Eil.
Nr.

Savivaldy
bė

Tyrimai

Akmenės
rajono
savivaldy
bė

2013-2014 m. rajono vietos veiklos grupės darbuotojai atliko jaunimo
nuomonės tyrimą. Siekta nustatyti jaunimo dalyvavimo aktyvumą
bendruomeninėje veikloje ir išsiaiškinti nuomonę apie kaimo vietovėse
vykdomas visuomenines veiklas.
2015-2016 m. neplanuoja atlikti jokių tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo
situacija Lietuvoje.

Alytaus
miesto
savivaldy
bė

2014 m. atliko „Tarptautinį Alytaus miesto moksleivių gyvensenos ir
sveikatos tyrimą“ bei Alytaus miesto jaunimo veiklos ir finansavimo 2013 –
2014 m. palyginimą.
2014 m. atliko ir 2015 m. planuoja vykdyti „Žalingų įpročių, patyčių ir
fizinio smurto paplitimo tyrimą“. Tyrimas patalpintas Alytaus miesto
savivaldybės internetinio tinklapio Švietimo paskyroje.
2015 m. ketina atlikti „Jaunimo politikos savivaldybėje kokybės vertinimą“.

Alytaus
rajono
savivaldy
bė

Siekdamas įvertinti Alytaus rajono ugdymo įstaigose vykdomos visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos veiksmingumą, 2014 m. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras vykdė „9 klasių moksleivių sveikatos žinių
patikrą“ (testą), kur buvo nagrinėjamos sveikos gyvensenos, sveikos
mitybos, fizinio aktyvumo, pirmos pagalbos, ligų profilaktikos ir kt. temos.
Taip pat atliko „Suaugusiųjų rajono gyventojų gyvensenos tyrimą“, kurio
tikslas įvertinti gyventojų sveikatos būklei turinčius gyvensenos ypatumus.
Viena tiriamųjų grupė buvo jaunimas nuo 18 metų amžiaus.
2015 – 2016 m. ketina atliki šiuos tyrimus / apklausas / vertinimus: Jaunimo
politikos Alytaus rajono savivaldybėje kokybės vertinimą, Jaunimo
problematikos tyrimą, Vyresniųjų klasių mokinių sveikatos žinių patikrą,
Suaugusiųjų rajono gyventojų gyvensenos tyrimą.

Anykščių
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko oficialių tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija
Lietuvoje.
2015 m. planuoja atlikti jaunimo situacijos ir poreikių tyrimą, kurio tikslas –
išsiaiškinti esamą situaciją apie jauniems žmonėms skirtas paslaugas.
2016 m. esant finansavimui planuoja atlikti Jaunimo politikos savivaldybėje
įgyvendinimo kokybės vertinimą.

Biržų rajo
no
savivaldy
bė

2014 m. atliko šiuos tyrimus ir analizes: „Alkoholio vartojimo paplitimas“,
„Rūkymo paplitimas“, „Narkotikų vartojimo paplitimas“, „Mokinių mitybos
įpročiai“, „Mokinių fizinis aktyvumas“, „Biržų rajono gyventojų fizinis
aktyvumas“, „Smurtas prieš vaikus“, „Patyčių paplitimas“, „Minčių apie
savižudybę paplitimas“, „Kuprinių svėrimo akcija“, „Biržų rajono mokyklų
mokinių sveikata“, „Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokinių
sveikata“, „Apklausa dėl nerūkimo zonų Biržų mieste“. Daugiau
informacijos apie vykdytus tyrimus:
http://www.birzuvsb.istaiga.lt/turinys/tyrimai-ir-analizes/lt

Druskinin
kų miesto
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
2015 m. įgyvendina projektą „Paslaugų plėtros ir gerovės jaunimui
didinimas“, kurio metu siekiama pagerinti jaunimo gerovės kokybę.
2016 m. planuoja vykdyti tyrimą 14-29 metų jaunimo tarpe, kuriuo bus
siekiama išsiaiškinti, ar Druskininkų savivaldybėje pagerėjo jaunimo
gyvenimo kokybė bei socialinė gerovė.

Elektrėnų
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Ignalinos
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

2015 m. ketina atlikti jaunimo politikos Elektrėnų savivaldybėje kokybės
vertinimą.

2015 m. vykdo jaunimo situacijos ir poreikių tyrimą, kurio tikslas –
išsiaiškinti jaunimo pasitenkinimą laisvalaikio leidimo galimybėmis ir
atvirojo jaunimo centro / erdvės poreikį Ignalinos rajone. Planuoja apklausti
mokyklinio amžiaus jaunimą nuo 14 metų, jų tėvus, rajono jaunimo ir su
jaunimo politika susijusias organizacijas, įstaigų ir organizacijų, dirbančių su
negalią turinčiu jaunimu, ir vaikų globos namų personalą.
2016 m. esant finansavimui planuoja atlikti jaunimo politikos savivaldybėje
įgyvendinimo kokybės vertinimą.

Jurbarko
miesto
savivaldy
bė

2014 m. Jurbarko švietimo centras rengiant 2015 - 2017 bei 2016 - 2026 m.
strateginius veiklos bei plėtros planus atliko tyrimų, kuriuose dalyvavo
jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Vieno tyrimo, rengiamo kartu su
Vietos veiklos grupe „Nemunas“, rezultatai yra paskelbti veiklos grupės
internetinėje svetainėje: http://www.vvgnemunas.lt/images/failai/20142020/Gyventoju%20apklausos%20rezultatai%202014-05-19.pdf
2015 – 2016 m. numato atlikti tyrimus atsižvelgiant į savivaldybės
finansines galimybes.

Kalvarijos
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Kauno
miesto
savivaldy
bė

2014 m. Švietimo ir ugdymo skyriaus užsakymu buvo atliktas tyrimas /
analizė apie mokinių saugumą mokykloje. Taip pat Švietimo ir ugdymo
skyrius vykdė ECAD (Tarptautinė visuomeninė organizacija „Europos
miestai prieš narkotikus“) tyrimą. Kauno miesto savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuras atliko tyrimą dėl 2002 – 2013 metų rūkymo kitimo
tendencijų 7-9 klasių mergaičių ir berniukų tarpe.

2015 m. ketina atlikti Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje
vertinimą.

2016 m. pagal galimybes ketina atlikti jaunimo situacijos mieste analizę.
Kazlų
Rūdos
savivaldy
bė

2014 m. birželio - rugpjūčio mėn. savivaldybės Vaikų teisių apsaugos bei
Švietimo skyriai vykdė organizacijų bei įstaigų apklausą dėl galimybės
mokiniams atlikti socialinės veiklos valandas jose. Apklausos uždavinys –
išsiaiškinti bei parengti organizacijų ir kitų įstaigų, veikiančių savivaldybės
teritorijoje, sąrašą, kuriame būtų visos moksleivius galinčios priimti
organizacijos. Su parengtu sąrašu galima susipažinti adresu
http://kazluruda.lt/index.php?-2139526256
2015 m. planuoja atlikti jaunimo politikos kokybės vertinimą ir 2016 m.
jaunimo padėties tyrimą.

Kėdainių
rajono
savivaldy
bė

2015 m. įgyvendina projektą „Sektorių studijų bei tyrimų, skirtų tobulinti
Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, parengimas“. Keliose
šio projekto studijose, kaip viena tiriamųjų grupių, išskiriamas jaunimas:
gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, korupcijos pasireiškimo
teikiant administracines paslaugas ir viešąsias paslaugas savivaldybėje
tyrimas, gyventojų kultūrinių poreikių studija, gyventojų kūno kultūros ir
sporto poreikių studija.
2015 m. planuoja atlikti jaunimo politikos savivaldybėje kokybės vertinimą.

Kelmės
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Klaipėdos
miesto
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
2015 m. ketina atlikti Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimą siekiant miesto ir
regiono jaunimą pritraukti į Klaipėdą studijuoti, gyventi ir dirbti;
bendradarbiaujant su verslo sektoriumi valdyti jaunimo mobilumą,
identifikuoti priemones didinti jaunų žmonių skaičių Klaipėdos mieste.
2015 m. savivaldybė kartu su partneriais iš Kalmaro Linnaues universiteto,
Bornholmo regioninės savivaldybės, Lenkijos Slupsko universiteto, Lenkijos
Elblago savivaldybės, Kaliningrado miesto, Šilutės savivaldybės, Klaipėdos
universiteto dalyvauja ketinamo 2016 – 2018 m. vykdyti projekto
parengiamuosiuose darbuose. Formuluojamas projekto tikslas - parengti
studiją, apimančią jaunimo situacijos tyrimą, problemų identifikavimą ir
strategijos bei priemonių joms spręsti parengimą, taip pat sukuriant įrankius
(metodiką), užtikrinančius rezultatų projekto partnerių savivaldybėse
palyginamumą.

Klaipėdos
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Kretingos
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Lazdijų
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Marijamp
olės
rajono
savivaldy
bė

2015 m. atliko moksleivių verslumo įgūdžių ir kompetencijų tyrimą
Marijampolės regiono mokyklose ir gimnazijose. Buvo apklausta 600
įvairaus amžiaus moksleivių.

2015 m. Klaipėdos rajono švietimo centras, įgyvendindamas tęstinį projektą
„Socialinių ir emocinių kompetencijų plėtra mokyklų
bendruomenėse“, atlieka mokyklos aplinkos, mokinių socialinių ir emocinių
kompetencijų tyrimą. Tyrimo rezultatai bus paskelbti 2015 m. gegužės mėn.
Švietimo centro tinklalapyje www.krsc.lt.

2015 m. ketina atlikti jaunimo politikos stebėsenos vertinimą, o 2016 m. –
savivaldybės jaunimo situacijos tyrimą, atsižvelgdami į lėšų galimybes.

2015 - 2016 m. planuoja atlikti Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo
politikos kokybės vertinimą ir organizuoti Lazdijų rajono jaunimo
problematikos tyrimą. Lazdijų rajono savivaldybės psichologų metodinis
būrelis 2015 m. planuoja atlikti Lazdijų rajono mokinių psichinės sveikatos
tyrimą, kurio viena tiriamų grupių – jaunimas nuo 14 iki 19 metų.

Taip pat savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
departamento Švietimo skyrius siekdamas išsiaiškinti 8-10 klasių mokinių
mokymosi tęstinumą bei suplanuoti klasių komplektų skaičių, inicijuoja
mokinių tėvų apklausą apie jų vaikų preliminarius tolesnio mokymosi
ketinimus.

Molėtų
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Pakruojo
rajono
savivaldy
bė

2014 m. atliko 5, 7, 9 klasių moksleivių gyvensenos tyrimą, kurio tikslas –
ištirti moksleivių gyvensenos ypatumus. Su tyrimo rezultatais galima
susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (skiltis Tyrimai). Taip pat
Pakruojo visuomenės sveikatos biuras atliko Pakruojo rajono mokinių
sveikatos rodiklių analizę pagal profilaktinių sveikatos patikrinimų
duomenis.

2016 m. planuoja atlikti jaunimo užimtumo poreikių bei veiklų paklausos
tyrimą.

Rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – JRT) kartu su Jaunimo
reikalų koordinatoriumi 2014 m. vykdė apklausą „Jaunime, išreikšk, savo
nuomonę!“ Apklausos tikslas – išsiaiškinti rajono moksleivių bei
organizacijų atstovų nuomonę apie sudarytas galimybes jaunimui sportuoti,
nuomonę apie esančias ir naujai kuriamas jaunimo erdves bei apie erdves,
skirtas aktyviam laisvalaikiui. Apklausta 319 moksleivių. Taip pat JRT
atliko jaunimo situacijos analizę, analizavo jaunimo problemas, poreikius
bei sprendimo būdus. Vyko susitikimai su jaunimu.
2014 m. vykdė ugdymo įstaigų el. apklausą „Jaunimo užimtumas“. Siekta
išsiaiškinti jaunimo užimtumo galimybes rajono ugdymo įstaigose.
Rezultatus galima rasti: www.manoapklausa.lt/res/50205487177778/
2014 m. vykdė seniūnijų el. apklausą „Jaunimo užimtumas seniūnijose“,
kuria siekta išsiaiškinti jaunimo užimtumo galimybes seniūnijose. Rezultatus
galima rasti: www.manoapklausa.lt/res/50214772284493/
2014 m. vykdė įmonių, įstaigų ir organizacijų apklausą dėl jaunimo
informavimo. Rezultatus galima rasti:
www.manoapklausa.lt/res/60355265042423/
2014 m. vykdė jaunimo apklausą dėl jaunimo informavimo. Rezultatus
galima rasti: www.manoapklausa.lt/res/61358623420586/
2015 m. ketina apklausti daugiau jaunų žmonių ir parengti išsamią analizę.
Taip pat lapkričio – gruodžio mėn. ketina atlikti tyrimą „Dėl alkoholio,
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo“ bendrojo lavinimo
mokyklose. Tyrimo tikslinė grupė – 6-12 klasių moksleiviai. Tyrimas
atliekamas kas du metus.
Palangos
miesto
savivaldy
bė

2015 m. planuoja atlikti tyrimą „Tarptautinio finansavimo, reikalingo
įgyvendinti jaunimo projektams, pritraukimo situacijos bei problemų
nustatymas“.

Panevėžio
miesto
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Pasvalio
rajono
savivaldy
bė

2014 m. vykdė tyrimus: Pasvalio rajono savivaldybės mokyklų 1-12 klasės
mokinių apklausa dėl patyčių mokykloje; rajono 2014 – 2015 mokslo metų
bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sveikatos būklė.

Prienų
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje
bei 2015 - 2016 m. atlikti tyrimų nenumato.

Šakių
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje
bei 2015 - 2016 m. atlikti tyrimų nenumato.

Šalčininkų
rajono
savivaldy
bė

2014 m. atliko abiturientų tolimesnės veiklos analizę, Šalčininkų rajono
jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų situacijos analizę, Šalčininkų
rajone atvirą darbą su jaunimu vykdančių įstaigų ir jų siūlomų veiklų
apžvalgą.

2015 m. numatoma atlikti jaunimo politikos kokybės vertinimą Panevėžio
m. savivaldybėje.

2015 m. atlikti tyrimų nenumato.

2015 - 2016 m. ketina atlikti papildomo jaunimo neformalaus ugdymo ir
užimtumo poreikių analizę, jaunųjų verslininkų situacijos Šalčininkų rajone
analizę ir kitus tyrimus pagal poreikį.

Šiaulių
miesto
savivaldy
bė

Šiaulių policija kasmet (taip pat ir 2014 m.) atlieka nepilnamečių
nusikalstamumo, kitų teisės pažeidimų ir vaikų nukentėjusių nuo
nusikalstamų veikų situacijos analizę Šiaulių apskrityje. Šią analizę
numatoma atlikti ir 2015 bei 2016 m.
2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,
bendradarbiaudamas su Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto
mokslininkais, analizavo, kas yra „Gera mokykla“. 2015 m., tęsiant
bendradarbiavimą su Šiaulių universitetu, planuojama vykdyti du tyrimus:
dėl edukacinių paslaugų šeimoms poreikio ir dėl paauglių sveikos
gyvensenos.
2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,
rūpindamasis ir siekdamas stiprinti miesto bendruomenės sveikatą, atliko
trečią suaugusių žmonių apklausą. Tyrimo tikslas - įvertinti Šiaulių miesto
20 - 64 m. amžiaus žmonių sveikatos ir gyvensenos (mitybos, fizinio
aktyvumo, žalingų įpročių) ypatumus, eismo saugumą, gyvenimo kokybės
vertinimą, nustatyti jų pokyčių tendencijas, pateikti išvadas bei
rekomendacijas gyventojų sveikesnės gyvensenos nuostatoms formuoti bei
sveikatai stiprinti. Tyrime viena iš apklaustųjų grupių buvo jaunimas nuo 20
iki 24 metų. Tyrimo ataskaita: http://www.sveikatosbiuras.lt/naujiena/siauliu-miesto-suaugusiu-zmoniu-gyvensenos-tyrimas2014-m-2081
2016 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras planuoja
atlikti ketvirtą suaugusių gyventojų apklausą.

Šiaulių
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje
bei 2015 - 2016 m. atlikti tyrimų nenumato.

Šilalės
rajono
savivaldy
bė

2014 - 2015 m. atliko moksleivių tyrimų rajono ugdymo įstaigose.
2015 m. savivaldybės sveikatos biuras atliko mokyklų aplinkos tyrimą. Buvo
atrinktos keturios rajono ugdymo įstaigos ir jų moksleiviai bei administracija
apklausti šiomis temomis: kelionė į mokyklą, mokyklos higiena, sanitarinės
sąlygos, rūkymas, informacija apie mokyklos pastatą, ugdymo procesą.
2015 m. vykdė tyrimą „Patyčios mokykloje mokinių akimis“, kurio tikslas –
nustatyti paauglių priekabiavimo prieš savo bendraamžius formas bei
priežastis. Tyrimas planuoja atlikti ir 2016 m.

Šilutės
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.
2015 m. ketina atlikti jaunimo situacijos tyrimą, kurio numatoma imtis – 300
jaunuolių, kurių amžius nuo 16 iki 21 metų. Planuojamas anketos
skirstymas: šeima/namai, laisvalaikis, mokykla, politika/visuomenė ir įtaka,
saugumas, sveikata, darbas, ateitis.

Telšių
rajono
savivaldy
bė

2014 m. atliko analizę apie Telšių rajono jaunimo, vykdančio individualią
veiklą, situaciją 2012-2014 m. Analizės tikslas – išsiaiškinti populiarias arba
visiškai nepaklausias jaunimo tarpe veiklos rūšis pagal verslo liudijimus ir
mažinant jų mokestį skatinti jaunimo verslumą.
2015 m. planuoja atlikti Jaunimo politikos kokybės vertinimą Telšių rajono
savivaldybėje.

Ukmergės
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Utenos
rajono
savivaldy
bė

2014 m. Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir
jaunimo reikalų skyriaus specialistai, jaunimo reikalų koordinatorius vykdė
tyrimą mokyklose „Neformalusis švietimas mokyklose, mokinių poreikių
tenkinimas ir jo teikiamos galimybės saviraiškai“. Tyrimo tikslas –
išnagrinėti, kaip tenkinamas augantis mokinių neformalus švietimo poreikis
mokyklose, pateikti išvadas bei rekomendacijas.

2015 m. planuoja atlikti Jaunimo problematikos tyrimą, vykdyti jaunimo
politikos kokybės vertinimą savivaldybėje bei remiantis rezultatais parengti
Jaunimo problemų sprendimo Ukmergės rajono savivaldybėje Priemonių
plano 2016 – 2018 metams projektą.

2014 m. savivaldybės administracija, atsižvelgdama į aktyvių jaunuolių
poreikius ir problemas, inicijavo anketinę apklausą apie mokinių savivaldos
organų veiklą. Apklausos tikslas – įvertinti rajono mokyklų mokinių
savivaldų situaciją, jų veiklos kryptis bei kokybę. Atsižvelgus į rezultatus
parengti pavyzdiniai švietimo įstaigos mokinių savivaldos institucijos
nuostatai.
2014 - 2015 m. vykdė jaunimo politikos strategijos analizę. Daugiau
informacijos – Utenos jaunimo reikalų tarybos protokolų nutarimuose.
2015 m. Utenos jaunimo darbo centras atliko analizę apie savanorystės
projektų įtaką jaunų žmonių užimtumui gerinti. Taip pat kasmet vykdomas
darbo rinkos prognozės ir įsidarbinimo galimybių barometro tyrimas. 2015
m. sausio mėn. vykdė apklausą apie mokymų poreikį jaunimui.
2015 m. savivaldybė bendradarbiaudama su LMS (Lietuvos Moksleivių
Sąjunga) Utenos mokinių savivaldų informavimo centru organizuoja tyrimą
„Mokyklų mokinių savivaldų veikla“, kurio metu pagal parengtą patikros
atmintinę bus aprengtos rekomendacijos bei pasiūlymai mokyklų mokinių
savivaldų veiklai gerinti.
2015 m. gegužės mėn. planuoja atlikti Utenos vyresniųjų klasių mokinių
anketinę apklausą apie mokinių profesinį apsisprendimą – kokią
profesiją/specialybę ketina rinktis, kas įtakojo jų pasirinkimą, ar ketina
studijuoti Lietuvoje ir pan.
2016 m. planuoja atlikti Utenos rajono gimnazijų abiturientų situacijos

analizę su tikslu išanalizuoti abiturientų tolimesnių studijų pasirinkimą ir
veiklą. Taip pat 2016 m. bus tęsiami jaunimo sveikos gyvensenos, mokinių
profesijos/specialybės pasirinkimo situacijos darbo rinkoje, jaunimo
stebėsenos, nedirbančiųjų, nesimokančiųjų ir mokymuose nedalyvaujančių
jaunų žmonių tyrimai.
Varėnos
rajono
savivaldy
bė

2014 m. sausio mėnesį vykdyta rajono jaunimo apklausa, kurios tikslas
išsiaiškinti 14 - 29 metų amžiaus jaunimo galimybes ir poreikius laisvalaikio
leidimui, veiklai ir įsitraukimui į rajono bendruomenės gyvenimą.

Vilkaviški
o rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje
bei 2015 - 2016 m. atlikti tyrimų nenumato.

Vilniaus
miesto
savivaldy
bė

Atliko „Atvirų jaunimo centrų plėtros Vilniaus mieste galimybių studiją“,
„Vilniaus miesto jaunimo politikos analizę“. Tyrimų ataskaitos pasiekiamos
pagal nuorodą: https://www.dropbox.com/sh/qniruq2ivwfdvjb/0v7AFSKJV.
Taip pat atliko šiuos tyrimus: „Tyrimas valdžios ir nevyriausybinio
sektoriaus bendradarbiavimo modelio neformalaus švietimo paslaugų
srityje“, „Youth in Europereport 2013 Substance use and social factors City:
Vilnius“. Tyrimų ataskaitos pasiekiamos pagal nuorodas:
https://jaunimorei.bitrix24.com/~9JXzg;
https://jaunimorei.bitrix24.com/~sipVD.

Visa
gino

Vilniaus
rajono
savivaldy
bė

2014 m. neatliko tyrimų / analizių, susijusių su jaunimo situacija Lietuvoje.

Visagino
savivaldy
bė

2015 m. Visagino savivaldybės administracija tyrimų, susijusių su jaunimu,
neatlieka.

2015 metais planuoja atlikti jaunimo politikos Vilniaus rajono savivaldybėje
kokybės vertinimą.

