Institucija
Telšių r. sav.

Ukmergės r.
sav.

Tyrimai /Apklausos 2016
Pateiktos paraiškos dalyvauti projektuose
„Kompleksiškas jaunimo įgūdžių ir
kompetencijų gerinimas verslumui skatinti ir
konkurencingumui darbo rinkoje didinti
pasienio regione“ ir “Pietų Baltijos jaunimo
grupių tinklas”, siekiant parengti Jaunimo
galimybių gyventi, mokytis, dirbti, kurti verslą
Telšių rajone studija ir įgyvendinimo priemonių
planą.
Tyrimas „Mobilaus darbo su jaunimo poreikio
nustatymas Ukmergės rajone“

Zarasų r. sav.

Atliktas tyrimas “Zarasų rajono jaunimo
problematika”

Švenčionių r.
sav.

2016 m. atliktas jaunimo politikos
įgyvendinimo Švenčionių r. sav. kokybės
vertinimas

Planuojami tyrimai

Tyrimas susijęs su jaunimo poreikiais

Galimybių ir poreikių plėtoti mobilų darbą ir
darbą gatvėje su jaunimu Švenčionių r. sav.
analizė. Išvada – poreikis plėtotį mobilų darbą
su jaunimu Pabradės, Švenčionių ir
Švenčionėlių miestuose, Adutiškio miestelyje,
Strūnaičio ir Sarių kaimuose. Poreikio plėtoti
darbą gatvėje su jaunimu nėra.
Vilniaus m. sav.

Šiaulių r. sav.

2016 m. Šiaulių r. m. problematikos tyrimas
2016 m. II ketv. vykdyta apklausa jaunimo
laisvalaikio veiklų ir poreikių atitikimo Šiaulių
r. klausimais.

Pagėgių sav.

Akmenės r. sav.

2018 m. atvirų jaunimo centrų
galimybių studija.
Tikslas – įvertinti atvirų jaunimo centrų,
veikiančių Vilniuje, veiklos kokybę ir
efektyvumą bei ištirti jaunų žmonių
susidomėjimą ir lankymosi tokiuose
centruose rodiklius.
2017-2018 m. apklausa apie verslininkų
tinklo, konsultuojančio jaunus žmones,
svarbą ir jaunimo, planuojančio plėtoti
savo verslą aktualumą.
2018 m. Pagėgių krašto jaunimo
užimtumo galimybių tyrimas.

Pagal projektą ,,Tribūna jaunai šeimai“ 2017 m.
kovo mėn. atlikta ir jaunų šeimų apklausą,
apklaustos Kretingos, Akmenės ir Skuodo
jaunos šeimos.
Akmenės r. sav. įgyvendinamos Jaunimo
politikos vertinimas.

2018 m. Jaunimo situacijos
savivaldybėje tyrimas

Jaunimo problematikos tyrimas.

Varėnos r. sav.

2016 m. Lietuvos jaunų žmonių apklausa
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
7gIuFDeYlZn3oWLTS1wcZnpJo8tuQS_RecBSPCfZ7_h7Hg/viewform)

2018 m. Atvirų jaunimo centrš
teikiamų paslaugų kokybės vertinimas
2018 m. Jaunimo užimtumo situacija
Varėnoje

2016 m. "Veikla jaunimui Varėnoje" apklausa
(http://www.manoapklausa.lt/res/829681822245
35/)

Klaipėdos m.
sav.

2017 m. Mobilaus darbo su jaunimu galimybių
ir poreikio tyrimas (prikabintas failas)
2017 m. atliktas Klaipėdos miesto organizacijų,
dirbančių su jaunimu, kontaktų sąrašas,
išsiaiškinta kiek Klaipėdoje yra tokių veikiančių
organizacijų

2018 m. Klaipėdos jaunimo situacijos
tyrimas

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuHN
Qq1ijT1WyNDCnOrun9WD7tOpGQxNql1NN
FfqbnI/edit?ts=59251c78#gid=1186506585

Širvintų r.

Klaipėdos universiteto mokslininkų jaunimo
nuo 15 iki 17 m. amžiaus apklausa apie jaunimo
problemas ir geriausi būdai joms spręsti.
Tyrimas atliktas vadovaujantis projekto
„Jaunimo politikos ir strateginio tarptautinio
bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas“.
2016 m. atliktas Jaunimo problemų sprendimo 2017-2018 m. Paslaugų kokybės tyrimas
Širvintų rajono savivaldybėje 2013-2018 metų (Atlikti biudžetinių įstaigų, jaunimo
planas
organizacijų, su jaunimu dirbančių
organizacijų jaunimui teikiamų paslaugų
2016 m. atliktas Jaunimo politikos Širvintų
kokybės tyrimą.)
rajono savivaldybės kokybės vertinimas 2016
m. sausio-birželio mėnesiais.
2016 m. atliktas Širvintų rajono savivaldybės
jaunimo problematikos tyrimas 2016 metais.
2017 m. atliktas Jaunimo reikalų tarybos veiklos
planas 2017 metais. (Plane turi atsispindėti
statistiniai duomenys, kuriais remiantis bus
vykdomas darbas kaimo vietovėse.)

2017 m. vykdomas tyrimas jaunimo tarpe
„Jaunimo užimtumo galimybės Širvintų rajone“.
(Jau dalyvauja 50 apklaustųjų. Šios apklausos
tikslas - įvertinti jaunimo užimtumo situaciją ir
veiklų trūkumą Širvintų rajone. Anketą gali

pildyti jaunimas nuo 14 iki 29 metų, kurie gyvena
Širvintų rajone.)
2017 m. Mobilus darbas Musninkų ir Čiobiškio
seniūnijose. Socialinių paslaugų įvertinimas.
Jaunimo paveikslo sukūrimas.
(kiek yra šiose seniūnijose socialinės rizikos
šeimų, kiek padaroma nusikaltimų jaunimo tarpe,
kiek ir kokį smurtą patiria jaunimas, kokie
darbuotojais dirba su rizikos šeimomis.
Bendradarbiavimas su policija, darbo birža,
vaikų teisės apsaugos skyriumi, seniūnais. )
Raseinių r. sav.

Pakruojo r. sav.

2017 m. vykdo Raseinių r. ugdymo įstaigų
mokinių savivaldų apklausą. Tyrimo tikslas –
išanalizuoti jaunimo problemas ir nustatyti
vietas, kuriose laisvalaikį leidžia jauni žmonės.
2016 m. Jaunimo problematikos tyrimas /
apklausa
Kas ketvirtį renkama informacija apie neaktyvius
jaunus žmones nuo 14 – 29 m. Tikslas –
išsiaiškinti, kiek Pakruojo rajone yra
nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose
nedalyvaujančių jaunų žmonių ir nukreipti juos
dalyvauto projekto “Atrask save” veiklos.
Kiekvienais metais renkama informacija dėl
Jaunimo situacijos savivaldybėje stebėsenos
vertinimo kriterijų sąrašo.
2016 m. atliktas Pakruojo rajono 5, 7, 9 klasių
moksleivių gyvensenos tyrimas. Tyrimo tikslas –
atlikti periodinius vaikų gyvensenos tyrimus, kad
jų rezultatai atskleistų esamą gyvensenos
situaciją, leistų stebėti rodiklių pokyčius.
2017 m. balandžio – gegužės mėn. vykdyti
jaunimo, ugdymo įstaigų ir seniūnijų apklausos
dėl mobilaus darbo ir darbo su jaunimu gatvėje
galimybių ir poreikio.
2017 m. organizuota Pakruojo rajono
savivaldybes gyventojų apklausa, skirta įvertinti
respondentų
pasitenkinimą
viešosiomis
paslaugomis (komunalinio ūkio ir aplinkos
tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto,
socialinių, švietimo, teritorijų planavimo
paslaugomis, pasitenkinimo

viešuoju saugumu ir kt.). Apklausos tikslas i5siai5kinti gyventojų nuomonių apie viešąsias ir
administracines paslaugas, teikiamas Pakruojo
rajono savivaldybėje. Gyventojai iki 24 m. ir nuo
25 iki 34 m. taip pat dalyvavo apklausoje.

Skuodo r. sav.

2016 m. Jaunimo problematikos tyrimas
2016 m. Jaunų
seniūnijose.

žmonių

2018 m. jaunimo problematikos
(jaunimo situacijos savivaldybėje )
pasiskirstymas tyrimas

Kelmės r. sav.

2016 m. vykdė jaunimo problematikos tyrimą

Radviliškio r.
sav.

2017m. buvo vykdoma apklausa dėl mobilaus
darbo su jaunimu.
2017 m. atliekamas mobilaus darbo su jaunimo 2018
m.
planuojamas
poreikio nustatymo tyrimas
problematikos tyrimas.

atlikti

Tauragės r. sav.

2016 metais Tauragės rajono savivaldybėje 2018 m. planuojama apklausti jaunimą
atliktas
jaunimo
problematikos dėl mobilaus ir lauko darbuotojo
tyrimas. Dalyvavo 394 respondentai
poreikio

Kretingos r. sav.

2017 m. vykdant projektą „Tribūna jaunai
šeimai“ organizuota apklausa internetu apie
jaunų šeimų poreikius. (Viešinimas Jaunimo
tarptautinio
bendradarbiavimo
agentūros
interneto puslapyje)

Vilkaviškio r.
sav.

2016 m. Jaunimo problematikos tyrimas

Akmenės r. sav.

2015 m. atliktas jaunimo politikos kokybės
vertinimas
(http://www.akmene.lt/go.php/Jaunimas293)
2015 m. Jaunimo užimtumo kaime situacijos
tyrimas
2016 m. jaunimo problematikos tyrimas
2017 m. jaunimo apklausa siekiant įvertinti
mobilaus
darbo
poreikį
(http://www.akemene.lt/go.php/Jaunimas293)

2017 m. Kretingos r. sav. planuojama
atlikti gyventojų apklausą, skirtą ištirti
savivaldybėje
teikiamų
paslaugų
kokybę. Bus išskiriama ir jaunų žmonių
grupė (18-29 m.)

Utenos r. sav.

2016 m. Utenos r. sav. sveikatingumo biuras
atliko Utenos vaikų ir jaunimo (11 m. ir 18 m.)
sveikatos elgsenos tyrimas. Nustatyta, kad
nesveika gyvensena, nepakankamas fizinis
aktyvumas, netinkama mityba, rūkymas,
alkoholinių gėrimų vartojimas didina lėtinių
neinfekcinių ligų riziką, trikdo jauno žmogaus
fizinę, psichinę, ir socialinę raidą ir brandą.
Išvados ir rekomendacijos:
http://www.utenavbs.lt/statistika/tyrimai

2017-2018
m.
tęsiami
jaunimo
profesijos / specialybės pasirinkimo,
situacijos darbo rinkoje, jaunimo
situacijos stebėsenos, nedirbančių,
nesimokančių
ir
mokymuose
nedalyvaujančių jaunų žmonių tyrimas.

2016 m. rinkti statistiniai duomenis apie
neįgalaus jaunimo situacija rajone.
2016 m. bendradarbiaujant su Lietuvos
moksleivių sąjunga vykdyta internetinė apklausa
“Kokia savivalda tavo mokykloje?”. Siekta
išsiaiškinti mokinių atstovavimą mokyklose
situaciją, problemas, veiklos kokybę.
2016-2017 m. vykdyta niekur nedirbančio,
nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio
stebėsena.
2017 m. atlikta mobilaus darbo ir darbo gatvėje
su jaunimu galimybių ir poreikio analizė.
Panevėžio m.
sav.

2015 m. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga
“Apskritasis stalas” ir Panevėžio miesto
savivaldybės
Jaunimo
reikalų
tarybos
pirmininkas atliko apklausą dėl Atviro jaunimo
centro poreikio.

2017 m. tyrimas, kuriuo siekiama
pagerinti jaunų žmonių laisvalaikio ir
užimtumo galimybes Panevėžyje.
2017 m. apklausa, išsiaiškinti kokios
darbo
su
jaunimu
formos
reikalingiausios Panevėžio mieste ir
skatinti jų plėtrą, atkreipiant ypatingą
dėmesį į nuošalesniu rajonus.
2017 m. apklausa dėl Panevėžio miesto,
kaip gyvenamosios vietos patrauklumo
vietos jaunimui. Apklausa skiriama
jaunimui, kuris šiuo metu gyvena
Panevėžyje, kuris kilęs iš Panevėžio ir
šiuo metu studijuoja / dirba kituose
miestuose, ir jaunimui, kuris po studijų
nusprendė grįžti į gimtąjį miestą.

Molėtų r. sav.

2016 m. jaunimo problematikos tyrimas.

Šilalės r. sav.

2016 m. problematikos tyrimas
2016 m. Šilalės sporto mokykla apklausė
programos "Mokinių sveikatinimo ir mokymosi
plaukti kokybė bei nauda tėvams ir vaikams".

Šilutės r. sav.

2016 m. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos
Simonaitytės
biblioteka
vykdė
tyrimą
"Elektroninių
paslaugų
situacija
Klaipėdos
regiono
savivaldybių
viešosiose bibliotekose". Šiuo tyrimu siekta
išsiaiškinti
kokia
yra
bibliotekos el. paslaugų padėtis Klaipėdos
regione,
koks
vartotojų
požiūris
ir pageidavimai yra teikiamoms bibliotekų el.
paslaugoms.
Iš
viso
Mūsų
bibliotekoje apklausti 27 lankytojai. Amžius
įvairus,
14
m.
tikrai
apklausoje nedalyvavo, iki 29 m. galėjo būti,
kiek
nepasakysiu,
nes
anketoje
amžius nebuvo nurodytas.
2016 m. Jaunimo problematikos tyrimas.

Rokiškio r. sav.

2016 m. Jaunimo problematikos tyrimas
2016m. Savivaldybės jaunimo politikos
vertinimas. Kokybės vertinimo išvados ir
rekomendacijos: http://www.rokiskis.lt/downloa
d/17210/galutine%20jpskv%20ataskaita.docx
Kasmet vykdoma jaunimo situacijos stebėsena
aktualias klausimais (dėl Rokiškio rajono
jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų,
neformalių jaunimo grupių ir jaunimo politikos
srityje dirbančių jaunimo centrų/jaunimo erdvių
projektinės veiklos organizavimo) 2016 m.
apklausos
rezultatai: http://www.rokiskis.lt/download/215
26/klausimyno%20duomenu%20suvestine_201
6.xlsx
http://www.rokiskis.lt/download/19914/jrt%20
%20pranesimas_2016.ppt

Kiekvieną ketvirtį vykdoma NEETS (niekur
nedirbančio, nesimokančio, mokymuose
nedalyvaujančio, darbo biržoje neregistruoto 1629 metų jaunimo). Stebėsenos rezultatai
http://www.rokiskis.lt/lt/jaunimui/apklausosstebesena.html
Šiaulių m. sav.

2016 m. Šiaulių teritorinė darbo birža “Jaunų 2018 m. Suagusių gyventojų gyvensenos
asmenų, abiturientų ir absolventų integravimo į tyrimas (18 m. ir vyresni).
darbo rinką galimybių vertinimo apklausa.
Tikslas – išsiaiškinti motyvaciją, įvertinti
įsidarbinimo galimybes.
http://www.ldb.lt/TDB/Siauliai/Apie/Ducument
s/2016%20Jaunimas%20integravimas%20i%20
DR%20galimybiu%20vertinimas.pdf
2016 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras atliktas mokyklinio amžiaus 5,
7, ir 9 (pirmų gimnazinių) klasių mokinių
gyvensenos tyrimas.
Tyrimo tikslas: įvertinti Šiaulių miesto
mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir
gyvensenos ypatumai.
http://www.sveikatos-biuras.lt/stebesena-41
2016 m. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras “Jaunų žmonių (18-29 m.
amžiaus) žinių apie ekstremaliąsias situacijas,
keliančias grėsmes visuomenės sveikatai
įvertinti”
2016 m. Jaunimo problematikos tyrimas
2017 m. Šiaulių teritorinės darbo biržos atlikta
apklausa, kurios tikslas – išsiaiškinti jaunimo
situacija darbo rinkoje, problemas ir jų
sprendimo
būdus.
http://ldb.lt/TDB/Siauliai/Apie/Naujienos/User
DisplayForm.aspx?ID=1102
2017 m. Šiaulių m. sav. atliktas tyrimas Mobilaus
darbo ir darbo su jaunimu gatvėje poreikio
tyrimas Šiaulių mieste. Tikslas – išsiaiškinti, ar
Šiauliuose yra reikalingas mobilus arba gatvės
darbas su jaunimu.

