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Įžanga
Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Integruotos
jaunimo politikos plėtra“, Nr. VP1-4.1VRM-07-V-01-002 (toliau – Projektas),
kuris finansuojamas pagal 2007–2013
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioriteto „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V
„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas“.
Viena iš Projekto veiklų – jaunimo
problemų sprendimo planų šešeriems
metams kiekvienoje iš 60 Lietuvos savivaldybių vietiniu lygmeniu, taip pat
nacionalinio plano šešeriems metams
visos Lietuvos mastu parengimas bei
jų įgyvendinimo priežiūra.
Metiniame pranešime apžvelgiamas
savivaldybių jaunimo problemų sprendimo planų bei nacionalinio plano rengimo
procesas 2012 m. sausio–spalio mėnesiais, aptariamos diskusijų su tikslinėmis
grupėmis metu išryškėjusios pagrindinės
jaunimo problemos ir numatytos priemonės joms spręsti, taip pat supažindinama
su tolesne projekto veiklos vykdymo eiga,
apžvelgiant planuojamus priemonių įgyvendinimo stebėsenos veiksmus.
Jaunimo problemų sprendimo planus
vietos ir nacionaliniu lygmeniu rengia VšĮ
Nacionalinės plėtros institutas.
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Jaunimo politika
Lietuvoje

Jaunimo politika Lietuvoje pradėjo
vystytis 1996 m. LR Seimui priėmus
jaunimo politikos koncepciją (Žin., 1996,
Nr. 65–1537). Šiame dokumente buvo apibrėžti jaunimo politikos tikslai, principai,
įvardyta už jos įgyvendinimą atsakinga
struktūra – Valstybinė jaunimo reikalų
taryba (toliau– VJRT), numatytas koncepcijos įgyvendinimo finansavimo šaltinis
– Valstybinis jaunimo fondas.
1998 m. LR Vyriausybė patvirtino
Valstybinės jaunimo politikos koncepcijos
įgyvendinimo 2000–2001 m. programą
„Jaunimas Lietuvai“. Programoje buvo
išskirti septyni skyriai: pilietiškumo
ugdymas, dalyvavimas kultūros ir sporto
gyvenime, asmenybės tobulėjimas mokymosi procese, savižudybių, nusikalstamumo, narkomanijos, alkoholizmo, prostitucijos ir AIDS prevencija, pagalba psichinį
ir fizinį smurtą patyrusiems asmenims,
pagalba nusikaltimus ir kitokius teisės
aktų pažeidimus padariusiems asmenims,
privalomoji karinė tarnyba. Valstybinė
jaunimo politikos koncepcija ilgą laiką
buvo pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis jaunimo politikos raidą Lietuvoje.
2003 m. priimtas jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 119–
5406; 2005, Nr. 144–5238). Šis įstatymas
pirmą kartą įtvirtino jaunimo organizacijų
bei jaunimo organizacijų tarybų sąvokas

ir pripažino jų svarbą ir indėlį į jauno
žmogaus asmenybės ugdymą; įvardytos
atsakingos nacionalinio (VJRT) ir vietinio
lygmens institucijos, įtvirtintas savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių (toliau
– JRK), jaunimo reikalų tarybų, jaunimo
organizacijų tarybų vaidmuo.
Didelę įtaką savivaldybių jaunimo
politikos raidai turėjo LR Seimo 2002 m.
rugsėjo 24 d. priimtas LR vietos savivaldos
įstatymo 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. IX-1095 (Žin., 2002,
Nr. 96–4171), kuriame buvo įtvirtinta,
kad vaikų ir jaunimo teisių apsauga tapo
valstybės (perduotos savivaldybėms) funkcija. Tai reiškė, kad visose savivaldybėse
turėjo būti kuriamos JRK pareigybės, kurios išlaikomos iš valstybės biudžeto. JRK
numatytos pagrindinės funkcijos – padėti
savivaldybės institucijoms formuoti ir
įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką.
2004–2008 m. LR Vyriausybės programoje (Žin., 2005, Nr. 40–1290) pirmą
kartą atskira dalimi buvo įtrauktas Jaunimo politikos skyrius. Įgyvendinant šią
programą, 2005 m. pabaigoje priimtos
jaunimo politikos pagrindų įstatymo
pataisos (Žin., 2005, Nr. 144–5238), pagal
kurias VJRT pertvarkyta į Jaunimo reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo
reikalų departamentas) ir prie jo sudaryta
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jaunimo reikalų tarybą, atliekanti patariamąją funkciją.
LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio
14 d. nutarimu Nr. 898 (Žin., 2007, Nr.
95–3825) buvo patvirtinta jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007–2009
m. programa, kurios tikslas – sudaryti
sąlygas plėtoti jaunimo politiką savivaldybėse. Įgyvendinant šią LR Vyriausybės
programą, LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu
Nr. A1-157 (Žin., 2008, Nr. 60–2273)
buvo patvirtintas jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos ir
jaunimo politikos savivaldybėse kokybės
vertinimo aprašas. Patvirtinta metodika
ir aprašu siekiama maksimalaus valstybės
ir savivaldybių vykdomų programų bei
priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos,
nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų
sprendimą, plėtros visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse. Jaunimo politikos
savivaldybėse kokybės vertinimo esmė
yra nustatyti esamą konkrečios savivaldybės situaciją, įvardinti jos privalumus
ir trūkumus, išryškinti gerąsias praktikas
bei pateikti rekomendacijas, kurios leistų
savivaldybėms inicijuoti jaunimo politikos
tobulinimo procesą, nustatyti jaunimo
poreikius atitinkančius prioritetus, tikslus
ir jų pasiekimo priemones, efektyviai
skirstyti išteklius ir taip sudaryti sąlygas
jaunimo politikos plėtrai.
Plėtojant jaunimo politiką savivaldybėse
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2010 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-234
(Žin., 2010, Nr. 70–3476) patvirtinta
jaunimo politikos plėtros savivaldybėse
2010–2012 m. programa. Šios programos
paskirtis – plėtoti jaunimo politiką savivaldybėse: skatinti jaunimo organizacijų
kūrimąsi ir veiklą, stiprinti jų ryšį su savivaldybių institucijomis, kaimo bei miesto

bendruomenėmis, tobulinti savivaldybių
jaunimo reikalų koordinatorių veiklą, gerinti savivaldybių institucijų jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo veiklą,
tobulinti su jaunimu dirbančių specialistų
bei savanorių kvalifikaciją, įdiegti ir koordinuoti jaunimo padėties stebėsenos ir
jaunimo politikos savivaldybėse kokybės
vertinimo sistemą.
2010 m. gruodžio mėn. LR Vyriausybė
patvirtino Nacionalinę jaunimo politikos
plėtros 2011–2019 metų plėtros programą (Žin., 2010, Nr. 142-7299), kurioje
numatyti šie tikslai:

 užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius

atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą;

 ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką,
brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno
žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę;

 išplėtoti ir koordinuoti darbo su

jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo
užimtumo infrastruktūros plėtrą;

 sudaryti palankias sąlygas nuosekliai

ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų veiklai, siekiant
aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į
organizuotą veiklą;

 užtikrinti žinybų ir sektorių bendra-

darbiavimą plėtojant darnią, faktais ir
žiniomis grįstą jaunimo politiką.

Nepaisant to, kad Lietuvoje yra sukurta
teisinė bazė ir institucinė sistema jaunimo
politikai formuoti ir įgyvendinti, jaunimo
problemų sprendimui nėra skiriamas
pakankamas dėmesys, jos nėra efektyviai
sprendžiamos. Pagrindinės jaunimo problemas bandoma spręsti atskirais Lietuvos
teisės aktais, numatant tam tikras priemones bei nurodant atsakingas institucijas.
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Jaunimo problemų
sprendimo planų
rengimas ir
įgyvendinimas
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Pagrindiniai tikslai:
Kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo formas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
jaunimo politikos srityje
Optimizuoti žmogiškuosius ir materialinius
išteklius
Rengti pasiūlymus ir rekomendacijas teisės aktams
ir jų koregavimams
Rengti veiklos (priemonių planus)
Prisidėti prie ilgalaikės jaunimo politikos strategijos įgyvendinimo
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Tikslinės grupės:
Jaunimo reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorius,
regioninės jaunimo organizacijų tarybos
Savivaldybės darbuotojai (įvairių skyrių darbuotojai:
švietimo, kultūros, socialinių reikalų, vaiko teisių apsaugos, metrikacijos ir kt.);
Savivaldybių įstaigų darbuotojai;
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos;
Seniūnijų lygmeniu veikiančios organizacijos, seniūnai,
bendruomenių atstovai;
Kiti vietos lygmens veikėjai (policijos atstovai ir kt.).

Visais jaunimo problemų sprendimo planų rengimo etapais kiekvienoje savivaldybėje tikslinių grupių atstovams organizuojami įvairūs nemokami renginiai – susitikimai, pristatymai, mokymai, diskusijos, konsultacijos. 2012 m.
vasario – 2013 m. kovo mėnesiais iš viso buvo rengiama ir bus surengta iki 8
renginių kiekvienoje savivaldybėje ir 12 renginių nacionaliniu lygmeniu.
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Renginių organizavimo tikslai:
Pristatyti jaunimo problemų sprendimo planų rengimo metodiką ir eigą
Išsiaiškinti tikslinių grupių poreikius
Su vietos tikslinių grupių atstovų pagalba, kuo tiksliau identifikuoti
jaunimo problemas kiekvienoje savivaldybėje, lyginti jas tarpusavyje
bei Lietuvos mastu
Nustatyti, su kokiu jaunimu mažiausiai dirbama
Išsiaiškinti, kokias priemones geriausia pasitelkti problemoms spręsti, kokybiškų priemonių planų pirmiesiems 3 metams parengimui
Identifikuoti skirtingų institucijų (iš valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių) bendradarbiavimo sritis, formuoti bendradarbiavimo plėtros rekomendacijas
Vykdyti tikslinių grupių bendrų veiksmų planavimą, koordinuoti jų
veiklas
Pristatyti planų įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės mechanizmus
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Planų rengimo
metodologija
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Jaunimo problemų sprendimo planai savivaldybėse parengti pagal su Jaunimo reikalų departamentu suderintą koncepcijas (vietos ir nacionaliniu
lygmeniu). Sudarant planus vietos lygmeniu buvo:

1.

Atlikta savivaldybės jaunimo problemų esamos situacijos analizė (išorinė ir vidinė aplinkos analizė).

Jaunimo problemų situacija buvo vertinama Lietuvos, apskrities, kuriai priklauso savivaldybė, ir pačios analizuojamos savivaldybės mastu.
Išorės (Lietuvos ir apskrities) analizei buvo naudojama PEST analizės technika, kurios pagalba vertinti:

 Politiniai–teisiniai veiksniai. Analizuota, kiek aktyvios jaunimo ir su

jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės įstaigos, kokia jų struktūra regiono lygmeniu, kiek apskrities savivaldybėms
jaunimas ir jo problemos yra prioritetinė sritis, kokiuose teisės aktuose
tai atsispindi (kaip sudaryti planai ir kaip įgyvendinami bei įgyvendinti
darbai), kiek įtraukta jaunimo tema į planavimo dokumentus, kiek jaunimo problemoms spręsti yra skiriama lėšų, kaip veikia jaunimo politiką
formuojančios ir įgyvendinančios struktūros, ar yra užtikrintas jaunimo
įsitraukimas į sprendimų dėl jam aktualių problemų planavimą, įgyvendinimą, stebėseną;

 Ekonominiai veiksniai. Analizuotas nedarbo lygis, vidutinis atlygini-

mas, (vidutinės išlaidos maistui, komunalinėms paslaugoms), pašalpų dydis ir juos gaunančių skaičius / lygintinai su gyventojų skaičiumi (jaunimo
procentu), kiek jaunimo patys yra darbdaviai, ir kt.);

 Sociokultūriniai veiksniai. Analizuotos specifinės geografinės padėties

ir įtakojamos aplinkos faktoriai (pvz., pasienyje problemos dėl kontrabandos, etnokultūrinės problemos atskiruose regionuose; vienišų motinų
skaičius; jaunimo proc. bendroje gyventojų populiacijoje, diskriminaciniai
ir socialinės atskirties / segregacijos atvejai; asocialių šeimų skaičius ir jų
problemos; jaunimo nusikalstamumas, jo dinamika ir specifika; jaunimo
edukacija (procentinė išsilavinimo struktūra, mokinio krepšelio dydis,
vidutiniai valstybinių egzaminų rodikliai ir kt.);

 Technologiniai veiksniai. Analizuota technologijų plėtra ir jų kokybė

(prieigos prie interneto (ir su tuo susijusios galimybės vystyti verslumą),
informacinių technologijų, išradimų ir inovacijų taikymas, pasiekiant
jaunimą kaip tikslinę grupę, informuojant ir įtraukiant jį, panaudojimas
sprendžiant jaunimui aktualias problemas (pvz. konsultavimas)).

Vidinės aplinkos (savivaldybės, kaip teritorijos, ir jai pavaldžių institucijų
mastu) analizė buvo atliekama pasitelkiant 7-S analizės techniką, kurios
pagalba vertinta:
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 Teisinė – finansinė aplinka. Analizuota institucijų, atsakingų už jaunimo

politikos įgyvendinimą, problemų sprendimą, savivaldybės teritorijoje, parengti / įgyvendinti / įgyvendinami strateginiai planai / planai / programos,
jaunimo politikos / problemų finansavimo mechanizmai, materialinė bazė.

 Struktūra. Tirta valdymo struktūra ir kokią vietą toje valdymo struk-

tūroje užima jaunimo politikos koordinavimas, kaip organizuojamos
funkcijos, nustatomi vaidmenys ir pareigos; kokie yra pagrindinių proceso
dalyvių – savivaldybės darbuotojų, kitų institucijų dalyvių ir pilietinės
visuomenės dalyvavimo mechanizmai?

 Sistemos. Analizuotos žmogiškųjų išteklių, finansinių ir technologinių

sistemų, palaikančių tikslus, veiksmingumas, iniciatyvų žmogiškųjų išteklių ir biudžeto sudarymo politikoje ir procedūrose pobūdis.

 Žmogiškieji ištekliai ir kompetencijos. Analizuotos institucijų, atsa-

kingų už jaunimo politiką, problemų sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, kompetencijos priimant sprendimus, gebėjimas dirbti su
jaunimu, užduočių atlikimas.

 Bendrosios vertybės. Ieškota atsakymų į tokius klausimus, kaip: kas

lemia jaunimo politikos formavimą? koks yra jaunimo įvaizdis ir jaunimo
kaip tikslinės grupės suvokimas ir santykis su juo? koks yra požiūris į
jaunimo politiką, darbą su jaunimu, jaunimo veiklą? ar ryškus jaunimo
identitetas? kaip jis pasireiškia?

Siekiant išsiaiškinti jaunimo problemas savivaldybėje, buvo rengiamos
diskusijos su jaunimo politiką vietos lygmeniu formuojančių ir įgyvendinančių struktūrų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovais, kitais
visuomenės veikėjais.
Aplinkos analizės rezultatai aprašomuoju ir vaizduojamuoju būdu pateikti
kiekvienos savivaldybės problemų medžiuose.

2.

Nustatytos prioritetinės jaunimo problemų
sprendimo kryptys, tikslai ir uždaviniai.

Atlikus išorinės ir vidinės aplinkos analizę bei parengus problemų
medžius, buvo surašomos analizės išvados, padedančios argumentuotai pagrįsti ilgalaikius prioritetus, į kuriuos buvo atsižvelgiama rengiant
trumpesnio periodo priemonių planus.

Prioritetai orientuoti į konkrečios savivaldybės specifiką ir apima tokias
jaunimo problemų sritis kaip:
 pilietiškumo ugdymas;
 švietimas, mokymas, mokslas, studijos ir ugdymas;
 darbas su jaunimu ir neformalus ugdymas;
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 darbas ir užimtumas;
 apsirūpinimas būstu;
 laisvalaikis, poilsis, kūryba ir kultūra;
 socialinė ir sveikatos apsauga;
 sveikatingumas, kūno kultūra ir sportas;
 narkomanija ir kitų priklausomybės formų prevencija;
 viešasis saugumas ir nusikalstamumo prevencija;
 kitos sritys (viešosios infrastruktūros pritaikymas jaunimo poreikiams,
transportas ir t.t.).

Taip pat buvo suformuluoti kiekvienos savivaldybės jaunimo problemų
sprendimo ilgalaikiai plano tikslai ir uždaviniai, rekomenduojant ne mažiau
kaip 2 ilgalaikių tikslų ir ne mažiau kaip 2 uždavinių kiekvienam tikslui pasiekti, kartu numatant bendradarbiaujančias institucijas bei jų įsitraukimo
lygį sprendžiant jaunimo problemas.
Siekiant nustatyti konkrečios savivaldybės jaunimo problemų prioritetines
kryptis, tikslus ir uždavinius savivaldybėse buvo rengiamos diskusijos su
jaunimo politiką vietos lygmeniu formuojančių ir įgyvendinančių struktūrų,
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovais, kitais visuomenės
veikėjais.

3.

Nustatytos konkrečios priemonės tikslams pasiekti.

Tikslams ir uždaviniams įgyvendinti numatytos konkrečios priemonės jaunimo problemų sprendimui. Nustatant šias priemones
buvo konsultuojamasi su jaunimo politiką vietos lygmeniu formuojančių
ir įgyvendinančių struktūrų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
atstovais, kitais visuomenės veikėjais renginių (diskusijų) metu.

4.

Aprašytas jaunimo problemų sprendimo plano
įgyvendinimas ir priežiūra.

Visuose planuose pateiktos pagrindinės plano įgyvendinimo ir
priežiūros nuostatos. Plano įgyvendinimo priemonės, stebėsena
ir kontrolės procedūros mokymų metu pristatytos ir dar bus pristatytos
įvairių skyrių savivaldybės darbuotojams, jaunimo politiką vietos lygmeniu
formuojančių ir įgyvendinančių struktūrų atstovams, savivaldybių įstaigų
darbuotojams, seniūnams, seniūnijos lygmeniu veikiančių organizacijų, bendruomenių atstovams.

5.

Aprašyti jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo rodikliai.
Planuose aprašyti įgyvendinimo rodikliai kiekvienam ilgalaikiam
tikslui ir uždaviniui, jų apskaičiavimas.
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Sudarant planus nacionaliniu lygmeniu buvo:

1.
2.

Atlikta jaunimo problemų esamos situacijos
analizė.

Naudojant PEST analizės techniką, vertinta jaunimo problemų situacija Lietuvos ir apskričių mastu.

Nustatytos strateginės jaunimo problemų
sprendimo kryptys, tikslai ir uždaviniai.

Siekiant užtikrinti strateginių krypčių aktualumą / relevantiškumą
buvo atsižvelgta į šiuos aspektus:

 Nacionalinę jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programą;
 Žmogiškuosius ir materialiuosius resursus – šie ištekliai, pradedant

darbuotojų kompetencija, baigiant materialine baze, nagrinėti įvertinant
valstybės institucijų ir įstaigų, koordinuojančių jaunimo politikos įgyvendinimą, pajėgumus yra svarbus indikatorius, leidęs optimizuoti „jaunimo
problemų sprendimo plano“ parengimą ir įgyvendinimą.

 Vidinę aplinką (organizacijos ir kontrolės institucijos);
 Suinteresuotas šalis (asmenis, institucijas, organizacijas) – jų perspektyva
yra labai reikšminga, nes suteikia platesnį bei įvairesnį požiūrį į jaunimo
(politikos) problematiką ir galimus opių klausimų sprendimo būdus. Jų
nuomonė ir pozicija svarbi ir dėl to, jog jie atliks paslaugų teikėjų ar partnerių vaidmenį įgyvendinant tam tikras jaunimo problemų sprendimo
plano dalis, o vėliau – užtikrinant plano įgyvendinimo stebėseną;

 Programų, strategijų ir kitų planų biudžetą – atsižvelgus į šiuos faktorius,
strateginių krypčių formulavimas ir realizavimas įgauna ekonomiškumo,
efektyvaus lėšų panaudojimo dimensiją.

Nustatant strategines jaunimo problemų sprendimo kryptis, tikslus ir uždavinius renginių (diskusijų) metu buvo konsultuotasi su tikslinėmis grupėmis – jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių struktūrų atstovais:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jaunimo reikalų taryba, Lietuvos
jaunimo organizacijų taryba ir kitomis, su jaunimo klausimais dirbančių
valstybinių institucijų atstovais, ministerijų padaliniais, atsakingais už jaunimo reikalus, nacionalinėmis jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir kitais valstybinio lygmens atstovais.

3.

Nustatytos konkrečios priemonės tikslams
pasiekti.

Strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti parengtas priemonių planas jaunimo problemų sprendimui, taip pat numatytos ben-

15 Metinis pranešimas

dradarbiaujančios institucijos bei jų įsitraukimo lygis sprendžiant jaunimo
problemas. Nustatant šias priemones, diskusijų metu konsultuotasi ir dar
bus konsultuojamasi su tikslinėmis grupėmis.

4.
5.

Aprašytas jaunimo problemų sprendimo plano
įgyvendinimas ir priežiūra.

Nacionaliniame plane pateiktos pagrindinės plano įgyvendinimo ir
priežiūros nuostatos. Plano įgyvendinimo priemonės, stebėsena ir
kontrolės procedūros tikslinėms grupėms bus pristatomos renginių / diskusijų metu.

Aprašyti jaunimo problemų sprendimo plano įgyvendinimo rodikliai.
Nacionaliniame plane taip pat aprašyti plano įgyvendinimo rodikliai
kiekvienam strateginiam tikslui ir uždaviniui, jų apskaičiavimas.
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Jaunimo problemų
sprendimo planų
tvirtinimas.
Stebėsena
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Kiekvienos savivaldybės parengti jaunimo problemų sprendimo planai teikiami savivaldybių taryboms tvirtinimui.
Nacionalinis jaunimo problemų sprendimo planas teikiamas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tvirtinimui.
Patvirtinus jaunimo problemų sprendimo planus (vietos ir
nacionaliniu lygmeniu) bus vykdoma 6 mėnesių planų įgyvendinimo stebėsena ir pateikiamos ataskaitos.
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Jaunimo problemų
sprendimo planų
rengimo rezultatai
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Renginių statistika:
Iki 2012 m. gruodžio 1 reikia d. įvyko 292 renginiai: 177 diskusijos, 56 mokymai, 59 pristatymų. 188 renginių surengti visose Lietuvos savivaldybėse
rengiant vietos jaunimo problemų sprendimo planus ir 4 renginiai ruošiant
nacionalinį jaunimo problemų sprendimo planą. Renginiuose bendrai dalyvavo apie 5840 dalyvių, iš kurių apie 3600 unikalių asmenų.
Renginių metu dalyviai susipažino ir/arba pagilinimo strateginio planavimo žinias, išdiskutavo pagrindines jaunimo problemas savivaldybėse bei
pasiūlė kaip šias problemas spręsti.

Jaunimo problemų sprendimo planų rengimui skirti renginiai

56

59

••Diskusijos
Pristatymmai
•Mokymai

177

Su tikslinių grupių pagalba, identifikavus pagrindines jaunimo problemas ir
priemones joms spręsti, paruošta 60 vietinių jaunimo problemų sprendimo
planų kiekvienoje savivaldybėje ir vienas nacionalinis jaunimo problemų
sprendimo planas.
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Pagrindinės
jaunimo
problemos
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Diskusijų su tikslinėmis grupėmis metu buvo identifikuotos pagrindinės
jaunimo problemos konkrečiose savivaldybėse. Apibendrinus įvykusių diskusijų rezultatus, išskiriamos 3 pagrindinės jaunimo problemos – nedarbas,
migracija, laisvalaikis (užimtumas), kurios vyrauja daugumoje savivaldybių.
Kitos jaunimo problemos – motyvacija, vertybės, lyderių stoka, informacijos
sklaida, jaunimo politikos trūkumas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo
jaunimo sektoriuje trūkumas, lytinis ugdymas, žalingi įpročiai, susisiekimas
tarp miesto ir kaimo – vyrauja dalyje savivaldybių.

Nedarbas

Migracija
Laisvalaikis
(užimtumas)

Motyvacija

Vertybės

Lyderių stoka

Informacijos sklaida

Jaunimo politikos trūkumas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo
sektoriuje tiūkumas

Lytinis ugdymas

Žalingi įpročiai

Susisiekimas tarp
miesto ir kaimo
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Prioritetinės
jaunimo problemų
sprendimo kryptys
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Apibendrinus diskusijų rezultatus iš visų savivaldybių, galima išskirti šias
prioritetines jaunimo problemų sprendimo kryptis:

Jaunimo nedarbo problemos sprendimas: jaunų žmonių verslumo, kūrybiškumo skatinimas, profesinio
ugdymo tobulinimas, neformalaus ugdymo vystymas;
Jaunimo užimtumo galimybių plėtra: laisvalaikio,
poilsio, kūrybos ir kultūros paslaugų prieinamumo
didinimas, infrastruktūros tobulinimas ir vystymas;
Jaunimo politikos tobulinimas: jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų stiprinimas,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje
skatinimas;
Sveikatos apsaugos stiprinimas, sveiko ir aktyvaus
gyvenimo būdo propagavimas, gyvenamosios aplinkos saugumo užtikrinimas ir prevencija;
Jaunų žmonių motyvacijos, aktyvumo ir pilietiškumo
ugdymas.
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Projekto
tęstinumo
užtikrinimas
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Už jaunimo problemų sprendimo planų įgyvendinimo koordinavimą savivaldybėse bus atsakingi jaunimo reikalų koordinatoriai bei jaunimo reikalų tarybos. Kasmet iki nustatyto termino atsakingi savivaldybės skyriai ir institucijos pateiks jaunimo
reikalų koordinatoriui priemonių įgyvendinimo ataskaitas.
Numatoma, kad 2015 m. jaunimo reikalų tarybos kartu su jaunimo reikalų koordinatoriais pateiks 2013–2015 m. jaunimo
problemų sprendimo planų priemonių planų įgyvendinamumo ataskaitas bei paruoš jaunimo problemų sprendimo planų
priemonių planus 2016–2018 m., kuriuos teiks savivaldybių
taryboms tvirtinti. Tokiu būdu bus užtikrintas projekto tęstinumas savivaldybėse.
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Sodų g. 15, LT-01313 Vilnius
Tel.: (8-5) 2 497 002 Faks.: (8-5) 2 496 354
El.paštas: info@jrd.lt
www.facebook.com/jaunimas
JRD prie SADM įgyvendinamas projektas
„Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002),
finansuojamas Europos socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.
www.ijpp.lt
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