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

ir baigiamuosius

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

Vertinimo instrumento paruošimas, adaptuojant metodiką periodiniam vertinimui;

2.

Vertintojų grupės sudarymas ir fokus grupės tyrimo atlikimas;

3.

Vertinimo rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijų efektyvesniam jaunimo politikos
įgyvendinimui parengimas.

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

Vertinimo ataskaitoje naudoti sutrumpinimai:


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



Institutas – Savivaldos plėtros institutas;



EEE – Europos ekonominė erdvė;



JRT – Jaunimo reikalų taryba;



JRK – Jaunimo reikalų koordinatorius;



JTBA – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra;



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

Tema

Rodikliai

Galimi duomenų šaltiniai

1.1. Teisės aktai,
reglamentuojantys
jaunimo politikos
formavimą bei
įgyvendinimą

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

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

reglamentavimas

1.2. Planavimo
dokumentai

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

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

Savivaldybės jaunimo
reikalų taryba

Savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius
arba jaunimo reikalų
skyrius

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

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

Tema
2.1. Jaunimo
dalyvavimas
savivaldoje pagal
gyvenamąją
teritoriją

2.2. Jaunimo
dalyvavimas su
jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje

Rodikliai

Galimi duomenų šaltiniai

Jaunimo dalyvavimas
bendruomenių veikloje

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

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

Jaunimo dalyvavimas
su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje
2.3. Jaunimo
veikla

Jaunimo organizacijų
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

Neformalių grupių
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

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

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

Mokinių ir studentų
savivaldos stiprinimas
ir veiklos
efektyvinimas

Jaunimo dalyvavimas
globos įstaigų veikloje

2.5. Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

Jaunimo ir jaunimo
organizacijų
dalyvavimas jaunimo
politikos formavime

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

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

Indikatorius nr. 3. Parama jaunimui

Tema
3.1. Finansinė
parama

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai
Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
finansavimo
efektyvumas

Neformalių grupių
finansavimas

Finansavimo atitikimas
realiems jaunimo
poreikiams

Jaunimo veiklos
finansavimas iš verslo
sektoriaus

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

Jaunimo veiklai skirtos
savivaldybės patalpos

Jaunimo veiklai skirtas
ilgalaikis turtas

Kita materialinė
parama
3.3. Kitokia
parama

Parama vystant
partnerystę ir
bendradarbiavimą

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

Skatinimas uţ
nuopelnus jaunimo

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

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

Rėmimas uţ paslaugas
apmokant savivaldybės
lėšomis

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

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

Tema
4.1. Jaunimo
mokymai ir
konsultavimas

4.2. Mokymų ir
konsultavimo
kokybė

4.3. Asmenys,
dirbantys su
jaunimu

Rodikliai

Galimi duomenų šaltiniai

Mokymų ir
konsultacijų atitikimas
jaunimo poreikiams

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

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

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

Asmenų dirbančių su
jaunimu skatinimas

4.4. Jaunimo
neformalaus
ugdymo padėtis

Neformalaus ugdymo
metodų taikymo
efektyvumas

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

Indikatorius nr. 5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena

Tema

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai

5.1. Tyrimų
jaunimo
klausimais
vykdytojai

Tyrimų jaunimo
klausimais vykdytojai
ir bendradarbiavimas

5.2. Tyrimų
įvairovė, kokybė ir
naudingumas

Kiekybiniai tyrimai
savivaldybėje

Kokybiniai tyrimai
savivaldybėje

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

5.4. Tyrimų
rezultatų ir kitų
duomenų
panaudojimas

Dalyvavimas
nacionaliniuose ir
tarptautiniuose
tyrimuose
Turimi duomenys apie
jaunimą

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

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

Indikatorius nr. 6. Jaunimo informavimas

Tema
6.1. Jaunimo
informavimas apie
jaunimo politiką

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai
Jaunimo informavimo
efektyvumas

Dvipusės informacijos
sklaidos priemonių
efektyvumas

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

Tema
7.1.Jaunimo
politiką
integruojančios
struktūros

Galimi duomenų šaltiniai

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

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

Administracijos
bendradarbiavimas

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

7.3. Tarpţinybinių
ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo
tinklų praktinis
veikimas

Tarpţinybinių darbo
grupių veikla

Bendradarbiavimo
tinklai

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

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

Savivaldybės
dalyvavimas
nacionalinių programų
ir priemonių
įgyvendinime

Nacionalinių ir
tarptautinių programų
galimybių
panaudojimas jaunimo
politikos
įgyvendinimui

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

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

Tema
8.1. Jaunimo
politikos
įgyvendinimo
vertinimas

8.2. Inovacijų
taikymas ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

Galimi duomenų šaltiniai

Rodikliai

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

Indikatorius nr. 9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas

Puslapis 16 iš 41

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 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos
14 d. įsakymu Nr. A1-347 dėl darbo grupės sudarymo. Vertintojų grupę sudarė:
1. Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo
reikalų koordinatorė);
2. Aušra Budrikienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji
specialistė;
3. Edita Šamonskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
4. Julita Šiemaitė – Skuodo rajono jaunimo reikalų tarybos narė;
5. Antanas Vitkus – Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas;
6. Darius Skusevičius – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos deleguotas išorės ekspertas (viešosios įstaigos „Savivaldos plėtros institutas“
direktorius);
7. Marius Skarupskas – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos deleguotas išorės ekspertas (viešosios įstaigos „Savivaldos plėtros institutas“
direktoriaus pavaduotojas).

Puslapis 19 iš 41

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

1.3. Savivaldybės
institucijos, įstaigos
ir valstybės

4

3

5

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

4

Pagrindinis dokumentas, kuriame reglamentuoti Skuodo rajono jaunimo politikos
principai, tikslai, įgyvendinimo kryptys, yra Skuodo rajono jaunimo politikos
koncepcija, patvirtinta 2004 m. (nauja redakcija 2007 m.)

5

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

4

Skuodo rajono jaunimo reikalų tarybos nuostatai yra patvirtinti 2007 m. spalio 25 d.
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9–187. Nuostatuose apibrėţtos tarybos
funkcijos, sudarymo principai, atsakomybė ir atskaitomybė.
2010 metais buvo patvirtinta 2010-2012 metų jaunimo politikos įgyvendinimo
programa. Savivaldybės administracijos direktorius nuolat rengia įsakymus dėl
dalyvavimo Departamento projekte. Priimami sprendimai dėl jaunimo politikos
finansavimo savivaldybės biudţeto lėšomis.

Patvirtintos
savivaldybės jaunimo
politikos įgyvendinimo
programos
Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos veiklos
planas
Savivaldybės jaunimo
reikalų taryba

4

2

Jaunimo politikos strategijos savivaldybėje (kaip atskiro dokumento) nėra. Jaunimo
politika yra sudedamoji bendrosios savivaldybės strategijos, patvirtintos 2003
metais, dalis. Vertintojų grupės teigimu, savivaldybės jaunimo politikos strategijos
atsiradimas įmanomas tik patvirtinus nacionalines jaunimo politikos strategijas.
2010 metais buvo patvirtinta 2010-2012 metų jaunimo politikos įgyvendinimo
programa.

1

Jaunimo reikalų tarybos veiklos plano nėra.

5

Jaunimo reikalų taryba veikia aktyviai. Delegavimas vyksta po 50 proc. iš
savivaldybės ir jaunimo organizacijų. Paskutiniu metu jaunimo reikalų tarybos
įgyvendintos iniciatyvos, svarstyti klausimai: Jauno mero rinkimai rajono mastu,
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uţimtumas pagal viešųjų darbų programą, Jaunimo įtraukimas į VVG Leader plius
programą ir kt. Apie būsimą posėdį koordinatorius informuoja prieš 7 dienas.
Savivaldybės meras (JRT pirmininkas) dalyvauja beveik visada. Mero dalyvavimas
uţtikrina, kad su jaunimu susiję klausimai pirmiausia visuomet svarstomi JRT.

tarnautojai, atsakingi
uţ jaunimo politikos
įgyvendinimą

Savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius
arba jaunimo reikalų
skyrius

5

Jaunimo reikalų koordinatorius tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
Savivaldybėje planuojama kurti jaunimo reikalų skyrių. Papildomų funkcijų
koordinatoriui nėra priskirta. Veiklos plano koordinatorius neturi, nes jo veiklos
uţdavinys - įgyvendinti jaunimo politikos įgyvendinimo programą. Koordinatoriaus
pareigybė egzistuoja nuo 2004 metų, nuo 2009 metų koordinatorius yra valstybės
tarnautojas.

Jaunimo centras (-ai),
kitos įstaigos

4

Nuo 2009 metų rugsėjo atsirado jaunimo centro patalpos (4 kilometrai nuo Skuodo).
2000 metais buvo įkurta asociacija "Skuodo jaunimo centras". Dabar Jaunimo
centras ir asociacija "Skuodo jaunimo centras" bendradarbiauja vystant veiklą 2009
metais gautose patalpose.
2. Jaunimo dalyvavimas

2.1. Jaunimo
dalyvavimas
savivaldoje pagal
gyvenamąją
teritoriją

2.2. Jaunimo

2

3

Jaunimo dalyvavimas
bendruomenių veikloje

2

Jaunimo pateiktų
pasiūlymų ir iniciatyvų
efektyvumas

3

Su jaunimu dirbančių

3

Jaunimas bendruomenių veikloje dalyvauja tik formaliai. Vietos veiklos grupės
nuostatos numato, kad veikloje privalo būti įtraukiami jauni ţmonės. Bendruomenių
asociacijos pirmininkė yra jaunas ţmogus. Kiekviena kaimo bendruomenė (jų yra
21) stengiasi palaikyti savo jaunimą atsiliepdama į jaunuolių poreikį organizuojant
jų laisvalaikį, tačiau trūksta (nėra) jaunimo darbuotojų, ypač kaimiškose
seniūnijose, per kuriuos galima būtų vykdyti nuoseklią jaunimo politikos plėtrą
savivaldybėje.
Jaunimas teikia tik pavienius pasiūlymus, susijusius su juos supančia aplinka (kad
būtų tinklinio, futbolo aikštelės ir pan.). Skuodo rajone 2007 metais atliktas tyrimas
parodė, kad bendruomenėse, seniūnijose yra pakankamai aktyvaus jaunimo. Tai
potencialūs visuomenės lyderiai, turintys ne tik pakankamai ţinių, bet ir
motyvacijos bei gerų idėjų kurti gerovę Skuodo rajone. Tačiau šiuo metu dauguma
jaunų ţmonių neţino galimybių ir kaip jas išnaudoti, jaunimas nėra organizuotas
arba smulkios organizuotos grupelės veikia chaotiškai.
Su jaunimu dirbančioms organizacijoms rajone galima priskirti bendruomenes,
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organizacijų veikla, jos
atitikimas jaunimo
poreikiams

dalyvavimas su
jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje

2.3. Jaunimo veikla

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

4

2

Jaunimo dalyvavimas su
jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje
Jaunimo organizacijų
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

4

Neformalių grupių
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

4

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

4

Mokinių ir studentų
savivaldos stiprinimas ir
veiklos efektyvinimas

2

4

3

Atvirą jaunimo centrą, kultūros ir bendruomenių centrus, viešąsias bibliotekas,
popamokinio ugdymo uţsiėmimus ir pan. Su jaunimu dirbančioms organizacijoms
galima priskirti ateitininkų organizaciją, kuri turi padalinius visose seniūnijose.
Rajone veikia Valančiukų organizacija. Veikla vyksta sklandţiai.
Ateitininkų veikloje aktyviai dalyvauja jaunimas. Valančiukai yra aktyvūs.
Ateitininkų organizacijoje dalyvauja 80-90 jaunuolių, Valančiukų organizacijos
veikloje - apie 200 jaunų ţmonių.
Veikia 19 registruotų nevyriausybinių jaunimo organizacijų. Iš jų: 9 sporto
krypties, 6 teikiančios socialines paslaugas, 3 nacionalinių organizacijų skyriai ar
komitetai, turintys registracijos paţymėjimus, 1 organizacijų sąjunga. Viso
organizacijos jungia 465 jaunuolius, kurių amţius 14 m. -29 m.
Rajone veikia apie 30 neformalių jaunimo grupių, tarp jų: breikeriai, "bytbokseriai",
"brightlight", muzikuojantys. Neformalios grupės nori išlaikyti neformalių grupių
statusą. Savivaldybė turi aktyviausių neformalių grupių sąrašą. Subkultūrų rajone
nėra.
Jaunimas aktyviai dalyvauja veiklose, siūlo savo iniciatyvas ir jas įgyvendina.
Organizuojami mokymai, renginiai, stovyklos.
Skuodo rajone veikia 12 švietimo įstaigų: 3 gimnazijos, 2 vidurinės mokyklos, 6
pagrindinės mokyklos, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla. Jaunos
šeimos pasiekiamos tik per vaikų darţelius. Veikia Skuodo rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras, Skuodo meno mokykla su 2 filialais Mosėdyje ir
Lakiuose. Neformaliojo švietimo įstaigų veikloje jaunimas dalyvauja tik kaip
paslaugos gavėjai. Formaliojo švietimo įstaigose jaunuoliai formaliai įtraukiami į
įstaigų valdymą, tačiau siūlymus teikia pavieniais atvejais. Atstovai į Lietuvos
mokinių parlamentą renkami pagal mokinių parlamento metodiką. Mokinių
Savivaldybei pateikė tik vieną prašymą - dėl riedlenčių parko įrengimo.
Skuodo informacijos centras buvo parašęs tautinio ir pilietinio ugdymo projektą
Švietimo ir mokslo ministerijos konkursui 2009 metais. Veiklos efektyvinimas
vyksta pavienių iniciatyvų, mokymų ar seminarų pagrindu. Metodinę medţiagą
gaunamą iš nacionalinių institucijų ar organizacijų savivaldybė išdalina rajone
veikiančioms mokykloms, kitoms institucijoms, dirbančioms su jaunimu.
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2.5. Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

3

Jaunimo dalyvavimas
globos įstaigų veikloje

2

Rajone veikia kelios globos įstaigos: Mosėdyje, Barstytyje, Vakutyje. Jaunimas
įstaigose įtraukiamas tik kaip paslaugos gavėjas.

Jaunimo ir jaunimo
organizacijų
dalyvavimas jaunimo
politikos formavime

3

Rajone nuo 2003 metų veikia Skuodo rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų
sąjunga. Sąjunga deleguoja atstovus į Jaunimo reikalų tarybą, vykdo organizacijų
atstovavimo funkciją. Jaunimo organizacijos klausimus savivaldybės institucijoms
kelia pavieniais atvejais.

Jaunimo dalyvavimas
jaunimo politikos
įgyvendinime per
jaunimo reikalų tarybą

3

Skuodo rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjunga. Sąjungos veikloje
dalyvauja dauguma jaunimo organizacijų. Organizacija deleguoja 6 atstovus (50
proc.) į Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.
3. Parama jaunimui

3.1. Finansinė
parama

3.2. Materialinė
parama

4

4

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
finansavimo
efektyvumas

4

Neformalių grupių
finansavimas
Finansavimo atitikimas
realiems jaunimo
poreikiams

4

Jaunimo veiklos
finansavimas iš verslo
sektoriaus
Jaunimo veiklai skirtos
savivaldybės patalpos

3

Verslo įmonės skiria lėšų jaunimo iniciatyvoms pavieniais atvejais.

5

Jaunimo veiklai skirtas
ilgalaikis turtas

4

Jaunimui yra suteikiamos visos sąlygos naudotis savivaldybės turimomis patalpomis
savivaldybėje, kultūros centre, jaunimo centre, mokyklose ir pan. Daţniausiai
patalpos skiriamos neformaliai.
Jaunimo centrui Departamentas yra skyręs paramą, perduodamas pagal panaudą
instrumentus, baldus, kitą reikiamą įrangą. Įkūrus jaunimo centrą 2000-2003 metais
buvo sunkus laikotarpis, kai trūko darbo priemonių. Dabartinė situacija leidţia

4

2010 metais jaunimo programoms skirtas finansavimas - 24000 Lt, 2009 metais 45000 Lt, 2011 metais numatyta 35000 Lt. Jaunimo centrui savivaldybė skyrė 5000
Lt veikloms, išlaiko patalpas (apmoka komunalinius mokesčius ir pan.). Dalį
jaunimo centro išlaidų dengia Departamentas (darbuotojų etatai ir pan.).
Savivaldybė vykdo Departamento projekto kofinansavimą.
Jaunimo veiklos finansavimo nuostatuose numatyta galimybė finansuoti neformalių
jaunimo grupių projektus. Per metus finansuojamos 3-4 šių grupių iniciatyvos.
Savivaldybės finansavimas skiriamas didţiajai daugumai pateiktų projektų. Projektų
tinkamumą finansuoti vertina administracijos direktoriaus patvirtinta ekspertų
komisija. Ekspertai pateikia išvadas Jaunimo reikalų tarybai, kuri priima sprendimą
dėl finansavimo.
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3.3. Kitokia parama

3

Kita materialinė parama

3

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 veiklai

1

Rėmimas uţ paslaugas
apmokant savivaldybės
lėšomis

2

vystyti kokybišką veiklą.
Verslo įmonės daţniau remia organizacijas skirdamos paramą savo įmonės
produkcija. Vaikų namai gauna uţsienio fondų paramą.
Bendradarbiavimas vyksta tik savivaldybių atstovų lygmenyje. Jaunimas į šiuos
procesus nėra įtraukiamas.

5

Savivaldybė aktyviai padeda jaunimui įgyvendinti iniciatyvas: skiria įrangą,
priemones, transportą ir pan.

3

2009 metais vyko 3-4 kvalifikacijos kėlimo renginiai. Su jaunimu dirbantys
asmenys kviečiami į seminarus, kai atvyksta įvairių įstaigų atstovai (pvz.
Departamentas).

4

Kiekvienų metų pabaigoje tradicinio forumo metu vyksta apdovanojimai. Mokiniai
apdovanojami uţ nuopelnus formaliojo švietimo srityse (olimpiados, turnyrai ir
pan.). Aktyviausiems skiriami skatinamieji prizai - pvz. bilietai į teatrą, čiuoţyklą,
pramogų parkus ir pan. Nominantus deleguoja Organizacijų sąjunga, tačiau ne iki
gali aiškūs nominantų atrankos kriterijai.
2009 metais savivaldybės biudţete buvo numatytas 50 proc. organizacijų
registravimo išlaidų padengimas. 2007-2009 metais, pasinaudojant šiuo
mechanizmu registruotos 3 organizacijos.

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

4.2. Mokymų ir

3

3

Mokymų ir konsultacijų
atitikimas jaunimo
poreikiams

3

2008 metais atliktame jaunimo situacijos tyrime viena iš nagrinėtų temų buvo
jaunimo mokymų poreikis. Mokymai vyksta pagal tyrime identifikuotą situaciją.
Rajone yra apie 5000 jaunų ţmonių, iš jų kasmet mokymuose dalyvauja 60-70
jaunuolių. Mokymų medţiaga pateikiama tik mokymų dalyviams.

Savivaldybės pagalba
siekiant pasinaudoti
nacionaline ir tarptautine
patirtimi
Mokymo ir konsultacijų

4

15-20 jaunuolių per metus dalyvauja nacionaliniuose mokymuose. Savivaldybėje
siekiama pasinaudoti visomis progomis deleguoti jaunimą į nacionalinius ir (ar)
tarptautinius mokymus.

3

Mokymo ir konsultacijų įtaką jaunimo veiklos kokybei nėra vertinama. Mokymų
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įtaka jaunimo veiklos
kokybei

konsultavimo
kokybė

4.3. Asmenys,
dirbantys su jaunimu

4.4. Jaunimo
neformalaus
ugdymo padėtis

2

3

sertifikatai nepripaţįstami savivaldybės lygmenyje. Organizacijų organizuojami
mokymai yra efektyvūs, nes atitinka poreikius. Struktūrinių fondų lėšomis
finansuojami išorės mokymai yra maţiau efektyvūs, nes tematika nėra aktuali vietos
bendruomenei.
Rajone juntamas profesionalių jaunimo darbuotojų trūkumas.

Asmenų dirbančių su
jaunimu kompetencija ir
atitikimas jaunimo
poreikiams
Asmenų dirbančių su
jaunimu skatinimas

3

1

Projektų su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui nėra, jaunimo darbuotojai
nėra skatinami, kompetencijos kėlimu nesirūpinama.

Neformalaus ugdymo
metodų taikymo
efektyvumas

3

Valančiukų ir Ateitininkų organizacijos veikia mokyklose. Mokyklose formaliai
vyksta neformalus ugdymas. Vertintojų grupės teigimu, ataskaitose skaičiai yra
ţenkliai per dideli. Veikla vykdoma tik formaliai, "ant popieriaus". Vertintojai
teigia, kad turi būti sudaromos sąlygos ugdymo krepšeliu pasinaudoti
nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms neformalaus jaunimo ugdymo
metodais.

5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena
5.1. Tyrimų jaunimo
klausimais
vykdytojai
5.2. Tyrimų
įvairovė, kokybė ir
naudingumas

3

Tyrimų jaunimo
klausimais vykdytojai ir
bendradarbiavimas

3

Kiekybiniai tyrimai
savivaldybėje

3

Kokybiniai tyrimai
savivaldybėje

3

Jaunimo reikalų koordinatorius atlieka jaunimo tyrimus. Anketinius tyrimus vykdo
mokyklos. Dalį tyrimų vykdo valstybinių įstaigų ar nacionalinių organizacijų
tyrėjai. Bendradarbiavimas vyksta tik esant reikalui ar naudojant jau atliktų tyrimų
duomenis. Savivaldybėje tyrėjų nėra.
2008 metais buvo atliktas sociologinis jaunimo situacijos tyrimas. Ketinama tyrimą
vykdyti periodiškai, kas 3-4 metus. Departamentas vykdė Jaunimo informavimo
tyrimą (2009), Jaunimo problematikos tyrimą (2010). Nacionalinė jaunimo reikalų
koordinatorių asociaciją vykdė tyrimą apie Jaunimo reikalų tarybų ir jaunimo
organizacijų sąjungų veiklą (2010). Dauguma vykdomų tyrimų susideda iš
kiekybinės ir kokybinės dalies.
2008 metais buvo atliktas sociologinis jaunimo situacijos tyrimas. Ketinama tyrimą
vykdyti periodiškai, kas 3-4 metus. Departamentas vykdė Jaunimo informavimo
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5.3. Duomenys apie
jaunimą

5.4. Tyrimų
rezultatų ir kitų
duomenų
panaudojimas

3

4

Dalyvavimas
nacionaliniuose ir
tarptautiniuose
tyrimuose
Turimi duomenys apie
jaunimą

4

Duomenų prieinamumas
ir bendradarbiavimas
keičiantis jais

3

Rezultatų panaudojimas
rengiant planus ir
programas
Rezultatų panaudojimas
vertinant įgyvendintas
programas

4

4

4

tyrimą (2009), Jaunimo problematikos tyrimą (2010). Nacionalinė jaunimo reikalų
koordinatorių asociacija vykdė tyrimą apie Jaunimo reikalų tarybų ir jaunimo
organizacijų sąjungų veiklą (2010). Dauguma vykdomų tyrimų susideda iš
kiekybinės ir kokybinės dalies.
Savivaldybė aktyviai dalyvauja nacionaliniuose tyrimuose, teikia reikiamą
informaciją jų vykdymui.
Jaunimo reikalų koordinatorius kaupia informaciją apie jaunimą. Turima statistinė,
demografinė, socialinė informacija, organizacijų registras, vykdomų veiklų analizė
ir pan. Duomenys yra nuolat atnaujinami.
Savivaldybės svetainėje yra viešinami duomenys apie jaunimą švietimą, kultūrą,
sportą, jaunimo organizacijas, situaciją rajone ir pan. Bendros informacijos
duomenų bazės nėra. Esant poreikiui informacija yra suteikiama. Po kiekvieno
tyrimo atlikimo yra vykdomi rezultatų pristatymai.
Tyrimų rezultatai yra naudojami rengiant savivaldybės veiklos planus ir programas.
Tyrimų duomenys teikiami ir nacionalinėms institucijoms.
Vertinant programų įgyvendinimą, remiamasi tyrimų rezultatais. Vertinant Jaunimo
politikos programos įgyvendinimą buvo atliekama apklausa, naudojami jos
rezultatai.
6. Jaunimo informavimas

6.1. Jaunimo
informavimas apie
jaunimo politiką

6.2. Jaunimo veiklos

4

4

Jaunimo informavimo
efektyvumas

4

Dvipusės informacijos
sklaidos priemonių
efektyvumas

3

Jaunų ţmonių poţiūris į

4

Remiantis Jaunimo informavimo tyrimo duomenimis (2009), Savivaldybės
svetainėje yra jaunimui skirta skiltis. Tai vienintelė svetainė, kurią pavyko rasti,
skirta Skuodo jaunimui. Skuode veikia poros politinių organizacijų skyriai (Jaunieji
krikščionys demokratai, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), bet jie
neturi atskirų tinklapių. Tinklapio neturi Skuodo jaunimo centras, Skuodo rajono
nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjunga.
Savivaldybė vykdo 3-4 diskusijas su jaunimu per metus. Diskusijų tematika
priklauso nuo savivaldybės veiklos aktualijų: jaunimo centro atsiradimas, aikštynų
įrengimas, savanorystės mokymai ir pan. Jaunimas noriai dalyvauja tokio pobūdţio
diskusijose.
Jaunimo poţiūris į jaunimo organizacijų veiklą, savanorystę, neformalias jaunimo
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ţinomumas

jaunimo veiklą

grupes, įvairias iniciatyvas yra pozityvus. Jauni ţmonės noriai prisijungia prie
vykdomų veiklų.

3

Informacinė medţiaga, pristatanti jaunimo veiklą, nėra leidţiama periodiškai.
Įvairovė ir tiraţai nėra pakankami.

6.3. Jaunimo
leidiniai

3

Informacijos apie
jaunimo veiklą
efektyvumas
Jaunimo komunikacijos
efektyvumas

3

6.4. Erdvė jaunimui
vietinėje
ţiniasklaidoje

4

Jaunimo veiklos
atspindys vietinėje
ţiniasklaidoje

4

Mokyklose veikia radijo stotis. Šiuo metu atnaujinamas jaunimo tinklapis apie visas
organizacijas, jų veiklą. Aktyviausia informacijos sklaida vyksta socialiniuose
tinklapiuose, pvz. Facebook'e.
Remiantis Jaunimo informavimo tyrimo duomenimis (2009), laikraštyje "Mūsų
ţodis" buvo 40 straipsnių apie jaunimo veiklą 86 laikraščio numeriuose. Laikraštyje
"Skuodas" - 49 pranešimai 77 numeriuose. Vertintojų teigimu, ţiniasklaidoje
pateikiama pakankamai informacijos apie jaunimo veiklą.

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

4

Savivaldybės tarybos
(komitetų, komisijų)
posėdţiuose svarstyti
jaunimo klausimai
Jaunimo reikalų tarybos
veikla

4

Jaunimo reikalų koordinatorius dalyvauja savivaldybės institucijų posėdţiuose.
Norinčioms dalyvauti organizacijoms kliūtys nesudaromos. Savivaldybės
institucijos daţniausiai atsiţvelgia į jaunimo organizacijų siūlymus.

4

Administracijos
bendradarbiavimas

4

Duomenų bazė apie
jaunus ţmones ir su jais
dirbančias institucijas,

2

Jaunimo reikalų taryba veikia aktyviai. Paskutiniu metu jaunimo reikalų tarybos
įgyvendintos iniciatyvos, svarstyti klausimai: Jauno mero rinkimai rajono mastu,
uţimtumas pagal viešųjų darbų programą, Jaunimo įtraukimas į VVG leader plius
programą ir kt. Savivaldybės meras (JRT pirmininkas) posėdţiuose dalyvauja
beveik visada. Mero dalyvavimas uţtikrina, kad su jaunimu susiję klausimai
pirmiausia visuomet svarstomi JRT.
Jaunimo reikalų koordinatorius yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui,
todėl bendradarbiavimas vyksta sklandţiai. Mero buvimas Jaunimo reikalų tarybos
pirmininku garantuoja savalaikį jaunimo klausimų aktualizavimą. Administracija
linkusi bendradarbiauti sprendţiant jaunimo problemas.
Duomenys apie jaunimą yra kaupiami, tačiau jie nėra susisteminti ir prieinami
vieninga sistema. Bendros duomenų bazės apie jaunus ţmones ir su jais dirbančias
institucijas, jiems skiriamas veiklas bei paslaugas nėra.
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jiems skiriamas
veiklas/paslaugas
7.2. Jaunimo
politikos
integravimas
savivaldybės
strateginiuose
dokumentuose ir
įvairių sričių
(kultūros, sporto,
socialinių reikalų ir
kt.) veiklų
programose,
planuose
7.3. Tarpţinybinių ir
tarpsektorinių
bendradarbiavimo
tinklų praktinis
veikimas

3

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

4

2

Jaunimo politikos
įtraukimas į strateginius
savivaldybės
dokumentus
Tarpţinybiškumo
uţtikrinimas, įtraukiant
partnerius į jaunimo
klausimų sprendimą

4

Jaunimo politikos sritis įtraukta į bendrąjį savivaldybės strateginį planą, priemonių
planus.

3

Nagrinėjant atskirus su jaunimu susijusius klausimus įtraukiamos visos
suinteresuotos institucijos (vaiko teisių kontrolieriai, policijos atstovai,
bendruomenės, regioninio parko darbuotojai ir pan.), organizacijos. Ţiniasklaidos
atstovai dalyvauja tik kaip informavimo priemonės atstovai, siekiantys informuoti
visuomenę apie vykstančius procesus. Verslo įmonių atstovai dalyvauja tais
atvejais, kai yra prašoma jų finansinės ar kokios nors kitos pagalbos.

Tarpţinybinių darbo
grupių veikla

2

Bendradarbiavimo
tinklai

2

Savivaldybės
dalyvavimas
nacionalinių programų ir
priemonių įgyvendinime

4

Nacionalinių ir
tarptautinių programų
galimybių panaudojimas
jaunimo politikos

3

Oficialiai patvirtintų tarpţinybinių darbo grupių nėra, esant poreikiui
bendradarbiaujama neformaliai, sutariama dėl pasiskirstymo atsakomybėmis
sprendţiant jaunimo problemas.
Veikia keli neformalūs bendradarbiavimo tinklai, pvz. dėl jaunimo nedarbo nuolat
bendradarbiauja darbo birţos darbuotojai, koordinatorius ir jaunimo centro
darbuotojai. Šių bendradarbiavimo tinklų veikimas atsispindi spaudoje. Veikia
grupė dėl alkoholio vartojimo prevencijos jaunimo tarpe (bendradarbiaujant
policijos, miesto bendruomenės atstovams ir jaunimo reikalų koordinatoriui) - šis
bendradarbiavimo tinklas teikė siūlymus Savivaldybės tarybai dėl nepilnamečių
dalyvavimo renginiuose laiko ribojimo.
Savivaldybės vykdoma jaunimo politika atitinka valstybinius jaunimo politikos
prioritetus. Vyriausybės programos dalies "Jaunimo politika" pagrindu savivaldybė
buvo pasitvirtinusi Jaunimo politikos įgyvendinimo programą. Savivaldybė aktyviai
dalyvauja Departamento programų ir projektų įgyvendinime. Bendradarbiaujama
Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų veikloje.
Mokyklos aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Savivaldybė stengiasi
pagal galimybes dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, tačiau tam
nepakanka ţmogiškųjų išteklių.
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įgyvendinimui
8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant jaunimo politiką savivaldybėje
8.1. Jaunimo
politikos
įgyvendinimo
vertinimas

2

8.2. Inovacijų
taikymas ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

3

Jaunimo politikos
vertinimai
Organizacijų veiklos
vertinimas/įsivertinimas

3

Jaunimo politikos vertinimas savivaldybėje atliekamas pirmą kartą.

2

Įgyvendinus projektus organizacijos daro aptarimus, rengia ataskaitas. Veiklos
vertinimas (įsivertinimas) nėra vykdomas sistemiškai.

Inovacijos ir pokyčių
valdymas

3

Savivaldybė įgyvendina inovatyvias iniciatyvas, pvz. Jaunojo mero rinkimai,
Jaunimo išlikimo stovykla, įvairios netradicinės varţybos. Savivaldybėje veikia
Atviras jaunimo centras, dalyvaujama Departamento projekte, kuriuo bandomos
inovatyvios veiklos.

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

2

Institucinis
bendradarbiavimas su
uţsienio partneriais
jaunimo politikos srityje

2

Savivaldybė tarptautinio bendradarbiavimo veiklos nevysto. Kartais dalyvaujama
tarptautinėse veiklose, kurias įgyvendina Departamentas ar Nacionalinė jaunimo
reikalų koordinatorių asociacija.

Jaunimo dalyvavimas
tarptautinėje veikloje

2

Jaunimas turi galimybes įgyvendinti tarptautinius jaunimo projektus programos
"Veiklus jaunimas" rėmuose, tačiau 2007-2009 metais nebuvo finansuotas nei
vienas Skuodo rajono organizacijų teiktas projektas.
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VERTINIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS
Vertinimo metu komisija bendru sutarimu skyrė balus kiekvienam jaunimo politikos rodikliui (nuo 1 iki
5; 0 buvo rašomas, jei tokio rodiklio išmatuoti buvo neįmanoma). Ţemiau pateikiama bendra rodiklių
vidurkių suvestinė, atspindinti jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimą konkrečioje
savivaldybėje. Toliau grafikais detalizuojamas kiekvienos metodikos dalies vertinimas, atspindint
silpnąsias ir stipriąsias jaunimo politikos įgyvendinimo puses bei pateikiant praktines rekomendacijas
situacijos gerinimui. Detalūs kiekvieno vertinimo kriterijaus aprašai pateikti aukščiau esančioje
dokumento dalyje.

Bendra vertinimo suvestinė
5
4
3
2

4,0

2,8

3,7

2,8

3,3

3,8

3,3

2,5

2,0

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. Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas
(jaunimo politikos integralumas)

8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje

9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo
palaikymas

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

4

5

4

2

4

1

5

5

4

Savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintos savivaldybės
jaunimo politikos koncepcija

Jaunimo reikalų tarybos veiklos
reglamentavimas

Savivaldybės tarybos sprendimai
dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo (programos,…

Savivaldybės jaunimo politikos
strategija

Patvirtintos savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimo
programos

Savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos veiklos planas

Savivaldybės jaunimo reikalų
taryba

Savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorius arba jaunimo
reikalų skyrius

Jaunimo centras (-ai), kitos
įstaigos

1
0

Skuodo rajone vertintojų grupė geriausiai įvertino jaunimo politikos formavimo sritį (4 balai),
tačiau čia matome keltą esminių temų detalesniam aptarimui: jaunimo politikos veikėjų (JRT, JRK ir
jaunimo centrai), planavimo dokumentai reglamentuojantys šių veikėjų veikimą atskirai ir bendrą
veikimą ir teisinį veikėjų reglamentavimą.
Vertinant jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reikėtų išskirti vieną esminę problemą rajone neegzistuoja eilė su jaunimo politika susijusių planavimo dokumentų. Nėra jaunimo politikos
strategijos, JRK ir JRT veiklos plano. Rekomenduojama sukurti jaunimo politikos įgyvendinimo
programą, JRK ir JRT veiklos planus.
Rajone taip pat nėra savivaldybės jaunimo politikos strategijos. Jos atsiradimui, pasak vertintojų,
kelią uţkerta nacionalinės strategijos nebuvimas. Šioje vietoje privalu paţymėti, kad planavimo
procesas turi keletą krypčių ir nebūtinai turi vykti iš viršaus į apačia (t.y. kai vietos lygmes strategijos
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priimamos pagal nacionaliniu mastu egzistuojančias). Skuodo rajono atveju susiduriama su iš apačios į
viršų planavimo proceso galimybe, kuri Instituto ekspertų vertintina kaip papildoma teigiama
saviraiškos galimybė. Jeigu rajone visgi juntamas nacionalinės jaunimo strategijos poreikis,
rekomenduojama pateikti siūlymus dėl tokios strategijos atsiradimo.
Jaunimo politikos veikėjai tinkamai pasidalinę vaidmenis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
sferose, tačiau norėtųsi atkreipti į jaunimo centro dislokacijos vietą rajone. Jaunimo centras nuo rajono
centro (Skuodo) yra nutolęs 4 kilometrus. Siekiant centrą padaryti patrauklesnį jaunimui, būtina spręsti
jaunimo transportavimo iki jaunimo centro ir atgal klausimą, arba jaunimo centro perkėlimą į kitas
patalpas.

2. Jaunimo dalyvavimas
5
4
3
2

Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje

Jaunimo organizacijų įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

3

2

2

3

3
Jaunimo dalyvavimas jaunimo politikos
įgyvendinime per jaunimo reikalų tarybą

Su jaunimu dirbančių organizacijų veikla,
jos atitikimas jaunimo poreikiams

4

Jaunimo ir jaunimo organizacijų
dalyvavimas jaunimo politikos formavime

Jaunimo pateiktų pasiūlymų ir iniciatyvų
efektyvumas

4

Jaunimo dalyvavimas globos įstaigų
veikloje

4

Mokinių ir studentų savivaldos stiprinimas
ir veiklos efektyvinimas

4

Jaunimo dalyvavimas formaliojo ir
neformaliojo švietimo veikloje

3

Jaunimo aktyvumas įgyvendinant ir
dalyvaujant jaunimo veikloje

3

Neformalių grupių įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

2
Jaunimo dalyvavimas bendruomenių
veikloje

1
0
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Atliekant tyrimą pastebėta, kad jaunimas bendruomenių veikloje daţnai dalyvauja tik formaliai,
todėl įgyvendinant jaunimo politiką, savivaldybei rekomenduojama atkreipti didesnį dėmesį į
bendruomenių jaunimą. Rekomenduojama seniūnijose organizuoti informacinius seminarus, skirtus
skatinti aktyvesnį jaunimo įsitraukimą į bendruomenių veiklą.
Rajone silpnai įvertintas jaunimo dalyvavimas formaliojo ir neformaliojo švietimo veikloje,
mokinių ir studentų savivaldų stiprinimas ir veiklos efektyvinimo iniciatyvų rodikliai. Stiprinant šią sritį
reikėtų mokiniams nuosekliai ir praktiškai pristatyti mokyklų tarybų veiklą, inicijuoti veiklių struktūrų
atsiradimą ir remti jų pilnavertį egzistavimą.

3. Parama jaunimui
5
4
3
2

Jaunimo veiklos finansavimas iš verslo
sektoriaus

Jaunimo veiklai skirtos savivaldybės
patalpos

1

5

3

4

2
Rėmimas už paslaugas apmokant
savivaldybės lėšomis

Finansavimo atitikimas realiems
jaunimo poreikiams

3

Skatinimas už nuopelnus jaunimo
veiklai

Neformalių grupių finansavimas

4

Savivaldybės priemonės skirtos
jaunimo ir su jaunimu dirbančiųjų …

5

Savivaldybės pagalba jaunimo ir
jaunimo organizacijoms…

3

Parama vystant partnerystę ir
bendradarbiavimą

4

Kita materialinė parama

4

Jaunimo veiklai skirtas ilgalaikis turtas

4
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų finansavimo efektyvumas

1
0

Rajone silpniausiai įvertintas paramos vystant partnerystę ir bendradarbiavimą rodiklis.
Rekomenduojama didesnį dėmesį atkreipti į aktyvesnį jaunimo bendradarbiavimo su kitomis
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nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis skatinimą. Taip pat rekomenduojama, kad savivaldybė
padėtų bent vienai rajono jaunimo organizacijai inicijuoti jaunimo bendradarbiavimo protokolo
pasirašymą (nacionaliniu arba tarptautiniu mastu).
Finansinė parama rajone jaunimo organizacijoms (4 balai) skirstoma efektyviai, finansuojamos
neformalios grupės (4 balai) ir finansavimas atitinka realius jaunimo poreikius (4 balai).
Rekomenduojama viešinti galimybes ir neformalioms grupėms gauti finansavimą, išskirti prioritetus
jaunimo organizacijų projektų finansavimui.

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

3

1

3

Asmenų dirbančių su jaunimu
skatinimas

Neformalaus ugdymo
metodų taikymo efektyvumas

Savivaldybės pagalba siekiant
pasinaudoti nacionaline ir
tarptautine patirtimi

3

Asmenų dirbančių su jaunimu
kompetencija ir atitikimas
jaunimo poreikiams

4

Mokymo ir konsultacijų įtaka
jaunimo veiklos kokybei

3

Mokymų ir konsultacijų
atitikimas jaunimo
poreikiams

1
0

Kaip veinas iš esminių jaunimo politikos įgyvendinimo ir vystymo trukūmų vertintojų komisijos
įvardintas neidentifikavimas jaunimo, kaip specifinės grupės. Rekomenduojama su jaunimu dirbantiems
asmenims pristatyti jaunimą kaip išskirtinę publiką, išleidţaint jiems metodinę medţiagą ar
organizuojant mokymus.
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5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena
5
4
3
2

3

4

4
Rezultatų panaudojimas
vertinant įgyvendintas
programas

Kokybiniai tyrimai savivaldybėje

4

Rezultatų panaudojimas
rengiant planus ir programas

Kiekybiniai tyrimai savivaldybėje

4

Duomenų prieinamumas ir
bendradarbiavimas keičiantis
jais

3

Turimi duomenys apie jaunimą

3

Dalyvavimas nacionaliniuose ir
tarptautiniuose tyrimuose

3
Tyrimų jaunimo klausimais
vykdytojai ir bendradarbiavimas

1
0

Jaunimo tyrimų ir stebėsenos dalis savivaldybėje vertinama geriau, nei vidutiniškai, nes rajone
atliekami kokybiniai (3 balai) ir kiekybiniai tyrimai (3 balai). Tam įtaką daro tai, kad savivaldybėje nėra
atliekami periodiniai tyrimai, kurie tirtų jaunimo politikos padėtį ir pokyčius. Rajone yra atlikta eilė
nacionaliniu lygiu inicijuotų regioninių tyrimų, kurie naudojami rengiant planus ir programas (4 balai),
taip pat naudojami vertinant įgyvendintų programų rezultatus (4 balai). Rekomenduojama savarankiškai
sukurti pagrindinių tiriamųjų sričių klausimynus ir įgyvendinti periodinius tyrimus rajone.
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6. Jaunimo informavimas
5
4
3
2

3

3

4

Jaunimo komunikacijos
efektyvumas

Jaunimo veiklos atspindys
vietinėje žiniasklaidoje

Dvipusės informacijos sklaidos
priemonių efektyvumas

4

Informacijos apie jaunimo
veiklą efektyvumas

3

Jaunų žmonių požiūris į
jaunimo veiklą

4
Jaunimo informavimo
efektyvumas

1
0

Bendrai jaunimo informavimo dalis rajone įvertinta beveik gerai (3,8 balo). Norėtųsi atskirai panagrinėti
trimis balais įvertintus rodiklius: dvipusės informacijos sklaidos priemonių efektyvumą, informacijos
apie jaunimo veiklą efektyvumą ir jaunimo komunikacijos efektyvumą.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad jaunimui nepakanka diskusijų (3 balai) su rajono valdţios atstovais, todėl
rekomenduojama daţniau vykdyti rajono valdţios atstovų susitikimus su jaunimu, ieškant sprendimų
iškilusioms problemos, bei pristatant savivaldybės veiklą su jaunimu susijusiose srityse.
JRK ir JRT turėtų pagalvoti, kaip patrauklia forma pristatyti jaunimo veiklą jaunimui (3 balai), siekiant
jaunimą įtraukti į veiklą. Rekomenduojama kaip įrankius pasitelkti video pristatymus, organizacijų
kontaktų uţmezgimo vakarus, geriausių projektų muges ir panašiai.
Pereinant prie jaunimo organizacijų prisistatymo (3 balai) reikia paţymėti, kad naudojamos tradicinės
priemonės. Rekomenduojama inicijuoti praktinį komunikacijos seminarą jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms, kurio metu būtų ieškoma tinkamiausių komunikacijos formų rajone.
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7. Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo
politikos integralumas)
5
4
3
2

4

4

4

2

4

3

2

2

4

3

Savivaldybės tarybos (komitetų,
komisijų) posėdžiuose svarstyti
jaunimo klausimai

Jaunimo reikalų tarybos veikla

Administracijos bendradarbiavimas

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

Jaunimo politikos įtraukimas į
strateginius savivaldybės
dokumentus

Tarpžinybiškumo užtikrinimas,
įtraukiant partnerius į jaunimo
klausimų sprendimą

Tarpžinybinių darbo grupių veikla

Bendradarbiavimo tinklai

Savivaldybės dalyvavimas
nacionalinių programų ir priemonių
įgyvendinime

Nacionalinių ir tarptautinių
programų galimybių panaudojimas
jaunimo politikos įgyvendinimui

1
0

Didţiausia problema sprendţiant su jaunimu susijusius klausimus iškyla uţtikrinant
tarpţinybiškumą (2 balai), įtraukiant partnerius į jaunimo klausimų sprendimą, todėl reiktų glaudesnio
savivaldybės administracijos bendradarbiavimo, socialinių partnerių įtraukimo, taip pat nepamirštant
verslo ir ţiniasklaidos atstovų. Rekomenduojama į JRT posėdţius bent kartą į metus pakviesti
suinteresuotas grupes pristatyti jiems jaunimo veiklą, iškylančias problemas bei kartu ieškoti sprendimų
ir juos įgyvendinti.
Rajone nėra bendros duomenų bazės apie jaunus ţmones ir su jais dirbančias institucijas (2
balai). Rekomenduojama sukurti vieningą (nuosekliai apjungus fragmentuotus informacijos šaltinius)
sistemą, kurioje būtų kaupiama infomacija apie jaunus ţmones ir su jais dirbančias institucijas. Sukurus
jaunimo ir su jaunimų dirbančių organizacijų ţemėlapį, būtų sudarytos galimybės matyti bendrą rajono
situaciją ir sekti priimamų sprendimų poveikį.
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Konstatuotinas kokybiškų bendradarbiavimo tinklų uţuomazgų egzistavimas (2 balai). Skatinant
tokių tinklų efektyvesnę veiklą, rekomenduojama į juos įtraukti rajono politikus ir įtakingus
administracijos darbuotojus, kad vykdoma veikla greičiau duotų laukiamų rezultatų.

8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje
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Rajone neveikia nuoseklus jaunimo organizacijų veiklos įvertinimo/įsivertinimo mechanizmas.
Jaunimo organizacijos daţniausiai įvertinamos tik ţodţiu aptariant veiklą. Siekiant uţpildyti šią veiklos
spragą, rekomenduojama sukurti klausimyną, kurio pagalba organizacijos galėtų įsivertinti savo veiklą,
nusibrėţti veiklos gaires.
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9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo
palaikymas
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Tyrimo metu konstatuota, kad jaunimui nepakanka kompetencijų išnaudoti JTBA teikiamą
paramą tarptautiniams projektams, nes, pasak vertintojų, projektai buvo rašyti, tačiau nesėkmingai.
Rekomenduojama pakviesti JTBA konsultantus, kurie galėtų pakomentuoti projektų klaidas, bei pravesti
projektų rašymo mokymus.
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