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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.

Puslapis 8 iš 46

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
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Indikatorius nr. 9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas

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

Trūkumų yra
daugiau nei
stipriųjų savybių

Stipriųjų savybių ir Stipriųjų savybių
trūkumų yra
yra daugiau nei
apytikriai po
trūkumų
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Vyrauja
stipriosios
savybės.

nėra arba jos yra
neţymios
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

Trūkumų nėra
arba jie yra
neţymūs

lygiai

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 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. liepos
15 d. įsakymu Nr. 13B-880 dėl darbo grupės sudarymo. Vertintojų grupę sudarė:
1. Remigijus Osauskas – Savivaldybės administracijos direktorius;
2. Vitalija Jagelavičienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
3. Lina Paulavičienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė;
4. Mantas Simanavičius – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų specialistas;
5. Vladimiras Kornijevskis – Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ pirmininkas;
6. Violeta Kungytė – Jaunųjų tautininkų organizacijos Jonavos skyriaus narė;
7. Darius Skusevičius – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos deleguotas išorės ekspertas (viešosios įstaigos „Savivaldos plėtros institutas“
direktorius);
8. Marius Skarupskas – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos deleguotas išorės ekspertas (viešosios įstaigos „Savivaldos plėtros institutas“
direktoriaus pavaduotojas).
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DETALŪS JAUNIMO POLITIKOS VERTINIMO APRAŠAI

TEMA

BV

Rodikliai

V

Pastabos

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

1.2. Planavimo
dokumentai

3

3

Savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintos
savivaldybės jaunimo
politikos koncepcija

1

Savivaldybės taryba nėra patvirtinusi savivaldybės jaunimo politikos
koncepcijos.

Jaunimo reikalų tarybos
veiklos
reglamentavimas

5

JRT suformuota pariteto principu. Patvirtinti veiklos nuostatai.

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

4

Jonavos rajono savivaldybės taryba priima sprendimus, susijusius su jaunimo
politikos įgyvendinimu: dėl projektų kofinansavimo, bendradarbiavimo su
JRD dėl jaunimo centrų steigimo ir t.t., kurie iš dalies uţtikrina jaunimo
politikos įgyvendinimą savivaldybėje.

Savivaldybės jaunimo
politikos strategija

2

Atskiros jaunimo politikos strategijos nėra, tačiau yra įtraukta į bendrąją
savivaldybės strategiją. Pasak vertintojų grupės, sprendimai daţniau priimami
atsiţvelgiant į esamą situaciją, nei remiantis rajono strategija.

Patvirtintos
savivaldybės jaunimo
politikos įgyvendinimo
programos

1

Rajone nėra patvirtintos jaunimo politikos programos.

Puslapis 20 iš 46

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

4

Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos veiklos
planas

4

2009 m. liepos 27 d. Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
posėdyje Nr. JRT-1 buvo patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės Jaunimo
reikalų tarybos darbo reglamentas. Patvirtintas veiklos planas, kuris, pasak
vertintojų grupės, nenubrėţia aiškios krypties Jaunimo reikalų tarybos veiklai.

Savivaldybės jaunimo
reikalų taryba

4

Jaunimo reikalų taryba renkasi kartą į ketvirtį. Posėdţių šaukimas kas mėnesį
nepasiteisino dėl kvorumo ir aktualių klausimų nebuvimo. Svarstomi
klausimai apima platų spektrą: nuo lėšų skirstymo iki stadionų prieţiūros
klausimų. Taryba organizuoja išvykstamuosius posėdţius.

Savivaldybės jaunimo
reikalų koordinatorius
arba jaunimo reikalų
skyrius

4

Jaunimo reikalų koordinatorius pavaldus švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vadovui. Dėl 2010 m. maţinamų Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus etatų
atsirado papildomų funkcijų, kurios buvo priskirtos Jaunimo reikalų
koordinatoriui (socializacijos ir mokinių pavėţėjimo). Jaunimo reikalų
koordinatoriai dalyvauja darbo grupių veikloje nario statusu. Premijos
neskiriamos, tačiau uţ papildomus darbus priedai skiriami kaip ir kitiems
skyriaus darbuotojams.

Jaunimo centras (-ai),
kitos įstaigos

3

Jaunimo centro steigimo sutartis pasirašyta 2009 m. birţelio mėnesį. Centras
dirbti pradėjo nuo rugsėjo mėn. Šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai,
remontuojamos patalpos, įrenginėjama infrastruktūra, ruošiama uţimtumo
programa. Centras įkurtas miegamajame rajone šalia dviejų mokyklų.
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2. Jaunimo dalyvavimas
2.1. Jaunimo
dalyvavimas
savivaldoje pagal
gyvenamąją
teritoriją

2.2. Jaunimo
dalyvavimas su
jaunimu dirbančių
organizacijų
savivaldoje

2.3. Jaunimo
veikla

2

4

3

Jaunimo dalyvavimas
bendruomenių veikloje

3

Rajone veikia 14 bendruomenių ir bendruomenių sąjunga. Miestelių
bendruomenėse jaunimas dalyvauja ir yra valdymo organuose, tačiau kaimo
bendruomenėse nėra jaunimo valdymo organuose. Jaunimas rengia šventes.
Aktyvaus jaunimo kaimo bendruomenėse nėra. Juškonių bendruomenėje yra
sporto klubas, susirinkimų salė. Išskirtinis Rūklos miestelis, kuriame veikia
net dvi bendruomenės, su jaunimu stengiamasi bendrauti per sportines veiklas,
miestelyje veikia keturi sporto klubai. Labai aktyviai į miestelio veiklą
įsitraukia kariškiai.

Jaunimo pateiktų
pasiūlymų ir iniciatyvų
efektyvumas

2

Jaunimas savo pasiūlymus daţniausiai teikia per kitas struktūras, ne per vietos
bendruomenes.

Su jaunimu dirbančių
organizacijų veikla, jos
atitikimas jaunimo
poreikiams

4

Didţiausia su jaunimu dirbančių organizacijų koncentracija yra Jonavos
mieste. Vertinant veiklų įvairovę ir atitikimą jaunimo poreikiams galima
paţymėti, kad tarp šokių iniciatyvų egzistuoja stipri konkurencija, kai tuo
tarpu sporto uţsiėmimų trūksta. Taip pat trūksta su jaunimu neformaliai
dirbančių institucijų, tačiau formalių institucijų netrūksta. Viena efektyviausių
neformalių su jaunimu dirbančių institucijų Achemos mokykla.

Jaunimo dalyvavimas
su jaunimu dirbančių
organizacijų veikloje

4

Rajone veikia religinis jaunimo centras „Vartai“, religiniai vaikų chorai,
Jehovos liudytojų bendruomenė ir Caritas. Rūklos pabėgėlių centre jaunimas
integruojamas į bendras veiklas.

Jaunimo organizacijų
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

3

Jonavoje įregistruota 118 NVO, iš jų jaunimo organizacijų – virš 20. Jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ nariai yra 12 organizacijų. Didţiausią
dalį sudaro sporto organizacijos (6) ir trys politinės. Politinės jaunimo
organizacijos veiklas organizuoja orientuotas į visuomenę. Sporto
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organizacijos orientuojasi į entuziastus. Skautai, šauliai, tautininkai ir
maironiečiai veikia apsiribodami organizacijos vidumi. Vertinant bendrą
rajono situaciją galima pabrėţti, kad NVO yra ganėtinai uţdaros ir sunkiai
įsileidţia naujus narius.

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

3

Neformalių grupių
įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

3

Neformalių grupių apskaita nevedama, nors rajone veikia daug neformalių
grupių: perkūrininkai, skaiteriai, šokių kolektyvai, subkultūros. Matosi
formalizavimo apraiškos. Vertinimo metu prie neformalių grupių buvo
priskirtas ir mamų klubas, kur 2/3 mamų patenka į jaunimo amţiaus
kategoriją. Nėra sukurta priemonių dirbti su neformaliomis grupėmis, jos
neidentifikuojamos kaip jaunimo politikos dalis.

Jaunimo aktyvumas
įgyvendinant ir
dalyvaujant jaunimo
veikloje

3

Pasak vertintojų grupės, jaunų ţmonių iniciatyvos, ruošiant projektus, trūksta.
Didesnės iniciatyvos sulaukiama iš nacionalinių organizacijų filialų. Kasmet
yra organizuojama organizacijų mugė. Pastaruoju metu jaunimo tarpe
populiarėja „flashmob‘ai“. Jaunimo organizacija "Darbas" organizuoja renginį
"BRAVO mokiniai". Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Jonavos
skyrius vykdė blynų kepimo akciją, jaunimui organizavo kelionę į Briuselį.
Tautininkai organizuoja kūrėjų vakarus, šauliai daro ţygius. Iniciatyvų yra
pakankamai, bet dalyvavimas yra maţas. Vertintojų grupė paţymėjo, kad
masinių renginių nelankymas yra Jonavos miesto problema.

Jaunimo dalyvavimas
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
veikloje

4

Rajone yra 22 bendrojo lavinimo mokyklos: 11 – mieste, 11 – kaime. Mokinių
savivalda yra 18 mokyklų. Mokinių tarybos pirmiausia teikia pasiūlymus
mokykloms, iki savivaldybės pasiūlymai ateina tik skundo forma. Savivaldos
siūlo tobulinti neformalųjį ugdymą. Dvi mokinių tarybos priklauso
„Apskritam stalui“. Visa mokinių tarybų veikla orientuota tik į mokyklos
bendruomenę.

Mokinių ir studentų

3

Prasidėjusi iniciatyva, padedanti suburti rajono mokinių tarybas diskusijoms
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tarpusavyje, organizuojami mokymai mokytojams ir mokiniams. Mokinių
savivaldoms taryboms išplatintas JRD leidinys, Organizacija „Apskritas
stalas“ siunčia mokinių parlamento narius į mokymus. Mokiniai staţuojasi
kitose mokyklose, keičiasi patirtimi, draugauja su kitomis mokyklomis,
domisi jų veikla. Nenumatytos priemonės, nukreiptos į tikslingą mokinių ir
studentų savivaldos stiprinimą ir veiklos efektyvumo gerinimą.

savivaldos stiprinimas
ir veiklos efektyvinimas

2.5. Jaunimo
dalyvavimas
formuojant ir
įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje

4

Jaunimo dalyvavimas
globos įstaigų veikloje

2

Rajone veikia 2 globos įstaigos (Neįgaliųjų centras ir Vaikų globos namai).
Vaikų namuose auga 80 vaikų, didţioji dalis paaugliai, namuose veikia
savivalda. Savivaldos atstovai sprendţia kokiose stovyklose dalyvaus,
organizuoja šventes.

Jaunimo ir jaunimo
organizacijų
dalyvavimas jaunimo
politikos formavime

3

„Apskritas stalas“ teikia įvairius pasiūlymus: dėl stadionų prieţiūros, dėl
prašymų organizuoti renginius. Klausimus kelia tik organizacija „Apskritas
stalas“, pavienės organizacijos klausimų neteikia. Vertinimo metu kai kurie
grupės nariai pastebėjo, kad į miesto šventės organizavimo darbus nebuvo
įtrauktas jaunimas. Administracija nekviečia jaunimo į posėdţius, taryba
nesvarsto klausimų susijusių su jaunimu.

Jaunimo dalyvavimas
jaunimo politikos
įgyvendinime per
jaunimo reikalų tarybą

4

Keturi „Apskrito stalo“ nariai yra Jaunimo reikalų tarybos nariai.

3. Parama jaunimui
3.1. Finansinė
parama

3

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
finansavimo
efektyvumas

2

2010 m. skirta 25 000 lt. projektų finansavimui, 2009 m. – 17 000 lt. Kultūros
centre yra fondas į kurį gali kreiptis jaunimo organizacijos. Savivaldybė yra
įrengusi stadionus ir sporto aikštynus, riedlenčių parką, krepšinio aikšteles,
jaunimo centrą.
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3.2. Materialinė
parama

3

Neformalių grupių
finansavimas

4

Pasak vertintojų grupės, egzistuoja modelis, kaip finansuoti neformalias
grupes, tik maţai kas ţino apie tokią galimybę. Finansuoti 5 projektai po
700lt.

Finansavimo atitikimas
realiems jaunimo
poreikiams

3

2010 m. gautos 25 paraiškos, finansuota 17 projektų. Skirstant pinigus,
vadovaujamasi principu „visiems po truputį ir kai kam daugiau“. „Apskritas
stalas“ gauna daugiausiai lėšų, maţai gaunama paraiškų iš kaimiškų vietovių.
Jaunimo reikalų tarybos sprendimai, skirstant lėšas, yra daugiau
rekomendacinio pobūdţio, galutinį sprendimą priima savivaldybės
administracijos direktorius.

Jaunimo veiklos
finansavimas iš verslo
sektoriaus

2

AB „Achema“ yra rėmusi jaunimo veiklą („Apskritas stalas“ yra gavęs 5000
lt). Šiuo metu sunkiai galima gauti finansinės paramos iš verslo.

Jaunimo veiklai skirtos
savivaldybės patalpos

4

Visi prašymai dėl patalpų suteikimo buvo patenkinti. Dėl brangaus išlaikymo,
organizacijos atsisako patalpų. Šiuo metu yra laisvų patalpų uţdarytoje
mokykloje (patalpos yra remontuotinos).

Jaunimo veiklai skirtas
ilgalaikis turtas

2

Pagal panaudos sutartį Iš Jaunimo reikalų departamento prie SADM yra gauti
projektorius, sintezatorius, televizorius, kompiuteriai, spausdintuvas, video
kamera, fotoaparatas. Jaunimui yra leidţiama nemokamai naudotis visais
turimais ištekliais.

Kita materialinė parama

2

Pasinaudota Norvegijos finansiniais mechanizmais, kuriais gauti kompiuteriai,
10 proc. projekto vertės finansavo Savivaldybė. Iš verslo įmonių organizacija
„Apskritas stalas“ davė baldus – stalus, spintas, kėdes.
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3.3. Kitokia
parama

3

Parama vystant
partnerystę ir
bendradarbiavimą

3

Organizacijos „Apskritas stalas“ didţiausias partneris yra norvegai.
Savivaldybės dvišalio bendradarbiavimo sutartyse yra numatytas ir jaunimo
bendradarbiavimas, tačiau praktiškai jis nevyksta. Mokyklos bendrauja labai
intensyviai, tačiau vertinimo grupė negalėjo nurodyti konkrečių bendravimo
iniciatyvų.

Savivaldybės pagalba
jaunimo ir jaunimo
organizacijoms
organizuojant renginius

3

Vertintojų grupė neįvardijo konkrečių renginių, kurie būtų organizuoti
savivaldybės lėšomis, tačiau paminėjo išduodamus leidimus ir projektiniu
būdu skiriamas lėšas.

Savivaldybės
priemonės skirtos
jaunimo ir su jaunimu
dirbančiųjų
kvalifikacijos kėlimui

3

Savivaldybės viešoji įstaiga „Jonavos suaugusiu mokymo ir kvalifikacijos
centras“ organizavo mokymus klasių auklėtojams, papildomo ugdymo
pedagogams ir mokyklų direktorių pavaduotojams.

Skatinimas uţ
nuopelnus jaunimo
veiklai

2

Nėra skatinimo sistemos ar pavienių iniciatyvų, skirtų uţ nuopelnus jaunimo
veiklai ir politikai. Meras uţ renginių organizavimą teikia padėkas. Kuriant
jaunimo centro logotipą, buvo įtraukiamas jaunimas.

Rėmimas uţ paslaugas
apmokant savivaldybės
lėšomis

4

2010 m. dviems jaunimo organizacijoms buvo kompensuotos dokumentų
registravimo išlaidos. Savivaldybė padengia transporto, vykstant į renginius,
išlaidas.

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

3

Mokymų ir konsultacijų
atitikimas jaunimo
poreikiams

2

Atliktas jaunimo problematikos tyrimas. „Apskritas stalas“ organizuoja penkis
mokymus per metus. Centras ir koordinatorius konsultuoja jaunimą. Poreikis
jaučiamas, bet nėra tai pagrindţiančių dokumentų. Reikia jaunimo politikos
mokymų mokytojams. Mokiniai mokomi centre vadybos dalykų.
Puslapis 26 iš 46

Savivaldybės pagalba
siekiant pasinaudoti
nacionaline ir
tarptautine patirtimi

3

Savivaldybės darbuotojams skiriamos komandiruotės, mokami dienpinigiai
vykstant į nacionalinius ir tarptautinius renginius. Jaunimo organizacijoms
tokios galimybės nesuteikiamos.

4.2. Mokymų ir
konsultavimo
kokybė

2

Mokymo ir konsultacijų
įtaka jaunimo veiklos
kokybei

2

Rajone atliktas jaunimo poreikių tyrimas, kuriame yra išskirtas kompetencijų
įgijimo poreikio klausimas. Tačiau tiriamuoju momentu nebuvo įgyvendinama
programa, leidţianti bent iš dalies tenkinti jaunimo kompetencijų poreikį,
todėl negalima sistemiškai įvertinti mokymo rezultatų.

4.3. Asmenys,
dirbantys su
jaunimu

2

Asmenų dirbančių su
jaunimu kompetencija
ir atitikimas jaunimo
poreikiams

3

Asmenys, dirbantys su jaunimu, rajone yra pasiskirstę netolygiai. Didţiausia
problema yra įvardijama, kad darbuotojai neţino, kas yra jaunimo politika ir
neišskiria jaunimo kaip atskiros tikslinės grupės, su kuria reikia bendrauti
specifiškai. Didesnės bibliotekos gali pasiūlyti platesnį veiklos spektrą, kai
kurios bibliotekos turi filmotekas ir ţaidimotekas, maţos bibliotekos negali
pasiūlyti papildomos veiklos, renginių iniciatyvų. Seniūnijos neturi savo
kultūros centrų. Darbuotojų pasiūlymai praktiški ir sprendţiantys einamuosius
klausimus, kurie yra pateikiami susitikimų metu.

Asmenų dirbančių su
jaunimu skatinimas

1

Neegzistuoja sistema nukreipta į asmenų dirbančių su jaunimu skatinimą,
nesulaukiama pavienių siūlymų.

Neformalaus ugdymo
metodų taikymo
efektyvumas

3

„Apskrito stalo“ nariai dalyvauja mokymuose, tačiau kiti nevaţiuoja į
mokymus. Rajone lėšos popamokinei veiklai skiriamos, įvertinus praėjusių
metų pasiekimus (jeigu nėra rezultatų būrelio veiklai, pinigai neskiriami).

4.4. Jaunimo
neformalaus
ugdymo padėtis

3

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

2

Tyrimų jaunimo
klausimais vykdytojai ir
bendradarbiavimas

2

2008 m. VšĮ „Socialinių inovacijų institutas“ Jaunimo reikalų departamento
prie SADM uţsakymu atliko Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių
apklausą. 2009 m. VšĮ „Socialinių inovacijų institutas“ Jaunimo reikalų
departamento prie SADM uţsakymu atliko Jaunimo informavimo apie
jaunimo politiką tyrimą. Savivaldybės specialistai 2010 m. yra atlikę Jaunimo
poreikių tyrimą, taip pat atliktas Jaunimo problematikos tyrimas.

5.2. Tyrimų
įvairovė, kokybė ir
naudingumas

2

Kiekybiniai tyrimai
savivaldybėje

2

Siekiant išsiaiškinti Jonavos jaunimo (14-29 m.) poreikius bei problemas buvo
atlikta Jonavos jaunimo poreikių anketinė apklausa, kurios metu apklausta 420
ţmonių

Kokybiniai tyrimai
savivaldybėje

2

Savivaldybėje nėra atlikta specializuotų giluminių tyrimų.

Dalyvavimas
nacionaliniuose ir
tarptautiniuose
tyrimuose

3

Vertintojų grupė teigia, kad Savivaldybė yra dalyvavusi visuose tyrimuose,
kurie buvo pasiūlyti savivaldybei.

Turimi duomenys apie
jaunimą

4

Jaunimo reikalų koordinatorius kaupia ir sistemina informaciją apie jaunimo
organizacijas, duomenys yra kasmet atnaujinami.

Duomenų
prieinamumas ir
bendradarbiavimas
keičiantis jais

3

Nėra sukurta vieninga duomenų bazė, kuri būtų viešai pateikiama.
Internetinėje svetainėje www.jonava.lt jaunimo skiltyje galima rasti tik
nuorodas į organizacijų puslapius.

5.3. Duomenys
apie jaunimą

3
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5.4. Tyrimų
rezultatų ir kitų
duomenų
panaudojimas

2

Rezultatų panaudojimas
rengiant planus ir
programas

2

Duomenys nėra naudojami kaip pagrindas savivaldybės planų ar programų
kūrimui. Tam tikros tyrimų dalys atsispindi teikiamose programose ir
planuose.

Rezultatų panaudojimas
vertinant įgyvendintas
programas

2

Savivaldybės jaunimo specialistai netiria jaunimo politikos įgyvendinimo
efektyvumo ir kokybės, panaudodami specialias metodikas. Daţniausiai
aptarimas vyksta ţodţiu, labai retais atvejais fiksuojamas protokoluose ar
kituose dokumentuose.

6. Jaunimo informavimas
6.1. Jaunimo
informavimas apie
jaunimo politiką

6.2. Jaunimo
veiklos ţinomumas

3

3

Jaunimo informavimo
efektyvumas

3

Savivaldybė yra sukūrusi el.konferenciją, kurioje yra 50 el.pašto adresų. El.
konferencija apjungia organizacijų lyderius, Jaunimo reikalų tarybą, taip pat
aktyvą, dalyvaujantį jaunimo veikloje. Savivaldybės internetinėje svetainėje
yra skiltis jaunimui, kurioje sudėta pagrindinė informacija. Jaunimas retai
naudoja televiziją ir spaudą informacijos sklaidai. Jaunimo centras turi
susikūręs internetinėje svetainėje „Facebook“ grupę.

Dvipusės informacijos
sklaidos priemonių
efektyvumas

3

Organizuojami dalykiniai pietūs su verslininkais. Mokiniams vedamos
pilietiškumo pamokos. Savivaldybėje vyksta klausimų- atsakymų sesijos.
Politikai lankosi mokyklose, daţniau tai būna prieš rinkimus.

Jaunų ţmonių poţiūris į
jaunimo veiklą

3

Dauguma jaunų ţmonių ţino „Apskritas stalas“ ir mokinių tarybas. Jaunimo
poţiūris į veiklą vis pragmatiškesnis - jie nori ţinoti, ką gaus uţ vieną ar kitą
veiksmą. Aktyviausiai veikia vyresnių klasių moksleiviai, tačiau tik tol, kol
mokosi mokykloje.

Informacijos apie

2

Informuojant apie jaunimo veiklą yra išleistas jaunimo kalendorius ir
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jaunimo veiklą
efektyvumas

lankstinukas.

6.3. Jaunimo
leidiniai

2

Jaunimo komunikacijos
efektyvumas

2

Jaunimo organizacijos internetą naudoja labai vangiai: nedaug organizacijų
turi blog‘us, nacionalinių organizacijų skyriai neturi savo puslapių.
Mokyklose leidţiami laikraščiai, buvo kuriamos radio laidos. Regioninis
kanalas TV7 kūrė laidas skirtas jaunimui.

6.4. Erdvė
jaunimui vietinėje
ţiniasklaidoje

3

Jaunimo veiklos
atspindys vietinėje
ţiniasklaidoje

3

Rajone leidţiami trys laikraščiai. Pastebima tendencija, kad ţiniasklaida buvo
pripratinta prie mokamų straipsnių apie jaunimo veiklą (viešinant projektą,
įgyvendinamą uţ Norvegų pinigus, mokamas straipsnis apie jaunimo centro
atidarymą). Geranoriškai buvo aprašoma „Idėjų diena“, „Bravo mokiniai“.
Remiantis jaunimo informavimo tyrimo duomenimis (2009 m.), vietos
spaudoje jaunimo veikla atspindėta taip: „Alio Jonava“ - 13 pranešimų,
susijusių su jaunimu (68 laikraščių). „Jonavos kraštas“ - 1 vnt. (2
numeriuose). „Naujienos“ - 39 vnt. (97 numeriuose).

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

3

Savivaldybės tarybos
(komitetų, komisijų)
posėdţiuose svarstyti
jaunimo klausimai

3

Posėdţiuose svarstomi tik pavieniai su jaunimu susiję klausimai (dėl stadiono
prieţiūros, jaunimo centro, finansavimo projektams). Jaunimas gali dalyvauti
šiuose posėdţiuose, tačiau dalyvauja tik pavieniais atvejais (tik kaip
stebėtojai).

Jaunimo reikalų tarybos
veikla

4

Veikla reglamentuota nuostatuose ir veiklos plane. Posėdţiai vyksta kartą į
ketvirtį. Dalyvavimas yra patenkinamas. Jaunimo reikalų taryba nesprendţia
strateginių jaunimo klausimų, o reaguoja į susidariusią situaciją.

Administracijos

4

Jaunimo reikalų koordinatorius dirba Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje,
kuris apjungia tris pagrindines su jaunimu susijusias sritis, kas uţtikrina
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jaunimo klausimų aktualizavimą, bendradarbiavimą ir koordinaciją
administracijos lygmenyje.

bendradarbiavimas

7.2. Jaunimo
politikos
integravimas
savivaldybės
strateginiuose
dokumentuose ir
įvairių sričių
(kultūros, sporto,
socialinių reikalų
ir kt.) veiklų
programose,
planuose

2

7.3. Tarpţinybinių
ir tarpsektorinių
bendradarbiavimo
tinklų praktinis
veikimas

3

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

3

Savivaldybės svetainėje pateikiama pagrindinė informacija, susijusi su
jaunimu ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Kiekvienas skyrius
savivaldybėje turi savo veiklos duomenis ir informaciją, tačiau ji nėra
apibendrinta ir prieinama vienoje bendroje duomenų sistemoje.

Jaunimo politikos
įtraukimas į strateginius
savivaldybės
dokumentus

2

Jaunimo politika nėra išskirta savivaldybės strateginiame plane.

Tarpţinybiškumo
uţtikrinimas, įtraukiant
partnerius į jaunimo
klausimų sprendimą

2

Rajone nėra susiformavusi praktika į programų, planų ar priemonių, skirtų
jaunimui, formavimą ir įgyvendinimą įtraukti visuomeninius partnerius,
kuriant ir palaikant tarpţinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo tinklus.
Tačiau matosi uţuomazgos.

Tarpţinybinių darbo
grupių veikla

3

Rajone veikiančios tarpţinybinės darbo grupės sprendţia klausimus susijusius
su nelankančiais mokyklų vaikais, narkotikų prevencija.

Bendradarbiavimo
tinklai

4

Rajone veikia tarpsektoriniai bendradarbiavimo tinklai, mokyklos glaudţiai
bendradarbiauja su policija, seniūnija. Labai efektyvus ir rezultatyvus
mokyklų bendradarbiavimas. Sąlygas tarpsektoriniam bendradarbiavimui
sukuria ir rajone veikiančios specifinės įstaigos: Rūklos bendruomenė (labai
glaudţiai bendradarbiauja su kariuomene ir pabėgėlių centru). Pabėgėlių
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centras aktyviai veikia su mokyklomis.
7.4. Savivaldybės
įgyvendinamų
programų bei
priemonių
atitikimas
nacionalinės
jaunimo politikos
prioritetams

3

Savivaldybės
dalyvavimas
nacionalinių programų
ir priemonių
įgyvendinime

3

Savivaldybė yra viena iš 7 savivaldybių, pasirinktų pilotiniam Departamento
projektui, finansuojamam struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinti.

Nacionalinių ir
tarptautinių programų
galimybių
panaudojimas jaunimo
politikos įgyvendinimui

3

Savivaldybė ir jaunimo organizacijos noriai dalyvauja įvairiuose
nacionaliniuose ir tarptautinių fondų finansuojamuose projektuose.

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

2

8.2. Inovacijų
taikymas ir plėtra
formuojant bei
įgyvendinant
jaunimo politiką

3

Jaunimo politikos
vertinimai

2

Savivaldybė netaiko specialių būdų ar priemonių jaunimo politikos įvertinimo
ir geros praktikos sklaidos įvairiuose lygmenyse. Veikla vyksta tradiciškai
pristatant, aptariant įgyvendintas iniciatyvas.

Organizacijų veiklos
vertinimas/įsivertinimas

3

Savivaldybėje neatliekami sistemingi ir nuoseklūs jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimai.
Organizacijos vertinamos pagal pateiktas ataskaitas – tokiu būdu įvertinamas
jų patikimumas. Organizacijos projektų metu vykdo įsivertinimus, tačiau tai
daroma nesistemingai.

Inovacijos ir pokyčių
valdymas

3

Savivaldybė priima novatoriškas idėjas, aktyviai dalyvauja pilotiniuose
projektuose. Veiklos viešinimui naudojami socialiniai tinklai.
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9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas
9.1.
Bendradarbiavimas
su kitų šalimis
jaunimo politikos
įgyvendinimo
klausimais

4

Institucinis
bendradarbiavimas su
uţsienio partneriais
jaunimo politikos
srityje

4

Bendradarbiaudami su Latvija padėjo jiems kurti „Apskritą stalą“. Jaunimo
reikalų koordinatorius lankėsi Belgijoje ir Lenkijoje (susipaţino su jaunimo
centrų veikla). Jaunimo reikalų tarybos narys vyko į Japoniją (susipaţinti su
jaunimo veikla).

Jaunimo dalyvavimas
tarptautinėje veikloje

4

Pagrindinis dalyvis ir iniciatorius dalyvavimo tarptautiniuose projektuose yra
„Apskritas stalas“. Jis dalyvauja kaip partneris - siunčia dalyvius. Patirtis iš
tarptautinių renginių pritaikoma praktikoje. Pavyzdţiui, kuriant jaunimo
centrą padėjo išvykos, kurių metu buvo lankomi jaunimo centrai ir tikslingai
renkama informacija.
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VERTINIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS
Vertinimo metu komisija bendru sutarimu skyrė balus kiekvienam jaunimo politikos rodikliui (nuo 1 iki
5; 0 buvo rašomas, jei tokio rodiklio išmatuoti buvo neįmanoma). Ţemiau pateikiama bendra rodiklių
vidurkių suvestinė, atspindinti jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimą konkrečioje
savivaldybėje. Toliau grafikais detalizuojamas kiekvienos metodikos dalies vertinimas, atspindint
silpnąsias ir stipriąsias jaunimo politikos įgyvendinimo puses bei pateikiant praktines rekomendacijas
situacijos gerinimui. Detalūs kiekvieno vertinimo kriterijaus aprašai pateikti aukščiau esančioje
dokumento dalyje.

Bendra vertinimo suvestinė
5
4

3
2

3. Parama jaunimui

4. Jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo
mokymai ir konsultavimas

2,8

2,8

2,5

4,0
9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo
palaikymas

2. Jaunimo dalyvavimas

2,3

8. Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje

2,5

7. Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas
(jaunimo politikos integralumas)

3,0

6. Jaunimo informavimas

3,2

5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena

3,3
1. Jaunimo politikos formavimas bei
įgyvendinimas

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

Savivaldybės tarybos sprendimai
dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo (programos,…

Savivaldybės jaunimo politikos
strategija

4

4

4

3
Jaunimo centras (-ai), kitos
įstaigos

Jaunimo reikalų tarybos veiklos
reglamentavimas

1

Savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorius arba jaunimo
reikalų skyrius

2

Savivaldybės jaunimo reikalų
taryba

4

Savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos veiklos planas

5

Patvirtintos savivaldybės
jaunimo politikos įgyvendinimo
programos

1
Savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintos savivaldybės
jaunimo politikos koncepcija

1
0

Vertinant jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reikėtų išskirti vieną esminę problemą - rajone
neegzistuoja eilė su jaunimo politika susijusių planavimo dokumentų. Nėra jaunimo strategijos ir
jaunimo politikos įgyvendinimo programos, JRK veiklos plano, savivaldybės jaunimo politikos
koncepcijos. Tokia situacija neleidţia į jaunimo veiklą ţiūrėti kryptingai ir ją matyti ilgalaikėje
perspektyvoje. Rekomenduojama patvirtinti savivaldybės jaunimo politikos koncepciją, sukurti jaunimo
politikos įgyvendinimo programą, paruošti JRK veiklos planą.
Tyrimas parodė, kad JRT veikla rajone yra reglamentuota labai gerai, tačiau veiklos vertinimas
atskleidė, kad JRT svarstomi klausimai daţniausiai apsiriboja einamųjų klausimų sprendimu.
Rekomenduojama JRT į jaunimo politikos formavimą paţvelgti strategiškai ir kurti naujas programas
įgyvendinant jaunimo politiką.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad dėl 2010 m. maţinamų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
etatų JRK buvo priskirtos papildomos funkcijos. Paţymėtina, kad tinkamai veikiančioje sistemoje JRK
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yra pavaldus administracijos direktoriui ir neturi papildomai deleguotų funkcijų. Rekomenduojama
perţiūrėti JRK funkcijas, jo kompetencijoje paliekant tik tiesiogiai jo pareigybei priskirtinas..
Įvertinus jaunimo centro pasiruošimą darbui su jaunimu, konstatuota, kad centras dar nepradėjęs realaus
darbo su jaunimu. Rekomenduojama kuo skubiau sukurti programas ir veiklas jaunimui, ieškoti bendrų
veiklos taškų su šalia jaunimo centro įsikūrusiu AS.

2. Jaunimo dalyvavimas
5
4
3
2

Jaunimo dalyvavimas su jaunimu
dirbančių organizacijų veikloje

Jaunimo organizacijų įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

4

3

2

3

4
Jaunimo dalyvavimas jaunimo politikos
įgyvendinime per jaunimo reikalų tarybą

Su jaunimu dirbančių organizacijų veikla,
jos atitikimas jaunimo poreikiams

3

Jaunimo ir jaunimo organizacijų
dalyvavimas jaunimo politikos formavime

Jaunimo pateiktų pasiūlymų ir iniciatyvų
efektyvumas

3

Jaunimo dalyvavimas globos įstaigų
veikloje

3

Mokinių ir studentų savivaldos stiprinimas
ir veiklos efektyvinimas

4

Jaunimo dalyvavimas formaliojo ir
neformaliojo švietimo veikloje

4

Jaunimo aktyvumas įgyvendinant ir
dalyvaujant jaunimo veikloje

2

Neformalių grupių įvairovė ir atitikimas
jaunimo poreikiams

3
Jaunimo dalyvavimas bendruomenių
veikloje

1
0

Atliekant tyrimą pastebėta, kad jaunimas bendruomenių veikloje daţnai dalyvauja tik formaliai, todėl
įgyvendinant jaunimo politiką, reikėtų didesnį dėmesį atkreipti į bendruomenių jaunimą.
Rekomenduojama seniūnijose organizuoti informacinius seminarus, skirtus skatinti aktyvesnį jaunimo
įsitraukimą į bendruomenių veiklą.
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Tyrimo metu jaunimo ir jaunimo organizacijų dalyvavimas jaunimo politikos formavime buvo įvertintas
vidutiniškai. Rekomenduojama imtis priemonių supaţindinti jaunimo organizacijas su galimybėmis
veikti jaunimo politikoje - kviečiant jaunimą į posėdţius, inicijuojant viešus jaunimui aktualių klausimų
svarstymus.
Tyrimo metu jaunimo veikla, jaunimo organizacijų įvairovė ir jų atitikimas jaunimo poreikiams buvo
įvertinti vidutiniškai. Konstatuota, kad NVO rajone yra ganėtinai uţdaros ir sunkiai įsileidţia naujus
narius, jaunimo iniciatyvų yra pakankamai, bet aktyvus dalyvavimas yra maţas. Sprendţiant šias
problemas, rekomenduojama inicijuoti bendrų organizacijų iniciatyvų įgyvendinimą, įtraukiant mokinių
tarybas, bendruomenių jaunimą ir kitas suinteresuotas grupes, organizuoti ţmogiškųjų išteklių ir
komunikacijos mokymus.

3. Parama jaunimui
5
4
3
2

Jaunimo veiklos finansavimas iš verslo
sektoriaus

Jaunimo veiklai skirtos savivaldybės
patalpos

3

3

3

2

4
Rėmimas už paslaugas apmokant
savivaldybės lėšomis

Finansavimo atitikimas realiems
jaunimo poreikiams

2

Skatinimas už nuopelnus jaunimo
veiklai

Neformalių grupių finansavimas

2

Savivaldybės priemonės skirtos
jaunimo ir su jaunimu dirbančiųjų…

4

Savivaldybės pagalba jaunimo ir
jaunimo organizacijoms…

2

Parama vystant partnerystę ir
bendradarbiavimą

3

Kita materialinė parama

4

Jaunimo veiklai skirtas ilgalaikis turtas

2
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų finansavimo efektyvumas

1
0
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Tyrimas parodė, kad rajone veikia daug neformalių jaunimo grupių, tačiau jos vangiai naudojasi joms
numatytais paramos mechanizmais. Tokia situacija susiklosto todėl, kad neformalios grupės neţino apie
galimybes gauti paramą. Rekomenduojama, siekiant neformalioms grupėms suteikti reikalingą
informaciją, vykdyti atitinkamas informacines ir viešinimo kampanijas.
Vertinant finansavimo atitikimą realiems jaunimo poreikiams paaiškėjo, kad egzistuoja praktika, kai
finansavimas suteikiamas visiems pateikiamiems projektams. Problema slypi tame, kad paramai skirtos
lėšos yra tiesiog lygiomis dalimis padalinamos visiems konkurso dalyviams ir vidutiniškai siekia apie
1000 litų. Rekomenduojama perţiūrėti finansavimo tvarką, paramą teikiant tik geriausiems projektams
(siekiant teikiamos paramos dydį priartinti realioms projektų sąmatoms). Esant poreikiui remti
pradedančiųjų projektus, rekomenduojama sukurti atskirą fondą, jame numatant fiksuoto dydţio
premijas geriausiems projektams.
Tyrimo metu nustatyta, kad rajone nėra iniciatyvų, skirtų skatinti uţ nuopelnus jaunimo veiklai. Siūloma
pradėti įgyvendinti praktiką, kai geriausi rajono moksleiviai, veiklus jaunimas, geriausi jaunimo
įgyvendinti projektai yra apdovanojami, organizuojami pagerbimo renginiai, kurių tikslas - viešinti
jaunimo veiklą ir iniciatyvas.
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4. Jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo
mokymai ir konsultavimas
5
4
3
2

Savivaldybės pagalba siekiant
pasinaudoti nacionaline ir
tarptautine patirtimi

Mokymo ir konsultacijų įtaka
jaunimo veiklos kokybei

3

1

3
Neformalaus ugdymo
metodų taikymo efektyvumas

2

Asmenų dirbančių su jaunimu
skatinimas

3

Asmenų dirbančių su jaunimu
kompetencija ir atitikimas
jaunimo poreikiams

2
Mokymų ir konsultacijų
atitikimas jaunimo
poreikiams

1
0

Tiriant jaunimo neformalaus ugdymo, jaunimo mokymų ir konsultavimo temą prasčiausiai įvertinta
asmenų dirbančių su jaunimu kompetencijų ir atitikimo jaunimo poreikiams dalis bei jų skatinimas.
Blogiausia, kad su jaunimu dirbantys asmenys neidentifikuoja jaunimo, kaip specifinės grupės, todėl
būtina šviesti su jaunimu dirbančius asmenis apie jaunimo politiką, jaunimą, kaip išskirtinę publiką su
savo specifika, darbo metodais, informuoti apie galimybes jaunimui dalyvauti veikloje. Siekiant
uţsibrėţtų tikslų rekomenduojama išleisti metodinę medţiagą, organizuoti mokymus su jaunimu
dirbantiems darbuotojams.
Vertintojų grupės teigimu, specifinė auditorija, kuriai reikia mokymų apie jaunimo veiklą yra mokytojai.
Siūloma mokytojams paruošti pristatymą apie jaunimo politiką ir galimybes jaunimui veikti bei jį
pristatyti kiekvienoje mokykloje tam skirto mokytojų susirinkimo metu.
Vienas aktyviausių mokymų organizatorių rajone yra „Apskritas stalas“, kuris organizuoja mokymus
įvairiomis temomis. Rekomenduojama įvertinti „Apskritojo stalo“ taikomų mokymo priemonių ir
metodų efektyvumą, taip pat apţvelgti atliktą poreikių tyrimą ir sukurti specialią mokymų programą
rajono jaunimui ir su jaunimu dirbantiems ţmonėms.
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5. Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena
5
4
3
2

2

2

2

3

4

3

2

2

Tyrimų jaunimo klausimais
vykdytojai ir bendradarbiavimas

Kiekybiniai tyrimai savivaldybėje

Kokybiniai tyrimai savivaldybėje

Dalyvavimas nacionaliniuose ir
tarptautiniuose tyrimuose

Turimi duomenys apie jaunimą

Duomenų prieinamumas ir
bendradarbiavimas keičiantis
jais

Rezultatų panaudojimas
rengiant planus ir programas

Rezultatų panaudojimas
vertinant įgyvendintas
programas

1
0

Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad savivaldybės specialistai savarankiškai atlieka tyrimus,
tačiau dar nėra tyrimų periodiškumo ir rezultatų panaudojimo rengiant planus ir programas. Siūloma
problematikos tyrimo pagrindu koreguoti jaunimo politikos įgyvendinimo planus ir priemones bei
periodiškai (pvz. kiekvienais metais) kartojant identišką tyrimą, įvertinti pasiektus pokyčius.
Savivaldybėje yra atlikta visa eilė JRD inicijuotų tyrimų, tačiau duomenys nėra naudojami kaip
pagrindas savivaldybės planų ar programų kūrimui. Rekomenduojama praktiškai naudoti turimus
duomenis ir jais grįsti ruošiamų programų turinį arba vertinti dabar įgyvendinamų programų turinį.
Reikia pastebėti, kad JRK kaupia ir sistemina informaciją apie jaunimo organizacijas, duomenys yra
kasmet atnaujinami. Siekiant skaidrumo ir didesnio informacijos prieinamumu,
duomenis skelbti viešai.
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rekomenduojama

6. Jaunimo informavimas
5
4
3
2

Dvipusės informacijos sklaidos
priemonių efektyvumas

Jaunų žmonių požiūris į
jaunimo veiklą

2

2

3
Jaunimo veiklos atspindys
vietinėje žiniasklaidoje

3

Jaunimo komunikacijos
efektyvumas

3

Informacijos apie jaunimo
veiklą efektyvumas

3
Jaunimo informavimo
efektyvumas

1
0

Bendra jaunimo informavimo situacija rajone yra blogesnė, nei vidutiniška. Pirmiausia reiktų išskirti du
silpnai įvertintus rodiklius: informacijos apie jaunimo veiklą efektyvumą ir jaunimo komunikacijos
efektyvumą.
Apţvelgiant informacijos apie jaunimo veiklą efektyvumą reikėtų pabrėţti, kad neaiškus lieka
savivaldybės leidţiamų kalendorių ir skrajučių tikslas. Informuojant apie jaunimo veiklą,
rekomenduojama aiškiai apibrėţti informacijos sklaidos tikslus ir jaunimo informavimui pasirinkti
patrauklias priemones, tokias kaip ėjimas į mokyklas, jaunimo veiklos simuliacijų organizavimas,
jaunimo veiklos pristatymas per mobilų jaunimo centrą ir kt.
Jaunimo organizacijų komunikacijos efektyvumas tyrimo metu įvertintas silpnai. Konstatuota, kad
jaunimas nesukuria turinio, kurį turėtų komunikuoti tikslinėms auditorijoms ir neturi tam reikiamų ţinių
bei kompetencijų. Rekomenduojama jaunimo organizacijų aktyvams organizuoti komunikacijos
mokymus.
Rajone egzistuoja labai puikių dvipusės informacijos sklaidos priemonių, jaunimas aktyviai ir noriai
bendrauja su verslininkais, organizuojamos pilietiškumo pamokos mokyklose (įtraukiant politikus).
Siekiant jaunimą dar aktyviau įtraukti į sprendimų priėmimą arba jaunimo politikos formavimą,
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rekomenduojama patrauklia forma informuoti jaunimą apie savivaldybės veiklą ir su jaunimu susijusių
klausimų svarstymus. Organizuoti aktyvias informavimo priemones, kai pats jaunimas domisi
savivaldybės ir jaunimo veikla, ruošdamas fotografijų serijas, rašydamas rašinius, kurdamas video
reportaţus ir t.t.

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

3

4

4

3

2

2

3

4

3

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, stengiantis uţtikrinti
tarpţinybiškumą, įtraukiant partnerius į jaunimo klausimų sprendimą, todėl reikėtų glaudesnio
savivaldybės administracijos bendradarbiavimo, socialinių partnerių įtraukimo, 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.
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Rajone sėkmingiausiai veikia bendradarbiavimo tinklai nesusaistyti jokiais formaliais įsipareigojimais,
vyksta JRT ir administracijos bendradarbiavimas. Reikėtų išskirti bendradarbiavimo tinklų atsiradimą ir
didesnį dėmesį skirti jų vystymui, suteikiant metodinę, finansinę ir kitokią pagalbą.

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

3

3
Inovacijos ir pokyčių
valdymas

2

Organizacijų veiklos
vertinimas, įsivertinimas

1

Jaunimo politikos
vertinimai

0

Rajone egzistuoja puikios organizacijų veiklos vertinimo ir įsivertinimo uţuomazgos. Siekiant šioje
srityje padaryti proverţį, su jaunimu dirbantys asmenys turėtų padėti jaunimui kritiškai paţiūrėti į veiklą
ir nukreipti juos tinkama linkme, motyvuojant veikti jaunimo organizacijose. Reikėtų sisteminti dabar
renkamą informaciją ir analizuoti ne momentinę situaciją, o jaunimo organizacijose vykstančius
pokyčius.
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9. Tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo
palaikymas
5
4
3
2
1
4

4
Jaunimo dalyvavimas
tarptautinėje veikloje

Institucinis
bendradarbiavimas su
užsienio partneriais
jaunimo politikos srityje

0

Vertinant tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimo palaikymą, reikėtų išskirti aktyvų „Apskritą stalą“,
kuris dalyvauja tarptautinėje veikloje rašant projektus ir siunčiant dalyvius. Visgi paţymėtina, kad kitos
rajono organizacijos neturi pakankamai kompetencijų efektyviai įgyvendinti tarptautines veiklas.
Rekomenduojama padėti ir kitoms rajono organizacijoms savarankiškai dalyvauti tarptautinėje veikloje,
suteikiant jiems reikiamą informacija, mokymų pagalba keliant jų kompetencijas ir kt.
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PRIEDAI

1. 2009 m. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
valstybės tarnautojos Linos Paulavičienės tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo išvada, 7
lapai;
2. 2009 m. liepos 27 d. Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentas,
patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdyje Nr. JRT-1, 2 lapai;
3. Anketinės apklausos „ Jonavos jaunimo poreikiai“ analizė, 5 lapai;
4. 2010 m. vasario 1 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatoriaus
pareigybės aprašymas, patvirtintas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. 13B- 113, 2 lapai;
5. 2009 m. balandţio 30 d. Jonavos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai,
patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-138, 3 lapai;
6. 2010 m. balandţio mėn. Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo
tvarka, 8 lapai;
7. Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“, 1 lapas.
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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. J. Buzaitytė-Kašalynienė ir A. Kazlauskienė Jaunimo problematikos tyrimo Jonavos
savivaldybėje ataskaita.

Puslapis 46 iš 46

