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ĮVADAS
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal 2007-2013 m.
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas“ (VP1-4.1-VRM-07-V) įgyvendina projektą „Partnerystės tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“.
Įgyvendinant šį projektą siekiama stiprinti valstybinį sektorių, dirbantį jaunimo politikos srityje ir
nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu. Kartu kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo formas
tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių.
Projekto įgyvendinimo metu nacionaliniu lygmeniu rengiamos metodikos, tyrimai, analizės, vertinimai,
koncepcijos, rekomendacijos, mokymo programos, jaunimo politikos įgyvendinimą tobulinančios
sistemos, įvairūs renginiai. Siekiant uţtikrinti kuriamų projektų rezultatų kokybę pasitelkiama
tarptautinė patirtis. Į regioninį lygmenį perkeliami nacionaliniame lygmenyje sukurti projekto produktai,
juos išbandant ir įvertinant vykdomų veiklų efektyvumą savivaldybėse – partnerėse.
Vienas svarbiausių vykdomo projekto veiklos įvertinimo rodiklių yra pirminis jaunimo politikos
įgyvendinimo kokybės vertinimas, kuris yra atliekamas pirmoje projekto įgyvendinimo dalyje visose
projekte dalyvaujančiose savivaldybėse: Klaipėdos miesto, Jonavos rajono, Šiaulių miesto, Kelmės
rajono, Telšių rajono, Lazdijų rajono, Skuodo rajono.
VšĮ „Savivaldos plėtros institutas“ laimėjo viešąjį pirkimą ir 2010 m. birţelio 11 dieną pasirašė sutartį su
Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (sutarties Nr. 3F-19-(6.26))
dėl jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimų. Šia sutartimi Savivaldos plėtros institutas
įsipareigojo, vadovaujantis Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo metodika,
patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. geguţės 19 d. įsakymu Nr. A1-157, kuri
buvo patobulinta, atlikti jaunimo politikos savivaldybėse kokybės pirminius

ir baigiamuosius

vertinimus septyniose savivaldybėse (Klaipėdos miesto, Jonavos rajono, Šiaulių miesto, Kelmės rajono,
Telšių rajono, Lazdijų rajono, Skuodo rajono).
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VERTINIMO TIKSLAS – visapusiškai įvertinti jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje.
UŢDAVINIAI:
1.

Vertinimo instrumento paruošimas, adaptuojant metodiką periodiniam vertinimui;

2.

Vertintojų grupės sudarymas ir fokus grupės tyrimo atlikimas;

3.

Vertinimo rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijų efektyvesniam jaunimo politikos
įgyvendinimui parengimas.

Vertinimo rezultatas – parengta ataskaita, kurioje detaliai aprašyta esama jaunimo sitaucija
savivaldybėje, išanalizuotos vykdomos jaunimo politikos silpnosios ir stipriosios pusės bei pateiktos
rekomendacijos. Šis dokumentas turėtų tapti atspirties tašku faktais grįstos jaunimo politikos
įgyvendinimui kiekvienoje savivaldybėje. Dokumentas bus naudojamas Jaunimo reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ įgyvendinimo efektyvumui vertinti,
kadangi projekto pabaigoje bus atliekami pakartotiniai projekto savivaldybių vertinimai – vertinamas
rekomendacijų įgyvendinimas bei situacijos pasikeitimo rodikliai.

Vertinimo ataskaitoje naudoti sutrumpinimai:


JRD, Departamentas – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;



Institutas – Savivaldos plėtros institutas;



EEE – Europos ekonominė erdvė;



JRT – Jaunimo reikalų taryba;



JRK – Jaunimo reikalų koordinatorius;



JTBA – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra;



VVG – Vietos veiklos grupė.
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VERTINIMO INDIKATORIŲ APRAŠYMAS
Atnaujintoje jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikoje numatytos šios
sudedamosios dalys: indikatoriai, temos ir galimi informacijos šaltiniai. Metodika sudaryta iš 9
indikatorių:
1. Jaunimo politikos formavimas bei įgyvendinimas,
2. Jaunimo dalyvavimas,
3. Parama jaunimui,
4. Jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo mokymai ir konsultavimas,
5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena,
6. Jaunimo informavimas,
7. Tarpţinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas),
8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant jaunimo politiką savivaldybėje,
9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas.
Kiekviename indikatoriuje yra numatytos 1-5 temos, kurios turėtų būti nagrinėjamos, siekiant atskleisti
indikatorių esmę ir galimi informacijos šaltiniai. Siekiant sisteminio ir racionalaus poţiūrio į jaunimo
politiką ir konsultacijų su JRD darbuotojais metu, buvo sutarta, kad vertinimo metodikos skiltis
„Tema“ yra per plati, kad būtų galima vienareikšmiškai vertinti jos kokybę, o skiltis „Galimi
duomenų šaltiniai“ – per daug smulkmeniška. Todėl buvo įvestas tarpinis rodiklis, leidţiantis
apjungti bendrus vardiklius turinčius „Galimus duomenų šaltinius“. Ţemiau pateikiame tarpinių
vertinimo kriterijų (juos pavadinome „Rodikliai“) detalizavimą kiekvienam vertinimo metodikos
indikatoriui.
Indikatorius nr. 1. Jaunimo politikos formavimas bei įgyvendinimas

Tema

Rodikliai

Galimi duomenų šaltiniai

1.1. Teisės aktai,
reglamentuojantys
jaunimo politikos
formavimą bei
įgyvendinimą

Savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintos
savivaldybės jaunimo
politikos koncepcija
Jaunimo reikalų
tarybos veiklos

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta
savivaldybės jaunimo politikos koncepcija.
Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos
savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos turinys.
Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir
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tarybos sudėties patvirtinimo.

reglamentavimas

1.2. Planavimo
dokumentai

Savivaldybės tarybos
sprendimai dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo
(programos,
finansavimas)
Savivaldybės jaunimo
politikos strategija

Patvirtintos
savivaldybės jaunimo
politikos įgyvendinimo
programos
Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos veiklos
planas
1.3. Savivaldybės
institucijos,
įstaigos ir
valstybės
tarnautojai,
atsakingi uţ
jaunimo politikos
įgyvendinimą

Savivaldybės jaunimo
reikalų taryba

Savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius
arba jaunimo reikalų
skyrius

Savivaldybės institucijų dokumentai, kuriais
atstovai deleguojami į savivaldybės jaunimo reikalų
tarybą.
Savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų
savivaldybės biudţete jaunimo politikai įgyvendinti.
Savivaldybės institucijų leidţiami teisės aktai,
uţtikrinantys jaunimo politikos įgyvendinimą
savivaldybėje.
Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl
jaunimo politikos strategijos rengimo.
Savivaldybės jaunimo politikos strategija.
Savivaldybės jaunimo politikos strategijos turinys.
Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl
jaunimo politikos programos rengimo.
Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo
programa.
Patvirtintos savivaldybės jaunimo politikos
įgyvendinimo programos turinys.
Patvirtintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
veiklos planas.
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano
turinys.
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos dokumentai.
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos dokumentų
turinys.
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius arba
jaunimo reikalų skyrius
Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
aprašymas
Jaunimo reikalų koordinatoriaus metų veiklos
planas
Teisės aktai, kuriais jaunimo reikalų koordinatoriui
deleguojamos papildomos funkcijos
Jaunimo reikalų koordinatoriaus teikti pasiūlymai
savivaldybės institucijoms ir įstaigoms. Jaunimo
reikalų koordinatoriaus pasiūlymų į kuriuos buvo
atsiţvelgta skaičius.
Darbo grupių, komisijų skaičius į kurias savo
kompetencijos klausimais įtrauktas jaunimo reikalų
koordinatorius.
Įsakymai dėl jaunimo reikalų koordinatoriaus
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skatinimo
Jaunimo centras (-ai)

Jaunimo centras (-ai),
kitos įstaigos
Indikatorius nr. 2. Jaunimo dalyvavimas

Tema
2.1. Jaunimo
dalyvavimas
savivaldoje pagal
gyvenamąją
teritoriją

2.2. Jaunimo
dalyvavimas su
jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje

Rodikliai

Galimi duomenų šaltiniai

Jaunimo dalyvavimas
bendruomenių veikloje

Jaunimo dalyvavimas vietos bendruomenių pagal
gyvenamąją teritoriją veikloje
Jaunimo, įsitraukusio narystės
pagrindu į
bendruomenių
pagal
gyvenamąją
teritoriją
organizacijas, skaičius.
Jaunimo, esančio bendruomenių pagal gyvenamąją
teritoriją valdybose (tarybose), skaičius
Pasiūlymų skaičius per metus - pateiktų jaunų
ţmonių bendruomenių pagal gyvenamąją teritoriją
organizacijai
Savivaldybės teritorijoje registruotų su jaunimu
dirbančių organizacijų skaičius.
Savivaldybės teritorijoje veikiančių su jaunimu
dirbančių organizacijų skaičius.
Savivaldybės teritorijoje veikiančių su jaunimu
dirbančių organizacijų įvairovė pagal siūlomas
veiklas, veiklų tematikas (sporto, kultūros ir k.t.).
Jaunimo, esančio religinių bendruomenių ir
bendrijų nariais, skaičius.
Jaunimo, esančio kitų, su jaunimu dirbančių
organizacijų nariais, skaičius.
Savivaldybės teritorijoje registruotų jaunimo
organizacijų skaičius.
Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo
organizacijų skaičius.
Jaunų ţmonių, esančių jaunimo organizacijų nariais,
skaičius.
Jaunimo organizacijų įvairovė ir jų siūlomos
veiklos atitiktis jaunimo poreikiams.
Galimybės jauniems ţmonėms dalyvauti jaunimo
organizacijų veikloje jų gyvenamojoje vietoje.
Neformalių jaunimo grupių (jaunimo neformali
grupė - susidaranti individų bendrų interesų
pagrindu, veikianti ir pastebima (identifikuojama).
bendruomenėje ne maţiau kaip 1 metus) veikiančių
savivaldybės teritorijoje skaičius.
Jaunų ţmonių įgyvendinamų iniciatyvų projektų,

Jaunimo pateiktų
pasiūlymų ir iniciatyvų
efektyvumas
Su jaunimu dirbančių
organizacijų veikla, jos
atitikimas jaunimo
poreikiams

Jaunimo dalyvavimas
su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje
2.3. Jaunimo
veikla

Jaunimo organizacijų
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

Neformalių grupių
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

Jaunimo aktyvumas
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2.4. Jaunimo
savivalda
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigose,
vaikų globos
namuose

įgyvendinant ir
dalyvaujant jaunimo
veikloje
Jaunimo dalyvavimas
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
veikloje

Mokinių ir studentų
savivaldos stiprinimas
ir veiklos
efektyvinimas

Jaunimo dalyvavimas
globos įstaigų veikloje

2.5. Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

Jaunimo ir jaunimo
organizacijų
dalyvavimas jaunimo
politikos formavime

programų skaičius.
Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo iniciatyvose,
projektuose, programose, skaičius.
Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų skaičius
savivaldybėje.
Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų
savivaldybėje skaičius, kuriose veikia mokinių ir
studentų savivaldos.
Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų
skaičius, kuriose mokinių ir studentų savivaldos
dalyvauja organizuojant įstaigos veiklą ir rengiant
bei įgyvendinant įvairius projektus.
Pasiūlymų skaičius per metus pateiktų jaunų
ţmonių.
Projektų ir programų, skirtų mokinių ir studentų
savivaldai stiprinti, skaičius ir joms įgyvendinti
skirtos lėšos.
Metodinė literatūra ir konsultacijos, padedančios
uţtikrinti mokinių ir studentų savivaldos stiprinimą.
Darbas su formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų
vadovais, siekiant uţtikrinti šiose įstaigose mokinių
ir studentų savivaldos stiprinimą.
Mokinių ir studentų savivaldos atstovų, dalyvavusių
programose bei priemonėse, skirtose mokinių ir
studentų savivaldai stiprinti, skaičius.
Globos įstaigų skaičius savivaldybėje.
Globos įstaigų skaičius, kuriose jauni ţmonės
įtraukiami į sprendimų priėmimą dėl įstaigos
veiklos.
Pasiūlymų skaičius per metus pateiktų jaunų
ţmonių globos įstaigose.
Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo
organizacijų sąjungų, atstovaujančių jaunų ţmonių
interesams skaičius.
Jaunimo organizacijų iškeltų klausimų ir pasiūlymų
savivaldybės jaunimo reikalų tarybai skaičius.
Savivaldybės institucijų bei įstaigų pasitarimų,
posėdţių, kuriuose būtų sprendţiami jaunimui
aktualūs klausimai ir į kuriuos buvo kviečiamas
jaunimas, skaičius.
Savivaldybės institucijų bei įstaigų pasitarimų,
posėdţių, kuriuose būtų sprendţiami jaunimui
aktualūs klausimai ir kuriuose dalyvavo jaunimas,
Jaunimo atstovų pateiktų pasiūlymų skaičius ir
turinys.
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Jaunimo dalyvavimas
jaunimo politikos
įgyvendinime per
jaunimo reikalų tarybą

Savivaldybėje
veikianti
regioninė
jaunimo
organizacijų taryba ir jos kompetencija.
Jaunimo organizacijų, įeinančių į savivaldybėje
veikiančios regioninės jaunimo organizacijų tarybos
sudėtį, skaičius.
Jaunimo atstovų skaičius savivaldybės jaunimo
reikalų taryboje.

Indikatorius nr. 3. Parama jaunimui

Tema
3.1. Finansinė
parama

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai
Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
finansavimo
efektyvumas

Neformalių grupių
finansavimas

Finansavimo atitikimas
realiems jaunimo
poreikiams

Jaunimo veiklos
finansavimas iš verslo
sektoriaus

Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų administravimo
išlaidoms padengti skiriamos lėšos (skirstymo
kriterijai, skiriamos sumos, finansuotų organizacijų
skaičius ir kt.)
Jaunimui palankių erdvių (centrų) prieţiūra,
steigimas, išlaikymas ir veiklų finansavimas.
Lėšų skyrimas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms ilgalaikiam turtui įsigyti arba
remontuoti (renovuoti)
organizacijų patalpas
(remontuotų (renovuotų) savivaldybės lėšomis
patalpų skaičius. Įsigytos įrangos ir ilgalaikio turto
savivaldybės lėšomis skaičius ir įvairovė).
Finansavimą iš kitų šaltinių gaunančių projektų
(programų) kofinansavimas.
Galimybė neformalioms grupėms dalyvauti
savivaldybės įstaigų skelbiamuose projektų
finansavimo konkursuose.
Neformalių jaunimo grupių finansuotų projektų
skaičius ir jiems skiriamos lėšos iš savivaldybės
biudţeto.
Finansuojamų veiklų įvairovė ir prioritetai, jų
atitiktis vietos jaunimo poreikiams.
Finansinės paramos prieinamumas ir adekvatumas
jaunimo poreikiams (lėšų poreikio ir skiriamų lėšų
santykis).
Finansinės paramos skyrimo kriterijų adekvatumas
ir procedūros.
Finansuojamos veiklos įvairovė, atsiţvelgiant į
jaunimo interesus, poreikį.
Finansavimas iš verslo sektoriaus.
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3.2. Materialinė
parama

Jaunimo veiklai skirtos
savivaldybės patalpos

Jaunimo veiklai skirtas
ilgalaikis turtas

Kita materialinė
parama
3.3. Kitokia
parama

Parama vystant
partnerystę ir
bendradarbiavimą

Savivaldybės pagalba
jaunimo ir jaunimo
organizacijoms
organizuojant renginius
Savivaldybės
priemonės skirtos
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiųjų
kvalifikacijos kėlimui

Skatinimas uţ
nuopelnus jaunimo

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
kurioms savivaldybės institucijų teisės aktais yra
skirtos patalpos buveinei, skaičius.
Patalpų būklė, jų atitiktis organizacijų poreikiams.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
kurioms neatlygintinai leista naudotis savivaldybei
priklausančiomis patalpomis, biuro įranga ir kitu
ilgalaikiu turtu, skaičius. Turto skaičius ir vertė.
Savivaldybės perduoto ilgalaikio turto jaunimo ir su
jaunimu dirbančioms įstaigoms ir organizacijoms
skaičius ir vertė.
Valstybės perduoto ilgalaikio turto jaunimo ir su
jaunimu dirbančioms organizacijoms skaičius ir
vertė.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
kurioms neatlygintinai leista naudotis savivaldybei
priklausančiomis patalpomis, biuro įranga ir kitu
ilgalaikiu turtu, skaičius. Turto skaičius ir vertė.
Uţsienio šalių fondų ir labdaros - paramos fondų
skirta materialinė parama.
Verslo sektoriaus skiriama parama.
Projektų, kuriuose savivaldybės institucijos ir
įstaigos yra jaunimo organizacijų partnerėmis,
skaičius. Partnerių vaidmuo ir įsipareigojimai.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
kurioms savivaldybės institucijos bei įstaigos
padėjo
sukurti
tarptautinius
ryšius
ir
bendradarbiavimą, skaičius.
Jaunimo atstovų, įtrauktų į savivaldybės
tarptautines delegacijas, skaičius.
Aktualių renginių, organizuotų savivaldybės
lėšomis jaunimo ir su jaunimu dirbančioms
organizacijoms, skaičius.
Lėšos, skirtos jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų aktualiems renginiams organizuoti.
Renginių dalyvių skaičius.
Savivaldybės vykdytų priemonių, skirtų jaunimo ir
su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir
specialistų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai
tobulinti, skaičius.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
specialistų, dirbančių su jaunimu, dalyvavusių
kvalifikacijos kėlimo programose bei priemonėse,
skaičius.
Savivaldybės institucijų bei įstaigų, paskatintų uţ
nuopelnus jaunimo veiklai ir politikai, asmenų
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veiklai

skaičius. Skatinimo uţ nuopelnus jaunimo veiklai ir
jaunimo politikai būdai.

Rėmimas uţ paslaugas
apmokant savivaldybės
lėšomis

Jaunimo organizacijų, kurioms buvo kompensuotos
organizacijos registravimo ir kitokios išlaidos,
skaičius.
Lėšų suma iš savivaldybės biudţeto, skirta pirkti
paslaugoms, kuriomis naudojosi jaunimo ir su
jaunimu dirbančios organizacijos. Jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų skaičius, kurioms
savivaldybės lėšomis buvo nupirktos paslaugos.
Nupirktų paslaugų rūšys ir įvairovė.

Indikatorius nr. 4. Jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo mokymai ir konsultavimas

Tema
4.1. Jaunimo
mokymai ir
konsultavimas

4.2. Mokymų ir
konsultavimo
kokybė

4.3. Asmenys,
dirbantys su
jaunimu

Rodikliai

Galimi duomenų šaltiniai

Mokymų ir
konsultacijų atitikimas
jaunimo poreikiams

Mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai jaunimo
ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei specialistų
tarpe.
Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė ir
atitikimas poreikiams.
Mokymuose ir konsultacijose dalyvaujančių asmenų
dalis(nuošimtis) nuo viso jaunimo skaičiaus.
Mokymų medţiagos leidimas ir platinimas.
Asmenų, kuriems savivaldybės institucijos bei
įstaigos sudarė sąlygas dalyvauti nacionaliniuose
bei tarptautiniuose mokymuose ir kvalifikacijos
kėlimo programose, skaičius.
Mokymų ir jų metu įgytos kompetencijos
visuomenėje ir savivaldybės institucijose, įstaigose
įvertinimas bei pripaţinimas.
Sėkmingai įgyvendintų projektų bei programų,
kuriose buvo pritaikytos mokymų metu gautos
ţinios bei įgūdţiai, skaičius.
Mokymų rezultatų vertinimai, atlikti tarp mokymų
dalyvių ir vertinimų rezultatų įtaka mokymų
turiniui.
Asmenų, dirbančių su jaunimu, skaičius ir
pasiskirstymo tolygumas savivaldybės teritorijoje
Asmenų, dirbančių su jaunimu, pateikti pasiūlymai
savivaldybės tarybai ir tarybos komitetams,
savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančioms
institucijoms, įstaigoms bei pareigūnams
ir
dalyvavusių rengiant, įgyvendinant, stebint ir
vertinant
savivaldybės
planus,
programas,

Savivaldybės pagalba
siekiant pasinaudoti
nacionaline ir
tarptautine patirtimi
Mokymo ir
konsultacijų įtaka
jaunimo veiklos
kokybei

Asmenų dirbančių su
jaunimu kompetencija
ir atitikimas jaunimo
poreikiams
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priemones jaunimui, skaičius ir pateikti pasiūlymai.

Asmenų dirbančių su
jaunimu skatinimas

4.4. Jaunimo
neformalaus
ugdymo padėtis

Neformalaus ugdymo
metodų taikymo
efektyvumas

Finansuotų projektų, skirtų su jaunimu dirbantiems
asmenims bendradarbiavimui stiprinti, skaičius.
Savivaldybės institucijų bei įstaigų įgyvendinančių
jaunimo politiką pripaţintų ir paskatintų asmenų,
dirbančių su jaunimu, skaičius.
Asmenų, dirbančių su jaunimu, darbo sąlygos, jų
skatinimas, sąlygų sudarymas kompetencijos
kėlimui, įtraukimas į sprendimų priėmimą,
programų bei priemonių jaunimui ir jaunimo
grupėms, organizacijoms rengimą.
Jaunimo, kuriems buvo taikomi neformalaus
ugdymo metodai, teigiama nuomonė ir vertinimai.
Programų, priemonių bei projektų, uţtikrinančių,
asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo
srityje, apsikeitimą informacija ir patirtimi, skaičius
ir finansavimas savivaldybės lėšomis.

Indikatorius nr. 5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena

Tema

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai

5.1. Tyrimų
jaunimo
klausimais
vykdytojai

Tyrimų jaunimo
klausimais vykdytojai
ir bendradarbiavimas

5.2. Tyrimų
įvairovė, kokybė ir
naudingumas

Kiekybiniai tyrimai
savivaldybėje

Kokybiniai tyrimai
savivaldybėje

Jaunimo tyrimus savivaldybėje atliekančių
(galinčių atlikti) įmonių, įstaigų, organizacijų ir
privačių asmenų skaičius ir kvalifikacija.
Nacionalinės ir tarptautinės įmonės, įstaigos,
organizacijos, privatūs asmenys, atlikusios jaunimo
ar
atskirų
jo
grupių
tyrimus.
Tyrėjų
bendradarbiavimas.
Atliktų jaunimo ar atskirų jo grupių apklausų
skaičius savivaldybėje.
Bendrųjų jaunimo padėties tyrimų reguliarumas.
Tyrimų metu taikyti informacijos ir duomenų
rinkimo metodai, jų atitikimas patvirtintoms
duomenų rinkimo metodikoms.
Savivaldybėje vykdytų kokybinių (giluminių)
tyrimų skaičius.
Atliktų jaunimo padėties analizių atskirose jaunimo
politikos srityse skaičius ir reguliarumas.
Tyrimų metu taikyti informacijos ir duomenų
rinkimo metodai, jų atitikimas patvirtintoms
duomenų rinkimo metodikoms.
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5.3. Duomenys
apie jaunimą

5.4. Tyrimų
rezultatų ir kitų
duomenų
panaudojimas

Dalyvavimas
nacionaliniuose ir
tarptautiniuose
tyrimuose
Turimi duomenys apie
jaunimą

Savivaldybėje vykdytų nacionalinių ir tarptautinių
jaunimo ar atskirų jo grupių tyrimų temos,
klausimai ir rezultatai.

Jaunimo politikos ir jaunimo veiklos sričių, kuriose
yra renkami, kaupiami ir atnaujinami duomenys ir
informacija, skaičius.
Savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų bei asmenų susisteminti duomenys; jų
atnaujinimo ir papildymo reguliarumas, išsamumas.
Duomenų
Galimybė laisvai naudotis duomenimis jaunimui, su
prieinamumas ir
jaunimu dirbančioms institucijoms, įstaigoms,
bendradarbiavimas
organizacijoms bei asmenimis.
keičiantis jais
Institucijų, įstaigų, organizacijų skaičius, su
kuriomis bendradarbiaujama apsikeičiant, papildant,
atnaujinant informaciją duomenų bazėje
Rezultatų
Tyrimų
rezultatų
ir
duomenų
praktinis
panaudojimas rengiant panaudojimas rengiant savivaldybės planus,
planus ir programas
programas.
Nacionalinių ir tarptautinių programų, kurias
rengiant savivaldybė teikė savo duomenis apie
jaunimą, jaunimo veiklą ir politiką duomenys,
skaičius.
Rezultatų
Tyrimų rezultatų ir duomenų naudojimas jaunimo
panaudojimas vertinant politikos įgyvendinimo efektyvumui ir kokybei
įgyvendintas programas įvertinti.
Atvejų skaičius, kai tyrimų duomenys buvo
naudojami jaunimo veiklos ar jaunimo politikos
efektyvumui ir kokybei įvertinti.

Indikatorius nr. 6. Jaunimo informavimas

Tema
6.1. Jaunimo
informavimas apie
jaunimo politiką

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai
Jaunimo informavimo
efektyvumas

Dvipusės informacijos
sklaidos priemonių
efektyvumas

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų,
neformalių jaunimo grupių reguliariai gaunančių
informaciją apie savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais,
projektus, įvairias galimybes skaičius.
Jaunimo informavimo priemonių ir būdų skaičius
Jaunimo diskusijų kartu su savivaldos atstovais
skaičius įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo
temomis.
Jaunų ţmonių, dalyvavusių diskusijose įvairiomis
jaunimo politikos įgyvendinimo temomis, skaičius.
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6.2. Jaunimo
Jaunų ţmonių poţiūris į Jaunų ţmonių procentas, ţinantis jaunimo
veiklos ţinomumas jaunimo veiklą
organizacijas.
Jaunų ţmonių poţiūris į jaunimo organizacijas.
Jaunų ţmonių poţiūris į savanorišką jaunimo
veiklą.
Jaunų ţmonių poţiūris į neformalias jaunų ţmonių
grupes.
Jaunų ţmonių poţiūris į jaunimo iniciatyvas
Informacijos apie
Informacinės medţiagos, pristatančios jaunimo
jaunimo veiklą
veiklą, įvairovė.
efektyvumas
Informacinės medţiagos, pristatančios jaunimo
veiklą, tiraţai.
Informacinės medţiagos, pristatančios jaunimo
veiklą, platinimo vietos ir būdai
6.3. Jaunimo
Jaunimo komunikacijos Jaunimo interneto puslapių, portalų, elektroninių
leidiniai
efektyvumas
laikraščių,
naujienų
aplinkraščių,
skirtų
savivaldybės teritorijoje gyvenančiam jaunimui,
skaičius.
Jaunimo interneto puslapių, portalų, elektroninių
laikraščių,
naujienų
aplinkraščių,
skirtų
savivaldybės teritorijoje gyvenančiam jaunimui,
lankomumas, pasiekiamos auditorijos skaičius.
Jaunimo išleistų garso ir vaizdo leidinių, rubrikų,
įgyvendintų projektų šioje srityje, skaičius.
6.4. Erdvė
Jaunimo veiklos
Regioninės ir vietinės ţiniasklaidos priemonių
jaunimui vietinėje atspindys vietinėje
skaičius, kuriose yra jaunimo tematika.
ţiniasklaidoje
ţiniasklaidoje
Jaunimo tematikos periodiškumas.
Galimybės jaunimo ir jaunimo organizacijoms
nemokamai pristatyti savo vykdomą veiklą per
ţiniasklaidos priemones(pasinaudojusių skaičius per
metus)
Indikatorius nr. 7. Tarpţinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)

Tema
7.1.Jaunimo
politiką
integruojančios
struktūros

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai
Savivaldybės tarybos
(komitetų, komisijų)
posėdţiuose svarstyti
jaunimo klausimai

Savivaldybės
tarybos
(komitetų,
komisijų)
posėdţiuose svarstyti jaunimo klausimai, kiek ir
kokių sprendimų priimta atsiţvelgiant į jaunimo
reikalų tarybos siūlymus.
Jaunimo atstovų galimybės dalyvauti Savivaldybės
tarybos (komitetų, komisijų) posėdţiuose, kuomet
yra svarstomi jaunimui aktualūs klausimai ir
priimami sprendimai.
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Jaunimo reikalų
tarybos veikla

Administracijos
bendradarbiavimas

Duomenų bazė apie
jaunus ţmones ir su
jais dirbančias
institucijas, jiems
skiriamas
veiklas/paslaugas
7.2. Jaunimo
Jaunimo politikos
politikos
įtraukimas į
integravimas
strateginius
savivaldybės
savivaldybės
strateginiuose
dokumentus
dokumentuose ir
Tarpţinybiškumo
įvairių sričių
uţtikrinimas, įtraukiant
(kultūros, sporto,
partnerius į jaunimo
socialinių reikalų ir klausimų sprendimą
kt.) veiklų
programose,
planuose

7.3. Tarpţinybinių
ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo
tinklų praktinis
veikimas

Tarpţinybinių darbo
grupių veikla

Bendradarbiavimo
tinklai

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos
(posėdţių reguliarumas, svarstomų klausimų
įvairovė, tarybos narių dalyvavimo posėdţiuose
atsakomybė,
pateiktų
savivaldybės
tarybai
pasiūlymų skaičius ir kt.).
Savivaldybės
administracijos
skyrių
(departamentų) praktinis bendradarbiavimas (kiek
dalyvauti atskirų skyrių /departamentų veiklų
planavimuose, darbo grupėse, lėšų svarstymuose ir
kt.
Ar turima savivaldybėje vieninga duomenų bazė
apie jaunus ţmones ir su jais dirbančias institucijas,
jiems skiriamas veiklas/paslaugas.

Strategijų, programų, veiklos planų, kuriuose
išskiriama jaunimo tema, jaunimo politika, skaičius.
Strategijose,
programose,
veiklos
planuose
nagrinėjamų problemų, temų, sričių klausimų
jaunimo politikoje įvairovė.
Programų, planų bei priemonių jaunimo politikos
srityje,
kurias
įgyvendinti
uţtikrinamas
tarpţinybinio bei tarpsektorinio bendravimo ir
bendradarbiavimo principai, skaičius.
Į programų, planų ir priemonių įgyvendinimą
įtrauktų institucijų, įstaigų, kurių kompetencijai
priskirti jaunimo klausimai, jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų skaičius.
Į programų, planų bei priemonių įgyvendinimą
įtrauktų privataus verslo, ţiniasklaidos atstovų
skaičius.
Savivaldybės institucijų bei įstaigų, atsakingų uţ
jaunimo
politikos
įgyvendinimą
partnerių
regioniniame, nacionaliniame bei tarptautiniame
lygmenyse, skaičius, įtrauktų į savivaldybės
programų, planų bei priemonių jaunimo politikos
srityse įgyvendinimą skaičius
Darbo grupių ir komisijų jaunimo politikos srityse,
sukurtų remiantis tarpţinybinio ir tarpsektorinio
bendradarbiavimo principais, skaičius.
Privataus verslo, ţiniasklaidos, nevyriausybinių
organizacijų sektoriaus įtraukimo
uţtikrinimas
darbo grupėse ir komisijose.
Bendradarbiavimo tinklų, sukurtų tarpsektorinio
bendravimo principais, skaičius.
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7.4. Savivaldybės
įgyvendinamų
programų bei
priemonių
atitikimas
nacionalinės
jaunimo politikos
prioritetams

Savivaldybės
dalyvavimas
nacionalinių programų
ir priemonių
įgyvendinime

Nacionalinių ir
tarptautinių programų
galimybių
panaudojimas jaunimo
politikos
įgyvendinimui

Bendradarbiavimo tinklų, sukurtų tarpţinybinio ir
tarpsektorinio bendravimo principais įvairovė,
veiklos rezultatai ir jų vertinimai.
Įstaigų
ir
organizacijų
tarpusavio
bendradarbiavimas
įvairiuose
lygmenyse
organizuojant
inovatyvias
veiklas,
vykdant
inovatyvius projektus.
Savivaldybės
įgyvendinamų
programų
bei
priemonių įvairiose jaunimo politikos srityse
prioritetai ir jų atitiktis valstybinės jaunimo
politikos prioritetams.
Valstybės institucijų bei įstaigų įgyvendinamų
programų bei priemonių įvairiose jaunimo politikos
srityse atitiktis savivaldybės jaunimo politikos
aktualijoms ir prioritetams.
Praktiškai išnaudotų nacionalinių ir tarptautinių
programų atveriamų galimybių, siekiant spręsti
aktualius savivaldybės jaunimo politikos klausimus,
skaičius.
Praktiškai išnaudotų galimybių atvejai ir jų įtaka
savivaldybės jaunimo politikai įgyvendinti

Indikatorius nr. 8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant jaunimo politiką
savivaldybėje

Tema
8.1. Jaunimo
politikos
įgyvendinimo
vertinimas

8.2. Inovacijų
taikymas ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai

Jaunimo politikos įvertinimo ir geros praktikos
sklaidos įvairiuose lygmenyse būdai, kuriuos taiko
savivaldybė. Vertinimo periodiškumas, vertinime
dalyvaujančios institucijos, kriterijai ir kt.
Organizacijų veiklos
Savivaldybėje veikiančių jaunimo ir su jaunimu
vertinimas/įsivertinimas dirbančių
organizacijų
veiklos
kokybės
vertinimas/įsivertinimas: periodiškumas, kriterijai,
vertinimo būdai, principai ir kt.
Inovacijos ir pokyčių
Inovacijų jaunimo politikoje diegimo įvairovė,
valdymas
rezultatai ir esminiai pasiekimai.
Pokyčių jaunimo politikoje valdymas ir jo
rezultatai.
Jaunimo politikos
vertinimai

Indikatorius nr. 9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas
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Tema

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai

9.1.
Bendradarbiavimas
su kitų šalimis
jaunimo politikos
įgyvendinimo
klausimais

Institucinis
bendradarbiavimas su
uţsienio partneriais
jaunimo politikos
srityje

Jaunimo dalyvavimas
tarptautinėje veikloje

Tarptautinio bendradarbiavimo protokolų jaunimo
politikos srityje skaičius.
Uţsienio šalių jaunimo politiką formuojančių
įgyvendinančių
savivaldybės
institucijų,
su
kuriomis bendradarbiaujama jaunimo politikos
srityje, skaičius.
Priemonių
bei
renginių,
įgyvendinamų
bendradarbiaujant su uţsienio šalių savivaldybių
jaunimo
politiką
formuojančiomis
bei
įgyvendinančiomis institucijomis, skaičius.
Savivaldybės jaunimo politiką formuojančių bei
įgyvendinančių atstovų, dalyvavusių tarptautiniuose
renginiuose, skaičius
Uţsienio šalių gerosios praktikos pritaikymas
formuojant bei sėkmingai įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Tarptautinių jaunimo projektų skaičius
Jaunimo, dalyvaujančio tarptautiniuose projektuose,
skaičius.
Uţsienio šalių gerosios praktikos pritaikymas
formuojant bei sėkmingai įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje

VERTINIMO SKALĖ
Siekiant tyrimą padaryti konkretesnį, suvienodinti vertintojų grupės suvokimą apie situaciją ir jos
vertinimą, bei sukurti atspirties taškus būsimiems tyrimams temų ir rodiklių vertinimai transformuojami
į balus, neapsiribojant tik jausminiu vertinimu. Vertintojų grupė supaţindinama su vertinimo balų skale,
vertinimo reikšmės ir darytinų išvadų:

1

2

3

4

5

blogai

silpnai

vidutiniškai

gerai

labai gerai

Vyrauja
trūkumai.
Stipriųjų savybių
nėra arba jos yra
neţymios

Trūkumų yra
daugiau nei
stipriųjų savybių

Stipriųjų savybių ir Stipriųjų savybių
trūkumų yra
yra daugiau nei
apytikriai po
trūkumų
lygiai
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Vyrauja
stipriosios
savybės.
Trūkumų nėra
arba jie yra

neţymūs
Būtina imtis
radikalių
pokyčių, tam
priimant
atitinkamus
sprendimus
savivaldybės
taryboje ir
administracijoje.
Reikalinga skubi
departamento bei
kitų valstybės
įstaigų bei
institucijų,
įgyvendinančių
jaunimo politiką,
pagalba

Keistina. Verta
organizuoti
diskusijas
savivaldybės
jaunimo reikalų
taryboje dėl
sprendimų, būtinų
padėčiai gerinti,
priėmimo,
įtraukiant į jas
departamento,
prireikus ir kitų
jaunimo politiką
įgyvendinančių
institucijų
atstovus

Tinkama, bet
būtina tobulinti,
stiprinti ir/ar
plėtoti atskiras
sritis, aptarti padėtį
su socialiniais
partneriais
savivaldybėje,
ieškant efektyvių
sprendimų,
stiprinančių
silpnąsias puses

Verta paskleisti
patirtį
savivaldybės
lygmenyje, kad
būtų ieškoma
būdų, kaip toliau
gerinti jaunimo
politikos kokybę
savivaldybėje

Verta paskleisti
kaip gerąją
praktiką
regioniniame,
nacionaliniame,
tarptautiniame
lygmenyse

VERTINIMO PROCESAS IR PROCEDŪROS
1. Suderinama su koordinatoriumi dėl vertinimo laiko, vertintojų grupės sudarymo ir patvirtinimo
savivaldybėje, reikiamų iš anksto atsiųsti dokumentų (prašoma atsiųsti visą turimą informaciją
pagal vertinimo metodikos skiltį „Galimi informacijos šaltiniai“);
2. Vertinimo data suderinama su Departamentu, galutinai patvirtinamas vertinimo laikas;
3. Vertintojų grupės posėdyje pristatoma vertinimo lentelė, skirta individualiai kiekvienam
vertintojui. Vertintojų grupei pristatomos vertinimo procedūros;
4. Vertinimas vyksta savianalizės principu, vertinant situacija kiekvienam rodikliui atskirai;
5. Aptarus kiekvieno rodiklio vertinimą jis įvertinamas balu individualiai ir visų bendrai. Bendrasis
vertinimas rašomas į galutinę ataskaitą, o apibendrinti komentarai į galutinį vertinimo aprašą;
6. Įvertinus visus vienos temos rodiklius, balu įvertinama tema;
7. Po vertinimo analizuojami pirminiai ir antriniai duomenų šaltiniai siekiant papildyti tyrimo
duomenis faktine informacija.
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VERTINTOJŲ GRUPĖ
Vertintojų grupė buvo sudaryta Lazdijai rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos
7 d. įsakymu dėl darbo grupės sudarymo. Vertintojų grupę sudarė:
1. Nijolė Lepeškienė – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto
pirmininkė, Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė;
2. Indrė Jarmalienė – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus
jaunimo reikalų koordinatorė;
3. Jūratė Jasiulevičienė – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyr. specialistė;
4. Nerijus Sukackas – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vyr. specialistas;
5. Naida Jurkevičienė – Lazdijų rajono savivaldybės Šventeţerio vidurinės mokyklos Verstaminų
pagrindinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
6. Jolita Krokininkaitė – Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo
skyriaus vyresnioji bibliotekininkė darbui su jaunimu;
7. Darius Skusevičius – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos deleguotas išorės ekspertas (viešosios įstaigos „Savivaldos plėtros institutas“
direktorius);
8. Marius Skarupskas – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos deleguotas išorės ekspertas (viešosios įstaigos „Savivaldos plėtros institutas“
direktoriaus pavaduotojas).
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DETALŪS JAUNIMO POLITIKOS VERTINIMO APRAŠAI

TEMA

BV

Rodikliai

V

Pastabos

1. Jaunimo politikos formavimas bei įgyvendinimas
1.1. Teisės aktai,
reglamentuojantys
jaunimo politikos
formavimą bei
įgyvendinimą

4

Savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtinta
savivaldybės jaunimo
politikos koncepcija

3

Jaunimo reikalų tarybos
veiklos
reglamentavimas

4

Savivaldybės tarybos
sprendimai dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo
(programos,

4

Lazdijų rajono savivaldybės Taryba 2005 m. spalio 11 d. sprendimu
Nr.5TS-942 patvirtino Lazdijų rajono jaunimo politikos koncepciją.
Dokumentas nustato jaunimo politikos įgyvendinimo Lazdijų rajono
savivaldybėje principus, jaunimo politikos įgyvendinimo sritis, jaunimo
politikos įgyvendinimo organizavimą ir valdymą. Dokumente perkeltos
pagrindinės Jaunimo politikos pagrindų įstatyme įtvirtintos nuostatos.
Vertintojų grupės teigimu koncepcija nelabai vertinga ir nelabai
naudojama, turinys yra formalus.
Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2010 m. geguţės 20 d. priėmė
sprendimą Nr. 5TS-1172 Dėl Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos patvirtinimo. Sprendime patvirtinama ir pariteto principu
sudaroma jaunimo reikalų taryba iš 12 asmenų, į kurią įtraukti 6 jaunimo
organizacijos "Lazdijų rajono kaimo jaunimo asociacijos" atstovai, keturi
administracijos darbuotojai, tarp jų Šventeţerio vidurinės mokyklos
Verstaminų pagrindinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Komisijai
pirmininkauja Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir
sporto komiteto pirmininkė. Taip pat taryboje yra Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato, Lazdijų rajono policijos komisariato
Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė.
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. geguţės 20 d. sprendimu
Nr.5TS-1172 patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos nuostatai.
Lazdijų rajono biudţete yra numatyta atskira eilutė jaunimo projektų
finansavimui ir NVO rėmimui. Savivaldybė ir jos institucijos leidţia
teisės aktus, uţtikrinančius jaunimo politikos įgyvendinimą.
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1.2. Planavimo
dokumentai

1.3. Savivaldybės
institucijos,
įstaigos ir
valstybės
tarnautojai,
atsakingi uţ
jaunimo politikos
įgyvendinimą

2

4

finansavimas)
Savivaldybės jaunimo
politikos strategija

1

Atskiros jaunimo politikos strategijos nėra.

Patvirtintos
savivaldybės jaunimo
politikos įgyvendinimo
programos

2

Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos veiklos
planas

2

Savivaldybės jaunimo
reikalų taryba

3

Savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius
arba jaunimo reikalų

4

2008 -2009 m. buvo paruoštos Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo
politikos įgyvendinimo programos, tačiau jos nebuvo patvirtintos. Pasak
vertintojų grupės, administracijos direktorius teigimu rajone egzistuoja
14 programų ir naujos jaunimo politikos įgyvendinimo programos
nereikia. Veikla vykdoma pagal jau paruoštas programas. Programų
aprašo tyrinys apima pagrindines jaunimo politikos sritis ir yra paruoštas
nuosekliai ir išsamiai.
2008 metais buvo patvirtintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
veiklos planas, tačiau 2009 metais planas nebuvo paruoštas ir
patvirtintas. Pasak vertintojų grupės, tik 2010 m. geguţės 20 d. sudaryta
nauja JRT nespėjo patvirtinti veiklos plano, tačiau gaires aptarė.
Šiuo metu veikianti JRT sudaryta pariteto principu iš 12 asmenų, į kurią
įtraukti 6 jaunimo organizacijos "Lazdijų rajono kaimo jaunimo
asociacijos" atstovai. Keturi administracijos darbuotojai, tarp jų
Šventeţerio vidurinės mokyklos Verstaminų pagrindinio ugdymo
skyriaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja. Komisijai pirmininkauja Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.
Taip pat taryboje yra Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato,
Lazdijų rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus
prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė.
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. geguţės 20 d. sprendimu
Nr.5TS-1172 patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos nuostatai. JRT tarybos posėdţiai vyksta nereguliariai.
Daţniausiai nagrinėjami einamieji klausimai, strateginių klausimų JRT
nesprendţia. Darbas vyksta sinusoidės principu, nes tik pradėję dirbti
JRT nariai sunkiai prisitaiko prie veiklos specifikos.
JRK dirba vaiko teisių apsaugos skyriuje, jam nėra priskirta papildomų
funkcijų. JRK nėra valstybės tarnautojas. Formalių pasiūlymų tiesiogiai
nuo JRK nėra teikta. Siūlymai teikiami per JRT tam, kad jie būtų
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svaresni. Metų bėgyje nebuvo įsakymų dėl JRK skatinimo. 2009 m. buvo
parengtas JRK veiklos planas.

skyrius

Jaunimo centras (-ai),
kitos įstaigos

4

Lazdijų miesto jaunimas savo laisvalaikį po pamokų ar kitu metu leidţia
Lazdijų viešosios bibliotekos patalpose įsikūrusiame Jaunimo centre.
Jaunieji lankytojai čia ne tik naudojasi internetu, skaito naujausius
ţurnalus, bendrauja su draugais, bet ir organizuoja įvairius renginius. Per
metus centre įvyko 16 popiečių ir vakaronių, 5 pokalbiai - diskusijos su
specialistais, 12 parodų, 3 koncertai. Jaunimas čia renkasi ţiūrėti kino
filmus, norintys ir patys kuria filmukus , aktyviai prisijungia prie
valstybinių švenčių paminėjimo, įvairių respublikinių akcijų
organizavimo. Daugiausia jaunimo dėmesio sulaukia pačių ar
bendraamţių organizuoti susitikimai, vakarai, koncertai, konkursai. Per
2009 m. Jaunimo centre apsilankė daugiau nei 3000 jaunų ţmonių.
Vieno didesnių rajono miestelių – Seirijų – krašto jaunimas laisvalaikį
leidţia bendruomenės socialinių paslaugų centro „Šilas“ patalpose, kur
veikia Jaunimo centras. Jaunimas čia sportuoja, bendrauja, noriai
dalyvauja organizuojamose popietėse ir patys jas organizuoja.
Krosnos miestelio jaunimas du kartus per savaitę renkasi puikiai
įrengtame bendruomenės socialinių paslaugų centre „Sūrava“ kur aptaria
naujas iniciatyvas, diskutuoja, projektuoja veiklas. Keletas jaunuolių
spėjo atlikti ir bendruomenei naudingų darbų, vienas iš jų – sniego
valymas nuo pėsčiųjų takų.
Pastaruoju metu aktyviai savo ir bendruomenių labui pradeda veikti
jaunimas kaimuose. Kučiūnų bendruomenės Miškinių kaimo jaunimas su
bendruomene buvusios pradinės mokyklos pastate kuria Jaunimo centrą.
Vakarais čia renkasi daug vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų, bendraujama,
klausomasi muzikos, ţaidţiama kortomis, ruošiamasi šventėms,
savaitgaliais organizuojami šokiai.
Noragėlių seniūnijos Krikštonių kaimo jaunimas renkasi į bendruomenės
namus, kur jie turi įsirengę treniruoklių salę bei patalpas kitoms veikloms
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vykdyti. Savaitgaliais čia renkasi ir studentai. Bendruomenės atstovai
kartu su jaunimu rengia daug sportinių ir kitų renginių bei švenčių.
2. Jaunimo dalyvavimas
2.1. Jaunimo
dalyvavimas
savivaldoje pagal
gyvenamąją
teritoriją

3

2.2. Jaunimo
dalyvavimas su
jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje

2.3. Jaunimo
veikla

2

Rajone egzistuoja 31 bendruomenė, pusėje bendruomenių yra
suformuotos valdybos. Jauni ţmonės įsitraukia į veiklą: 22 jauni ţmonės
yra bendruomenių valdybose, apie 300 dalyvauja jų veikloje. Viso rajone
yra 5629 jauni ţmonės, tai 23 proc. rajono gyventojų (2010.01.01
duomenimis).
Pasiūlymai teikiami labai retai, tačiau yra pavieniai iniciatyvaus jaunimo
ţidiniai, kurie gali būti kaip pavyzdys visam rajonui.

Jaunimo dalyvavimas
bendruomenių veikloje

3

Jaunimo pateiktų
pasiūlymų ir iniciatyvų
efektyvumas
Su jaunimu dirbančių
organizacijų veikla, jos
atitikimas jaunimo
poreikiams

2

4

Savivaldybės teritorijoje yra registruota apie 60 su jaunimu dirbančių
organizacijų. Didţiausia jų dalis dirba su sportu ir menu. Pasak vertintojų
grupės, jaunimo darbuotojai turi nepakankamai kompetencijų.

Jaunimo dalyvavimas
su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje

3

Jaunimo organizacijų
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

2

Jaunimo veikla priklauso nuo parapijoje esančio klebono, Carito ir
tikybos mokytojo. Vertintojų grupė sunkiai galėjo įvardinti jaunimo
skaičių, kuris yra religinių bendruomenių nariais, tačiau pabrėţė, kad
religinės bendruomenės veikia visose seniūnijose ir pritraukia tam tikrą
dalį jaunimo.
Pasak vertintojų grupės rajone registruota 12 jaunimo organizacijų,
tačiau įvertinus pateiktą organizacijų sąrašą, kaip jaunimo organizacijas
galima išskirti 5 organizacijas: Jaunųjų miško bičiulių klubas "Kadagys",
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Lazdijų skyrius, Sveikos
gyvensenos klubas “Mens sana in corpore sano” , Lazdijų rajono kaimo
jaunimo asociacija ir Seirijų skautai. Visos organizacijos vykdo veiklą,
tačiau didesnių iniciatyvų nesulaukiama. Organizacijos veikia klubo
principu, uţdaros ir sunkiai įsileidţia naujus ţmones. Jaunimo
organizacijų spektras yra skurdus, jaučiamas didelis iniciatyvų trūkumas.
Labiausiai trūksta veiklos jaunimui 24 - 29 metų amţiaus.
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2.4. Jaunimo
savivalda
formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigose,
vaikų globos
namuose

2.5. Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

2

2

Neformalių grupių
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

2

Informacija apie neformalias grupes nėra kaupiama. Rajone egzistuoja
pavienės neformalios iniciatyvos, kurios daţniausiai susijusios su šokiais.
Miškinių kaimo jaunimo bendruomenė, suburta mokytojo, yra gavusi
finansavimą iš JTBA. Rajone yra nepalanki terpė egzistuoti
subkultūroms. Subkultūros uţuomazgų būta, tačiau jos greitai išnyko.
Didesnių jaunimo organizuotų projektų vertintojų grupė išskirti negalėjo,
tačiau pabrėţė, kad yra neţymios pavienės iniciatyvos organizuojant
akcijas gatvėse ir sporto šventes. Rajone vangiai rodo iniciatyvas.
Iniciatyvumui atsiradus, jis būtų palaikomas ir skatinamas iš valdţios
struktūrų.
Rajone veikia 2 gimnazijos, 3 vidurinės ir 5 pagrindinės mokyklos.
Deklaruojama, kad visose yra mokinių tarybos, išrinkti prezidentai.
Lazdijų rajonas turi atstovą Lietuvos mokinių parlamente. Nepaisant to,
mokinių tarybos skundţiasi, kad jų sprendimai yra ignoruojami. Lazdijų
gimnazijos mokinių taryba kėlė klausimus dėl valgyklos veiklos. Pasak
vertintojų grupės, geriausiai dirba Veisiejų verslo ir technologijų
profesinės mokyklos mokinių parlamentas, kuris su mokyklos
administracija veikia partnerystės principu.
JRK organizuoja mokyklų tarybų prezidentų suvaţiavimus rajono
lygmeniu, kuomet vyksta keitimasis patirtimi, pasakojama apie
vykdomas ir planuojamas vykdyti veiklas, kaičiamasi idėjomis. Kitokia
šviečiamoji veikla nevykta.

Jaunimo aktyvumas
įgyvendinat ir
dalyvaujant jaunimo
veikloje

2

Jaunimo dalyvavimas
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
veikloje

3

Mokinių ir studentų
savivaldos stiprinimas
ir veiklos efektyvinimas

1

Jaunimo dalyvavimas
globos įstaigų veikloje

-

Globos įstaigų rajone nėra

Jaunimo ir jaunimo
organizacijų
dalyvavimas jaunimo
politikos formavime

2

Jaunimo dalyvavimas
jaunimo politikos

3

Savivaldybės teritorijoje nėra veikiančių jaunimo organizacijų sąjungų.
Kartais pavienės jaunimo organizacijos teikia siūlymus. JRT
išplėstiniame posėdyje buvo svarstytas klausimas apie jaunimo centro
steigimą ir galimas jo veiklos sritis. Deklaruojama, kad visi su jaunimu
susiję klausimai yra svarstomi viešai, tačiau jaunimas jų sprendime
nedalyvauja.
Savivaldybėje nėra veikiančios regioninės jaunimo organizacijų tarybos.
JRT yra šeši jaunimo atstovai ir jie visi priklauso tai pačiai organizacijai.
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įgyvendinime per
jaunimo reikalų tarybą
3. Parama jaunimui
3.1. Finansinė
parama

3.2. Materialinė
parama

3.3. Kitokia

3

4

3

Finansavimas jaunimo projektams yra labai sumaţėjęs. Jaunimo politikos
įgyvendinimo programai 2009 m. skirta 6650 litų. Jaunimo projektams
2010 m. skirta - 4840 litų. Pasak vertintojų grupės daţniausiai
finansuojama tik dalis projekto įgyvendinimui reikalingų išlaidų., Pvz. iš
prašomu 2000 litų organizacija daţnai gauna ne daugiau nei 500 litų.
Teigiama, kad atsiradus didelio projekto iniciatyvai, finansavimas jam
taip pat būtų surastas. Jaunimo politikos įgyvendinimui skiriami 6000
litų, kurie panaudojamai jaunimo vasaros stovyklos organizavimui.
Neformalioms grupėms nėra galimybės dalyvauti savivaldybės įstaigų
skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose.
2010 m. buvo pateikti penki projektai ir visi penki buvo finansuoti. Pasak
vertintojų grupės, vengiant politinių sprendimų, kiekvienas projektas
gavo dalinį finansavimą.. Poreikis jaunimo projektų finansavimui yra
kelis kartus didesnis, nei dabar skiriamos lėšos.
Finansavimą skirsto speciali administracijos direktoriaus įsakymu
sudaryta darbo grupė.
Vertintojų grupei ţinomi tik pavieniai rėmimai iš verslo sektoriaus.

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
finansavimo
efektyvumas

3

Neformalių grupių
finansavimas
Finansavimo atitikimas
realiems jaunimo
poreikiams

1

Jaunimo veiklos
finansavimas iš verslo
sektoriaus
Jaunimo veiklai skirtos
savivaldybės patalpos

2

Jaunimo veiklai skirtas
ilgalaikis turtas

4

Kita materialinė parama

3

Pavieniai rėmimai iš verslo sektoriaus.

Parama vystant

2

Lazdijų kaimo jaunimo asociacija kartu su savivaldybe ir biblioteka

4

5

Jaunimo organizacijoms nėra skirta patalpų, nes jaunimo organizacijos su
tokiais prašymais į savivaldybę nesukreipia. Uţdarant mokyklas ir
ikimokyklinio ugdymo įstaigas rajone yra nenaudojamų patalpų.
Jaunimas naudojasi bendruomenėms skirtomis patalpomis, renkasi
mokyklos patalpose ir prie parapijų.
Su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė yra skyrusi
kompiuterį. Ilgalaikį turtą organizacijos gali gauti iš Departamento.
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partnerystę ir
bendradarbiavimą

parama

Savivaldybės pagalba
jaunimo ir jaunimo
organizacijoms
organizuojant renginius

5

Savivaldybės
priemonės skirtos
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiųjų
kvalifikacijos kėlimui
Skatinimas uţ
nuopelnus jaunimo
veiklai

3

Rėmimas uţ paslaugas
apmokant savivaldybės
lėšomis

2

4

pateikė paraišką JTBA. Įgyvendinamas projektas "Veiklūs kaimynai",
kurio metu organizuojamoje stovykla dalyvauja jaunimas iš Latvijos ir
Lenkijos.
Vertintojų grupė išskyrė šią sritį kaip pavyzdinę ir teigia, kad kreipiantis
pas atitinkamus ţmones paramą galima gauti. Pasak vertintojų grupės
rajoninėje spaudoje būna pateikiama informacija apie tai, kas
atitinkamam projektui skyrė paramą, tad tai laikytina tinkama paskata
jaunimui kreiptis į savivaldybė pagalbos.
Savivaldybės vykdo priemones, skirtas jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovų ir specialistų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijai
tobulinti, tačiau vertintojų grupė sunkiai galėjo įvardinti iniciatyvų
skaičių. Organizuoti JRT efektyvumo mokymai, dirbantiems su jaunimu
skirta speciali mokymų dalis, susijusi su jaunimo sfera.
2008 m. buvo organizuotas jaunimo metų vakaras, kuriame buvo šešios
nominacijos. Meras uţ iniciatyvas teikia padėkas. Kompiuteriais
apdovanojami geriausiai išlaikiusieji egzaminus. Apdovanojami ir
pagerbiami geriausi jauni sportininkai. Olimpiadų laimėtojai veţami į
ekskursijas.
Jaunimo organizacijų nėra kompensuotos organizacijos registravimo ir
kitokios išlaidos. Kaţkiek paslaugų jaunimui apmoka savivaldybė, bet tai
yra reti atvejai.

4. Jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo mokymai ir konsultavimas
4.1. Jaunimo
mokymai ir
konsultavimas

4

Mokymų ir konsultacijų
atitikimas jaunimo
poreikiams

3

Kaip parodė jaunimo apklausa, mokymų jaunimas nori visomis temomis.
Vienos konkrečios ar temų grupės vertintojai negalėjo išskirti. Sausio
mėnesį buvo organizuojami mokymai su bendruomenės pagalba. Vyko
JTBA projektų rašymo mokymai, po kurių buvo laimėtas projektas, kurio
vertė 5000 eurų. Šiais metais centras neorganizavo jokių mokymų.
Lazdijuose jaunimas turi didesnes galimybes dalyvauti mokymuose,
tačiau kituose rajono miesteliuose (Veisiejai ir Seirijai) mokymai visiškai
nevyksta.
Metodinė medţiaga gaunama iš JRD ir JTBA, dalinama jaunimo centre,
susitikimuose su jaunimu, jaunimui uţsukus pas jaunimo koordinatorių.
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4.2. Mokymų ir
konsultavimo
kokybė
4.3. Asmenys,
dirbantys su
jaunimu

4.4. Jaunimo
neformalaus
ugdymo padėtis

4

3

4

Savivaldybės pagalba
siekiant pasinaudoti
nacionaline ir
tarptautine patirtimi
Mokymo ir konsultacijų
įtaka jaunimo veiklos
kokybei
Asmenų dirbančių su
jaunimu kompetencija
ir atitikimas jaunimo
poreikiams
Asmenų dirbančių su
jaunimu skatinimas

4

Administracija suteikia galimybes dalyvauti nacionaliniuose bei
tarptautiniuose mokymuose.

4

Konstatuojama, kad po kiekvienų mokymų jaunimas atkunta ir pradeda
veikti. Tiesioginės naudos išmatuoti negalima, tačiau nauda veiklumo
prasme jaučiama keletą mėnesių po mokymų.
Asmenims dirbantiems su jaunimu trūksta kompetencijų. Daugelyje
įstaigų vyrauja biurokratinis poţiūris. Paţymėtina, kad bibliotekininkai
jaunimą į veiklą įtraukia labai silpnai.

Neformalaus ugdymo
metodų taikymo
efektyvumas

4

3

3

Rajone nėra sukurta sistema ar iniciatyvos, skirtos skatinti asmenis
dirbančius su jaunimu. Kaip skatinimą galima traktuoti administracijos
direktoriaus ir mero padėkos raštus.
Vyksta gerosios patirties mainai.

5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena
5.1. Tyrimų
jaunimo
klausimais
vykdytojai

4

Tyrimų jaunimo
klausimais vykdytojai ir
bendradarbiavimas

4

2008 m. VšĮ Socialinių inovacijų institutas JRD uţsakymu atliko
Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse kokybės vertinimo tyrimą ir
Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių apklausą. 2009 m. VšĮ
Socialinių inovacijų institutas JRD uţsakymu atliko Jaunimo
informavimo apie jaunimo politiką tyrimą. Savivaldybės specialistai
2010 m. yra atlikę Jaunimo problemų, jas sprendţiančiųjų akimis, tyrimą
(Indrė Adomynienė), Jaunimo problematikos tyrimą (Nerijus Sukackas).
Tyrimus atlieka ir pats jaunimas, čia dideles pastangas deda mokinių
savivaldos, kurios yra atlikusios tyrimus apie smurtą ir patyčias
mokykloje.

5.2. Tyrimų
įvairovė, kokybė ir
naudingumas

4

Kiekybiniai tyrimai
savivaldybėje

5

Rajone nėra institucijos, kuri atlikinėtų tyrimus, tačiau 2010 m. metais
savivaldybės specialistai atliko du kiekybinius tyrimus.
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5.3. Duomenys
apie jaunimą

5.4. Tyrimų
rezultatų ir kitų
duomenų
panaudojimas

3

3

Kokybiniai tyrimai
savivaldybėje

4

Dalyvavimas
nacionaliniuose ir
tarptautiniuose
tyrimuose
Turimi duomenys apie
jaunimą

4

Duomenų
prieinamumas ir
bendradarbiavimas
keičiantis jais
Rezultatų panaudojimas
rengiant planus ir
programas

4

Rezultatų panaudojimas
vertinant įgyvendintas
programas

2

3

3

Vadovaujantis beveik identiška metodika šiuo metu atliekamas tęstinis
tyrimas vertinant jaunimo politikos plėtrą savivaldybėje. Prieš tai tyrimas
buvo atliktas 2008 m.
Savivaldybė aktyviai dalyvauja inicijuotuose nacionaliniuose tyrimuose.
Buvo viena iš dviejų savivaldybių 2008 m. atlikusi Jaunimo politikos
plėtros savivaldybės kokybės vertinimo tyrimą.
Duomenys yra kaupiami, tačiau nėra labai išsamūs ir aprėpiantys esmines
problemas. Duomenys nėra susisteminti.Neegzistuoja informacijos
rinkimo ir metodų sistema.
Jaunimas ir su jaunimu dirbančios institucijos, įstaigos, organizacijos gali
laisvai naudotis duomenimis, nes visi atlikti tyrimai yra patalpinti
savivaldybės internetiniame tinklapyje.
Tarpţinybinio bendradarbiavimo tinklo kūrimo metu atliktas tyrimas
buvo praktiškai panaudotas tolimesniame darbe. 2008 m. atlikto jaunimo
politikos plėtros savivaldybėse kokybės vertinimo tyrimo duomenys
buvo naudojami, ruošiant programas, įrodinėjant finansavimo
reikalingumą jaunimo sektoriui.
Nėra praktikos, kai nustatomi rodikliai ir sekamas jų pokytis
įgyvendinant kokią nors jaunimo politikos priemonę. Tai bandoma
išskaityti iš dabar atliekamų tyrimų ir ieškoti susikirtimo taškų.

6. Jaunimo informavimas
6.1. Jaunimo
informavimas apie
jaunimo politiką

6.2. Jaunimo

3

2

Jaunimo informavimo
efektyvumas

3

Savivaldybės svetainėje yra jaunimui skirta skiltis, socialiniame tinkle
Facebook yra jaunimo centro grupė, koordinatorius turi el.paštų duomenų
bazę, kuriais siunčia informaciją. Jaunimas nėra informuojamas apie JRT
posėdţius ir veiklą. Su reikiama informacija jaunimą bandoma pasiekti ir
per seniūnijas.

Dvipusės informacijos
sklaidos priemonių
efektyvumas
Jaunų ţmonių poţiūris į

3

Pristatant Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse kokybės vertinimo
tyrimą buvo vykstama į seniūnijas ir bendraujama su jaunimu.

2

Jaunimo poţiūris į jaunimo organizacijas yra skeptiškas, į savanorišką
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veiklos ţinomumas

jaunimo veiklą

Informacijos apie
jaunimo veiklą
efektyvumas

2

veiklą ţiūrima neigiamai. Jaunimas serga "sidabrinės lėkštutės"
sindromu, nes yra linkęs dalyvauti tik jau suorganizuotuose renginiuose,
pasinaudoti jau egzistuojančiu produktu.
Savivaldybės puslapyje yra jaunimo organizacijų sąrašas. Alternatyvos
gauti informaciją apie jaunimo veiklą rajone neegzistuoja.

6.3. Jaunimo
leidiniai

2

Jaunimo komunikacijos
efektyvumas

2

Vertintojų grupė, kaip sektiną pavyzdį, pristatė radijo stoties iniciatyvą
internete www.radiosokas.lt, tačiau šis puslapis tiriamuoju momentu
neveikė. Iš jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų tik sporto
klubas "Sakalas" ir Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka turi
internetinius tinklapius.

6.4. Erdvė
jaunimui vietinėje
ţiniasklaidoje

3

Jaunimo veiklos
atspindys vietinėje
ţiniasklaidoje

3

Apskrities laikraštis "Dainavos ţodis" turi puslapį skirtą jaunimui. Pasak
vertintojų grupės, jeigu jaunimas turi ką pasakyti, į spaudą pakliūti nėra
sudėtinga.Dėmesys atkreiptinas į tai, kad jaunimas nelabai moka viešinti
savo veiklas.
Remiantis jaunimo informavimo tyrimo duomenimis (2009 m.), vietos
spaudoje jaunimo veikla atspindėta taip: Dzūkų ţinios - 10 pranešimų
susijusių su jaunimu 20 laikraščių, Lazdijų reklama - 46 pranešimai 41
numeryje, Lazdijų ţvaigţdė - 6 pranešimai 32 numeriuose.

7. Tarpţinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)
7.1.Jaunimo
politiką
integruojančios
struktūros

3

Savivaldybės tarybos
(komitetų, komisijų)
posėdţiuose svarstyti
jaunimo klausimai

3

Jaunimo reikalų tarybos
veikla

3

Švietimo ir sporto komitetas dalyvavo svarstant biudţeto lėšas skiriamas
jaunimui. Klausimai susiję su jaunimu yra retai svarstomi ir nėra
išskiriami iš bendro svarstomų klausimų konteksto. JRT vykdo atvirus
posėdţius, jaunimas turi teorinę galimybę juose dalyvauti,tačiau
praktiškai taip nevyksta.
JRT tarybos posėdţiai vyksta nereguliariai. Daţniausiai nagrinėjami
einamieji klausimai, strateginių klausimų JRT nesprendţia. Darbas
vyksta sinusoidės principu, nes tik pradėję dirbti JRT nariai sunkiai
adaptuojasi prie darbo aplinkos.
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7.2. Jaunimo
politikos
integravimas
savivaldybės
strateginiuose
dokumentuose ir
įvairių sričių
(kultūros, sporto,
socialinių reikalų
ir kt.) veiklų
programose,
planuose
7.3. Tarpţinybinių
ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo
tinklų praktinis
veikimas

7.4. Savivaldybės

3

2

Administracijos
bendradarbiavimas

3

Duomenų bazė apie
jaunus ţmones ir su jais
dirbančias institucijas,
jiems skiriamas
veiklas/paslaugas
Jaunimo politikos
įtraukimas į strateginius
savivaldybės
dokumentus
Tarpţinybiškumo
uţtikrinimas, įtraukiant
partnerius į jaunimo
klausimų sprendimą

2

Praktiškai bendrų klausimų svarstymų nelabai būna. Kiekvienas
departamentas priţiūri savo srities ir savo darbo barus.
Bendradarbiavimas vyksta per darbo grupes. Direktorius visada
atsiţvelgia į JRK ir JRT siūlymus.
Duomenų bazės uţuomazgas galima rasti internetiniame e rajono
savivaldybės tinklapyje. JRK turi susikūręs duomenų bazę, kur galima
rasti duomenis apie jaunimo organizacijas, narių skaičių ir jų veiklą.

3

2005 - 2010 m. savivaldybės strategijoje buvo numatytas punktas apie
jaunimo centro atsiradimą. Šis punktas buvo įgyvendintas.

3

Rajone veikia visuomeninė taryba prie policijos komisariato, kurioje
dirba ir savivaldybės atstovai. Į programų, planų bei priemonių
įgyvendinimą nėra įtraukti privataus verslo, ţiniasklaidos atstovai.

Tarpţinybinių darbo
grupių veikla

2

Bendradarbiavimo
tinklai

2

JRK yra Lazdijų rajono savivaldybės švietimo tarybos narys, 2008 m.
vaikų socializacijos programų recenzentų grupės narys, Lazdijų rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos komisijos
narys, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos prevencinio darbo
koordinavimo grupės narys, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Vaiko globos (rūpybos) organizavimo komisijos sekretorius.
JRK projekte “Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
skatinimas, įgyvendinant integruotą jaunimo politiką” paskirtas atsakingu
uţ ryšių su vykdytoju (JRD prie SADM) palaikymą.
Bendradarbiavimo tinklų veikimo praktikos savivaldybėje nėra. Tinklai
veikia tik atskirose iniciatyvose

Savivaldybės

4

Savivaldybė yra viena iš 7 savivaldybių, pasirinktų pilotiniam
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įgyvendinamų
programų bei
priemonių
atitikimas
nacionalinės
jaunimo politikos
prioritetams

dalyvavimas
nacionalinių programų
ir priemonių
įgyvendinime
Nacionalinių ir
tarptautinių programų
galimybių
panaudojimas jaunimo
politikos įgyvendinimui

Departamento projektui, finansuojamam struktūrinių fondų lėšomis,
įgyvendinti.

4

Savivaldybė noriai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautinių
fondų finansuojamuose projektuose

8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant jaunimo politiką savivaldybėje
8.1. Jaunimo
politikos
įgyvendinimo
vertinimas

3

8.2. Inovacijų
taikymas ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

4

Jaunimo politikos
vertinimai

4

Organizacijų veiklos
vertinimas/įsivertinimas
Inovacijos ir pokyčių
valdymas

1
4

Vadovaujantis beveik identiška metodika 2008 ir 2010 metais atliktas
tęstinis tyrimas vertinant jaunimo politikos plėtrą savivaldybėje. Gerosios
praktikos sklaidos mechanizmų nėra sukurta.
Savivaldybėje neatliekami jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas.
Vertintojų grupė pastebi, kad rajonas dalyvauja inovacijų diegime, tačiau
trūksta paties rajono iniciatyvos.

9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas
9.1.
Bendradarbiavimas
su kitų šalimis
jaunimo politikos
įgyvendinimo
klausimais

2

Institucinis
bendradarbiavimas su
uţsienio partneriais
jaunimo politikos
srityje

2

Tarptautinio bendradarbiavimo protokolų jaunimo politikos srityje nėra
pasirašyta. JRT pirmininkė lankėsi Strasbūre su tikslu susipaţinti su
kultūros įstaigomis ir jaunimo centrais. JRK lankė jaunimo centrus
Europoje.

Jaunimo dalyvavimas
tarptautinėje veikloje

2

Pasinaudoję JTBA keli jaunuoliai išvaţiavo, šiaip egzistuoja pavienes
iniciatyvos.
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VERTINIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS
Vertinimo metu komisija bendru sutarimu skyrė balus kiekvienam jaunimo politikos rodikliui (nuo 1 iki
5; 0 buvo rašomas, jei tokio rodiklio išmatuoti buvo neįmanoma). Ţemiau pateikiama bendra rodiklių
vidurkių suvestinė, atspindinti jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimą konkrečioje
savivaldybėje. Toliau grafikais detalizuojamas kiekvienos metodikos dalies vertinimas, atspindint
silpnąsias ir stipriąsias jaunimo politikos įgyvendinimo puses bei pateikiant praktines rekomendacijas
situacijos gerinimui. Detalūs kiekvieno vertinimo kriterijaus aprašai pateikti aukščiau esančioje
dokumento dalyje.

Bendra vertinimo suvestinė
5
4

3
2

3. Parama jaunimui

4. Jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo
mokymai ir konsultavimas

2,5

2,7

3,5

2,0
9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo
palaikymas

2. Jaunimo dalyvavimas

3,5

8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje

3,8

7. Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas
(jaunimo politikos integralumas)

3,3

6. Jaunimo informavimas

2,3

5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena

3,3
1. Jaunimo politikos formavimas bei
įgyvendinimas

1
0
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1. Jaunimo politikos formavimas bei
įgyvendinimas
5
4
3
2

Savivaldybės tarybos sprendimai
dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo (programos,…

Savivaldybės jaunimo politikos
strategija

2

3

4

4
Jaunimo centras (-ai), kitos
įstaigos

Jaunimo reikalų tarybos veiklos
reglamentavimas

2

Savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorius arba jaunimo
reikalų skyrius

1

Savivaldybės jaunimo reikalų
taryba

4

Savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos veiklos planas

4

Patvirtintos savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimo
programos

3
Savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintos savivaldybės
jaunimo politikos koncepcija

1
0

Vertinant jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą rajone reikėtų išskirti esminę problemą –
neegzistuoja planavimo dokumentų, susijusių su jaunimo politika. Nėra jaunimo politikos strategijos,
jaunimo politikos įgyvendinimo programos, JRK ir JRT veiklos plano. Tokia situacija neleidţia į
jaunimo veiklą ţiūrėti kryptingai ir matyti ją ilgalaikėje perspektyvoje. Rekomenduojama pasitvirtinti
JRK ir JRT veiklos planus, taip pat pasitvirtinti jau sukurtą jaunimo politikos įgyvendinimo programą.
Šiuo metu veikianti JRT, sudaryta pariteto principu iš 12 asmenų, į kurią deleguoti 6 jaunimo
organizacijos "Lazdijų rajono kaimo jaunimo asociacijos" atstovai. Deleguoti jaunimo atstovus turėtų
AS, jam neesant, visuotinė rajono jaunimo organizacijų konferencija. Rekomenduojama laikytis
demokratinio principo, deleguojant jaunimo atstovus į JRT.
JRK dirba (4 balai) vaiko teisių apsaugos skyriuje ir yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Paţymėtina, kad tinkamai veikiančioje sistemoje JRK yra pavaldus administracijos direktoriui, todėl
rekomenduojama keisti JRK pavaldumą.
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2. Jaunimo dalyvavimas
5
4
3
2

Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbančių organizacijų veikloje

Jaunimo organizacijų įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

3

1

0

2

3
Jaunimo dalyvavimas jaunimo politikos
įgyvendinime per jaunimo reikalų tarybą

Su jaunimu dirbančių organizacijų veikla,
jos atitikimas jaunimo poreikiams

2

Jaunimo ir jaunimo organizacijų
dalyvavimas jaunimo politikos formavime

Jaunimo pateiktų pasiūlymų ir iniciatyvų
efektyvumas

2

Jaunimo dalyvavimas globos įstaigų
veikloje

2

Mokinių ir studentų savivaldos stiprinimas
ir veiklos efektyvinimas

3

Jaunimo dalyvavimas formaliojo ir
neformaliojo švietimo veikloje

4

Jaunimo aktyvumas įgyvendinant ir
dalyvaujant jaunimo veikloje

2

Neformalių grupių įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

3
Jaunimo dalyvavimas bendruomenių
veikloje

1
0

Lazdijų rajono jaunimo politikos tyrime jaunimo dalyvavimo sfera vertinama beveik ţemiausiu balu
(2,3), ţemesnis vertinimas yra tik tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymo (2 balai).
Vertinant jaunimo dalyvavimą su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje, (3 balai) reiktų išskirti
jaunimo dalyvavimą religinėse bendruomenėse. Rajone jaunimas aktyviai dalyvauja religinių
bendruomenių veikloje, tačiau ši sritis nėra vertinama ir suprantama, kaip viena iš jaunimo politikos
dalių. Rekomenduojama audituoti jaunimo dalyvavimą religinėse bendruomenėse ir kurti veiklos
priemones, kurios padėtų pasiekti reikšmingą dalį rajono jaunimo, inicijuoti bendrą JRT tarybos posėdį
su rajone dirbančiais kunigais.
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Jaunimo organizacijų įvairovė ir atitikimas jaunimo poreikiams įvertintas 2 balais, išanalizavus pateiktą
Lazdijų rajono organizacijų sąrašą padaryta išvada, kad rajone veikia tik 5 jaunimo organizacijos.
Rekomenduojama JRK iškelti tikslą - inicijuoti nacionalinių organizacijų filialų steigimą rajone, nes kol
kas rajone veikia tik vienos politinės organizacijos filialas, nesimato aktyvesnės šaulių, skautų,
ateitininkų veiklos, organizacijų įvairovę praturtintų verslaus jaunimo ugdymo organizacijos.
Skatinant aktyvesnę jaunimo organizacijų įvairovę (2 balai), aktyvesnį jaunimo dalyvavimą
bendruomenių veikloje (3 balai), skatinant jaunimo dalyvavimą moksleivių savivaldoje (1 balas),
rekomenduojama sukurti apskirtąjį stalą arba visuotinio jaunimo organizacijų konferencijos iniciatyvą,
tuomet jaunimas turėtų progą pasikeisti patirtimi, įgyvendinti bendras iniciatyvas ir aktyvinti jaunimo
veiklą rajone.
Rajone nesudaromos galimybės neformalių grupių veiklai (2 balai). Rekomenduojama identifikuoti
neformalias grupes ir padėti joms veikti. Sukurti terpę subkultūrų atsiradimui, organizuojant renginį,
kuomet pristatomos įvairios subkultūros rajono jaunimui, taip didinant ir toleranciją.
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3. Parama jaunimui
5
4
3
2

Jaunimo veiklos finansavimas iš verslo
sektoriaus

Jaunimo veiklai skirtos savivaldybės
patalpos

2

5

3

4

2
Rėmimas už paslaugas apmokant
savivaldybės lėšomis

Finansavimo atitikimas realiems
jaunimo poreikiams

3

Skatinimas už nuopelnus jaunimo
veiklai

Neformalių grupių finansavimas

4

Savivaldybės priemonės skirtos
jaunimo ir su jaunimu dirbančiųjų…

5

Savivaldybės pagalba jaunimo ir
jaunimo organizacijoms…

2

Parama vystant partnerystę ir
bendradarbiavimą

4

Kita materialinė parama

1

Jaunimo veiklai skirtas ilgalaikis turtas

3
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų finansavimo efektyvumas

1
0

Analizuojant paramos jaunimui sritį reiktų išskirti esminius rodiklius, kurių pasikeitimas duotų
didţiausią naudą jaunimo politikos įgyvendinimui rajone: tinkamas finansų paskirstymas jaunimo
organizacijoms ir moralinis jaunimo veiklos palaikymas.
Analizuojant jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo mechanizmų efektyvumą (3
balai) reiktų atkreipti dėmesį į ydingą praktiką, kai finansavimas skiriamas visiems projektams po
truputį, o ne geriausiems. Tokia situacija neskatina jaunimo organizacijų rašyti geresnių projektų.
Rekomenduojama perţiūrėti finansavimo tvarką, paramą teikiant tik geriausiems projektams (siekiant
teikiamos paramos dydį priartinti realioms projektų sąmatoms). Esant poreikiui remti pradedančiųjų
projektus, rekomenduojama sukurti atskirą fondą, jame numatant fiksuoto dydţio premijas geriausiems
projektams. Rajone egzistuoja iniciatyvos, skirtos skatinti asmenis uţ nuopelnus jaunimo veiklai (4
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balai), tačiau, stiprinant jaunimo politikos svorį, rekomenduojama rengti vieną renginį, skirtą jaunimo
pagerbimui: tiek gerai besimokančio, tiek sportuojančio ar puikiai veikiančio jaunimo politikoje.

4. Jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo
mokymai ir konsultavimas
5
4
3
2

Savivaldybės pagalba siekiant
pasinaudoti nacionaline ir
tarptautine patirtimi

Mokymo ir konsultacijų įtaka
jaunimo veiklos kokybei

3

3

4
Neformalaus ugdymo
metodų taikymo efektyvumas

4

Asmenų dirbančių su jaunimu
skatinimas

4

Asmenų dirbančių su jaunimu
kompetencija ir atitikimas
jaunimo poreikiams

3
Mokymų ir konsultacijų
atitikimas jaunimo
poreikiams

1
0

Tiriant jaunimo neformalaus ugdymo, jaunimo mokymų ir konsultavimo temą blogiausiai įvertinta
asmenų, dirbančių su jaunimu kompetencijų, ir atitikimo jaunimo poreikiams dalis ir jų skatinimas.
Blogiausia, kad su jaunimu dirbantys asmenys neidentifikuoja jaunimo, kaip specifinės grupės, todėl
būtina šviesti su jaunimu dirbančius asmenis apie jaunimo politiką, jaunimą, kaip išskirtinę publiką su
savo specifika, darbo metodais, informuoti apie galimybes jaunimui dalyvauti veikloje. Siekiant
uţsibrėţtų tikslų, išleisti metodinę medţiagą, organizuoti mokymus su jaunimu dirbantiems
darbuotojams.
Rajone atliktas mokymų ir konsultacijų atitikimo jaunimo poreikiams tyrimas (3 balai), iš kurio
paaiškėjo, kad jaunimas nori mokymų visomis temomis ir nei vienos neišskiria. Rekomenduojama
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organizuoti nuoseklius NVO vadybos mokymus apimančius planavimo, motyvavimo, ţmogiškųjų
išteklių ir komunikacijos temas ir praktiškai įvertinti temų aktualumą ir pokyčius organizacijose.

5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena
5
4
3
2

4

5

4

4

3

4

3

2

Tyrimų jaunimo klausimais
vykdytojai ir bendradarbiavimas

Kiekybiniai tyrimai savivaldybėje

Kokybiniai tyrimai savivaldybėje

Dalyvavimas nacionaliniuose ir
tarptautiniuose tyrimuose

Turimi duomenys apie jaunimą

Duomenų prieinamumas ir
bendradarbiavimas keičiantis
jais

Rezultatų panaudojimas
rengiant planus ir programas

Rezultatų panaudojimas
vertinant įgyvendintas
programas

1
0

Jaunimo tyrimų ir stebėsenos dalis savivaldybėje vertinama vidutiniškai. Tam įtaką daro tai, kad
savivaldybėje nėra atliekami periodiniai tyrimai, kurie tirtų jaunimo politikos padėtį ir pokyčius. Rajone
yra atlikta daug nacionaliniu lygiu inicijuotų regioninių tyrimų, tačiau jie vidutiniškai naudojami
rengiant planus ir programas (3 balai), nekalbant, apie jų panaudojimą vertinant rezultatus (2 balai).
Rekomenduojama savarankiškai sukurti pagrindinių tiriamųjų sričių klausimynus ir įgyvendinti
periodinius tyrimus rajone.
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6. Jaunimo informavimas
5
4
3
2

Dvipusės informacijos sklaidos
priemonių efektyvumas

Jaunų žmonių požiūris į
jaunimo veiklą

2

2

3
Jaunimo veiklos atspindys
vietinėje žiniasklaidoje

2

Jaunimo komunikacijos
efektyvumas

3

Informacijos apie jaunimo
veiklą efektyvumas

3
Jaunimo informavimo
efektyvumas

1
0

Bendrai jaunimo informavimo dalis rajone įvertinta daugiau silpnai, nei vidutiniškai (2,5 balo). Norėtųsi
atskirai panagrinėti jaunų ţmonių poţiūrį į jaunimo veiklą ir galimybes jį keisti, taip pat egzistuojančių
ir naudojamų komunikacijos kanalų efektyvumą.
Jaunimas skeptiškai ţiūri į jaunimo veiklą (2 balai), egzistuojantį poţiūrį į jaunimo organizacijas ir jų
vykdomas iniciatyvas galėtų pakeisti aktyviai vykdoma informavimo kompanija, skirta savanoriško
darbo populiarinimui ir jaunimo veiklos viešinimui. Vykdant šias priemones labai svarbu pasirinkti
jaunimui patrauklią formą.
Pereinant prie komunikacijos formos jaunimo organizacijos save pristato labai skurdţiai (2 balai):
internete informacijos apie rajone veikiančias organizacijas nėra, socialiniuose tinklalapiuose taip pat
nesimato uţuomazgų, tik jaunimo centras yra sukūręs grupę facebook„e. Rekomenduojama inicijuoti
komunikacijos seminarą jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Taip pat rekomenduojama
gaivinti rajone veikusias stiprias komunikacines iniciatyvas „Nulis rėmų“ ir „Radiošoko“.
Informacijos apie jaunimo veiklą efektyvumą įvertintas 2 balais, nes informaciją apie rajone veikiančias
organizacijas galima rasti tinklalapyje www.lazdijai.lt. Rekomenduojama pasirinkti efektyvesnes
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priemones informuojant jaunimą, tokias kaip ėjimas į mokyklas, jaunimo veiklos simuliacijų
organizavimas ir panašiai.

7. Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo
politikos integralumas)
5
4
3
2

3

3

3

2

3

3

2

2

4

4

Savivaldybės tarybos (komitetų,
komisijų) posėdžiuose svarstyti
jaunimo klausimai

Jaunimo reikalų tarybos veikla

Administracijos bendradarbiavimas

Duomenų bazė apie jaunus žmones
ir su jais dirbančias institucijas,
jiems skiriamas veiklas/paslaugas

Jaunimo politikos įtraukimas į
strateginius savivaldybės
dokumentus

Tarpžinybiškumo užtikrinimas,
įtraukiant partnerius į jaunimo
klausimų sprendimą

Tarpžinybinių darbo grupių veikla

Bendradarbiavimo tinklai

Savivaldybės dalyvavimas
nacionalinių programų ir priemonių
įgyvendinime

Nacionalinių ir tarptautinių
programų galimybių panaudojimas
jaunimo politikos įgyvendinimui

1
0

Didţiausia problema, sprendţiant su jaunimu susijusius klausimus, iškyla uţtikrinant tarpţinybiškumą ir
įtraukiant partnerius į jaunimo klausimų sprendimą, todėl reiktų glaudesnio savivaldybės administracijos
bendradarbiavimo, socialinių partnerių įtraukimo, taip pat nepamiršti verslo ir ţiniasklaidos atstovų.
Rekomenduojama į JRT posėdţius bent kartą į metus pakviesti suinteresuotas grupes pristatyti savo
jaunimo veiklą, iškylančias problemas bei kartu ieškoti sprendimų ir juos įgyvendinti.
Kritiškai buvo įvertinta duomenų bazė apie jaunus ţmones ir jais dirbančias institucijas (2 balai), todėl
rekomenduojama sukurti sistemą, kurioje būtų kaupiama informacija apie jaunus ţmones ir su jais
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dirbančias institucijas, toks ţemėlapis padėtų matyti bendrą rajono situaciją ir sekti priimamų sprendimų
poveikį.
Jaunimo

politiką

integruojančios

struktūros

dirba

vidutiniškai

(3

balai):

administracijos

bendradarbiavimas - 3 balai, nes praktiškai bendrų klausimų svarstymų beveik nebūna; JRT veikla - 3
balai, nes daţniausiai nagrinėjami einamieji klausimai, strateginių klausimų nesprendţia; savivaldybės
tarybos veikla svarstant jaunimo klausimus - 3 balai, nes klausimai susiję su jaunimu yra retai svarstomi
ir nėra išskiriami iš bendro svarstomų klausimų konteksto. Rekomenduojama į šiuos punktus atsiţvelgti
formuojant jaunimo programą ir iškelti konkrečius tikslus visoms iš šių institucijų.
.

8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje
5
4
3
2

1

4
Inovacijos ir pokyčių
valdymas

4

Organizacijų veiklos
vertinimas, įsivertinimas

1

Jaunimo politikos
vertinimai

0

Nors rajonas ir taiko inovacijas ir pokyčių valdymą (4 balai), tačiau jaunimo organizacijų potencialas
yra labai maţas, todėl su jaunimo organizacijomis dirbantys asmenys turi padėti jaunimo orgnizacijoms
įsivertinti savo padėtį ir nusibrėţti veiklos gaires, sistemiškai vertinti jų paţangą.
Vertinant jaunimo politiką (4 balai) atliktas tęstinis tyrimas vertinant jaunimo politikos plėtrą
savivaldybėje (2008 ir 2010), tačiau, kaip buvo minėta ankstesnėse dalyse, duomenys nėra naudojami
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rengiant programas ir jas vertinant. Rekomenduojama turimus duomenis taikyti praktiškai formuojant ir
įgyvendinant jaunimo politiką.

9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo
palaikymas
5
4
3
2
1
2

2
Jaunimo dalyvavimas
tarptautinėje veikloje

Institucinis
bendradarbiavimas su
užsienio partneriais
jaunimo politikos srityje

0

Silpniausia dalis jaunimo politikoje Lazdijų rajone yra tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo temoje,
kuri vertinama 2 balais. Labai silpnas jaunimo dalyvavimas tarptautinėje veikloje tiek teikiant
programas , tiek dalyvaujant kitų sukurtose iniciatyvose. Rekomenduojama bendraujant su kaimyniniais
rajonais rajono jaunimą siųsti į jų organizuojamus tarptautinius renginius. Skatinti jaunimą dalyvauti
kitų inicijuotuose tarptautiniuose projektuose.
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PRIEDAI
1. 2008 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudţeto asignavimai, 7 lapai;
2. Indrė Basevičiūtė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus
jaunimo reikalų koordinatorė, Ataskaita uţ 2008 metus, 2 lapai;
3. Indrė Basevičiūtė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus
jaunimo reikalų koordinatorė, Jaunimo politikos įgyvendinimas Lazdijų rajono savivaldybėje,
Ataskaita uţ 2009 metus, 2 lapai;
4. 2008 m. geguţės 16 d., Indrė Basevičiūtė, Jaunimo situacijos ir poreikių tyrimas Lazdijų rajono
savivaldybėje, pristatymas, 15 lapų;
5. 2005 m. spalio 11 d., Lazdijų rajono savivaldybės taryba, Sprendimas dėl Lazdijų rajono
savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo, Nr. 5TS-942, 1 lapas;
6. 2005 m. spalio 11 d., Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, patvirtinta
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-942, 3 lapai;
7. Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2008 m. programa, 3 lapai;
8. Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2009 m. programa, 3 lapai;
9. 2008 m. balandţio 11 d., Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo politikos 2008 metų veiklos
planas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V279, 2 lapai;
10. 2009 m. kovo 20 d., Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybinė instrukcija, patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų Nr. 10V-174, 2 lapai;
11. 2008 m. gruodţio 9 d., Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba – rezultatai,
pristatymas, 2 lapai;
12. 2010 m. geguţės 20 d., Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-1172, 4 lapai;
13. 2008 m. sausio 22 d., Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2008
m., 1 lapas;
14. 2009 m. kovo 20 d., Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdţio protokolas, 1
lapas;
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15. 2010 m. birţelio 18 d., Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdţio protokolas,
2 lapai;
16. 2010 m. liepos 1 d., Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Susipaţinimas su
jaunimo politikos įgyvendinimo programa, 4 lapai;
17. 2009 m. kovo 30 d., Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Įsakymas dėl
komisijos sudarymo, Nr. 10V-194, 1 lapas;
18. 2009 m. kovo 30 d., Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos
komisijos darbo reglamentas, 1 lapas;
19. 2010 m. balandţio 28 d., Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Įsakymas dėl
komisijos sudarymo, Nr. 10V-265, 1 lapas;
20. 2010 m. balandţio 28 d., Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų
atrankos komisijos darbo reglamentas, 1 lapas;
21. 2009 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudţeto asignavimai savivaldybės savarankiškosioms ir
kitoms funkcijoms vykdyti, 3 lapai;
22. 2010 metų Lazdijų rajono savivaldybės biudţeto asignavimai programoms vykdyti, 4 lapai
23. 2010 m. sausis, Jaunimo organizacijos, sąrašas, 3 lapai.
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1. 2010 m. kovo 1 d., Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Aušra Kazlauskienė, Angelė Tamulevičiūtė,
Jaunimo problematikos tyrimo Jonavos, Kelmės, Skuodo, Telšių, Lazdijų rajonų ir Šiaulių,
Klaipėdos miestų savivaldybėse ataskaita, Bendra tyrimo ataskaita;
2. 2010 m. kovo 1 d., Dţiugas Dvarionas, Jaunimo problematikos tyrimo Lazdijų rajono
savivaldybėje ataskaita;
3. 2009 m. Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse tyrimas, II dalis, Jaunimo informavimo apie
jaunimo politiką septyniose savivaldybėse tyrimas, tyrimo ataskaita.
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