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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.

Puslapis 4 iš 48

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.

Puslapis 9 iš 48

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.

Puslapis 12 iš 48

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 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.
liepos 19 d. įsakymu Nr. AD1-1295 dėl darbo grupės sudarymo. Vertintojų grupę sudarė:
1. Inga Baublytė – Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota
atstovė;
2. Violeta Jokubynaitė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė,
atviros erdvės jaunimo centro darbuotoja;
3. Eimantas Mikšys – Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguotas
atstovas;
4. Modestas Vitkus –
koordinatorius;

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų

5. Darius Skusevičius – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos deleguotas išorės ekspertas (viešosios įstaigos „Savivaldos plėtros institutas“
direktorius);
6. 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

1.2. Planavimo
dokumentai

5

5

Savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintos
savivaldybės jaunimo
politikos koncepcija

1

Savivaldybėje Jaunimo politikos koncepcijos patvirtinto dokumento
nėra. Jaunimo politikos koncepcija apibrėţiama kituose jaunimo
politikos strateginiuose dokumentuose.

Jaunimo reikalų tarybos
veiklos
reglamentavimas

5

Veikia Klaipėdos miesto jaunimo reikalų taryba prie Klaipėdos miesto
tarybos (naujausia sudėtis patvirtinta 2008-09-25). Atstovai į tarybos
sudėtį deleguojami delegavimo raštais (po 6 atstovus iš savivaldybėje
veikiančių valstybinių įstaigų ir iš Klaipėdos jaunimo organizacijų
asociacijos "Apskritasis stalas"). Jaunimo reikalų koordinatorius yra
Jaunimo reikalų tarybos narys.

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

5

Savivaldybė yra patvirtinusi Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo
programą, priėmusi sprendimus dėl dalyvavimo Departamento projekte,
jaunimo centro steigimo, jaunimo organizacijų institucinio finansavimo,
iniciatyvų rėmimo programų.

Savivaldybės jaunimo
politikos strategija

5

Savivaldybė yra patvirtinusi Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo
programą 2009-2012 metams. Joje numatytas organizacijų rėmimas,
bendradarbiavimo skatinimas, integruotos jaunimo politikos vystymas.
Savivaldybės ilgalaikėje strategijoje yra jaunimo politikos dalis
(Ilgalaikės Klaipėdos miesto strategijos 2007-2013 metams 5.2-5.3
punktai).
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1.3. Savivaldybės
institucijos,
įstaigos ir
valstybės
tarnautojai,
atsakingi uţ
jaunimo politikos
įgyvendinimą

4

Patvirtintos
savivaldybės jaunimo
politikos įgyvendinimo
programos

5

Patvirtinta 3 metų jaunimo politikos įgyvendinimo programa, 2010 metų
jaunimo politikos programa ir jos priemonės.

Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos veiklos
planas

5

Patvirtinta Jaunimo reikalų tarybos strategija (vizija, misija, tikslai,
uţdaviniai), kasmėnesinis veiklos planas laikotarpiui iki savivaldos
rinkimų 2011 metais.

Savivaldybės jaunimo
reikalų taryba

5

Jaunimo reikalų tarybos posėdţiai vyksta kiekvieną mėnesį. Numatyti
svarstyti klausimai numatyti veiklos plane. Posėdţiai protokoluojami.
Jaunimo reikalų taryba teikia pozicijas Savivaldybės tarybai (pvz. Dėl
jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumo, dėl dalyvavimo
projektuose ir pan.). Posėdţiuose svarstomi įvairūs klausimai rezoliucijos, tyrimų pristatymai, renginių pristatymai, lankymo grafiko
aptarimas ir pan.

Savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius
arba jaunimo reikalų
skyrius

4

Nuo 2010 m. Jaunimo reikalų koordinatorius pavaldus tiesiogiai
Savivaldybės administracijos direktoriui (iki 2010 m. priklausė
Socialiniam departamentui). Jaunimo reikalų koordinatorius turi aiškius
veiklos planus. Dalyvauja įvairiose darbo grupėse susijusiose su
jaunimu: Jaunimo reikalų taryboje, miesto marinistinės plėtros,
neformalaus ugdymo ir pan. Dalyvauja ir koordinuoja įvairius
tarpţinybinius tinklus. Trys darbuotojai pavaldūs koordinatoriui
(dirbantys Departamento projekte). Jaunimo reikalų skyriaus formaliai
nėra.
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Jaunimo centras (-ai),
kitos įstaigos

4

Savivaldybėje veikia jaunimo centras (biudţetinė įstaiga "Jaunimo
centras"), Atviros erdvės jaunimo centras, 7 vaikų ir jaunimo dienos
centrai, mokinių saviraiškos centras, sporto centrai. Numatyta, kad
vaikų ir jaunimo dienos centrai turėtų perimti atviro darbo su jaunimu
metodus. Jaunimo centre vykdoma jaunimo inicijuota ir paties jaunimo
organizuojama veikla (atviro darbo su jaunimu metodais).

2. Jaunimo dalyvavimas
2.1. Jaunimo
dalyvavimas
savivaldoje pagal
gyvenamąją
teritoriją

2.2. Jaunimo
dalyvavimas su
jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje

2.3. Jaunimo

1

4

4

Jaunimo dalyvavimas
bendruomenių veikloje

1

Vertintojų grupė įvardino, kad mieste nėra teritoriniu pagrindu
veikiančių bendruomenių.

Jaunimo pateiktų
pasiūlymų ir iniciatyvų
efektyvumas

1

Vertintojų grupė įvardino, kad mieste nėra teritoriniu pagrindu
veikiančių bendruomenių.

Su jaunimu dirbančių
organizacijų veikla, jos
atitikimas jaunimo
poreikiams

5

Vertintojų grupės teigimu, su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius
mieste yra pakankamas. Su jaunimu dirbančios organizacijomis
laikomos tos, kurių įstatuose (nuostatuose) numatytas darbas su
jaunimu. Šios organizacijos apima platų veiklos spektrą, tačiau
nepakankamai bendradarbiauja tarpusavyje.

Jaunimo dalyvavimas
su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje

4

Savivaldybėje veikia tokios organizacijos, kaip Caritas, Išganymo
armija, Ateitininkų federacija, Skautų organizacijos. Stiprios stačiatikių
religinės bendruomenės. Tautinės ir religinės bendrijos yra uţdaros
aplinkai, tačiau veiklą vykdo aktyviai. Bendradarbiauja su Atviros
erdvės jaunimo centru.

Jaunimo organizacijų

4

Savivaldybės svetainėje pateikiamas 28 jaunimo organizacijų sąrašas. Iš
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įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

veikla

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

3

jų - 22 priklauso Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijai
"Apskritasis stalas".

Neformalių grupių
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

5

Savivaldybė šiuo metu kuria Klaipėdos jaunimo uţimtumo ţemėlapį,
kuriame atsispindės ir savivaldybėje veikiančios neformalios jaunimo
grupės. Koordinatoriaus ţiniomis, šiuo metu 20 jaunimo grupių veikia
aktyviai, o iš viso įvairių neformalių grupių ţinoma iki 60.

Jaunimo aktyvumas
įgyvendinant ir
dalyvaujant jaunimo
veikloje

4

Jaunimas Klaipėdoje yra inicijavęs Nacionalinį graffity čempionatą,
parkuro varţybas, bmx dviračių varţybas (ekstremalus sportas), breiko
čempionatą. Vyko jaunimo politikos konferencija, jaunimo mokymai,
vasaros akademija ir pan.

Jaunimo dalyvavimas
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
veikloje

3

Mokyklose formaliai veikia mokinių savivaldos, aukštosiose mokyklose
veikia studentų atstovybės. Mokinių savivaldos veikla nebeatitinka
šiandienos moksleivių lūkesčių. Pasak vertinimo komisijos narių,
jauniems ţmonėms šiandien reikia nemokamos ir neįpareigojančios
veiklos. Vertintojai teigia, kad veikla skirta jaunimui dubliuojama
formaliose švietimo įstaigose ir neformalaus švietimo biudţetinėse
įstaigose. Dalyvavimo mokinių savivaldoje skaičiai neauga.

Mokinių ir studentų
savivaldos stiprinimas
ir veiklos efektyvinimas

5

Savivaldybė yra parėmusi 2 projektus veiklos efektyvumo gerinimui.
Neseniai atkurta Klaipėdos miesto mokinių taryba. Studentų savivaldos
metodinę pagalbą gauna iš Lietuvos studentų sąjungos. Savivaldybė,
bendradarbiaudama su Klaipėdos universitetu, yra įsteigusi Jaunimo
reikalų tarybos stipendijas (viso 20000Llt, po 400 Lt/mėn. gerai
besimokantiems ir aktyviai veikiantiems jaunuoliams iš 8 fakultetų po 1
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jauną ţmogų).

2.5. Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

5

Jaunimo dalyvavimas
globos įstaigų veikloje

2

Savivaldybėje veikia 3 globos įstaigos. Vertintojai teikia, kad yra buvę
pavienių iniciatyvų iš jaunuolių augančių globos įstaigose.

Jaunimo ir jaunimo
organizacijų
dalyvavimas jaunimo
politikos formavime

5

Savivaldybėje veikia Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
"Apskritasis stalas". Jai priklauso 22 organizacijos (iš 28 organizacijų
išvardintų Savivaldybės svetainėje). Apskritasis stalas deleguoja
atstovus į jaunimo reikalų tarybą, per kurią inicijuoja klausimų
svarstymą savivaldybėje. Atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės
posėdţiuose, kuriuose svarstomi klausimai susiję su jaunimu.

Jaunimo dalyvavimas
jaunimo politikos
įgyvendinime per
jaunimo reikalų tarybą

5

Jaunimo reikalų taryba veikia prie Savivaldybės tarybos. Inicijuoja
jaunimui aktualių klausimų nagrinėjimą, rengia rezoliucijas. Jaunimo
atstovų skaičius - 6 asmenys, t.y. 50 procentų narių sudaro jaunimo
deleguoti atstovai.

3. Parama jaunimui
3.1. Finansinė
parama

3

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
finansavimo
efektyvumas

4

Savivaldybės biudţete 2009 metais buvo numatyti 74000 litų skirti
jaunimo iniciatyvų ir organizacijų institucinės veiklos finansavimui.
2010 metais - 32000 Lt. Iš jų - 1/3 institucinei paramai. Realus
institucinės paramos poreikis - 26000 Lt, skirta suma - 12000 Lt.
Institucinę paramą gali gauti ne tik jaunimo organizacijos, bet ir su
jaunimu dirbančios organizacijos. Ilgalaikio turto įsigijimui lėšos
neskiriamos, bet tam yra kiti fondai. Savivaldybė projektų
kofinansavimui lėšų neskiria.

Neformalių grupių

1

Neformalios grupės finansavimą gauna iš Jaunimo tarptautinio
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bendradarbiavimo agentūros administruojamos programos "Veiklus
jaunimas" Iniciatyvų paprogramės. Neformalios grupės oficialiai negali
dalyvauti Savivaldybės konkursuose, nebent paraiškas teiktų per
jaunimo organizacijas. Tačiau yra ribojimas, kad viena organizacija gali
teikti tik vieną paraišką. Jei ši nuostata būtų pakeista, didelė grėsmė, kad
aktyvesnės jaunimo organizacijos teiktų daug paraiškų prisidengdamos
neformaliomis grupėmis.

finansavimas

3.2. Materialinė
parama

4

Finansavimo atitikimas
realiems jaunimo
poreikiams

5

Finansavimas atitinka jaunimo poreikius, kadangi sprendimuose dėl
finansavimo dalyvauja ir jaunimo atstovai. Prioritetai teikiami
projektams, kuriais skatinamas organizacijų bendradarbiavimas ir
profesionalumo ugdymas. Finansuojamos tos iniciatyvos, kur jaučiamas
ryškus jaunimo indėlis. Finansuojami labai įvairių krypčių jaunimo
projektai: organizacijų stiprinimas, narių ir savanorių ugdymas,
kūrybiškumo skatinimas, verslumas, praktinės kompetencijos,
saviraiška, veiklos įvaizdis, tarptautinės organizacijos.

Jaunimo veiklos
finansavimas iš verslo
sektoriaus

3

Finansavimo iš verslo sektoriaus praktika Klaipėdoje tik atsiranda,
tačiau finansinė krizė šalyje neleidţia šiems procesams įsibėgėti.

Jaunimo veiklai skirtos
savivaldybės patalpos

4

Savivaldybė yra skyrusi patalpas Klaipėdos jaunimo organizacijų
asociacijai "Apskritasis stalas", Atviros erdvės jaunimo centrui. Patalpas
turi skautų organizacija, Dvasinės pagalbos jaunimo centras. Atviros
erdvės jaunimo centre yra sudaromos galimybės organizacijoms vykdyti
savo veiklas. Šia galimybe naudojasi 6-7 organizacijos. Senamiestyje
patalpų organizacijos neturi. Patalpas turi NVO informacijos centras, bet
veiklos nevykdo.

Jaunimo veiklai skirtas

3

Savivaldybė ilgalaikio turto organizacijoms neskiria. Organizacijos turi
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galimybę gauti įrangą per Departamento programas. Šia galimybe yra
pasinaudojęs Apskritasis stalas, didţiosios organizacijos.

ilgalaikis turtas

3.3. Kitokia
parama

4

Kita materialinė parama

4

Dalį lėšų organizacijos gauna iš 2 procentų GPM. Verslas yra skyręs
patalpas jaunimo veiklai loftuose. Uţsienio partneriai vykdo religinių
organizacijų šalpą. Apie materialinę paramą organizacijos nėra linkusios
pasakoti, kadangi tai didina tarpusavio konkurenciją. Verslo įmonės
daţniau skiria paramą barteriu. Norvegijos Karalystės finansiniai
mechanizmai yra puiki galimybė veiklos vystymui, tačiau reikalauja
didelių organizacijų administracinių gebėjimų.

Parama vystant
partnerystę ir
bendradarbiavimą

4

Savivaldybė nuolat deleguoja jaunimo atstovus į tarptautinius renginius.
Bendradarbiaujama su giminingais miestais.

Savivaldybės pagalba
jaunimo ir jaunimo
organizacijoms
organizuojant renginius

4

Jei jaunimo organizacijos kreipiasi į savivaldybę pagalbos organizuojant
renginius, jaunimo reikalų koordinatorius visuomet padeda arba
nukreipia į atsakingus asmenis.

Savivaldybės
priemonės skirtos
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiųjų
kvalifikacijos kėlimui

5

Savivaldybė finansuoja organizacijų projektus skirtus kompetencijos
kėlimui, taip pat organizuoja mokymus su jaunimu dirbantiems
asmenims.

Skatinimas uţ
nuopelnus jaunimo
veiklai

5

Kasmet yra vykdomi Jaunimo apdovanojimai, kuriuose nominacijos
skiriamos uţ nuopelnus jaunimo veiklai ir jaunimo politikai.
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Rėmimas uţ paslaugas
apmokant savivaldybės
lėšomis

1

Savivaldybės lėšomis uţ paslaugas nėra apmokama, organizacijų
registravimo kaštai nėra dengiami.

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

4

Mokymų ir konsultacijų
atitikimas jaunimo
poreikiams

4

Nuolat vykdomos mokymų poreikių apklausos. Jas vykdo tiek
mokymus planuojančios vykdyti organizacijos, tiek savivaldybė.
Mokymai vykdomi nuosekliai, atsiţvelgiant į apklausos rezultatus.
Mokymų medţiaga nėra prieinama viešai.

Savivaldybės pagalba
siekiant pasinaudoti
nacionaline ir
tarptautine patirtimi

5

Savivaldybė padeda organizacijoms skirdama institucinę paramą. 2010
metais savivaldybė buvo surinkusi delegaciją į Nacionalinę jaunimo
politikos konferenciją Vilniuje ir apmokėjo kelionės išlaidas.

4.2. Mokymų ir
konsultavimo
kokybė

5

Mokymo ir konsultacijų
įtaka jaunimo veiklos
kokybei

5

Mokymai vykdomi pagal realius poreikius, todėl jų rezultatai ir įtaka
tolimesnei organizacijų veiklai yra didelė. Pavyzdţiui, siekiant
kokybiškų ir novatoriškų projektų vasaros metu kiekvienais metais
vyksta vasaros projektų akademija. Jos rezultate sukuriama daug įdomių
jaunimo projektų.

4.3. Asmenys,
dirbantys su
jaunimu

4

Asmenų dirbančių su
jaunimu kompetencija
ir atitikimas jaunimo
poreikiams

4

Savivaldybės teritorija apima tik Klaipėdos miestą, todėl dirbančiųjų su
jaunimu kiekis yra pakankamas, pasiskirstymas teritoriniu pagrindu gan tolygus. Paskutiniai su jaunimu dirbančių asmenų siūlymai buvo dėl
dviračių takų infrastruktūros (teikė Apskritasis stalas).

Asmenų dirbančių su
jaunimu skatinimas

5

Jaunimo organizacijų atstovas Viktoras Usovas buvo paskatintas kaip
pilietiškiausias Klaipėdietis. Su jaunimu dirbantys asmenys skatinami
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padėkos raštais, ţodinėmis padėkomis renginių metu ir pan.
4.4. Jaunimo
neformalaus
ugdymo padėtis

5

Neformalaus ugdymo
metodų taikymo
efektyvumas

5

Neformalaus ugdymo metodai taikomi efektyviai.

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

5

Tyrimų jaunimo
klausimais vykdytojai ir
bendradarbiavimas

5

Tyrimus vykdo Jaunimo reikalų koordinatorius, jaunimo organizacijos,
nacionalinės institucijos, vietos tyrėjai ir pan. Tyrėjų kiekis yra
pakankamas, vykdant tyrimus yra remiamasi jau vykdytais tyrimais,
esant poreikiui vyksta tyrėjų bendradarbiavimas. Įvykdţius tyrimus jie
yra pristatomi ir pateikiami viešai.

5.2. Tyrimų
įvairovė, kokybė ir
naudingumas

5

Kiekybiniai tyrimai
savivaldybėje

5

2006 ir 2009 metais buvo atliktas jaunimo situacijos sociologinis
tyrimas. 2009 metais - NVO korupcijos tyrimas. Jaunimo organizacijų
mugių metu kasmet atliekamos jaunimo organizacijų narių apklausos
(100-150 respondentų). Nuolat vykdomas jaunimo organizacijų
anketavimas, jaunimo poreikių tyrimai. Departamento projekto rėmuose
atliktas Jaunimo informavimo tyrimas (2009), Jaunimo problematikos
tyrimas (2010). Nacionalinis regioninės jaunimo politikos įgyvendinimo
efektyvumo tyrimas (2010, NJRKA).

Kokybiniai tyrimai
savivaldybėje

5

Kokybiniai tyrimai vykdomi fokus grupių pagrindu. Dalis kiekybinių
tyrimų sudedamąja dalimi turi ir kokybinę tyrimo dalį. Departamento
projekto rėmuose atliktas Jaunimo informavimo tyrimas (2009),
Jaunimo problematikos tyrimas (2010), Jaunimo politikos įgyvendinimo
kokybės vertinimas (2010). Nacionalinis regioninės jaunimo politikos
įgyvendinimo efektyvumo tyrimas (2010, NJRKA).

Dalyvavimas
nacionaliniuose ir

5

Savivaldybė aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose
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tarptautiniuose
tyrimuose
5.3. Duomenys
apie jaunimą

5.4. Tyrimų
rezultatų ir kitų
duomenų
panaudojimas

4

5

tyrimuose.

Turimi duomenys apie
jaunimą

5

Savivaldybėje yra rengiamas Jaunimo situacijos ţemėlapis, kuriame bus
atspindėti visi duomenys susiję su jaunimu. Taip pat turima įstaigų
dirbančių su jaunais ţmonėmis duomenų bazė, organizacijų registrai.
Visa informacija, įgyvendinant Departamento projektą yra atnaujinta ir
sudėta į ruošiamą situacijos ţemėlapį.

Duomenų
prieinamumas ir
bendradarbiavimas
keičiantis jais

4

Duomenys yra prieinami, tačiau dar nėra susisteminti vienoje vietoje,
kad būtų lengviau juos rasti.

Rezultatų panaudojimas
rengiant planus ir
programas

5

Tyrimų rezultatai yra visuomet naudojami esamų problemų sprendimui
ir naujų programų rengimui.

Rezultatų panaudojimas
vertinant įgyvendintas
programas

5

Tyrimo rezultatai visuomet naudojami pasiektų rezultatų vertinimui. Tai
daroma tiek organizacijų projektų pabaigoje, tiek savivaldybės veiklos
įsivertinimuose.

6. Jaunimo informavimas
6.1. Jaunimo
informavimas apie
jaunimo politiką

4

Jaunimo informavimo
efektyvumas

4

Jaunimas yra informuojamas šiomis priemonėmis: elektroninės
konferencijos pagalba (apie 25 el. Laiškai per savaitę), socialiniame
tinkle Facebook (grupėje "JRT"), straipsniais vietos spaudoje ir
internete. Savivaldybės puslapyje jaunimas neieško informacijos. Yra
kuriamas atviros erdvės jaunimo centro puslapis. Informacija talpinama
ir organizacijų svetainėse (savanorišku pagrindu).

Dvipusės informacijos

5

Savivaldybė ir Apskritasis stalas nuolat organizuoja diskusijas jaunimui
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sklaidos priemonių
efektyvumas
6.2. Jaunimo
veiklos ţinomumas

4

aktualiomis temomis, į kurias stengiamasi įtraukti kuo įvairesnius
ţmones. Jaunimas aktyviai dalyvauja tokio pobūdţio diskusijose.

Jaunų ţmonių poţiūris į
jaunimo veiklą

4

Jauni ţmonės yra informuoti apie jaunimo veiklą, ţino apie renginius.
Kadangi organizacijos yra matomos jaunimas jas ţino. Informacijos
srautas jaunimui yra labai didelis, jie gauna visą informaciją apie
jaunimo veiklą. Jaunimo poţiūris į organizacija yra teigiamas, tačiau
patys daţnai lieka pasyvūs ir nedalyvauja veiklose.

Informacijos apie
jaunimo veiklą
efektyvumas

4

2009 m. buvo parengtas lankstinukus apie jaunimo organizacijas "Jaunoji Klaipėda" 7000 egz. Tiraţu. Jis buvo platintas per mokyklas,
jaunimo organizacijų mugės metu, miesto renginių metu, taip pat
patalpintas internete.

6.3. Jaunimo
leidiniai

4

Jaunimo komunikacijos
efektyvumas

4

Dauguma organizacijų turi savo svetaines internete. Apskritojo stalo
svetainė yra labai dinamiška ir nuolat atnaujinama. Jaunimas aktyviai
komunikuoja socialinių tinklų pagalba, pvz. Klaipėdos jaunimo grupė
Facebook socialiniame tinkle turi daugiau nei 500 palaikytojų.
Klaipėdos radijas turi kassavaitinę laida "Jaunimo laikas". Informacija
apie jaunimo veiklą buvo transliuojama TV6 laidoje "Universitetai.lt",
kurią vedė Klaipėdos universitetas. Klaipėdos jaunimo informacija yra
skleidţiama ir specialiai sukurtu YouTube video kanalu internete.

6.4. Erdvė
jaunimui vietinėje

5

Jaunimo veiklos
atspindys vietinėje

5

Remiantis jaunimo informavimo tyrimo duomenimis (2009 m.), vietos
spaudoje jaunimo veikla atspindėta taip: Banga (Klaipėdos raj.) - 93
pranešimai susiję su jaunimu 81 laikraščio numeryje. Klaipėda - 47 vnt.
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ţiniasklaidoje

ţiniasklaidoje

32 numeriuose; 15 min. Klaipėda - 28 vnt. 36 numeriuose; Vakarų
ekspresas po vieną pranėšimą 16 numerių. Laikraštyje "Vakarų
ekspresas" anksčiau buvo įdėklas (skiltis) "Jaunimo banga" kartą per
savaitę. Šiuo metu yra geri kontaktai vietinėje spaudoje, tad problemų
veiklos viešinimui nekyla.

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

7.2. Jaunimo
politikos
integravimas

5

5

Savivaldybės tarybos
(komitetų, komisijų)
posėdţiuose svarstyti
jaunimo klausimai

5

Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdţiuose svarstomi visi
jaunimo reikalų tarybos pateikiami svarstymui klausimai.

Jaunimo reikalų tarybos
veikla

5

Jaunimo reikalų taryba veikia reguliariai, svarsto įvairius, daugelį
jaunimo politikos sričių apimančių klausimų.

Administracijos
bendradarbiavimas

4

Administracija bendradarbiauja spręsdama jaunimo klausimus.
Koordinatorius yra įtraukiamas į įvairias su jaunimu susijusias darbo
grupes. Koordinatorius yra pavaldus tiesiogiai administracijos
direktoriui, todėl kitų specialistų poţiūris į jaunimą yra teigiamas. Pasak
vertintojų grupės, kartais trūksta bendros situacijos koordinacijos tarp
atskirų administracijos padalinių.

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

5

Savivaldybėje yra rengiamas Jaunimo situacijos ţemėlapis, kuriame bus
atspindėti visi duomenys susiję su jaunimu. Taip pat turima įstaigų
dirbančių su jaunais ţmonėmis duomenų bazė, organizacijų registrai.
Visą šią informaciją turi Jaunimo reikalų koordinatorius.

Jaunimo politikos
įtraukimas į strateginius
savivaldybės

5

Jaunimo politikos sritis yra įtraukta į visus savivaldybės dokumentus ilgalaikę 2007-2013 metų strategiją, 2009-2012 metų strateginį planą,
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savivaldybės
strateginiuose
dokumentuose ir
įvairių sričių
(kultūros, sporto,
socialinių reikalų
ir kt.) veiklų
programose,
planuose

priemonių planus, metinius savivaldybės dokumentus.

dokumentus

7.3. Tarpţinybinių
ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo
tinklų praktinis
veikimas

5

7.4. Savivaldybės
įgyvendinamų
programų bei
priemonių
atitikimas
nacionalinės
jaunimo politikos

4

Tarpţinybiškumo
uţtikrinimas, įtraukiant
partnerius į jaunimo
klausimų sprendimą

5

Yra sukurta visa eilė savivaldybės ir atviros erdvės jaunimo centro
tarpţinybinių tinklų, į kuriuos įtraukti įstaigų, organizacijų, institucijų ir
verslo atstovai: Diskusija dėl jaunimo saugaus ir turiningo laisvalaikio
Klaipėdos mieste; parkūro aikštelės projektas ir pan.

Tarpţinybinių darbo
grupių veikla

5

Tarpţinybinės darbo grupės yra sudaromos visiems klausimams
susijusiems su jaunimu spręsti. Savivaldybėje nuolat veikia 5-10 įvairių
darbo grupių, į kurias įtraukti suinteresuoti asmenys.

Bendradarbiavimo
tinklai

5

Bendradarbiavimo tinklai yra kuriami bendradarbiavimo susitarimų
pagrindu. Savivaldybė, spręsdama specifines jaunimo problemas,
pasirenka partnerius ir bendradarbiauja su jais sprendţiant esamą
problemą. Tokių susitarimų yra pasirašyta daugiau nei 10, pvz.
susitarimas su Klaipėdos universitetu dėl informacijos sklaidos ir
stipendijų studentams; susitarimas dėl jaunimo verslumo projektų
vykdymo ir pan.

Savivaldybės
dalyvavimas
nacionalinių programų
ir priemonių
įgyvendinime

5

Jaunimo reikalų koordinatorius aktyviai teikė siūlymus 2010-2018 metų
Ilgalaikės jaunimo politikos strategijai. Savivaldybė bendrąja tvarka
atsako į visas gaunamas uţklausas. Koordinatorius teikia aktualius
siūlymus per Jaunimo reikalų koordinatorių asociaciją.

Nacionalinių ir

4

Savivaldybė noriai išnaudoja esamas nacionalinių ir tarptautinių
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tarptautinių programų
galimybių
panaudojimas jaunimo
politikos įgyvendinimui

prioritetams

programų galimybes. Dalyvauja Departamento projekte, apsiima
įgyvendinti Departamento siūlomas pilotines veikas, Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros skirtomis programos "Veiklus
jaunimas" lėšomis bus pastatyta parkūro aikštelė (skirta 5500 euru).
Tačiau dėl ţmogiškųjų išteklių trūkumo savivaldybė išnaudoja ne visas
esamas galimybes.

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

8.2. Inovacijų
taikymas ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

5

5

Jaunimo politikos
vertinimai

5

Savivaldybė buvo pirmoji atlikusi pilotinį jaunimo politikos vertinimą
pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą metodiką.
2010 metais atliktas jau antras jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės
vertinimas.

Organizacijų veiklos
vertinimas/įsivertinimas

4

Jaunimo lyderiams įvairiuose renginiuose skiriami apdovanojimai ar
paskatinimai yra tam tikras organizacijų veiklos įvertinimas (metų
klaipėdietis, metų jaunimo organizacijų lyderis ir pan.). Dalis jaunimo
organizacijų dalyvauja LiJOT administruojamame jaunimo organizacijų
veiklos efektyvumo vertinime. Organizacijos veiklą vertina kasmet
ruošdamos ataskaitas. Įsivertinimo procesas yra nekontroliuojamas,
todėl sunku jį pilnavertiškai įvertinti.

Inovacijos ir pokyčių
valdymas

5

Vis novatoriškesnės veiklos projektuose, netradicinio sporto renginiai.
Nuo praėjusių metų Klaipėda pasuko kitu keliu: investuoja ne tik į
NVO, bet ir į subkultūras. Jaunimo susirenka daugiau nei į renginius.
Savivaldybėje jaunimui įrengti loftai. Sandėliuose po darbo ir
savaitgaliais jaunimui sukuriamos erdvės.

9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas
9.1.

4

Institucinis

4

Savivaldybė aktyviausiai bendradarbiauja su šiais miestais: Manheimas,
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Bendradarbiavimas
su kitų šalimis
jaunimo politikos
įgyvendinimo
klausimais

Kotka, Karstron. Į organizuojamus renginius pirmiausiai kviečiami
miestai partneriai. Vertintojų teigimu, tarptautinio bendradarbiavimo
renginių galėtų vykti daugiau - reikėtų patirties mainų renginių, daugiau
bendrų veiklų. Savivaldybė aktyviai bendradarbiauja tinkluose "Europos
regionas Baltija" ir "Baltic cities council".

bendradarbiavimas su
uţsienio partneriais
jaunimo politikos
srityje

Jaunimo dalyvavimas
tarptautinėje veikloje

4

Vertintojų grupės teigimu, jaunimo organizacijos aktyviai išnaudoja
tarptautinės veiklos galimybes. Skautų organizacija aktyviai dalyvauja
tarptautiniuose projektuose, neseniai 40 Apskritojo stalo atstovų
dalyvavo jaunimo politikos renginyje uţsienyje. Jaunimas aktyviai
naudojasi savivaldybės siūlomose tarptautinėse veiklose.
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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.
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Vertinant Klaipėdos jaunimo politikos formavimą bei įgyvendinimą pastebimas vienas iš bendro
konteksto išsiskiriantis rodiklio vertinimas, kuris apibrėţia savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą
savivaldybės jaunimo politikos koncepciją (1 balas). Klaipėdos savivaldybėje nėra patvirtinta jaunimo
politikos koncepcija, nors jos esmė praktiškai apibrėţiama kituose dokumentuose. Vis dėlto
rekomenduojama Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Klaipėdos jaunimo politikos koncepciją.
Kitos vertinamos sritys įgyvendinamos puikiai, rekomenduojama tęsti pradėtas veiklas.
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Vertinant jaunimo dalyvavimo sritį reiktų pabrėţti taikomos metodikos nefunkcionalumą tiriant miestų
savivaldybes. Klaipėdos mieste nėra teritoriniu pagrindu veikiančių bendruomenių, todėl ši dalis
nevertinama.
Jaunimo organizacijų dalyvavimo jaunimo politikos formavime ir įgyvendinime (5 balai) veikla
vertinama labai gerai. Iš 28 savivaldybėje veikiančių organizacijų, 22 priklauso Klaipėdos jaunimo
organizacijų asociacijai "Apskritasis stalas". Apskritasis stalas deleguoja atstovus į jaunimo reikalų
tarybą (5 balai), per kurią inicijuoja klausimų svarstymą savivaldybėje.
Jaunimas nedalyvaujantis formalių jaunimo organizacijų veikloje gali rinktis neformalių grupių veiklą,
kurių savivaldybėje veikia per 60 ir pilnai atitinka jaunimo poreikius. Savivaldybė audituoja neformalias
grupes ir jos yra identifikuojamos kaip Klaipėdos jaunimo politikos dalis.
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Trūkumai pastebimi analizuojant Jaunimo dalyvavimą formaliojo ir neformaliojo švietimo veikloje.
Pasak vertintojų grupės, mokinių savivaldų kuriamas turinys neatitinka moksleivių lūkesčių.
Rekomenduojama įvertinti susiklosčiusią situaciją atliekant kokybinius tyrimus ir inicijuojant pokyčius
mokinių ir studentų savivaldose.

Tyrimas parodė, kad, nors mieste veikia apie 60 neformalių jaunimo grupių, tačiau jos oficialiai negali
dalyvauti Savivaldybės sklebiamuose konkursuose. Tai būtų įmanoma padaryti nebent teikiant paraiškas
per formalias jaunimo organizacijas, tačiau yra ribojimas, kad viena organizacija gali teikti tik vieną
paraišką. Pradţiai reiktų pakeisti šią nuostatą ir ieškoti neformalių jaunimo grupių finansavimo
galimybių.
Materialinė parama jaunimo organizacijoms vertinama keliais aspektais: patalpų suteikimas (4 balai),
ilgalaikio turto skyrimas (3 balai), rėmimas apmokant uţ paslaugas (1 balas). Organizacijoms yra
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suteikiamos patalpos, tačiau toliau nuo miesto centro. Savivaldybė organizacijoms neskiria
organizacinės įrangos, tačiau organizacijos turi galimybę, ir ja naudojasi, gauti įrangą per Jaunimo
reikalų departamento prie SADM programas. Savivaldybė nemoka uţ paslaugas suteiktas jaunimo
organizacijų.
Įvertinus bendrą savivaldybės paramą jaunimui galima teigti, kad savivaldybė yra pajėgi skatinti
aktyvesnį jaunimo organizacijų lėšų pritraukimą iš verslo sektoriaus (3 balai). Rekomenduojama
Savivaldybės skelbiamuose konkursuose skirti papildomus balus projektams dalinai finansuojamiems iš
verslo sektoriaus, organizuoti praktinius finansų pritraukimo iš verslo sektoriaus mokymus.

Situacija jaunimo neformalaus ugdymo, jaunimo mokymo ir konsultavimo srityje iš esmės yra labai gera
išskyrus keletą niuansų.
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Savivaldybėje nuolat vykdomos mokymų poreikių apklausos. Mokymai vykdomi atsiţvelgiant į
apklausos rezultatus, tačiau mokymų medţiaga nėra viešai prieinama. Rekomenduojama mokymų
medţiagą viešinti internetiniame savivaldybės puslapyje.
Nors asmenys dirbantys su jaunimu tolygiai pasiskirstę Klaipėdos mieste ir pasinaudodami Apskrituoju
stalu bei Jaunimo reikalų taryba teikia siūlymus savivaldybei, tačiau egzistuoja problema, kad ne visi su
jaunimu dirbantys asmenys identifikuoja jaunimą, kaip specifinę grupę. Rekomenduojama informuoti su
jaunimu dirbančius asmenis apie jaunimo politiką, jaunimą, kaip išskirtinę publiką, darbo metodus su
jaunimu. Siekiant uţsibrėţtų tikslų išleisti metodinę medţiagą, organizuoti mokymus su jaunimu
dirbantiems darbuotojams.
Visi kiti rodikliai vertinami puikiai ir rekomenduojama tęsti pradėtus darbus.

Klaipėdos mieste yra atliekami jaunimo tyrimai, duomenys kaupiami, tačiau nėra susisteminti vienoje
vietoje. Rekomenduojama susisteminti ir paskelbti duomenis vienoje, visiems viešai prieinamoje,
vietoje ir toliau įgyvendinti sėkmingai vykdoma veiklas.
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Bendrai vertinant jaunimo informavimo sritį ji atrodo geriau, nei vidutiniškai (4,3), todėl bus aptarti tik
tie rodikliai, kurie įvertinti gerai ir pateiktos rekomendacijos.
Vertinant jaunimo informavimo dalį, bendras srities vertinimas - 4,3 balo. Galima teigti, kad jaunimas
yra informuotas apie jaunimo veiklą (4 balai), matosi jaunimo veiklos atspindys ţiniasklaidoje (5 balai),
jaunimas diskutuoja su valdţios atstovais, naudojamos dvipusės informacijos sklaidos priemonės (5
balai).
Vertinant šią sritį reiktų atkreipti dėmesį į tai, kaip jauni ţmonės vertina jaunimo veiklą (4 balai) ir
išskirti prieţastį, kodėl rodiklis įvertintas gerai. Mieste jaunimo informavimas yra geras, tačiau nors
jaunimas ir informuotas apie jaunimo veiklą, ţino organizacijas, tačiau patys daţnai lieka pasyvūs
stebėtojai ir nedalyvauja veiklose. Rekomenduojama kartu su jaunimo organizacijomis inicijuoti
informacinę kompaniją nukreiptą į savanorystės skatinimą, vidinių jaunimo organizacijų veiklų
pristatymą ir panašiai.
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Informuojant jaunimą apie jaunimo veiklą (4 balai) 2009m . buvo išleistas lankstinukas apie jaunimo
organizacijas "Jaunoji Klaipėda". Šiais metais nebuvo įgyvendintos panašios iniciatyvos, todėl
rekomenduojama išleisti leidinuką ne tik formaliai pristatantį organizacijų veiklas, bet turintį tikslą
skatinti aktyvų jaunų ţmonių įsitraukimą į jaunimo organizacijų veiklą.

Savivaldybė išnaudoja nacionalinių ir tarptautinių programų galimybes jaunimo politikos įgyvendinimui
(4 balai), tačiau, esant papildomiems ţmogiškiesiems resursams, į regioną būtų galima pritraukti
papildomos lėšas ir vykdyti daugiau nacionalinių ir tarptautinių veiklų.
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Egzistuoja labai puikios organizacijų veiklos vertinimo ir įsivertinimo tradicijos. Siekiant šią sritį
vykdyti idealiai reiktų sisteminti dabar renkamą informaciją ir analizuoti ne momentinę situaciją, o
jaunimo organizacijose vykstančius pokyčius.
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Vertintojų teigimu, tarptautinio bendradarbiavimo renginių galėtų vykti daugiau - reikėtų patirties mainų
renginių, daugiau bendrų veiklų. Rekomenduojama numatyti lėšų, kurios galėtų būti skiriamos JTBA
projektų kofinansavimui.
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PRIEDAI
1. Informacija apie dalyvavimą tarpinstitucinėje programoje, 3 lapai;
2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Jaunimo reikalų
koordinatoriaus 2009 metų veiklos ataskaita, 5 lapai;
3. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir atviros erdvės jaunimo centro tarpţinybiniai
tinklai, 2 lapai;
4. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Jaunimo reikalų
koordinatoriaus raštas „Dėl organizacinės struktūros projekto“, 2 lapai;
5. 2010 m. kovo 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybės aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. P1- 118, 2 lapai;
6. 2010 m. kovo 25 d.

Modesto Vitkaus skelbimas „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų

programų (projektų) finansavimo iš savivaldybės biudţeto lėšų konkursas“, 1 lapas;
7. 2006 m. spalio 26 d. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų programų (projektų) finansavimo iš
savivaldybės biudţeto lėšų nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T2-345, 5 lapai;
8. 2009 m. liepos 23 d. „Dėl negyvenamųjų patalpų I. Simonaitytės g. 24, Klaipėdoje, suteikimo
pagal panaudos sutartį, Nr. T2- 295, 1 lapas;
9. 2009 m. geguţės 29 d. „Dėl negyvenamųjų patalpų I. Simonaitytės g. 24, Klaipėdoje, suteikimo
pagal panaudos sutartį, Nr. T2- 233, 1 lapas;
10. 2009 m. spalio 29 d. sprendimas „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Integruotos jaunimo
politikos plėtra“ Nr. T2- 383, 1 lapas;
11. 2009 m. spalio 28 d. Klaipėdos Naujakiemio suaugusiųjų vidurinės mokyklos patalpų naudotojų
pasitarimo protokolas Nr. V12- 14, 2 lapai;
12. 2010 m. kovo 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto 2010 m.
bendradarbiavimo programa, 2 lapai;
13. 7 bendradarbiavimo sutartys, 14 lapų;
14. 2008 m. spalio 6 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ „Jaunimo iniciatyva“
bendradarbiavimo sutartis Nr. J10-11, 3 lapai;
15. 2010 m. liepos 9 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. J10- 5, 2 lapai;
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16. 2007 – 2010 m. Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano veiksmo rodiklių suvestinė, 4 lapai;
17. 2009 – 2012 m. Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo
programos Nr. 09 tikslų, uţdavinių, uţdavinių vertinimo kriterijų, priemonių ir priemonių išlaidų
suvestinė, 3 lapai;
18. 1 prioritetas. Aplinkos, palankios pramonei, verslui ir ţinių ekonomikai plėtoti, kūrimas, 3 lapai;
19. 2010 m. kovo 2 d. Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo
programos (Nr. 09) aprašymas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus Nr.AD1-358, redakcija 2010 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. AD1-1362, 3 lapai;
20. Jaunimo reikalų taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, 1 lapas;
21. Klaipėdos jaunimo reikalų tarybos veiklos planas, 2 lapai;
22. 2008 m. gruodţio 17 d. Jaunimo reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
pozicija dėl jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumo, 1 lapas;
23. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos rezoliucijos
projektas, 1 lapas;
24. 2009 m. sausio 28 d. Jaunimo reikalų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
pozicija dėl numatomos vaikų ir jaunimo klubų reorganizacijos, 1 lapas;
25. 2005 m. gruodţio 22 d. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatai patvirtinti Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2- 401, 2 lapai;
26. Aiškinamasis raštas dėl Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo, 2 lapai;
27. 2008 m. rugsėjo 25 d. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d.
sprendimo Nr. T2- 340 „Dėl Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“
pakeitimo Nr. T2-342, 1 lapas;
28. 2007 m. spalio 25 d. dėl Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo Nr. T2340, 1 lapas;
29. 2010 m. balandţio 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Ugdymo ir jaunimo reikalų
komiteto posėdţio protokolo išrašas Nr. TAR-68, 1 lapas;
30. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Klaipėdos miesto jaunimo reikalų
tarybos sudėties patvirtinimo“ projektas, 1 lapas;
31. 2008 m. lapkričio 27 d. „Dėl Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos pirmininko patvirtinimo“
Nr. T2- 401, 1 lapas;
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32. 2007 m. spalio 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto posėdţio
protokolo išrašas Nr. TAR- 136, 1 lapas;
33. 2007 – 2010 m. dokumentai, kuriais deleguoti atstovai į Klaipėdos miesto jaunimo reikalų
tarybą, 22 lapai.
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KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI
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. 2009 m. Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse tyrimas, II dalis, Jaunimo informavimo apie
jaunimo politiką septyniose savivaldybėse tyrimas, tyrimo ataskaita;
3. 2010 m. I. Jonutytės Jaunimo problematikos tyrimo Klaipėdos savivaldybėje ataskaita.
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