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I. JAUNIMO POLITIKOS SAVIVALDYBĖSE KOKYBĖS METODIKOS,
PATVIRTINTOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2008 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMU NR. A1-157, ĮVERTINIMAS
Atsižvelgiant į Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007–2009 m. programos
tikslus ir uždavinius, socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 „Dėl jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos ir jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo patvirtinimo“
patvirtintos Jaunimo politikos kokybės vertinimo aprašo ir jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos (toliau – Metodikos) sukūrimo tikslus, jaunimo politikos kokybės vertinimo tikslus ir uždavinius, o taip pat į Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – JRD) atliktus
jaunimo politikos kokybės vertinimus Klaipėdos miesto ir Lazdijų rajono savivaldybėse, remiantis Metodika, akcentuojami šie pastebėjimai.
1. Metodikos 5 punkte nurodyta, kad jaunimo politikos kokybės vertinimas savivaldybėse vyksta 2008–2009 metais, tačiau per 2008–2009 metus iš viso buvo įvertintos
tik 2 Lietuvos savivaldybės iš 60. Diskusijose su JRD atstovais bei JRD socialiniais
partnerių atstovais – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) ir Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (toliau – NJRKA) – visi atstovai
pažymėjo, kad būtina toliau vykdyti jaunimo politikos kokybės vertinimus savivaldybėse. JRD atstovai pastebėjo, kad JRD įgyvendinamas projektas „Partnerystės tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo
politiką“, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sunkmečiu
atveria žymiai didesnes galimybes savivaldybėse atlikti jaunimo politikos kokybės vertinimus, kuriuos galima finansuoti šio projekto rėmuose Europos Sąjungos lėšomis.
Todėl šio punkto keitimas yra būtinas atsižvelgiant į šias perspektyvas.
2. Metodikoje būtina numatyti kokybės vertinimo savivaldybėse reguliarumą,
kadangi tik reguliarus vertinimas gali duoti aiškų grįžtamąjį ryšį apie savivaldybės
vykdomų programų jaunimui efektyvumą ir apie kokybinius pokyčius įvairiuose indikatoriuose bei temose.
3. Metodikoje patvirtinta, kad savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo
iniciatyva priklauso JRD, kuris inicijuoja tokį vertinimą, informuoja savivaldybės
administracijos direktorių ir sudaro vertintojų grupę. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme deklaruotus vietos savivaldos principus, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme deklaruotą subsidiarumo principą, siūloma vertinimo iniciatyvą atiduoti savivaldybės administracijai, kuri sudaro
vertintojų grupę, įtraukdama į ją JRD atstovus.
4. Metodikoje buvo išsamiai reglamentuota vertinimo procedūra, nurodant, kad
tyrėjų grupė kiekvieną veiklos rodiklį įvertina 5 lygių skalėje nuo 1 (labai blogai) iki
5 (labai gerai), kiekvienam veiklos rodikliui sukurdama tikslias 1-ojo ir 5-ojo lygio
iliustracijas. Aptariant Metodiką, JRD socialinių partnerių atstovai pasiūlė vertintojų
grupei suteikti daugiau autonomijos ir palengvinti tyrimo atlikimą, išbraukiant iš
5

Metodikos privalomą veiklos rodiklių iliustracijų kūrimą. Siūloma vertinimo metodikoje panaikinti veiklos rodiklius, paliekant indikatorius, juos sudarančias temas, ir
duomenų šaltinius temoms vertinti.
5. Aptariant metodikoje išskirtus indikatorius, temas ir duomenų šaltinius, atsižvelgiant į Klaipėdos miesto bei Lazdijų rajono savivaldybėse atliktų kokybės vertinimų
rezultatus, vertintojų rekomendacijas JRD bei JRD socialinių partnerių pasiūlymus,
siūloma atsisakyti kai kurių temų vertinimo dėl to, kad duomenų šaltinių analizė ir
tyrimo metodai gali pareikalauti didelių laiko ir finansinių resursų, tuo tarpu jų analizė ypatingos įtakos vertinimo išsamumui bei kokybei neturi. Metodikoje, aptarus su
JRD bei socialiniais partneriais, siūloma pertvarkyti kai kurių indikatorių eiliškumą ir
atlikti tokius pakeitimus atskiruose indikatoriuose bei temose:
a) siūloma pertvarkyti 2-ą indikatorių „Jaunimo dalyvavimas“, jame išskiriant
6 temas: „Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją“, „Jaunimo
dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje“, „Jaunimo veikla“, „Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų globos namuose“,
„Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje“,
vietoje buvusių 6 temų ir išbraukiant „Tarptautinius ryšius, bendradarbiavimą, projektus“ bei „Įvairių jaunimo grupių, subkultūrų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo
situacija ir darbas su jais“;
b) siūloma pertvarkyti indikatorių „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas“, jį labiau išplėtojant ir pervadinant „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)“. Siūloma šiame indikatoriuje išskirti tokias temas: „Jaunimo
politiką integruojančios struktūros“, „Jaunimo politikos integravimas savivaldybės
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių (kultūros, sporto, socialinių reikalų ir
kt.) veiklų programose, planuose“, „Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas“ bei „Savivaldybės įgyvendinamų programų bei priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams“;
c) siūloma pakeisti indikatorių „inovacijos ir pasiekimai vykdant jaunimo politiką
ir jaunimo veiklą“ į „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant jaunimo
politiką savivaldybėje“ ir šiame indikatoriuje išskirti tokias temas: „Jaunimo politikos
įgyvendinimo vertinimas“ ir „Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant jaunimo politiką“;
d) siūloma Metodikoje išskirti naują indikatorių – „Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas“ ir jame numatyti temą „Bendradarbiavimas su kitų šalių jaunimu politikos įgyvendinimo klausimais“.
Atlikus šiuos pakeitimus Metodikoje, jaunimo politikos kokybės vertinimo mechanizmas taptų paprastesnis neprarandant jo kokybės, o savivaldybės būtų labiau
skatinamos prisiimti atsakomybę už jo organizavimą. Reguliaraus kokybės vertinimo
mechanizmas būtų naudingas JRD, kadangi ženkliai įtakotų kuriamą jaunimo situacijos stebėsenos sistemą, ją papildydamas reguliariai atnaujinamais duomenimis iš
savivaldybių lygmens.
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II. JAUNIMO POLITIKOS SAVIVALDYBĖSE
KOKYBĖS VERTINIMO APRAŠAS
1. Bendrosios nuostatos
1. Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reguliuoja jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo (toliau vadinama – kokybės vertinimas) tikslus, uždavinius, principus, jo organizavimą,
vykdymą ir atsiskaitymą.
2. Kokybės vertinimo tikslai, uždaviniai, principai
2. Kokybės vertinimo tikslai:
2.1. siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių
jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros visose
Lietuvos Respublikos savivaldybėse, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą;
2.2. skatinti savivaldybes tapti nuolat tobulėjančiomis institucijomis jaunimo politikos srityje.
3. Kokybės vertinimas yra organizuojamas kaip nuolatinis, nenutrūkstamas, duomenimis grįstas reflektavimo procesas, remiantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnyje nustatytais jaunimo politikos įgyvendinimo
principais.
4. Kokybės vertinimo uždaviniai:
4.1. rinkti duomenis apie jaunimo politikos padėtį savivaldybėse, jose įgyvendinamas įvairias programas bei priemones, skirtas jaunimui;
4.2. išsiaiškinti savivaldybės jaunimo politikos privalumus ir trūkumus;
4.3. skatinti jaunimo politiką savivaldybėje formuojančias bei įgyvendinančias institucijas bei įstaigas, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas susitarti dėl savivaldybės jaunimo politikos vystymo prioritetų;
4.4. aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.
3. Kokybės vertinimo organizavimas, vykdymas ir atsiskaitymas
5. Kokybės vertinimas savivaldybėse vykdomas reguliariai kas 3 metus.
6. Kokybės vertinimą inicijuoja pati savivaldybė ir ne vėliau nei prieš 1 mėnesį raštu
informuoja apie tai JRD, kuris nuolat stebi, kad visose savivaldybėse ne rečiau nei kas
3 metai būtų vykdomas vertinimas. JRD savivaldybes, kuriose vertinimas nevykdomas, įspėja raštu ir rekomenduoja atlikti vertinimą.
7. Savivaldybės administracija nustato kokybės vertinimo terminus, vertinimui sudaro vertintojų grupę. Vertintojų grupė yra sudaroma iš savivaldybės administracijos
atstovų, kurių vienas būtinai yra jaunimo reikalų koordinatorius, JRD deleguotų ekspertų (toliau – išorės ekspertai) ir, jei savivaldybėje veikia regioninė jaunimo organizacijų taryba, ji deleguoja jaunimo organizacijų atstovus į vertintojų grupę.
7

8. JRD, esant poreikiui, teikia savivaldybei metodines rekomendacijas dėl vertinimo organizavimo, vykdymo, atsiskaitymo.
9. Vertintojų grupė planuoja ir koordinuoja visą vertinimo procesą.
10. Vertinimo metu:
10.1. vertintojų grupė renka duomenis remdamasi jaunimo politikos savivaldybėse
kokybės vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, nurodytais duomenų šaltiniais, kiekvienam indikatoriui įvertinti pasirinkdama duomenų rinkimo metodus (stebėjimą, diskusijų grupę,
interviu, anketą ir kt.);
10.2. vertintojų grupė išskiria savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo privalumus, trūkumus;
10.3. rengia kokybės vertinimo ataskaitą su rekomendacijomis savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos vystymo įvairiuose indikatoriuose bei temose.
11. Atsiskaitymas ir informavimas apie kokybės vertinimo rezultatus:
11.1. atlikus vertinimą per 1 mėnesį vertintojų grupė pateikia vertinimo rezultatus
(privalumus, trūkumus, rekomendacijas) savivaldybės administracijai ir, jei yra, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai;
11.2. JRD ne vėliau nei per 1 mėnesį po vertinimo atlikimo savivaldybė pateikia
vertinimo rezultatus (privalumus, trūkumus, rekomendacijas).
11.3. remdamasi kokybės vertinimo rezultatais, savivaldybės administracija bei savivaldybės jaunimo reikalų taryba, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos
susitaria dėl jaunimo politikos vystymo prioritetų.
12. Kokybės vertinimo rezultatai naudojami rengiant programas bei jų priemones,
skirtas jaunimui, jaunimo bei su jaunimu dirbančioms organizacijoms, siejami su
savivaldybės institucijų bei įstaigų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorių veiklos vertinimu.
13. Kokybės vertinimo rezultatai gali būti naudojami savivaldybės jaunimo politikos duomenų bazei, įgyvendinant jaunimo politiką dalyvaujančių įstaigų bei organizacijų nuomonių apie savivaldybės jaunimo politikos kokybę kaitos analizei.

4. Baigiamosios nuostatos
14. JRD analizuoja kokybės vertinimo duomenis ir, esant poreikiui, pateikia savo
išvadas bei rekomendacijas savivaldybės administracijai, kitoms jaunimo politiką įgyvendinančioms savivaldybės institucijoms bei įstaigoms.
15. Už darbą kokybės vertinimo metu vertintojų grupės nariams gali būti mokama
teisės aktų nustatyta tvarka. Už išorės ekspertų darbą apmoka JRD.
16. Kokybės vertinimo rezultatai, išvados bei rekomendacijos yra vieši.
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III. JAUNIMO POLITIKOS SAVIVALDYBĖSE
KOKYBĖS VERTINIMO METODIKA
Indikatoriai

Temos

Galimi duomenų šaltiniai

1. Jaunimo
1.1. Teisės aktai, Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta
politikos
reglamentuojantys savivaldybės jaunimo politikos koncepcija.
formavimas bei jaunimo politikos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinįgyvendinimas formavimą bei
tos savivaldybės jaunimo politikos koncepįgyvendinimą
scijos turinys.
Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
nuostatų ir tarybos sudėties patvirtinimo.
Savivaldybės institucijų dokumentai, kuriais atstovai deleguojami į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.
Savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų
savivaldybės biudžete jaunimo politikai įgyvendinti.
Savivaldybės institucijų leidžiami teisės aktai, užtikrinantys jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje.

1.2. Planavimo
dokumentai

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.
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Indikatoriai

Temos

Galimi duomenų šaltiniai

1.3. Savivaldybės Savivaldybės jaunimo reikalų taryba.
institucijos, įstaiSavivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuosgos ir valstybės
tatai.
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis.
tarnautojai, atsakingi už jaunimo
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos dopolitikos įgyven- kumentai.
dinimą
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 atsižvelgta, skaičius.
Darbo grupių, komisijų skaičius, į kurias
savo kompetencijos klausimais įtrauktas jaunimo reikalų koordinatorius.
Įsakymai dėl jaunimo reikalų koordinatoriaus skatinimo.
Jaunimo centras (-ai).
2. Jaunimo
dalyvavimas

2.1. Jaunimo
Jaunimo dalyvavimas vietos bendruomenių
dalyvavimas savi- pagal gyvenamąją teritoriją veikloje.
valdoje pagal gyJaunimo, įsitraukusio narystės pagrindu į
venamąją teritoriją bendruomenių pagal gyvenamąją teritoriją
organizacijas, skaičius.
Jaunimo, esančio bendruomenių pagal
gyvenamąją teritoriją valdybose (tarybose),
skaičius.
Pateiktų pasiūlymų skaičius per metus –
jaunų žmonių bendruomenių pagal gyvenamąją teritoriją organizacijai.
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Indikatoriai

Temos

Galimi duomenų šaltiniai

2.2. Jaunimo
Savivaldybės teritorijoje registruotų su jaudalyvavimas su
nimu dirbančių organizacijų skaičius.
jaunimu dirbančių Savivaldybės teritorijoje veikiančių su jauorganizacijų savi- nimu dirbančių organizacijų skaičius.
valdoje
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.
2.3. Jaunimo
Savivaldybės teritorijoje registruotų jauniveikla
mo organizacijų skaičius.
Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų skaičius.
Jaunų žmonių, esančių jaunimo organizacijų nariais, skaičius.
Neformalių jaunimo grupių (jaunimo neformali grupė – susidaranti individų bendrų
interesų pagrindu, veikianti ir pastebima
(identifikuojama) bendruomenėje ne mažiau
kaip 1 metus), veikiančių savivaldybės teritorijoje, skaičius.
Jaunų žmonių įgyvendinamų iniciatyvų
projektų, programų skaičius.
Jaunimo, dalyvaujančio jaunimo iniciatyvų, projektuose, programose, skaičius.
Jaunimo organizacijų įvairovė ir jų siūlomos veiklos atitiktis jaunimo poreikiams.
Galimybės jauniems žmonėms dalyvauti
jaunimo organizacijų veikloje jų gyvenamojoje vietoje.
2.4. Jaunimo sa- Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų
vivalda formaliojo skaičius savivaldybėje.
ir neformaliojo
Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų
švietimo įstaigose, savivaldybėje skaičius, kuriose veikia mokivaikų globos na- nių ir studentų savivaldos.
muose
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Indikatoriai

Temos

Galimi duomenų šaltiniai

Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų
skaičius, kuriose mokinių ir studentų savivaldos dalyvauja organizuojant įstaigos veiklą ir
rengiant bei įgyvendinant įvairius projektus.
Jaunų žmonių pateiktų pasiūlymų skaičius
per metus.
Projektų ir programų, skirtų mokinių ir
studentų savivaldai stiprinti, skaičius ir jiems
įgyvendinti skirtos lėšos.
Metodinė literatūra ir konsultacijos, padedančios užtikrinti mokinių ir studentų savivaldos stiprinimą.
Darbas su formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų vadovais, siekiant užtikrinti 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 žmonės įtraukiami į sprendimų priėmimą dėl įstaigos veiklos.
Jaunų žmonių pateiktų pasiūlymų globos
įstaigose skaičius per metus.
2.5. Jaunimo
Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunidalyvavimas for- mo organizacijų sąjungų, atstovaujančių jaumuojant ir įgyven- nų žmonių interesams skaičius.
dinant jaunimo
Savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo
politiką savivalorganizacijų taryba ir jos kompetencija.
dybėje
Jaunimo organizacijų, įeinančių į savivaldybėje veikiančios regioninės jaunimo organizacijų tarybos sudėtį, skaičius.
Jaunimo atstovų skaičius savivaldybės jaunimo reikalų taryboje.
Jaunimo organizacijų iškeltų klausimų ir
pasiūlymų savivaldybės jaunimo reikalų tarybai skaičius.
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Indikatoriai

3. Parama
jaunimui

Temos

3.1. Finansinė
parama

Galimi duomenų šaltiniai
Savivaldybės institucijų bei įstaigų pasitarimų, posėdžių, kuriuose būtų sprendžiami
jaunimui aktualūs klausimai ir į kuriuos
buvo kviečiamas jaunimas, skaičius.
Savivaldybės institucijų bei įstaigų pasitarimų, posėdžių, kuriuose būtų sprendžiami
jaunimui aktualūs klausimai ir kuriuose dalyvavo jaunimas, jaunimo atstovų pateiktų
pasiūlymų skaičius ir turinys.
Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo
ir su jaunimu dirbančių organizacijų administravimo išlaidoms padengti skiriamos lėšos (skirstymo kriterijai, skiriamos sumos,
finansuotų organizacijų skaičius ir kt.).
Finansuojamų veiklų įvairovė ir prioritetai,
jų atitiktis vietos jaunimo poreikiams.
Jaunimui palankių erdvių (centrų) priežiūra, steigimas, išlaikymas ir veiklų finansavimas.
Galimybė neformalioms grupėms dalyvauti
savivaldybės įstaigų skelbiamuose projektų
finansavimo konkursuose.
Neformalių jaunimo grupių finansuotų
projektų skaičius ir jiems skiriamos lėšos iš
savivaldybės biudžeto.
Lėšų skyrimas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms ilgalaikiui 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.
Finansinės paramos prieinamumas ir adekvatumas jaunimo poreikiams (lėšų poreikio
ir skiriamų lėšų santykis).
Finansinės paramos skyrimo kriterijų adekvatumas ir procedūros.
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Indikatoriai

Temos

Galimi duomenų šaltiniai
Finansuojamos veiklos įvairovė, atsižvelgiant į jaunimo interesus, poreikį.
Finansavimas iš verslo sektoriaus.

3.2. Materialinė
parama

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurioms savivaldybės institucijų teisės
aktais yra skirtos patalpos buveinei, skaičius.
Patalpų būklė, jų atitiktis organizacijų poreikiams.
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.
Užsienio šalių ir labdaros ir paramos fondų
skirta materialinė parama.
Verslo sektoriaus skiriama parama.

3.3. Kitokia 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.
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Indikatoriai

Temos

Galimi duomenų šaltiniai
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 už nuopelnus jaunimo veiklai ir politikai, asmenų skaičius. Skatinimo už nuopelnus jaunimo veiklai ir jaunimo politikai
būdai.
Jaunimo organizacijų, kurioms buvo kompensuotos organizacijos registravimo ir kitokios išlaidos, skaičius.
Lėšų suma iš savivaldybės biudžeto, 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.

4. Jaunimo
neformalus
ugdymas,
jaunimo
mokymai ir
konsultavimas

4.1. Jaunimo
mokymai ir konsultavimas

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 medžiagos leidimas ir platinimas.
Asmenų, kuriems savivaldybės institucijos
bei įstaigos sudarė sąlygas dalyvauti nacionaliniuose bei tarptautiniuose mokymuose ir
kvalifikacijos kėlimo programose, skaičius.
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Temos

Galimi duomenų šaltiniai

4.2. Mokymų
ir konsultavimo
kokybė

Mokymų ir jų metu įgytos kompetencijos
visuomenėje ir savivaldybės institucijose, įstaigose įvertinimas bei pripažinimas.
Sėkmingai įgyvendintų projektų bei programų, kuriose buvo pritaikytos mokymų
metu gautos žinios bei įgūdžiai, skaičius.
Mokymų rezultatų vertinimai, atlikti tarp
mokymų dalyvių ir vertinimų rezultatų įtaka
mokymų turiniui.
4.3. Asmenys,
Asmenų, dirbančių su jaunimu, skaičius ir
dirbantys su jau- pasiskirstymo tolygumas savivaldybės teritonimu
rijoje.
Savivaldybės institucijų bei įstaigų, įgyvendinančių jaunimo politiką, pripažintų 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.
Finansuotų projektų, skirtų su jaunimu
dirbantiems asmenims bendradarbiavimui
stiprinti, skaičius.
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, priemones jaunimui,
skaičius ir pateikti pasiūlymai.
4.4. Jaunimo
Jaunimo, kuriam buvo taikomi neformaneformalaus ugdy- laus ugdymo metodai, teigiama nuomonė ir
mo padėtis
vertinimai.
Programų, priemonių bei projektų, užtikrinančių, asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimą informacija ir patirtimi, skaičius ir finansavimas
savivaldybės lėšomis.
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Indikatoriai
5. Tyrimai
jaunimo
klausimais ir
stebėsena

Temos

Galimi duomenų šaltiniai

5.1. Tyrimų jau- Jaunimo tyrimus savivaldybėje atliekančių
nimo klausimais (galinčių atlikti) įmonių, įstaigų, organizacijų
vykdytojai
ir privačių asmenų skaičius ir kvalifikacija.
Nacionalinės ir tarptautinės įmonės, įstaigos, organizacijos, privatūs asmenys, atlikę
jaunimo ar atskirų jo grupių tyrimus. Tyrėjų
bendradarbiavimas.
5.2. Tyrimų
Atliktų jaunimo ar atskirų jo grupių apįvairovė, kokybė ir klausų skaičius savivaldybėje.
naudingumas
Bendrųjų jaunimo padėties tyrimų reguliarumas.
Savivaldybėje vykdytų kokybinių (giluminių) tyrimų skaičius.
Atliktų jaunimo padėties analizių atskirose
jaunimo politikos srityse skaičius ir reguliarumas.
Savivaldybėje vykdytų nacionalinių ir tarptautinių jaunimo ar atskirų jo grupių tyrimų
temos, klausimai ir rezultatai.
Tyrimų metu taikyti informacijos ir duomenų rinkimo metodai, jų atitikimas patvirtintoms duomenų rinkimo metodikoms.
5.3. Duomenys
apie jaunimą

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.
Galimybė laisvai naudotis duomenimis
jaunimui, su jaunimu dirbančioms institucijoms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims.
Institucijų, įstaigų, organizacijų skaičius, su
kuriomis bendradarbiaujama apsikeičiant,
papildant, atnaujinant informaciją duomenų bazėje.
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6. Jaunimo
informavimas

Temos

Galimi duomenų šaltiniai

5.4. Tyrimų
rezultatų ir kitų
duomenų panaudojimas

Tyrimų rezultatų ir duomenų praktinis
panaudojimas rengiant savivaldybės planus,
programas.
Nacionalinių ir tarptautinių programų, kurias rengiant savivaldybė teikė savo duomenis apie jaunimą, jaunimo veiklą ir politiką,
duomenys ir skaičius.
Tyrimų rezultatų ir duomenų naudojimas
jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumui ir kokybei įvertinti.
Atvejų skaičius, kai tyrimų duomenys buvo
naudojami jaunimo veiklos ar jaunimo politikos efektyvumui ir kokybei įvertinti.

6.1. Jaunimo
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizainformavimas apie cijų, neformalių jaunimo grupių reguliariai
jaunimo politiką 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 žmonių, dalyvavusių diskusijose
įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo
temomis, skaičius.
6.2. Jaunimo vei- Jaunų žmonių procentas, žinantis jaunimo
klos žinomumas organizacijas.
Jaunų žmonių požiūris į jaunimo organizacijas.
Jaunų žmonių požiūris į savanorišką jaunimo veiklą.
Jaunų žmonių požiūris į neformalias jaunų
žmonių grupes.
Jaunų žmonių požiūris į jaunimo iniciatyvas.
Informacinės medžiagos, pristatančios jaunimo veiklą, įvairovė.
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Temos

Galimi duomenų šaltiniai
Informacinės medžiagos, pristatančios jaunimo veiklą, tiražai.
Informacinės medžiagos, pristatančios jaunimo veiklą, platinimo vietos ir būdai.

6.3. Jaunimo
leidiniai

Jaunimo interneto puslapių, portalų, elektroninių 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 jaunimui vietinėje
žiniasklaidoje

Regioninės ir vietinės žiniasklaidos priemonių skaičius, kuriose yra jaunimo tematika.
Jaunimo tematikos periodiškumas.
Galimybės jaunimo ir jaunimo organizacijoms nemokamai pristatyti savo vykdomą
veiklą per žiniasklaidos priemones (pasinaudojusių skaičius per metus).

7. Tarpži7.1.Jaunimo ponybiškumas,
litiką integruojantarpsektorišku- čios struktūros
mas (jaunimo
politikos intergralumas)

Savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų)
posėdžiuose svarstyti jaunimo klausimai,
kiek ir kokių sprendimų priimta atsižvelgiant
į jaunimo reikalų tarybos siūlymus.
Jaunimo atstovų galimybės dalyvauti savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose, kuomet yra svarstomi jaunimui
aktualūs klausimai ir priimami sprendimai.
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos (posėdžių reguliarumas, svarstomų
klausimų įvairovė, tarybos narių dalyvavimo
posėdžiuose atsakomybė, pateiktų savivaldybės tarybai pasiūlymų skaičius ir kt.).
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Temos

Galimi duomenų šaltiniai

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 žmones ir su jais dirbančias
institucijas, jiems skiriamas veiklas / paslaugas.
7.2. Jaunimo
Strategijų, programų, veiklos planų, kupolitikos integra- riuose išskiriama jaunimo tema, jaunimo
vimas savivaldybės politika, skaičius.
strateginiuose
Strategijose, programose, veiklos planuose
dokumentuose
nagrinėjamų problemų, temų, sričių klausiir įvairių sričių
mų jaunimo politikoje įvairovė.
(kultūros, sporto,
Programų, planų bei priemonių jaunimo
socialinių reikalų politikos srityje, kurias įgyvendinti užtiir kt.) veiklų pro- krinamas tarpžinybinio bei tarpsektorinio
gramose, planuose 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, žiniasklaidos
atstovų skaičius.
Savivaldybės institucijų bei įstaigų, atsakingų už jaunimo politikos įgyvendinimą
partnerių regioniniame, nacionaliniame bei
tarptautiniame lygmenyse, skaičius, įtrauktų
į savivaldybės programų, planų bei priemonių jaunimo politikos srityse įgyvendinimą,
skaičius.
7.3. TarpžinybiDarbo grupių ir komisijų jaunimo politinių ir tarpsekto- kos srityse, sukurtų remiantis tarpžinybinio
rinių bendradar- ir tarpsektorinio bendradarbiavimo princibiavimo tinklų
pais, skaičius.
praktinis veikimas
20

Indikatoriai

Temos

Galimi duomenų šaltiniai
Privataus verslo, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus įtraukimo užtikrinimas darbo grupėse ir komisijose.
Bendradarbiavimo tinklų, sukurtų tarpsektorinio bendravimo principais, skaičius.
Bendradarbiavimo tinklų, sukurtų tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendravimo principais įvairovė, veiklos rezultatai ir jų vertinimai.
Įstaigų ir organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas įvairiuose lygmenyse organizuojant inovatyvias veiklas, vykdant inovatyvius
projektus.

7.4. Savivaldybės
įgyvendinamų
programų bei
priemonių atitikimas nacionalinės
jaunimo politikos
prioritetams

8. Jaunimo
politikos
vertinimas
ir inovacijos
vykdant
jaunimo
politiką
savivaldybėje

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.

8.1. Jaunimo
Jaunimo politikos įvertinimo ir geros prakpolitikos įgyvendi- tikos sklaidos įvairiuose lygmenyse būdai,
nimo vertinimas kuriuos taiko savivaldybė. Vertinimo periodiškumas, vertinime dalyvaujančios institucijos, kriterijai ir kt.
Savivaldybėje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos kokybės
vertinimas / įsivertinimas: periodiškumas,
kriterijai, vertinimo būdai, principai ir kt.
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Galimi duomenų šaltiniai

8.2. Inovacijų
Inovacijų jaunimo politikoje diegimo įvaitaikymas ir plėtra rovė, rezultatai ir esminiai pasiekimai.
formuojant bei
Pokyčių jaunimo politikoje valdymas ir jo
įgyvendinant jau- rezultatai.
nimo politiką
9. Tarptauti9.1. Bendranių ryšių ir ben- darbiavimas su
dradarbiavimo kitomis šalimis
palaikymas
jaunimo politikos
įgyvendinimo
klausimais

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

Užrašams

Užrašams

