į klausimą, ar žino jaunimo organizacijas,
veikiančias Vilniaus miesto savivaldybėje, atsakė teigiamai.
Atsakydami į klausimą, kas labiausiai paskatintų dalyvauti jaunimo organizacijos veikloje, 77,8
proc. respondentų pažymėjo, kad dalyvavimą lemia patrauklūs ir artimi tikslai bei idėjos, taip
pat 60,3 proc. apklaustųjų nuomone, dalyvavimą jaunimo organizacijų veikloje paskatintų
patrauklios ir jaunimui priimtinos veiklos formos (žr. 6 pav.).
6 pav. Kas labiausiai paskatintų dalyvauti jaunimo organizacijos veikloje? Proc. atsakiusiųjų.
N=63.
Patrauklūs, man artimi tikslai/idėjos

77,8

Patrauklios, man priimtinos veiklos formos

60,3

Mano draugų/pažįstamų dalyvavimas

50,8

Patraukiantis, įdomus lyderis

28,6

Patraukli, jaunimui prieinama informacija apie
organizaciją

22,2

Kita

4,8
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Šaltinis: Vilniaus miesto jaunimo atstovų apklausa, 2011
44 proc. apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų manė, kad jaunimui veiklos pakanka,
tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje; 24 proc. atsakiusiųjų manė, kad
jaunimas turi daug galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje (žr. 7 pav.).
7 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Proc.
atsakiusiųjų. N=25
Veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo turi
galimybes dalyvauti šioje veikloje

44,0

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti veikloje

24,0

Tokios veiklos labai mažai

16,0

Kita

12,0

N/N

4,0
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 201118
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N/N – negalėjo atsakyti į šį klausimą.
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Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje
veikloje, apklausos respondentai atsakė, kad situaciją pagerintų jaunimo situacijos tyrimai ir jų
poreikius atitinkanti jaunimo programa su finansavimo poreikio analize, taip pat reikėtų
plačiau viešinti savivaldybės sprendimus jaunimo klausimais, susisteminti Vilniaus savivaldybės
informaciją jaunimui, vykdyti efektyvesnę informacijos sklaidą, į jaunimo programą įtraukti
jaunimui patrauklias veiklas ir padidinti joms finansavimą, įtraukti veiklas, skirtas jaunimo
aktyvinimui, stiprinti jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklą savivaldybėje; jaunimo
aktyvinimui organizuoti neformalius mokymus, skirti daugiau lėšų jaunimo NVO instituciniam
finansavimui.
Apibendrinant vertinimui surinktą informaciją, galima teigti, kad, iš vienos pusės, jaunimo
organizacijų yra pakankamai, tačiau nepilnai išnaudojamas jų potencialas, per mažai
pritraukiami savanoriai. Iš kitos pusės, jaunimo poreikiai keičiasi, todėl skatintinas naujų
jaunimo organizacijų, atliepiančių jaunimo poreikius, kūrimasis.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų
globos namuose
Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės pateiktais viešai prieinamais duomenimis, Vilniaus
miesto savivaldybėje 2011 m. rugsėjo 1 d. Vilniuje veikė 10 pagrindinių, 40 vidurinių mokyklų,
20 gimnazijų, 11 progimnazijų, 2 jaunimo mokyklos, 6 suaugusiųjų mokyklos, 4 specialiosios
mokyklos, 2 ugdymo centrai, ir 2 konsultaciniai mokymo centrai ligoninėse, 9 profesinės
mokyklos, 19 aukštųjų mokyklų (12 universitetų ir 7 kolegijos). Taip pat Vilniaus miesto
savivaldybėje veikia 60 socialinių paslaugų įstaigų (žr. 2 priedą).
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, mokyklose veikia mokinių savivaldos. 2011 m. Vilniaus
miesto savivaldybė, Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS), Lietuvos mokinių parlamentas (LMP),
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritas stalas" (VJOS AS) rengia mokinių savivaldų
plėtros programą, kurios tikslai yra:
 suteikti moksleiviams galimybę iš arčiau susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės
darbu, jos veikla ir ten dirbančiais žmonėmis, padirbėti savivaldybės skyriuose ir taip
įgauti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių;
 supažindinti moksleivius su Vilniaus mieste vykdoma jaunimo politika, paskatinti
jaunus žmones dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką.
Remiantis atskirų švietimo įstaigų viešai prieinama informacija, jaunimo atstovai dalyvauja šių
įstaigų tarybose, tačiau vertinimo metu tikslių duomenų apie jaunimo savivaldą formaliojo ir
neformaliojo švietimo bei socialinėse įstaigose nebuvo gauta.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje
Kaip buvo įvardinta 2 skyriuje, Vilniaus miesto savivaldybėje formaliai yra sudarytos sąlygos
jaunimui dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje per Jaunimo
reikalų tarybos veiklą, kuri atstovauja jaunimo interesus savivaldybėje. Jaunimo reikalų
taryboje jaunimą atstovauja šeši asmenys, kuriuos deleguoja VJOS AS.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 23 d. patvirtino naujos sudėties Vilniaus
miesto Jaunimo reikalų tarybą, kurią sudaro 6 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir 6
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovai. JRT posėdžiai vyksta kas
mėnesį.
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Pagrindinės JRT funkcijos:
 rinkti ir analizuoti informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės
institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikti siūlymus ir
rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos
įgyvendinimu;
 teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
 inicijuoti savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo
politikos kokybės vertinimą;
 teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl
jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir
tvarkos;
 analizuoti užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikia
pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su
užsienio šalių institucijomis.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, JRT teikia siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai.
Buvo atsižvelgta į 3 pasiūlymus dėl:
 lėšų skyrimo jaunimo programoms;
 papildomų uždavinių įtraukimo į Vilniaus miesto savivaldybės strateginį planą;
 Jaunimo inkubatoriaus steigimo.
JRT nėra priskirta prie Vilniaus miesto savivaldybės komisijų, nagrinėjančių jaunimui aktualius
klausimus. Tačiau Vilniaus miesto administracijos vadovybė atsižvelgia į JRT siūlymus dėl
jaunimo projektų finansavimo.
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikia jaunimą ir jaunimo organizacijas
atstovaujančios nacionalinės skėtinės organizacijos, prisidedančios formuojant ir įgyvendinant
jaunimo politiką Vilniaus miesto savivaldybėje. Viena iš jų – Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga. Vilniaus miesto savivaldybė kartu su LSAS 2009 metais pasirašė bendradarbiavimo
deklaraciją ir rengia programą „Vilnius – studentams palankesnis miestas“.
Jaunimo atstovai dalyvauja ne tik Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos
veikloje. Taip pat jaunimo atstovai kviečiami dalyvauti Kultūros, švietimo ir sporto komiteto
veikloje, sprendžiant jaunimo programų finansavimo klausimus.
8 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=26
Nebendradarbiauja

40,0

Gauna informaciją

40,0

Teikia informaciją

28,0

Įgyvendina projektus

28,0

Teikia pasiūlymus

16,0

Kita

12,0

Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo reikalų
koordinatoriaus (-ės)

0,0
0

10

Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
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Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, 40 proc. apklausoje
dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų pažymėjo, kad gauna informaciją iš savivaldybės JRK,
ir tiek pat ( 40 proc.) respondentų teigia nebendradarbiaujantys. 28 proc. respondentų
pažymėjo, kad teikia įvairią informaciją, pasiūlymus JRK, ir 28 proc. kartu įgyvendina projektus
(žr. 8 pav.).
Respondentai laukelyje „Kita“ kaip vieną iš bendradarbiavimo formų nurodė JRK dalyvavimą
susitikimuose su savivaldybės (vienos iš seniūnijų) bendruomenės valdyba. Tačiau 2
respondentai teigė, kad vis tik nežino, jog savivaldybėje dirba toks darbuotojas.
Didesnė dalis organizacijų apklausoje dalyvavusių respondentų mano, kad bendradarbiavimas
su savivaldybe per pastaruosius trejus metus suintensyvėjo, tačiau akivaizdu, kad reikėtų
daugiau įtraukti jaunimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje (žr. 9 pav.).
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovai jaunimo dalyvavimo įvairiose veiklose
aktyvumą vertino vidutiniškai.
9 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės
administracijos atstovai). Atsakymų vidurkiai. N=26
Jaunimo bendradarbiavimas su savivaldybe tapo
intensyvesnis nuo 2008 m.

2,7

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

2,6

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

2,5

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo atstovų
siūlymus dėl politikos/veiklos tobulinimo

2,4
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra vidutinio
lygio;
 antra, jaunimo interesus Vilniaus miesto savivaldybėje atstovauja Jaunimo reikalų
tarybą. Tačiau JRT galimybės yra nepilnai išnaudojamos, JRT teikia mažai pasiūlymų
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai;
 trečia, reikėtų daugiau dėmesio skirti neaktyvaus jaunimo įtraukimui.
7 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
dalyvavimas
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
(2 Metodikos
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas Jaunimas turi galimybes
Nepakanka pateiktų
Rekomenduojama
savivaldoje pagal
dalyvauti vietos
bei viešai prieinamų
šviesti jaunimo ir su
gyvenamąją teritoriją bendruomenių / vietos
duomenų šiam
jaunimu dirbančias
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Jaunimo
dalyvavimas
(2 Metodikos
indikatorius)

Jaunimo dalyvavimas
su jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje
Jaunimo veikla

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

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės politika
formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
organizacijų savivaldoje.
Nepakanka pateiktų bei
viešai prieinamų
duomenų šiam kriterijui
įvertinti.
Savivaldybėje veikia
jaunimo organizacijos,
neformalios grupės,
meno, muzikos, sporto
mokyklos, sporto klubai,
bendruomenių
organizacijos.

Jaunimas turi galimybes
dalyvauti formaliojo
švietimo įstaigų,
savivaldoje.

Jaunimo atstovai
dalyvauja formuojant ir
įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje per
JRT veiklą.
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Tobulintinos sritys
kriterijui įvertinti.
Nepakanka pateiktų
bei viešai prieinamų
duomenų šiam
kriterijui įvertinti.
Jaunimo organizacijų
veiklai skiriama labai
maža finansinė
parama.

Rekomendacijos
organizacijas, pristatant
jaunimo įtraukimo į
savivaldą galimybes.

Rekomenduojama
sistemingai vykdyti
jaunimo poreikių
tyrimus bei stebėseną ir,
remiantis rezultatais,
rengti jaunimo poreikius
atitinkančias jaunimo
politikos įgyvendinimo
priemones.
Nepakanka pateiktų
Rekomenduojama
bei viešai prieinamų
šviesti jaunimą ir skatinti
duomenų šiam
dalyvauti mokinių
kriterijui įvertinti.
savivaldoje, jaunimo
tarpe ugdyti naujus
lyderius.
JRT veikloje dalyvauja Rekomenduojama
aktyviausi Vilniaus
stiprinti JRT ir didinti jos
miesto jaunuoliai,
įgaliojimus, daugiau
tačiau JRT galimybės įtraukti jaunimą į kitų
yra per mažai
savivaldybės tarybų /
išnaudojamos – JRT
komitetų, savivaldybės
teikia mažai siūlymų
tarybos veiklą. Naujos
savivaldybės tarybai. sudėties JRT nariams
organizuoti mokymus
viešosios politikos
tematika.

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
Vilniaus miesto savivaldybėje jaunimo arba su jaunimu dirbančių organizacijų projektams lėšos
yra skiriamos iš:
1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 4 programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“
pagal:
 Jaunimo programų konkurso nuostatus19.
 Vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatus ir Vaikų vasaros poilsio programų
paraiškų vertinimo nuostatus20.
 Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo atrankos konkurso
nuostatus ir Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų vertinimo
nuostatus21.
2. Vilniaus miesto savivaldybės projekto „Globa jaunimo verslumui ugdyti ir skatinti“
biudžeto pagal Jaunimo smulkaus verslo įmonėms steigti subsidijavimo nuostatus22.
Vilniaus miesto savivaldybė iš 4 programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“ biudžeto skiria lėšas
Vilniaus miesto jaunimo programoms finansuoti pagal Jaunimo programų konkurso
nuostatus23.
Jaunimo programų konkurso bendrieji tikslai14:
 skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste;
 skatinti jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.
 Konkurso bendrieji uždaviniai:
 padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką;
 skatinti ir sudaryti sąlygas jaunimui pradėti savo verslą;
 skatinti jaunus žmones dirbti ir kurti darbo vietas jaunimo nevyriausybinėse
organizacijose;

19

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 19 d. įsakymas "Dėl jaunimo
programų konkurso nuostatų ir jaunimo programos finansavimo sutarties formos tvirtinimo" Nr. 30-1471
(aktuali redakcija 2011-03-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-422) .
20
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymas „Dėl Vaikų vasaros
poilsio programų konkurso nuostatų ir Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatų tvirtinimo“
Nr. 30-434.
21
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 30-1390 „Dėl
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo atrankos konkurso nuostatų ir Psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijos programų vertinimo nuostatų tvirtinimo“.
22 Jaunimo smulkaus verslo įmonėms steigti subsidijavimo nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-612.
23
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 19 d. įsakymas "Dėl jaunimo
programų konkurso nuostatų ir jaunimo programos finansavimo sutarties formos tvirtinimo" Nr. 30-1471
(aktuali redakcija 2011-03-24 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-422) .
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sudaryti galimybes jauniems žmonėms atlikti praktiką, dalyvauti stažuotėse verslo
įstaigose, siekiant įgyti praktinių darbo įgūdžių;
kurti tęstines priemones, padedančias jauniems žmonėms įsidarbinti;
mažinti jaunimo socialinę atskirtį;
kelti organizacijų veiklos kokybę bei efektyvumą, užtikrinti organizacijų veiklos
tęstinumą, potencialo stiprinimą;
skatinti jaunimo organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
skatinti jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje
pozityvioje veikloje;
skatinti savanorystę.

Jaunimo programų konkurso prioritetinės tikslinės grupės yra šios:
 jauni žmonės, siekiantys įsitvirtinti darbo rinkoje arba jauni bedarbiai, taip pat jauni
specialistai, norintys įsidarbinti, tačiau neturintys praktinio darbo įgūdžių;
 jauni žmonės, iškritę iš švietimo sistemos arba esantys socialinėje atskirtyje dėl
ekonominių, kultūrinių ar kitų priežasčių;
 jaunimo organizacijos, išgyvenančios veiklos sąstingį dėl socialinių ir ekonominių
priežasčių (tuomet projektas turi būti skirtas jaunimo organizacijų grupei).
Didžiausia vienai jaunimo programai skirtina suma – 10000 litų. Savivaldybė finansuoja ne
daugiau kaip 70 proc. visos programos biudžeto lėšų. Paraiškos teikėjas privalo nurodyti kitus
programos finansavimo šaltinius. Paraiškos teikėja gali būti Vilniuje veikianti nevyriausybinė
jaunimo arba su jaunimu dirbanti organizacija.
8 lentelė. Vilniaus miesto savivaldybės skiriamos lėšos jaunimo programų konkurso projektų
įgyvendinimui 2009-2011 m.
Metai
Suma, Lt
2009
90000,00
2010
46700,00
2011
50000,00
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis viešai prieinamais duomenimis
Vilniaus miesto savivaldybė iš 4 programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“ biudžeto skiria lėšas
Vilniaus miesto įstaigoms / organizacijoms vaikų vasaros poilsiui organizuoti bei socializacijos
programoms per mokslo metus vykdyti pagal Vaikų vasaros poilsio programų konkurso
nuostatus ir Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatus24
Vaikų vasaros poilsio programų konkurso25 tikslai:
 užimti kuo daugiau Vilniaus miesto vaikų kuo ilgesniam laikui dieninėse vasaros poilsio
stovyklose;
 skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas moksleivių saviraiškai, sveikai
gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui;
 sudaryti kuo palankesnes sąlygas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose
gyvenančių vaikų bei vaikų, esančių policiją dominančių vaikų grupės apskaitoje ir
policijos profilaktinėje įskaitoje, užimtumui vasaros metu;

24

Vilniaus miesto
poilsio programų
Nr. 30-434.
25
Vilniaus miesto
poilsio programų
Nr. 30-434.

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymas „Dėl Vaikų vasaros
konkurso nuostatų ir Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatų tvirtinimo“
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymas „Dėl Vaikų vasaros
konkurso nuostatų ir Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatų tvirtinimo“
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skatinti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sporto ir kitas įstaigas bei organizacijas
aktyviai dalyvauti užimant vaikus vasaros atostogų metu.

Konkursui pateiktos paraiškos atrenkamos vadovaujantis šiais prioritetais:
 numatoma užimti socialiai remtinus, socialinės rizikos šeimose gyvenančius vaikus bei
vaikus, esančius policiją dominančių vaikų grupės apskaitoje ir policijos profilaktinėje
įskaitoje;
 organizuojamos dieninės, turistinės ar dieninės darbo ir poilsio stovyklos Vilniaus
mieste arba apylinkėse;
 užimama kuo daugiau vaikų mažesnėmis sąnaudomis;
 veikla vykdoma liepos ir rugpjūčio mėnesiais;
 programos teikėjas turi papildomų finansavimo šaltinių;
 vykdoma profilinė, tęstinė programa;
 programos teikėjas turi partnerių;
 vykdoma kūrybinė, meninė, sportinė veikla.
Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos, kiti
juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo,
užimtumo veikla.
9 lentelė. Vilniaus miesto savivaldybės skiriamos lėšos vaikų socializacijos programoms
vykdyti 2009-2011 m.
Metai
Suma, Lt26
2009
312000,00
2010
n. d.
2011
100000,00
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis viešai prieinamais duomenimis
Ketvirtame priede pateiktas įstaigų / organizacijų, kurioms 2011 metais buvo skirtos lėšos
vaikų socializacijos programoms vykdyti, sąrašas.
Taip pat vaikų socializacijos programoms vykdyti Vilniaus miesto savivaldybė paskirsto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skiriamas lėšas Vilniaus miesto įstaigoms /
organizacijoms vaikų vasaros poilsiui organizuoti bei socializacijos programoms per mokslo
metus vykdyti.
Vilniaus miesto savivaldybė iš 4 programos „Vaikų ir jaunimo socializacija“ biudžeto skiria lėšas
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoms pagal Psichoaktyvių medžiagų
vartojimo prevencijos programų rėmimo atrankos konkurso nuostatus ir Psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijos programų vertinimo nuostatus27 (žr. 10 lentelę).

26

N. d. - nėra duomenų.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 30-1390 „Dėl
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų rėmimo atrankos konkurso nuostatų ir Psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijos programų vertinimo nuostatų tvirtinimo“.

27
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10 lentelė. Vilniaus miesto savivaldybės skiriamos lėšos psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos programų vykdymui 2011 m.
Eil.
Skirta
Organizacija
Programos pavadinimas
Nr.
suma, Lt
1.
Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė
„Draugystės tiltai“
900
mokykla
2.
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla
„Draugystės tiltai“
1200
3.
Vilniaus Simono Konarskio vidurinė
„Rūpinkis savimi“
800
mokykla
4.
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
„Būk budrus. Reaguok!“
1000
5.
Vilniaus „Minties“ gimnazija
„Draugystės tiltai“
900
6.
Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo „Tramplinas“
1200
konsultacinis centras
7.
Vilniaus Karoliniškių gimnazija
„Draugystės tiltai“
1200
8.
Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla
„Gyvenimas gražus“
900
9.
Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla
„Jei sunku-įveikime kartu“
700
10. Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija
„Gyvenimas nesižalojant
900
svaigalais, kvaišalais,
tabaku“
11. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė
„Draugystės tiltai“
900
mokykla
12. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija
„Mokėk gyventi be...“
800
13. Vilniaus Užupio gimnazija
„Man ne vis tiek“
1500
14. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija
„Draugystės tiltai“
1100
15. Vilniaus „Sietuvos“ vidurinė mokykla
„Apsaugok save ir kitą“
1000
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis viešai prieinamais duomenimis
Jaunimo smulkaus verslo įmonėms steigti subsidijavimas28 vykdomas nuo 2005 metų,
įgyvendint Vilniaus miesto savivaldybės projektą „Globa jaunimo verslumui ugdyti ir skatinti“.
„Verslauk“ - jaunimo verslumo skatinimo projekto „Globa jaunimo verslumui ugdyti ir skatinti“
konkursas. Konkurse gali dalyvauti asmenys nuo 18 iki 29 metų, gyvenantys, besimokantys ar
dirbantys Vilniaus mieste ir pradėsiantys kurti savo smulkų verslą bei steigsiantys smulkaus
verslo įmonę Vilniaus mieste. Pagal konkurso sąlygas atrenkama 10 geriausiai įvertintų verslo
idėjų autorių, į kurių įsteigtų įmonių sąskaitas pervedama po 20000 Lt subsidija29.
2008 metais šiame projekte dalyvauti užsiregistravo 393 jaunimo atstovai, dešimt verslo
projektų buvo pripažinti laimėtojais, 9 iš jų įsteigė smulkiojo verslo įmones ir joms buvo
pervesta po 20 tūkst. litų subsidija.
2010 metais šiame projekte dalyvauti užsiregistravo 391 jaunimo atstovas, dvylika verslo
projektų buvo pripažinti laimėtojais. 10 iš jų įsteigė smulkaus verslo įmones ir joms buvo
pervesta po 20 tūkst. litų subsidija.
2011 m. lapkričio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės Verslo idėjų ir projektų atrankos ekspertų
komisijos posėdyje patvirtina 10 verslo projektų (planų), kurių autoriams, įregistravus
smulkaus verslo įmonę, atidarius bet kuriame banke įmonės sąskaitą ir Vilniaus miesto
savivaldybės administracijai pateikus reikalingus dokumentus bei pasirašius sutartį bus
suteikta 20 tūkst. litų subsidija.

28

Jaunimo smulkaus verslo įmonėms steigti subsidijavimo nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-612.
29
Žr. interneto prieiga: http://www.verslauk.lt.
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JRK duomenimis, 2008-2011 m. iš jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų Vilniaus miesto
savivaldybei pateiktų prašymų finansuoti projektus, patenkinta apie 10 procentų.
Neformalioms jaunimo grupėms finansavimas nebuvo skirtas.
56 proc. apklausos respondentų nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė skyrė finansinę
paramą jų projektams, 40 proc. respondentų – kad jų atstovaujama organizacija nėra
pasinaudojusi jokia savivaldybės parama (žr. 10 pav.). Atsakiusieji nurodė, kad gauna ir kitokia
savivaldybės paramą – savivaldybė skyrė patalpas pagal panaudos sutartį.
10 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=25
Projektų finansavimu
56,0
Nesinaudojome jokia
parama

40,0

Kita
8,0
Lėšomis skirtomis
ilgalaikiam turtui įsigyti
ar remontuoti

4,0

Lėšomis, skirtomis
padengti
administravimo išlaidas

4,0

Lėšomis,
padengiančiomis
įsisteigimo išlaidas

0,0
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Remiantis interviu duomenimis, jaunimo organizacijos yra nusivylę, nes dėl didelio
savivaldybės lėšų stygiaus finansinės ir materialinės paramos gauna nepakankamai. Pavyzdžiui,
2011 metais iš 36 Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo programų konkursui pateiktų paraiškų
finansavimas skirtas 7 organizacijoms.
Organizacijų apklausos respondentai prasčiausiai vertino savivaldybės prioritetus paskirstant
Jaunimo programos lėšas, taip pat žemai įvertinti skiriamos finansinės paramos ir jų
organizacijos poreikių bei galimybių atitikimas (žr. 11 pav.). Kai kurie respondentai, žemai
įvertinę suteikiamas finansinės paramos galimybes, pažymėjo, kad: savivaldybė per mažai
dėmesio skiria tarptautiniams projektams; neatsižvelgia į jaunimo sveikatos apsaugos
prioritetines sritis, nėra užtikrinama finansinė parama dirbant su pažeidžiamu jaunimu:
finansuojami tik atskiri socialinio darbo fragmentai, neužtikrinamas socialinio darbo veiklos
tęstinumas; prioritetas skiriamas politinėms organizacijoms; ilgai užtrunka pateiktų paraiškų
vertinimas.
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11 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5
– visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=19
Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos
skyrimo sąlygos yra paprastos, nesudėtingos,
atitinka mūsų organizacijos galimybes

2,11

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

2,11

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

2,05

0

1

2

3

4

5

Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Didžioji dalis organizacijų apklausos respondentų, atsakydami kokios paramos iš savivaldybės
labiausiai trūksta jų organizacijai, nurodė finansavimo trūkumą (80 proc.). Taipogi
respondentai iš Vilniaus miesto savivaldybės pusė pasigenda informacijos (40 proc.
respondentų) bei bendrų su savivaldybe veiklų (32 proc. respondentų) (žr. 12 pav.).
12 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Proc.
atsakiusiųjų. N=23

Lėšų

80,0

Informacijos

40,0

Bendrų veiklų
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Neformalios jaunimo grupės negali savarankiškai teikti prašymų finansavimui gauti, tačiau
tokios grupės gali kreiptis į bendruomenių organizacijas ar jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas ir kartu dalyvauti projektų atrankos konkursuose.

4.2 Materialinė parama
Interviu ir organizacijų apklausos duomenys parodė, kad jaunimo organizacijų materialinės
paramos poreikis yra didelis. Net 24 procentai organizacijų apklausos respondentų, nurodė,
kad pageidautų, jog Vilniaus miesto savivaldybė sudarytų sąlygas naudotis jai priklausančiomis
patalpomis Vilniaus mieste (žr. 12 pav. aukščiau).
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Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-467 „Dėl Vilniaus
miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“ savivaldybei
nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti suteiktas panaudos pagrindais arba išnuomotas
ne konkurso būdu:
 valstybines ar savivaldybių funkcijas įgyvendinantiems subjektams;
 viešosioms įstaigoms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymą, kai bent vienas iš jų steigėjų yra valstybės ar savivaldybių institucija, arba
viešosioms švietimo įstaigoms, turinčioms Švietimo ir mokslo ministerijos leidimus
(licencijas) mokyti;
 labdaros ir paramos organizacijoms bei fondams;
 visuomeninėms organizacijoms, asociacijoms, asociacijų sąjungoms, politinėms
partijoms;
 kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose arba tarptautinėse sutartyse.
Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne konkurso būdu, jeigu jie
atitinka šiuos kriterijus:
 pateikia valstybės ar Savivaldybės institucijos (ar Savivaldybės tarybos komiteto bei
administracijos departamento), koordinuojančios tą veiklos sritį, kur veikia nuomos
subjektas, išvadą apie nuomos subjekto vykdomos veiklos reikalingumą visuomenei ir
Savivaldybės turto išnuomojimo tikslingumą (išskyrus politines partijas);
 neturi nuosavybės teise ar patikėjimo teise valdomų, naudojamų, nuomos ar
panaudos pagrindais perduotų valdyti ir naudotis valstybei ar Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančių nekilnojamųjų daiktų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, kur
prašoma suteikti ilgalaikį materialųjį turtą;
 turi veikti visos šalies ar Vilniaus miesto mastu (visuomeninės organizacijos,
asociacijos, asociacijų sąjungos – turi būti nustatyta tvarka registruotos ir veikti visoje
šalyje arba Vilniaus mieste, politinės partijos – turi būti nustatyta tvarka registruotos ir
veikti visoje šalyje arba Vilniaus mieste (jei suteikiamos patalpos – centrinei
(pagrindinei) būstinei įkurti);
 turi būti įsteigtas ir veikiantis ne trumpiau kaip 1 metus (visuomeninės organizacijos,
asociacijos, asociacijų sąjungos ir politinės partijos – ne trumpiau kaip 2 metus) iki
prašymo išnuomoti ilgalaikį materialųjį turtą ne konkurso būdu pateikimo dienos;
 turi būti galintis tinkamai prižiūrėti išsinuomotą ilgalaikį materialųjį turtą (laiku mokėti
privalomus mokesčius, atlikti einamąjį remontą);
 viešosios įstaigos turi dalyvauti vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar
Savivaldybės patvirtintas programas ar turėti Švietimo ir mokslo ministerijos leidimus
(licencijas) mokyti;
 politinės partijos turi turėti narių Lietuvos Respublikos Seime arba Vilniaus miesto
savivaldybės taryboje.
 labdaros ir paramos organizacijos bei fondai turi pateikti artimiausių trejų metų
veiklos programą.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis per 2008–2011 m. laikotarpį, Vilniaus miesto savivaldybė
skyrė patalpas pagal panaudos sutartį 13 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai,
pagal nuomos sutartį – 6 organizacijų veiklai.
Savivaldybė nėra perdavusi ilgalaikio turto jaunimo ir su jaunimu dirbančioms įstaigoms ir
organizacijoms. Apie valstybės perduotą ilgalaikį turtą duomenų nėra.
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Remiantis organizacijų apklausos duomenimis, dauguma respondentų organizacijų (61,9 proc.)
priklauso nuo gyventojų mokamo 2 proc. pajamų mokesčio, taip pat svarbūs finansavimo
šaltiniai - organizacijos nario mokestis (47,6 proc. respondentų), savivaldybės skiriamas
finansavimas (42,9 proc. respondentų) bei labdara ir parama (42,9 proc. respondentų) (žr. 13
pav.).
13 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=21
Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

61,9

Iš organizacijos nario mokesčio

47,6

Labdaros, paramos

42,9

Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)

42,9

Užsienio šalių fondų

38,1

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

23,8

ES struktūrinės paramos fondų

23,8

Šalies valdžios institucijų

23,8

Lietuvos fondų, kitų NVO

9,5
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011

4.3 Kitokia parama
Vilniaus miesto savivaldybė aktyviai bendradarbiauja su jaunimo ir jaunimu dirbančiomis
organizacijomis, kitomis įstaigomis / organizacijomis, siekdama efektyviau įgyvendinti jaunimo
politiką savivaldybėje. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su LSAS 2009 metais
pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją ir rengia programą „Vilnius – studentams palankesnis
miestas“.
Taip pat paminėtina Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei
Vilniaus dailės akademijos iniciatyva periodiškai rengti koncertus ir parodas socialinės rūpybos,
globos ir ugdymo įstaigose, kad profesionalus menas būtų prieinamas asmenims, neturintiems
galimybių lankytis tokiuose renginiuose. 2011 m. vasario 15 d. Vilniaus savivaldybėje buvo
pasirašytas trišalis bendradarbiavimo susitarimas tarp Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos bei Vilniaus dailės akademijos. 2011 m. įvyko penki Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos studentų koncertai įvairiose Vilniaus globos įstaigose.
Detalios informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybės bendrai finansuojamus tarptautinius
jaunimo projektus nebuvo gauta.

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados. Pirma, savivaldybės finansinė
ir kita parama, skiriama jaunimo veiklai, yra nepakankama. Antra, Vilniaus miesto savivaldybė
turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo NVO projektų kūrimą – mokyti, šviesti jaunimo NVO apie
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jų galimybes gauti savivaldybės paramą, apie paraiškų rengimą, savivaldybės prioritetus
jaunimo politikos srityje ir pan.
11 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė parama
Vilniaus miesto savivaldybėje Jaunimo
Rekomenduojama
jaunimo arba su jaunimu
organizacijų
vykdyti jaunimo
dirbančių organizacijų
projektams yra
situacijos tyrimus ir
projektams lėšos yra
skiriama per maža
analizę, ir, atsižvelgiant į
skiriamos iš Vilniaus miesto
finansinė parama.
rezultatus, rengti
savivaldybės administracijos
jaunimo poreikius
4 programos „Vaikų ir
atliepiančias jaunimo
jaunimo socializacija“.
politikos įgyvendinimo
Jaunimo verslumo skatinimui
priemones, kurių
lėšos yra skiriamos iš Vilniaus
įgyvendinimui būtų
miesto savivaldybės projekto
skiriama parama,
„Globa jaunimo verslumui
finansuojant jaunimo ir
ugdyti ir skatinti“.
su jaunimu dirbančių
organizacijų projektus.
Materialinė
Vilniaus miesto savivaldybė
Nepakanka
Sudaryti sąlygas
parama
skyrė patalpas pagal
pateiktų bei viešai
neformalioms jaunimo
panaudos sutartį 8 jaunimo ir prieinamų
grupėms dalyvauti
su jaunimu dirbančių
duomenų šiam
paraiškų konkursuose.
organizacijų veiklai, pagal
kriterijui įvertinti.
Skatinti verslo įmones
nuomos sutartį – 5
prisidėti prie jaunimo
organizacijų veiklai.
organizacijų veiklos
Kitokia parama
Nepakanka pateiktų bei
Nepakanka
projektų finansavimo.
viešai prieinamų duomenų
pateiktų bei viešai
šiam kriterijui įvertinti.
prieinamų
duomenų šiam
kriterijui įvertinti.
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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 kelios dalys:
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla,
skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė (jeigu duomenys prieinami);
 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
Vilniaus miesto savivaldybėje yra vykdomi neformalūs mokymai jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto
savivaldybės JRK iniciatyva, yra rengiami projektai, skirti neformaliam jaunimo švietimui ir
konsultavimui. Pavyzdžiui, Lietuvos moksleivių sąjungos, Lietuvos mokinių parlamento,
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės
atstovai rengia projektą moksleiviams, kurio metu jie turės galimybę iš arčiau susipažinti su
Vilniaus miesto savivaldybės darbu, jos veikla ir ten dirbančiais žmonėmis, padirbėti
savivaldybės skyriuose ir taip įgauti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių. Tuo pačiu šis
projektas turi ir dar kitą tikslą - supažindinti moksleivius su Vilniaus mieste vykdoma jaunimo
politika, paskatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje, aktyviai reikšti savo
nuomonę.
Kitas pavyzdys – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius
inicijuoja jaunimo (vyresnių klasių moksleivių ir studentų) aplinkosauginius mokymus. Šių
mokymų tikslai – auklėti jaunimą ir formuoti pilietišką, atsakingą, tausojantį požiūrį į supančią
aplinką, pateikti informaciją apie Vilniaus miesto ekologinę situaciją, problemų sprendimą ir
perspektyvinius planus. Mokymai organizuojami skelbiant mokymų paslaugų viešuosius
pirkimus.
Detalesnės informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybėje vykdomus jaunimui skirtus
neformalius mokymus negauta.
Neformalaus ugdymo paslaugas teikia savivaldybės biudžetinės įstaigos (dailės mokyklos,
muzikos mokyklos, pagalbos mokyklai įstaigos).
Remiantis organizacijų apklausos duomenimis, dauguma respondentų organizacijų neformalų
ugdymą vykdo taikant neformalaus bendravimo metodą (96 proc. respondentų), aktyvų
dalyvavimą (84 proc. respondentų), grupiniu darbo metodu bei mokymąsi iš patirties (76 proc.
respondentų) (žr. 14 pav.). Taip pat respondentai nurodė neformaliame ugdyme
praktikuojantys atvejų tyrimo ir pritaikymo metodus, saviugdos grupes.
44 proc. organizacijų apklausos respondentų reguliariai tiria jaunimo neformalaus mokymo
poreikius, 28 proc. - tiria esant reikalui. 68 proc. mokymus vykdančių organizacijų vertina savo
teikiamų mokymų kokybę.
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14 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. N=25
Neformalų bendravimą

96,0

Aktyvų dalyvavimą

84,0

Grupinius metodus

76,0

Mokymąsi iš patirties

76,0

Nekonkurencinės
aplinkos kūrimą

28,0

Kita

16,0
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindinės įstaigos, teikiančios neformalaus ugdymo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybėje,
tai savivaldybės biudžetinės įstaigos:
 Vilniaus moksleivių sveikatos centras;
 Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla;
 Vilniaus Naujamiesčio moksleivių namai;
 Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai;
 Vilniaus savivaldybės Grigiškių meno mokykla;
 Vilniaus Algirdo muzikos mokykla;
 Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla;
 Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla;
 Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla;
 Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai;
 Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“;
 Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla;
 Vilniaus Naujamiesčio moksleivių namai;
 Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla;
 Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla;
 Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“.
Vertinimo metu nebuvo gauta tikslių duomenų apie asmenų, dirbančių su jaunimu Vilniaus
miesto savivaldybėje, skaičių, šių darbuotojų darbo sąlygas, kvalifikacijos kėlimo galimybes.
Detali informacija apie neformalaus ugdymo paslaugas, teikiamas Vilniaus miesto savivaldybės
biudžetinių įstaigų, pateikiama Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje
www.papildomasugdymas.tk.
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5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo
situacija
Vertinimo metu nebuvo gauta išsamios informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybėje
teikiamas neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui. Apklausos duomenimis
bent kelios nevyriausybinės organizacijos Vilniaus mieste teikia neformalaus mokymo ir
konsultavimo paslaugas jaunimui: aukštųjų mokyklų studentų atstovybės, asociacija JCI
Sostinė, AIESEC, Lietuvos skautija, Jaunimo laisvalaikio klubas „i-17“, visuomeninė organizacija
„Mes – jaunimas“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, jaunimo centras „Babilonas“, VŠĮ
Matulaičio soc. paramos centras, VŠĮ „Rafaelis“, Jaunimo klubas „Šatrija“, Lietuvos moksleivių
sąjunga, VšĮ „Sėkmės mokykla“, VšĮ „Gelbėkit vaikus“, Vilniaus Šv. Jono Bosko dienos centras.
Tačiau beveik pusė organizacijų apklausos respondentų mano, kad neformalaus mokymo ir
ugdymo veiklų jaunimui Vilniaus mieste nepakanka (žr. 15 pav.).
15 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui,
Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=26

Ne, nepakanka

48,0

Taip, bet ne visiems
prieinama

36,0

Taip

16,0
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Vertintojų žiniomis, jokių programų, priemonių bei projektų, užtikrinančių asmenų, dirbančių
jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimą informacija ir patirtimi savivaldybė nevykdo.
Apibendrinant, galima teigti, kad jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla Vilniaus
miesto savivaldybėje yra pakankamai išplėtota. Vertinamu laikotarpiu savivaldybė nevykdė
jaunimo mokymo poreikių tyrimų. Teigiamai vertinama visų neformaliojo ugdymo įstaigų
(dailės, muzikos mokyklų) veikla. Tai didelis savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos
pasiekimas.
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5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, 12 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 4 Metodikos
indikatorių.
12 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
Neformalaus ugdymo Apklausos
Rekomenduojama skirti
konsultavimas
veiklą vykdo
duomenimis jaunimo didesnį dėmesį jaunimo
savivaldybės
neformalaus ugdymo neformaliam mokymui ir
neformalaus ugdymo ir konsultavimo
ugdymui.
įstaigos (dailės,
poreikiai
Rekomenduojama
muzikos).
savivaldybėje nėra
sistemingai analizuoti
Taip pat bent kelios
pilnai patenkinami,
jaunimo mokymo ir
jaunimo organizacijos Nevykdomi sistemingi ugdymo bei konsultavimo
savivaldybėje vykdo
neformalaus mokymo poreikius. Atsižvelgus į
neformalaus ugdymo poreikių tyrimai.
šiuos poreikius remti tuos
ir švietimo veiklas.
poreikius atitinkančių
įstaigų / organizacijų,
Asmenys, dirbantys
Nepakanka pateiktų
Apklausos
teikiančių neformalų
su jaunimu
bei viešai prieinamų
duomenimis trūksta
švietimą, veiklą.
duomenų šiam
jaunimo poreikius
kriterijui įvertinti.
atitinkančių
neformalaus švietimo
ir konsultavimo
įstaigų / organizacijų.
Jaunimo neformalaus Atskiros organizacijos Jaunimo neformalaus
ugdymo padėtis
teikia neformalaus
ugdymo poreikiai
paslaugas jaunimui.
savivaldybėje nėra
pilnai patenkinami.

42

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
Savivaldybė nuolatos informuoja jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas apie savo
veiklą savivaldybės svetainėse: www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/204/ (bendroji
informacija), www.papildomasugdymas.tk (biudžetinės įstaigos, teikiančios neformalaus
ugdymo paslaugas, pagalbos įstaigos), www.verslauk.lt (jaunimo verslumo skatinimas),
www.dvi.lt, www.aplinka.vilnius.lt (aplinkosauginis švietimas). JRK taip pat teikia informaciją
Eurodesk tinklo Lietuvoje internetinei svetainei www.zinauviska.lt.
JRK elektroniniu paštu siunčia informaciją jaunimo organizacijoms, informuoja jaunimą apie
vykstančius renginius, šaukiamus JRT posėdžius, organizuojamus projektų konkursus ir kt.
Dažnai tokia informacija yra perduodama ir tiesiogiai telefonu.
Savivaldybė organizuoja diskusijas tarp savivaldybės atstovų ir jaunimo bei jaunimo
organizacijų jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais, tačiau tikslių duomenų apie vykusias
diskusijas nebuvo gauta.
Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš Vilniaus miesto savivaldybės, 44 proc.
organizacijų apklausos respondentų pažymėjo informaciją apie projektų finansavimo
galimybes, 32 proc. respondentų gauna informaciją apie jaunimui skirtus renginius,
savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui. Mažiau informacijos gauna apie savivaldybėje
svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais. Trečdalis respondentų jokios
informacijos iš savivaldybės negauna (žr. 16 pav.).
16 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus
klausimus. Proc. atsakiusiųjų. N=17
Projektų finansavimo galimybes

44,0

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės
negauname

32,0

Jaunimui aktualius renginius

32,0

Savivaldybės įgyvendinamus projektus
jaunimui

32,0

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais

20,0

Kita

16,0
0

10
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Savivaldybės pateikiamos informacijos išsamumą 28 proc. organizacijų apklausos respondentų
vertino labai prastai, 24 proc. - vidutiniškai (žr. 17 pav.).
17 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą
jaunimo politiką. Proc. atsakiusiųjų. N=26
Labai prastai

28,0

Vidutiniškai

24,0

Mažai

20,0

Pakankamai išsamiai

20,0

N/N

8,0

Labai išsamiai

0,0
0
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Organizacijų apklausos respondentų nuomone, mažiausiai efektyvus informacijos pateikimo
būdas yra naudojant televiziją, informacinių renginių metu, iš plakatų ir skrajučių bei
neformaliais kanalais. Dauguma respondentų aktualią informaciją norėtų gauti el. paštu iš
savivaldybės JRK (žr. 18 pav.).
18 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Proc.
atsakiusiųjų. N=24
El. paštu iš jaunimo reikalų koordinatoriaus (-ės)

92,0

Savivaldybės internetinėje svetainėje

32,0

Iš informacijos vietinėje spaudoje

16,0

Neformaliais kanalais

4,0

Iš plakatų ir skrajučių

4,0

Per informacinius renginius

4,0

Iš informacijos televizijoje

4,0

Kita

4,0
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Apklausos duomenimis, jaunimui vis tik stinga Informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais, informacijos apie savivaldybės
įgyvendinamus projektus jaunimui bei projektų finansavimo galimybes (žr. 19 pav.).
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19 pav. Kokios informacijos trūksta? Proc. atsakiusiųjų. N=21
Informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais
klausimais,

64,0

Informacijos apie projektų finansavimo galimybes,

56,0

Informacijos apie savivaldybės įgyvendinamus
projektus jaunimui,

56,0

Informacijos apie jaunimui aktualius renginius

48,0

Kita
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
Pagrindiniai informacijos apie jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklas šaltinis yra interneto
svetainės:
• Vilniaus miesto savivaldybės svetainės:
 www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/204 (bendra informacija);
 www.papildomasugdymas.tk (biudžetinės įstaigos, teikiančios neformalaus
ugdymo paslaugas, pagalbos įstaigos);
 www.verslauk.lt (verslo galimybės jaunimui);
 www.dvi.lt;
 www.aplinka.vilnius.lt (aplinkosauginis švietimas);
• VJOS AS tinklalapis www.vjosas.lt;
• Eurodesk tinklo Lietuvoje svetainė www.zinauviska.lt;
• Vilniaus miesto savivaldybių bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų socialinio
tinklo Facebook grupės;
• atskirų organizacijų tinklalapiai (žr. 1 priedą).
Jaunimas taip pat informuojamas el. paštu, skelbimais ir straipsniais vietinėje žiniasklaidoje.
Jaunimo organizacijų veikla taip pat pristatoma jaunimui organizuojamuose renginiuose.

Remiantis organizacijų apklausos duomenimis, organizacijos jaunimą apie jam skirtą veiklą
dažniausiai informuoja savo internetinėje svetainėje (80 proc. respondentų), el. paštu (64
proc. respondentų), informacinių renginių metu, neformaliais kanalais (60 proc. respondentų)
(žr. 20 pav.).
Respondentai, atsakydami į klausimą, kaip informuoja jaunimą apie savo organizacijos
vykdomą jaunimui skirtą veiklą, nurodė šiuos būdus: naudojant socialinius tinklus; susirinkimų
metu.
Teikdamos pasiūlymus, kaip gerinti jaunimo informuotumą, apklausoje dalyvavusių
organizacijų atstovai siūlė: tobulinti ir populiarinti savivaldybės internetinę svetainę, kad ši
būtų patraukli jauniems žmonėms; kaupti visų Vilniaus miesto jaunimo organizacijų kontaktus
ir siųsti joms aktualią informaciją el. paštu.
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20 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? Proc. atsakiusiųjų. N=21
Savo internetinėje svetainėje

80,0

El. paštu

64,0

Per informacinius renginius

60,0

Neformaliais kanalais

60,0

Plakatais ir skrajutėmis

56,0

Vietinėje spaudoje

24,0

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose svetainėse

20,0

Kita

8,0
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
Teikdamos pasiūlymus, kaip gerinti jaunimo informuotumą, apklausoje dalyvavusių
organizacijų atstovai siūlė: tobulinti ir populiarinti savivaldybės internetinę svetainę, kad ši
būtų patraukli jauniems žmonėms; kaupti visų Vilniaus miesto jaunimo organizacijų kontaktus
ir siųsti joms aktualią informaciją el. paštu.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui
vietinėje žiniasklaidoje
Informacija apie jaunimo renginius ir kita jaunimui aktuali informacija talpinama Vilniuje
įsikūrusių universitetų interneto svetainėse, universitetai leidžia studentų laikraščius
(pavyzdžiui, „Universitas Vilnensis“). Taip pat Vilniaus studentus pasiekia ir visos Lietuvos
studentams skirti leidiniai, pavyzdžiui, laikraštis „Savas“, kuris turi studentams skirtą interneto
svetainę www.savas.lt. Daugelis bendrojo lavinimo mokyklų leidžia laikraščius mokiniams.
Publikuojama ir kitų, su mokslo įstaigomis nesusijusių, leidinių bei interneto svetainių
jaunimui, pavyzdžiui, krikščioniškas žurnalas „Ateitis“ (www.zurnalasateitis.lt) ir kt.
Organizacijų apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo
klausimus galėtų pristatyti ir plačiau (žr. 21 pav.).
21 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur
1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=21
Pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui
skirtos iniciatyvos

2,8

Analizuojamos jaunimo problemos

2,6

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo
tematika

2,1
0
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2

3
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Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
72 procentai apklausos respondentų nurodė, kad bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdami
informaciją aktualią vietos jaunimui, o 24 procentai pažymėjo, kad Vilniaus miesto jaunimui ir
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jaunimo organizacijoms sudarytos sąlygos nemokamai žiniasklaidos kanalais pristatyti
informaciją apie savo vykdomą veiklą.

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, galima teigti, kad Vilniaus miesto savivaldybėje naudojamos įvairios jaunimo
informavimo priemonės. Efektyviausios priemonės yra informavimas per socialinius tinklus ir
el. paštu.
13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja jaunimą
(6 Metodikos
apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
JRK savo galimybių ribose Informacija pasiekia tik
Rekomenduojama
informavimas
informuoja jaunimo
aktyvų jaunimą.
aktyviau skleisti
apie jaunimo
organizacijų atstovus apie
informaciją, naudojant
politiką
savivaldybės jaunimo
jaunimo tarpe
politiką, numatomus
populiarias informacijos
renginius, projektų
gavimo priemones
rengimo galimybes ir kt.
(elektroniniu paštu, per
jaunimo interneto
Jaunimo veiklos Savivaldybės aktyvus
Informacija pasiekia tik
svetaines, per socialinius
žinomumas
jaunimas pakankamai
aktyvų jaunimą.
tinklus ir pan.). Tobulinti
gerai žino apie jaunimo
Vilniaus miesto svetainę,
veiklos galimybes.
plačiau viešinti jaunimui
Jaunimo
Nepakanka pateiktų bei
Nepakanka pateiktų bei
skirtų interneto svetainių
leidiniai
viešai prieinamų
viešai prieinamų
adresus. Skatinti jaunimo
duomenų šiam kriterijui
duomenų šiam kriterijui
ir su jaunimu dirbančias
įvertinti.
įvertinti.
organizacijas aktyviau
Erdvė jaunimui
Apklausos duomenimis
Nenustatyta.
vykdyti jaunimo
vietinėje
vietos žiniasklaida
informavimo veiklą.
žiniasklaidoje
bendradarbiauja su
jaunimu, nemokamai
skelbia jaunimui aktualią
informaciją.
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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 Vilniaus miesto savivaldybėje yra Jaunimo
reikalų taryba, kurios 6 nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 6 jaunimo organizacijų
atstovai, deleguoti VJOS AS. Sprendžiant įvairius aktualius klausimus į tarybos posėdžius būna
kviečiami ir kitų institucijų, kurios specializuojasi tam tikroje srityje, atstovai. Ankstesnės
sudėties Vilniaus miesto JRT posėdžiai vyko retai, pvz. per 2011 metus organizuoti 3 posėdžiai.
Tikėtina, kad naujos sudėties JTR bus aktyvesnė. JRT darbo reglamente numatyta rengti
posėdžius ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų
pasiūlymai, kuriuos, JRT pritarus, JRK teikia savivaldybės tarybai svarstyti.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Jaunimo reikalų taryba mažai teikia siūlymų
ir prašymų. JRK duomenimis, per 2010-2011 m. savivaldybės tarybai buvo pateikti 4 prašymai,
3 iš jų buvo patenkinti.
Interviu duomenimis, jaunimo atstovai norėtų būti kviečiami į savivaldybės komisijas /
komitetus, kurios sprendžia su jaunimu susijusius klausimu. Savivaldybės administracijos
atstovai iš jaunimo taip pat tikisi didesnio aktyvumo dalyvaujant įgyvendinant jaunimo politiką.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų
programose, planuose
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai, bendradarbiaujant savivaldybės
padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės politikos sritis.
Jaunimo politiką yra integruota Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginiame
plane, Vilniaus miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos plane, Vilniaus miesto
savivaldybės 2011 metų biudžete ir kt.
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Jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės Švietimo skyriaus neformaliojo
švietimo poskyrio, Kultūros, Turto valdymo, Aplinkos apsaugos, Socialinės paramos, Vaikų
teisių apsaugos skyrių tiesiogines funkcijas.
Pagal poreikį, JRK bendradarbiauja su savivaldybės padaliniais svarstant įvairius jaunimo
klausimus, rengiant projektus, organizuojant renginius.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas
Vertinimui pateikta mažai informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimui aktualių
tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veiklą. Išsamių duomenų apie tarptautinius projektus,
kuriuose su kitomis įstaigomis savivaldybė bendradarbiautų įgyvendindama novatoriškas
veiklas / projektus, skirtus jauniems žmonėms, nebuvo gauta.

7.4. Savivaldybės įgyvendinamų programų
ir priemonių atitikimas nacionalinės
jaunimo politikos prioritetams
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose:
 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406);
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin., 2010, Nr. 1397112);
 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A168 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653);
 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m.
balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4).
Apibendrinant, Vilniaus miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytos priemonės
atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą
jaunimo politikos įgyvendinimui30. Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės vidutiniškai atitinka nacionalinės
jaunimo politikos prioritetus. Savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos siekia dalyvauti

30

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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nacionalinėse ir tarptautinėse jaunimui skirtose programose, rengti ir įgyvendinti įvairius
projektus.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, 14 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 7
Metodikos indikatorių.
14 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Savivaldybėje veikia
JRT teikia mažai
Stiprinti JRT veiklą,
integruojančios
Jaunimo reikalų taryba, sprendimų
organizuojant viešosios
struktūros
suformuota pariteto
savivaldybės
politikos tematikos mokymus
principu.
tarybai,
naujos sudėties JRT nariams.
sprendimai yra
Rengiant metinius JRT veiklos
rekomendacinio
planus už jų įgyvendinimą
pobūdžio.
daugiau atsakomybės priskirti
konkretiems JRT nariams.
Jaunimo politikos
Jaunimo politikos
Atskiruose
Rekomenduojama į JRT sudėti
integravimas
kryptys numatytos
savivaldybės
įtraukti savivaldybės skyrių
savivaldybės
Jaunimo plėtros
skyriuose jaunimo atstovus, dirbančius su
strateginiuose
strategijoje,
politika nėra tarp
jaunimu savo skyrių tiesioginių
dokumentuose ir
įgyvendinimo
prioritetinių
funkcijų ribose, siekiant, kad
įvairių sričių
priemonės numatytos
veiklos sričių.
jaunimo politikos
(kultūros, sporto,
Vilniaus miesto
įgyvendinimas apimtų visas
socialinių reikalų ir
savivaldybės 2010–
jaunimui aktualias sritis.
kt.) veiklų
2020 metų
programose,
strateginiame plane,
planuose
Vilniaus miesto
savivaldybės 2011–
2014 metų veiklos
plane, Vilniaus miesto
savivaldybės 2011
metų biudžete.
Tarpžinybinių ir
Nepakanka pateiktų bei Nepakanka
Rekomenduojama jaunimo
tarpsektorinių
viešai prieinamų
pateiktų bei viešai atstovus daugiau įtraukti į
bendradarbiavimo
duomenų šiam
prieinamų
savivaldybėje veikiančias
tinklų praktinis
kriterijui įvertinti.
duomenų šiam
tarpžinybines ir tarpsektorines
veikimas
kriterijui įvertinti. darbo grupes.
Savivaldybės
Savivaldybė pagal savo Nepakanka
Rekomenduojama aktyviau
įgyvendinamų
galimybes vykdo
pateiktų bei viešai dalyvauti nacionalinėse ir ES
programų ir
įvairius jaunimui skirtus prieinamų
struktūrinės paramos
priemonių atitikimas projektus.
duomenų šiam
programose, stengiantis į
nacionalinės
kriterijui įvertinti. projektinę veiklą daugiau
jaunimo politikos
įtraukti socialiai pažeidžiamą,
prioritetams
neaktyvų jaunimą.
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8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje“, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos tobulinimo
funkcijai. Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui, t.
y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra renkami, ar
atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, ar vykdomas
jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į sprendimų
priėmimo procesą;
 ar ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje.
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat atsiskaityti
už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų įgyvendinimo
prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas ir
politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo įrankiu,
galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais31. 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.
15 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.

31

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

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

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

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Vertinimo metu Vilniaus miesto savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos
tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. JRK pateiktais duomenimis,
2008-2011 m. jaunimo situacijos tyrimai Vilniaus miesto savivaldybėje nebuvo vykdyti.

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Vilniaus miesto jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos Vilniaus miesto savivaldybėje
nėra. Jaunimo reikalų koordinatorius savo kompetencijos ribose renka informaciją apie
jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas, kontaktinius duomenis, tačiau iki šiol tokie
duomenys nebuvo skelbiami savivaldybės internetinėje svetainėje ir laisvai prieinami visiems
suinteresuotiems asmenims.
JRK taip pat renka ir teikia įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos
įgyvendinimą Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Apibendrinant, 2008-2011 m. Vilniaus miesto savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena,
tiek jaunimo situacijos ir poreikių tyrimai nebuvo vykdomi. Dėl šios priežasties sprendimų
priėmimas jaunimui aktualiais klausimais nėra pakankamai pagrįstas. Tačiau, remiantis Vilniaus
miesto savivaldybės 2011–2014 metų veiklos planu, 2012 m. savivaldybėje planuojama vykdyti
jaunimo poreikių tyrimą.
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8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama, ar ieškoma geriausių
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir / ar išoriniai vertinimai / įsivertinimai
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose.
Atliekant šį vertinimą, nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex
ante – išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Jaunimo
politikos vertinimas nėra naudojamas JP tobulinimui Vilniaus miesto savivaldybėje. Visgi,
tikėtina, kad pradėjus įgyvendinti ES struktūrinės paramos projektą „Jaunimo politikos
efektyvaus įgyvendinimo strategijos Vilniaus mieste parengimas“, bus atliktas išsamus jaunimo
politikos įgyvendinimo vertinimas.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos
duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Vilniaus miesto savivaldybėje kol kas
neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija
būdinga ir kitoms viešosios politikos sritims, taip pat kitoms savivaldybėms. Viena
akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie renkami
nesistemingai, nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui. Tačiau pagrindinė problema yra
analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas – ši funkcija nėra sistemingai
vykdoma.
Vis dėlto, Vilniaus miesto savivaldybės JRK renka tam tikrus duomenis ir juos naudoja savo
darbe su jaunimu. Ateityje tokius tyrimus reikėtų atlikti sistemingai.
21 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc. atsakiusiųjų.
N=26
Ne, nes nežinau jog tokių esama

46,2

Taip

23,1

N/N

15,4

Ne, nes nėra poreikio jais naudotis

11,5

Ne, nes savivaldybė jų nesuteikia /neprieinami

3,8
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 201132

32

N / N – negalėjo atsakyti į šį klausimą.
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Atsakydamos į apklausos klausimą, ar naudojasi savivaldybės surinktais duomenimis apie
jaunimą, 46,2 procentai apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nurodė, kad nesinaudoja,
nes nežino, jog tokių duomenų esama (žr. 21 pav.).

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei
įgyvendinant jaunimo politiką
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per
pastarųjų trejų metų laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys,
ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus
metus Vilniaus miesto savivaldybėje didžiausia jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo
naujovė buvo JRK pareigybės pavaldumo pakeitimas –2011 m. JRK tapo tiesiogiai pavaldus ir
atskaitingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, 16 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 5 ir 8 Metodikos
indikatorius.
16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos
inovacijos
ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo
(5 ir 8 Metodikos
poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo
indikatoriai)
poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Nenustatyta.
Savivaldybėje nevykdomi
Rekomenduojama
klausimais
sistemingi tyrimai ir
savivaldybėje vykdyti
vykdytojai. Tyrimų
analizė jaunimo politikos
sistemingus jaunimo
įvairovė, kokybė ir
klausimais.
poreikių tyrimus ir
naudingumas
duomenų analizę,
Duomenys apie
JRK savo
Savivaldybėje nevykdoma siekiant duomenų
palyginamumo,
jaunimą
kompetencijos ribose
sistemingi jaunimo
situacijos pokyčių
renka duomenis apie
poreikių tyrimai,
savivaldybėje
neanalizuojami pasiekimų įvertinimo.
Savivaldybėje
veikiančias jaunimo
rodikliai.
įgyvendinama jaunimo
organizacijas, jų veiklą.
politika turėtų būti
Jaunimo politikos
Dalis jaunimo
Savivaldybėje
kasmet vertinama
įgyvendinimo
organizacijų vykdo
nevykdomas sistemingas
pagal numatytus
vertinimas
vidinius savo veiklos
jaunimo politikos
produkto ir rezultato
įsivertinimus.
įgyvendinimo vertinimas.
Tyrimų rezultatų ir
Nenustatyta.
Neturint jaunimo poreikių rodiklius; o kas keturis
– penkis metus turėtų
kitų duomenų
sistemingų tyrimų ir
būti atliekamas
panaudojimas
analizės duomenų,
poveikio vertinimas
formuojant jaunimo
(vertinama įtaka
politiką bei jos
įgyvendinimo priemones, numatytiems efekto
kriterijams).
tikėtina, kad ne į visų
jaunimo tikslinių grupių
poreikius bus atsižvelgta.
Inovacijų taikymas ir JRK tapo tiesiogiai
Esminių inovacijų,
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Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)
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.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
pavaldus ir
formuojant bei
atskaitingas Vilniaus
įgyvendinant jaunimo
miesto savivaldybės
politiką, dėl ekonomikos
administracijos
sąstingio nebuvo
direktoriui.
įgyvendinta.
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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
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybė bendradarbiauja su užsienio
šalių jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis savivaldybėmis –Gdansko,
General San Martin, Zalcburgo, Joenso. Su šiomis užsienio šalių savivaldybėmis Vilniaus miesto
savivaldybė yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis dėl jaunimo politikos plėtros. Taip pat
vyksta ilgalaikis bendradarbiavimas su Vokietijos miestais (Duisburgu, Erfurtu). Vykstant į šiuos
miestus į delegacijas įtraukiamas jaunimas iš neformalaus švietimo įstaigų.
Be to, Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja kaip partneris tarptautiniuose jaunimo
programose / projektuose. Pavyzdžiui, 2009-2010 m. buvo vykdoma programa „Gyvai“,
įgyvendinant tarptautinį projektą, koordinuojama tarptautinės Mentor asociacijos. Programa
buvo įgyvendinama 5 šalyse: Lietuvoje, Kroatijoje, Rumunijoje, Rusijoje ir Kirgizijoje. Projekto
„Gyvai“ partneriai Lietuvoje - Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybė bei Kauno miesto savivaldybė. Programa „Gyvai“ tai
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa mokykloms, kurios pagrindinis
tikslas – suteikti vaikams ir jaunimui gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti
vartoti tabako, alkoholio bei narkotinių medžiagų. Projektą finansavo IKEA Socialinių iniciatyvų
fondas.
Vilniaus miesto tarptautinio bendradarbiavimo projektų finansavimas iš Vilniaus miesto
savivaldybės biudžeto lėšų yra reglamentuojamas Vilniaus miesto tarptautinio
bendradarbiavimo tarybos nuostatais ir Vilniaus miesto tarptautinio bendradarbiavimo
tarybos projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų taisyklėmis33.
Organizacijos (tarp jų jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos), galinčios pateikti
paraiškas tarptautinio bendradarbiavimo projektų finansavimui gauti:
 asociacijos ir visuomeninės organizacijos, veikiančios pagal Asociacijų įstatymą;
 labdaros ir paramos fondai, veikiantys pagal Labdaros ir paramos fondų įstatymą;
 viešosios įstaigos, veikiančios pagal Viešųjų įstaigų įstatymą (išskyrus viešąsias įstaigas,
kurių vieninteliai steigėjai yra valstybinės ar Savivaldybės institucijos);
 religinės bendruomenės, bendrijos, centrai, veikiantys pagal Religinių bendruomenių
įstatymą.
Pirmenybė skiriama projektams, kurie:
 atitinka paskelbtas prioritetines tarptautinio bendradarbiavimo projektų finansavimo
sritis;
 skatina visuomenės dalyvavimą įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės
bendradarbiavimą su užsienio šalių miestais;

33

Vilniaus miesto tarptautinio bendradarbiavimo tarybos nuostatai ir Vilniaus miesto tarptautinio
bendradarbiavimo tarybos projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų taisyklės, patvirtintos Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 1-272.
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propaguoja miesto pasiekimus, kultūrą ir tradicijas;
prisideda prie miesto tarptautinio konkurencingumo didinimo;
pritraukia gerąją darbo patirtį;
atitinka Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus ir Vilniaus miesto
ekonominius, socialinius ir kultūrinius interesus;
vykdomi su miestais partneriais, pasirašiusiais su Vilniumi susigiminiavimo ar
bendradarbiavimo sutartis;
užtikrina tinkamą projektų viešinimą Vilniaus miesto gyventojams ir tarptautinei
bendruomenei.

Vilniaus miesto savivaldybė skiria iki 50 proc. kiekvienam projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.
Kitos lėšos turi būti surenkamos iš projektų rėmėjų.
Detalesnės informacijos apie bendradarbiavimo su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais nebuvo gauta.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, 17 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 9 Metodikos
indikatorių.
17 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su Savivaldybėje
Jaunimo
Rekomenduojama rengiant
kitomis šalimis
tarptautinis
informavimas apie
tarptautinio
jaunimo politikos
bendradarbiavimas jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo programas
įgyvendinimo
yra pakankamai
bendradarbiavimo
/ projektus, įtraukti daugiau
klausimais
plėtojamas,
galimybes.
jaunimo ir su jaunimu
tarptautiškumo
dirbančių organizacijų.
skatinimui
Plačiau skleisti jaunimo ir su
savivaldybėje yra
jaunimu dirbančių
skiriama nemažai
organizacijų tarpe informaciją
dėmesio.
apie tarptautinio
bendradarbiavimo galimybes,
skatinti projektų dalyvius
aktyviau dalintis užsienio
šalyse įgytą patirtimi jaunimo
klausimais.
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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.
Remiantis apklausos duomenimis, Vilniaus miesto savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo
politikos geroji patirtis yra susijusi su Jaunimo organizacijų inkubatoriaus įkūrimu.
Jaunimo organizacijų inkubatoriaus tikslinės grupės:
 jaunimo organizacijos;
 jaunimo neformalios grupės;
 jauni žmonės ieškantys galimybes dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje;
 savanoriai.
Jaunimo organizacijų inkubatorius teikia šias paslaugas:
1. Virtualus biuras. Virtualus biuras – tai 30 m2 patalpa, kurioje įrengtos 4 darbo vietos.
Patalpoje yra visa reikalinga darbui biuro technika ir internetas. Virtualus biuras –
pagrindinė jaunimo inkubatoriaus priemonė, leidžianti inkubuojamoms organizacijoms
savo veiklą vykdyti lengvatinėmis sąlygomis. Inkubuojamos organizacijos turi teisę
naudotis spausdinimo technika, projektoriumi, konferencijos kambariais. Virtualaus biuro
paslauga gali naudotis:
 jaunimo organizacijos, kurių įstatuose jaunimas išskirtas kaip atskira tikslinė grupė;
 jaunimo organizacijos, kuriose ne mažiau 2/3 organizacijos narių yra jauni žmonės;
 jaunimo organizacijos, kuriose ne mažiau 70 proc. veiklų turi būti skirta jaunimui.
2. Konsultacijos. Jaunimo organizacijų inkubatoriaus konsultacinė sistema grindžiama VJOS
AS mentorių tinklu. VJOS AS mentorių tinklas – tai savanorišku pagrindu sudarytas įvairių
sričių ekspertų tinklas. Ekspertų tinklo nariu gali tapti bet kuris specialistas, atitinkantis
ekspertams keliamus reikalavimus. Formuojant ekspertų tinklą, skelbiama atvira atranka,
kurioje gali dalyvauti visi norintys asmenys. Pagrindinės ekspertinės sritys: teisinės
konsultacijos; lėšų pritraukimo konsultacijos; konsultacijos viešųjų ryšių klausimais.
3. Erdvių suteikimas jaunimui ir jaunimo organizacijoms. Jaunimo organizacijų inkubatorius
sudaro galimybes naudotis patalpomis jaunimo organizacijomis ir neformalioms jaunimo
grupėms. Prioritetas teikiamas inkubuojamoms organizacijoms bei VJOS AS narėms.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (22 pav.).
22 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir
savivaldybės jaunimo situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis
bei interviu, galima daryti išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politika, integruota
Vilniaus miesto savivaldybės 2010–2020 metų strateginiame plane, apima pagrindines
nacionalinės jaunimo politikos kryptis:
 kokybiška švietimo sistema,
 sklandi jaunimo politika,
 užtikrintas vaikų ir jaunimo užimtumas.
Savivaldybės jaunimo politika turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:
 užimtumo skatinimui;
 švietimo galimybių didinimui;
 pagalbos pažeidžiamam jaunimui didinimui;
 lyderystė, pilietiškumo ugdymui;
 jaunimo verslumo skatinimui;
 laisvalaikio užimtumo didinimui.
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Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos kryptys vidutiniškai34 atitinka nacionalinės
jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo situaciją.

Ar jaunimo politika yra integruota,
horizontali?
Vilniaus miesto savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra vidutiniškai integruoti į kitas
viešosios politikos sritis. Jaunimo politikos klausimų įvairūs aspektai yra svarstomi Švietimo
skyriaus neformaliojo švietimo poskyryje, Kultūros, Turto valdymo, Aplinkos apsaugos,
Socialinės paramos, Vaikų teisių apsaugos skyriuose. Institucinė partnerystė įgyvendinama per
pariteto principu suformuotą Jaunimo reikalų tarybą. Tarpžinybinių darbo grupių jaunimo
klausimams spręsti nėra suformuota. Pagal šį kriterijų Vilniaus miesto savivaldybė yra
vertinama vidutiniškai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama
užtikrinant suinteresuotųjų šalių
dalyvavimą?
Vilniaus miesto savivaldybėje suinteresuotos šalys (jaunimo organizacijų bei JP įgyvendinantys
savivaldybės atstovai) yra įsitraukusios į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą
savivaldybėje dalyvaudamos Jaunimo reikalų tarybos veikloje. JRT veikla turėtų būti
aktyvinama tobulinant JRT narių kompetencijas. Jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, taigi, pagal šį kriterijų Vilniaus miesto savivaldybė yra
vertinama puikiai.

Ar jaunimo politika yra informuota
(grįsta poreikių nustatymu)?
Jaunimo politika yra įgyvendinama nesiremiant jaunimo situacijos bei poreikių tyrimų
duomenimis. JRK savo kompetencijos ribose renka duomenis apie Vilniaus mieste realiai
veikiančias jaunimo organizacijas, tačiau Vilniaus miesto savivaldybėje neatliekami sistemingi
jaunimo situacijos ir poreikių tyrimai, kurie įgalintų vertinti jaunimo politikos įgyvendinimą bei
ją tobulinti. Pagal šį kriterijų Vilniaus miesto savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

Ar įgyvendinant jaunimo politiką
atsižvelgiama į visų jaunimo grupių
interesus?
Vilniaus miesto savivaldybėje nėra vykdomi sistemingi atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui,
organizuotų ir neformalių moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių
subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir pan. grupių) poreikių tyrimai. Atskiras jaunimo grupių
problemas nagrinėja savivaldybės skyriai pagal jiems deleguotas funkcijas. Be išsamesnių
tyrimų sudėtinga įvertinti, ar savivaldybės skyrių, sprendžiančių vienokius ar kitokius jaunimo
klausimus, vykdomos priemonės atitinka visų jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų poreikius. Pagal šį kriterijų Vilniaus miesto savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

34

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. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastaividutiniškai“ ir „labai gerai“.
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Ar sukurtos pakankamos prielaidos jaunimo
politikos įgyvendinimui savivaldybėje:
išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių
lėšų) atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Vilniaus miesto savivaldybėje sukurtos pakankamai palankios sąlygos jaunimo politikos
įgyvendinimui: veikia Jaunimo reikalų taryba, išskirtinai su jaunimo klausimais dirba Jaunimo
reikalų koordinatorius, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus miesto savivaldybės
Administracijos direktoriui. Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo sąlygos. Tačiau jaunimo
politikos įgyvendinimui savivaldybėje skiriamos lėšos yra nepakankamos. Pagal šį kriterijų
Vilniaus miesto savivaldybė yra vertinama puikiai (tačiau pagal paramos jaunimui kriterijų
vertinama vidutiniškai).

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo
politika savivaldybėje yra rezultatyvi?
Surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu mastu savivaldybės jaunimo politika
pasiekia jai keliamus tikslus. 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.
23 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=24
Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

2,7

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą,
savanorystę

2,7

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą

2,5

Jaunimui skirto neformalaus švietimo plėtroje

2,5

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

2,4

Rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių
prevencija

2,3

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

2,0
0

Šaltinis: Vilniaus miesto organizacijų apklausa, 2011
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1

2

3

4

Apibendrinant, galima teigti, kad per trejus metus Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinama
jaunimo politika pasiekė neblogų rezultatų, tačiau esminių patobulinimų nebuvo įgyvendinta.
Viena iš pagrindinių priežasčių – pablogėjusi šalies ekonominė situacija, sąlygojusi jaunų
žmonių emigraciją, smarkiai sumažinusi jaunimo įsidarbinimo galimybes. Taipogi, dėl
finansinės krizės sumažėjo Vilniaus miesto savivaldybės finansinės galimybės aktyvinti jaunimo
politikos priemonių įgyvendinimą. Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinamos jaunimo
politikos rezultatyvumas yra vertintinas vidutiniškai-gerai.
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1 PRIEDAS
Vilniaus miesto jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos
Eil.
Organizacijos internetinis
Organizacija
Nr.
tinklapis
1.
„YFU Lietuva“, tarptautinė moksleivių mainų
www.yfu.lt
organizacija
2.
„Kino kvantas“
http://www.kinokvantas.lt
3.
„Mene“
http://www.mene.cc
4.
„Raganiukės teatro“ vaikų ir jaunimo studija
5.
Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“
6.
Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“
7.
Asociacija „Jaunieji liberalcentristai"
www.jlc.lt
8.
Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“
http://www.jig.lt
9.
Asociacija „Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinių taryba“ http://www.mt.ten.lt
10. Asociacija JCI Sostinė
11. Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA)
http://www.lata.lt
12. Balsių bendruomenė
13. Jaunieji krikščionys demokratai
http://www.jkd.lt
14. Jaunimo centras „Babilonas“
http://www.babilonas.ws
15. Jaunimo klubas „Vija“
http://www.jcisostine.lt
16. Jaunimo laisvalaikio klubas „i-17“
http://www.i-17.lt
17. Jaunimo organizacija „Darbas“
http://www.jod.lt
18. Jaunųjų konservatorių lyga
www.jkl.lt
19. Jaunųjų Konservatorių lygos Vilniaus skyrius
www.jkl.lt
20. Jaunųjų krikščionių demokratų organizacijos Vilniaus
http://www.jkd.lt
skyrius
21. Jaunųjų Liberalų Aljansas
http://www.jla.lt
22. Lazdynų laisvalaikio centras
23. Lietuviškas prancūzakalbių studentų klubas – CLEF
http://www.clef.lt
24. Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacija
http://lgmoa.olimpiados.lt
25. Lietuvos Jaunimo Romuva
www.romuva.lt
26. Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija
http://www.ljef.org
27. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras
http://www.gamtininkai.lt
28. Lietuvos Jaunųjų Krikščionių Sąjunga
http://www.ymca.lt
29. Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjungos Vilniaus skyrius http://www.ljss.lt
30. Lietuvos liberalus jaunimas
www.laisve.lt
31. Lietuvos Moksleivių Darbo Birža
http://www.mdb.lt
32. Lietuvos moksleivių sąjunga
www.moksleiviai.lt
33. Lietuvos Sakaliukų sąjunga
http://www.sakaliukai.lt
34. Lietuvos Skautija
www.skautai.lt
35. Lietuvos skautų sąjunga
http://www.skautas.lt
36. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga
http://www.lsdjs.org
37. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
www.lvjc.lt
38. Lietuvos Žydų Bendruomenė
http://www.litjews.org
39. LR Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino
kavalierių draugija
40. Meno avilys
http://www.menoavilys.org
41. Moksleivių Verslo Klubas
www.kastu.lt
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Eil.
Nr.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Organizacijos internetinis
tinklapis

Organizacija
Lietuvos Jaunųjų Krikščionių sąjungos Vilniaus skyrius
VšĮ PROFAT
Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija
Tolerantiško jaunimo asociacija
Tvarkos ir teisingumo jaunimo lyga
Vaikų ir jaunimo dienos centras
Vaikų ir Jaunimo Kūrybos Centras „Dailės kalba“
Viešoji įstaiga „Jaunimo informacijos biuras“
Vilniaus Gerosios Vilties vid. m-klos Moksleivių
Atstovybė
Vilniaus Jaunimo Centras „In Corpore“
Vilniaus Jaunųjų turistų centras
Vilniaus jaunuomenės laisvalaikio klubas „Eos“
Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija (VLJO)
Vilniaus Martyno Mažvydo vid. Mokinių Taryba
Vilniaus moksleivių sąjunga (VMS)
Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos
Mokinių taryba
Visuomeninė organizacija „Mes - jaunimas“
Visuomeninė organizacija „Tėvai prieš narkotikus“
VO „Kitoks varniukas“
VšĮ Menų ir mokymo namai
VšĮ šeimos centras „Kartu saldu“
Vilniaus Universiteto Studentų Investicinis Fondas
Katalikiško jaunimo bendrija „Verus“
Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugija
„Radvila“
Lietuvos krikščionių studentų bendrija
Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“
VšĮ Jaunimo mainų agentūra
VšĮ „Savanorių centras“
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga
„Žingsnis“
Lietuvos Raudonasis Kryžius
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Vilniaus
komiteto
Lietuvos Samariečių bendrija
Maltos ordino pagalbos tarnyba
Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras
VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras
VšĮ šeimos centras „Kartu saldu“
VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai)
VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“
VšĮ „Pičas“
„Baltijos Vėtrungė“
Fizinio ir Dvasinio tobulinimosi centras „Forma“
Laipiotojų uolomis klubas
Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla
Viešoji įstaiga „Lankininkų sporto klubas“
Vilniaus vaikų ir jaunimo regbio sporto klubas
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www.profat.lt
http://www.tja.lt
www.ttjl.lt

www.jaunimas.lt

www.vlj.lt
http://www.taryba.xz.lt
www.infokarta.lt
http://www.mokiniai.net
http://organizacijames.visiems.lt
http://www.kitoks.lt/
http://www.forumoteatras.lt
http://kartusaldu.blogas.lt
http://www.vusif.lt

http://www.lksb.lt
http://www.saltes.net
http://www.jama.lt
www.savanoris.lt
www.zingsnis.lt
http://www.redcross.lt

http://www.samarieciai.org
http://www.maltieciai.lt
http://www.matulaitis.org
http://kartusaldu.blogas.lt
http://www.sotas.org
http://www.jppc.lt
http://www.pitchas.org

info@climbing.lt
info@lankininkas.lt

Eil.
Nr.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Organizacijos internetinis
tinklapis

Organizacija
„Geležinis Vilkas“
AEGEE – Europos studentų forumas
AIESEC Vilnius
Europos Studentų Teisininkų asociacijos Lietuvos
nacionalinės grupės Vilniaus skyrius (ELSA Vilnius)
Lenkų studentų klubas
Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA)
Lietuvos Studentų Atstovybių Sąjunga
Lietuvos studentų sąjunga (LSS)
LiPSA – Lietuvos psichologijos studentų asociacija
Studentų gamtininkų mokslinė draugija
VGTU SA (Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto
Studentų Atstovybė)
Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA)
Visuomeninė organizacija „Vilniaus pedagoginio
universiteto Studentų atstovybė“
VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“
Asociacija „Jaunimo Verslo Klubas“
VŠĮ "Jaunimo iniciatyva"
Vilniaus arkivyskupijos CARITAS
AUKŠTŲJŲ PANERIŲ SAVIVALDIJA
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų
atstovybė (ISM SA)
VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
VšĮ „Sėkmės mokykla“
„Visų Šventųjų šeimos paramos centras“
Lietuvos krepšinio profesinė sąjunga „Solidarumas“
Viešoji įstaiga Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“
Motoklubas “Vorai”
Lietuvos neįgaliųjų draugija
VšĮ „Nacionalinė moksleivių akademija“
VŠĮ „Socialinis veiksmas“
ASOCIACIJA VILTIES ŽINGSNIAI
Viešoji įstaiga "Kultūrinės ir Organizacinės Idėjos"
VIEŠOJI ĮSTAIGA „ČIOBRELIAI“
„Jaunimo iniciatyvos paramos fondas“
BĮ Kirtimų kultūros centras
VšĮ „Pokyčių kelias”
Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo 10 – oji šaulių
rinktinė
VšĮ „Savivaldos plėtros institutas“
Viešoji įstaiga „Tobulėjimo dėsniai“
Viešoji įstaiga „Svarbus žingsnis“
Šeštojo policijos komisariato jaunimo klubas
Lietuvos jaunųjų centristų judėjimas (LJCJ)
Visuomeninė organizacija „Vaikai - visuomenės dalis"
Pilietinių iniciatyvų centras
Vilniaus skautų centras
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http://www.aegee-vilnius.lt
www.elsa.vu.lt
http://www.klubstudentow.lt
http://www.lsas.lt
www.lss.lt
http://www.lipsa.lt
http://www.vupsa.lt
http://www.sgmd.gf.vu.lt
www.vgtusa.lt
http://www.vusa.lt
http://www.sa.vpu.lt
http://www.republica.lt
www.verslus.lt

www.ismsa.lt
www.lkd.lt
www.sekmesmokykla.lt
www.vsspc.lt
www.lkps.lt
www.rafaelis.lt
www.motoburelis.lt
www.draugija.lt
www.nmakademija.lt
www.savanoriai.org
www.viltieszingsniai.org
www.koi.lt
www.ciobreliai.lt
www.kirtimukc.lt
www.pokyciukelias.lt
www.sauliusajunga.lt
www.savivaldosinstitutas.lt
www.desniai.lt

www.ljcj.lt

Eil.
Nr.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Organizacija

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
"Anti" studija
Vilniaus jaunuomenės laisvalaikio klubas „Eos“
"Hemetas"
Jaunimo pagalbos ir užimtumo centras "Surask save"
Lietuvos diabeto asociacija
Jaunimo paramos fondas "Laisvoji Jūra"
Kultūros vystymo ir švietimo viešoji įstaiga
Labdaros fondas "Vienybė"
VšĮ "NVO teisės institutas"
Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“
Tekančios saulės klubas
Jaunimo klubas prie Justiniškių policijos nuovados
Chemikų studentų klubas "LP"
Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos
nacionalinės grupės ELSA Lietuva Mykolo Riomerio
universiteto skyrius (ELSA MRU)
145. IMSO
146. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų
atstovybė
147. Vilniaus kolegijos studentų atstovybė
148. Europos Namai
149. Jaunimo civilizacijų dialogo centras
150. Vilniaus vaikų ir jaunimo regbio sporto klubas
"Geležinis Vilkas"
151. Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla
152. Vilniaus krašto ateitininkai
153. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)
154. Lietuvos skautų sąjungos jūrų skautai
155. Visuomeninė jaunimo organizacija “Lietuvos sveikasis
jaunimas”
156. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis
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Organizacijos internetinis
tinklapis
http://ljms.lt
http://www.anti.psl.lt

www.kf.vu.lt/imso
www.lma.lt/sa
www.viko.lt

http://vilnius.ateitis.lt

2 PRIEDAS
Vilniaus miesto jaunimo ir su jaunimu dirbančios socialinės įstaigos
Eil.
Įstaiga
Nr.
1.
Vilniaus 1-ieji vaikų globos namai
2.
Vilniaus 2-ieji vaikų globos namai
3.
Vilniaus 3-ieji vaikų globos namai
4.
Vilniaus vaikų globos namai „Gilė“
5.
VšĮ Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus”
6.
VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos
namai
7.
VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo
paramos centras
8.
Nevalstybiniai vaikų globos namai „Vilniaus SOS vaikų
kaimas“
9.
Labdaros ir paramos fondas „Visos Lietuvos vaikai“ (SOS
vaikai)
10.
Šv. Jono kongregacija
11.
Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas
12.
Vilniaus miesto vaikų pensiono dienos grupė
13.
VšĮ mokymo centras „Mes esame“
14.
VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ Bernardinų neįgaliųjų dienos
centras
15.
VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras
16.
VšĮ „Vilties akimirka“
17.
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus
Viltis“ Paslaugų šeimai tarnyba
18.
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigos:
19.
VšĮ „Apsisprendimas“ vaikų ir jaunimo socialinės
reabilitacijos ir integracijos centras
20.
Vilniaus miesto socialinės paramos centro Antakalnio vaikų
dienos centras
21.
Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pilaitės vaikų
dienos centras
22.
VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centro vaikų dienos
centras „Veidrodukas“
23.
VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centro vaikų ir jaunimo
klubas „Raganiukė“
24.
VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui
25.
VšĮ Romų visuomenės centro vaikų dienos centras
„Laipteliai į viršų“
26.
VO Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“
27.
VšĮ „Rafaelis“ vaikų dienos centras „Laisvė“
28.
VšĮ „Rafaelis“ vaikų dienos centras „Aš esu“
29.
VšĮ „Rafaelis“ vaikų dienos centras „Gija“
30.
VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“
31.
VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro dienos centras „Vaikai
– vaikams“
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Įstaigos statusas
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
NVO
NVO
NVO
NVO

Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
Biudžetinė įstaiga
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO

Eil.
Nr.
32.

Įstaiga

Įstaigos statusas

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinio centro dienos centras
„Tramplinas“
33.
VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
34.
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių vaikų dienos centras
„Svajonių laivas“
35.
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šnipiškių vaikų dienos centras
„Spindulys“
36.
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Salininkų vaikų dienos centras
„Šaltinis“
37.
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ dienos centras „Duok ranką“
38.
VšĮ SOTAS („Socialinės tarnystės savanoriai“) vaikų dienos
centras
39.
Vilniaus labdaros fondo „Vaikai ir pasaulis“ vaikų dienos
centras „Vaivorykštė“
40.
Vilniaus arkivyskupijos Caritas vaikų ir paauglių dienos
centras „Vilties angelas“
41.
VšĮ „Grijos vaikai“
42.
Maltos Ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras
43.
Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ dienos
centras „Atsigręžk“
44.
VšĮ „OFM mažesnieji broliai“ Bernardinų vaikų dienos
centras
45.
VšĮ Visų Šventųjų šeimos paramos centras
46.
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas amatų mokymo centras
47.
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų šv.
Kryžiaus namų vaikų dienos centras
48.
Angelų seserų Kongregacijos Vilniaus namai
49.
VšĮ Paramos vaikams centras
50.
Gausių šeimų bendrija „Vilniaus šeimyna“
51.
Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos vaikų dienos
centras „Dūkšta“
52.
VšĮ „Mažoji teatro akademija“ vaikų ir jaunimo dienos
centras
53.
VšĮ „Apsisprendimas“ dienos užimtumo ir prevencijos
centras
54.
VšĮ „Vaikai – visuomenės dalis“ vaikų dienos centras „Ateik
ir dalyvauk“
55.
Kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų vaikų
dienos centras
56.
Vilniaus miesto Šeškinės bendruomenės savivaldijos vaikų
dienos centras „Oazė“
57.
VšĮ „Gintarinė šalis“ vaikų dienos centras
58.
Lazdynų vaikų dienos centras Saleziečių Vilniaus namai
59.
Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų dienos centras „Šv.
Kazimiero vaikai“
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis viešai prieinamais duomenimis
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NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO
NVO

NVO
NVO
NVO
NVO

3 PRIEDAS
Vilniaus miesto savivaldybės lėšų jaunimo programoms vykdyti paskirstymas 2009-2011 m.
Eil.
Organizacija
Skirta suma, Lt
Nr.
2009 metai
1.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Vilniaus
7500
miesto skyrius“
2.
Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija
6500
3.
Lietuvos skautija
6500
4.
Tolerantiško jaunimo asociacija
6400
5.
Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos Vilniaus skyrius
6400
6.
Chemikų studentų klubas „LP“
5400
7.
„AIESEC Lietuva“ Vilniaus filialas
5100
8.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė
4700
9.
Vilniaus Rotaract klubas
4300
10. Jaunimo organizacija „Darbas“
3900
11. Jaunimo centras „Babilonas“
3700
12. Visuomeninė organizacija „Mes – jaunimas“
3700
13. Jaunųjų konservatorių lyga;
3400
14. Lietuvos jaunųjų centristų judėjimo Vilniaus skyrius
2500
15. Atlanto sutarties Lietuvos bendrijai
2400
16. Vilniaus ekstremalių sporto šakų klubui „Arena"
1700
17. Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė"
6000
18. Vilniaus universiteto studentų atstovybei
5200
19. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė
700
2010 metai
20. Asociacija „JCI sostinė“
9500
21. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialas „Vilniaus
5000
miesto skyrius“
22. Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė"
10000
23. Jaunimo iniciatyvos paramos fondas
9100
24. Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija
8300
25. Visuomeninė organizacija Kitoks varniukas“
4800
2011 metai
26. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“
8500
27. Jaunimo centras „Babilonas“
6900
28. Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
8500
29. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
8500
30. Asociacija „JCI Sostinė“
5600
31. Viešoji įstaiga „Jaunimo iniciatyva"
4500
32. Jaunimo psichologinės pagalbos centras
7500
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis viešai prieinamais duomenimis
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4 PRIEDAS
Vilniaus miesto savivaldybės lėšų vaikų vasaros poilsio programoms vykdyti paskirstymas 2011 m.
Eil.
Organizacija
Programos pavadinimas
Skirta suma, Lt
Nr.
1.
Aktyvaus laisvalaikio asociacija
Jaunųjų alpinistų stovykla
1000
2.
3.
4.
5.
6.

Šarūno Marčiulionio krepšinio
akademija
Vilniaus jaunųjų turistų centras
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Šatrija“
Saleziečių Vilniaus namai

„Vasara su krepšinio kamuoliu2011“
„Jaunasis turistas 2011“
Laisvalaikio užimtumo centras
„Vaivorykštė 2011“
„2011-ųjų Kunigo Bosko
vasaros oratorija“
„Dainuojanti vasara“

1000

„Akordeono menas vaikų
socializacijos procese“
„Kitoks laikas“
„Noriu pažinti savo kraštą“

1500

„Noriu būti sveikas“
„Vaivorykštė“

1500
1500

„Ateities turistai“
„Būkime kartu“
„Padėk atrasti“

1700
1400
1400

„Skrydis aplink Lietuvą“

1400

„Geros nuotaikos stovykla“

1900

Kūrybinė dienos stovykla
„Vėjas“
„Vilties angelas“

2000

1500
1200

2900
1500
3400

7.

VšĮ Vilniaus policijos klubas vaikams ir
jaunimui
Vilniaus akordeonistų draugija

8.
9.

VšĮ „Laisvalaikio klubas“
Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla

10.
11.

19.
20.

Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Lakštingala“
Vilniaus „Ateities“ vidurinė mokykla
VO „Tėvai prieš narkotikus“
Vaikų laikinosios globos namai
„Atsigręžk į vaikus“
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Salininkų vaikų
dienos centras „Šaltinis“
Vilniaus Naujosios Vilnios kultūros
centras
VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės
mokykla
Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Vilniaus viltis“
LS Jūrų skautai
Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla

21.

VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“

„Gero vėjo! 2011“
„Mes gimėme laisvoje
Lietuvoje“
„Aktyvūs stovyklautojai“

22.
23.

Jaunimo centras „Babilonas“
Vilniaus vaikų globos namai „Gilė“

„Kol tėvai užimti“
„Giliukų vasara 2011“

1500
1400

24.

Vilniaus Barboros Radvilaitės
pagrindinė mokykla
Vilniaus Antakalnio vaikų ir jaunimo
klubas
Motoklubas „Vorai“

„Vasara su mokykla“

2500

„Linksmadieniai Antakalnyje“

1500

„Jaunųjų dviratininkų ir
motomėgėjų stovykla 2011“

600

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

25.
26.
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1400

1500
1200

1000

900

Eil.
Nr.
27.

Organizacija

Programos pavadinimas

Skirta suma, Lt

Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla

„Sveika, vasarėle 2011“

1000

Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė
mokykla
VšĮ Baltijos futbolo akademija
VšĮ „Jaunimo slėnis“

„Boružėlė“

1400

„Jaunoji futbolo karta“
„4WD – galingai į priekį“

800
1800

35.

Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla

36.
37.

„Šypsenėlė 2011“

1500

39.

VšĮ „Vilties žingsniai“
Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo
pensionas
Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinė
mokykla
Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“

„Saulės zuikutis“
„Saugi vasara – 2011“
„Pažinkime Vilniaus
senamiestį“
„Dvi Virginijos, menininkai ir
užupiukai“
„Žalias vasaros džiaugsmas,
stebuklingom spalvom
nudažytas“
„Vilties žingsnių vasara“
„Sveika vasarėlė“

1200
600
1200

34.

Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla
Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga
VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo
agentūra
Vilniaus Užupio gimnazija

Vasaros poilsio stovykla „Vilija“

1500

40.

Vilniaus Fabijoniškių vidurinė mokykla

1200

41.

VšĮ Jaunimo psichologinės paramos
centras
Vilniaus „Genio“ pradinė mokykla

Ekologinio ugdymo ir
sveikatingumo stovykla
„Skruzdėlytė“
„Vasara drauge 2011“
„Geniukų kalvė“

2000

Vilniaus Simono Konarskio vidurinė
mokykla
VšĮ Pal. Jurgio Matulaičio šeimos
pagalbos centras
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla

„Būkime draugai!“

1700

„Vasara, aš ateinu!“

1400

„Pažindami stiprėjame“

1500

Asociacija stalo teniso klubas „Mažoji
raketė“
Vilniaus Simono Daukanto pagrindinė
mokykla
Vilniaus saugaus eismo mokykla
VšĮ „Namelis medyje“
Vilniaus „Atžalyno“ pradinė mokykla
Labdaros paramos fondo SOS vaikų
kaimų Lietuvoje draugija
Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė
mokykla
Vilniaus Žemynos gimnazija
Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių
kūrybos namai

„Mažosios raketės draugai“

1400

„Stebuklinga spanguolė“

1000

„Saugus ratas“
„Aš ir mes“
„Draugaukime“
„Auksinė rankelė“

2000
900
1500
1100

„Vaivorykštė“

1700

„Vasara su „Trimitu“
„Vasara 2011“

600
1900

28.
29.
30.
31.
32.
33.

38.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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800
1000

1000
1000

500

Eil.
Nr.
55.

Organizacija

Programos pavadinimas

Skirta suma, Lt

„Vaivorykštė“

1400

56.

VšĮ „Grijos vaikai“ Grigiškių vaikų
dienos centras
Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras

„Atrask gamtos stebuklą“

600

57.
58.
59.

Vilniaus „Taikos“ pagrindinė mokykla
Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla
Vilniaus Verkių specialioji mokykla

„Drugelis“
„Viršulio vasara – 2011“
„Verkiukų vasara“

1400
3200
1000

60.

Vilniaus „Šilo“ specialioji mokykla

„Vasara 2011“

800

61.

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Kregždutė“
Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė
mokykla
Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla

„Senamiesčio vaikai“

800

„Boružėlė 2011“

1800

„Šeškinukai“

1000

VšĮ „Dūzginėlio bitutės“
Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo
klubas
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas
„Meteoras“
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė
mokykla
Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo
klubas
VšĮ Asmenybės ugdymo institutas
„Rafaelis“
Specialiojo ugdymo centras „Aidas“

„Sveik-uoliai vėl ant bangos“
„Trys riešutėliai 2011“

800
600

„Mes vasaros vaikai“

600

„Pabiručių vasara“

600

„Aš – Lietuvos dalis“

600

„Dienos stovykla „Tūkstantis
draugystės kelių“
„Aukime sveiki ir draugiški“

600
1000

„Skubėkime daryti gera“

1400

„Saulės zuikutis“

1000

„Pagauk vėją“

500

„Saulės blyksniai“

1000

75.

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus
skyrius
VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Fabijoniškių vaikų
dienos centras „Svajonių laivas“
Vilniaus Jono Basanavičiaus pagrindinė
mokykla
Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė
mokykla
Vilniaus futbolo mokykla

1500

76.
77.

VO „Vaikai – visuomenės dalis”
Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla

Vilniaus futbolo mokyklos
vasaros sportinė sveikatingumo
stovykla
„Pažink save ir savo kraštą“
„Ekstremali vasara“

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis viešai prieinamais duomenimis
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1300
1000

Viešosios politikos ir vadybos
institutas
Gedimino pr. 50
LT-01110 Vilnius
Tel. +370 5 2620338
Faks. +370 5 2625410
info@vpvi.lt
www.vpvi.lt

