JAUNIMO POLITIKOS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE KOKYBĖS
2012-2014 M. VERTINIMAS
1. Jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas
1.1. Teisės aktai, reglamentuojantys jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą
Savivaldybės tarybos sprendimai ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kurie reglamentuoja jaunimo politikos formavimą ir
įgyvendinimą savivaldybėje
2012 m. buvo patvirtinti 4 tarybos sprendimai, kurie tiesiogiai reglamentuoja jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą savivaldybėje; 2013 m.
– 3, 2014 m. – 3. Tarybos sprendimų skaičiaus sumažėjimą lėmė funkcionuojantis savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kurioje pokyčių tuo metu
nebuvo (Savivaldybės jaunimo reikalų taryba sudaroma pariteto principu, jos sudėtis tvirtinama savivaldybės tarybos sprendimu). Kiti
savivaldybės tarybos sprendimai susiję su jaunimo priemonių įgyvendinimu, strateginiu planavimu, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
ataskaitomis.
2012 – 2014 m. išleisti 4 mero potvarkiai, susiję jaunimo politikos formavimu ir įgyvendinimu savivaldybėje. Daugiausia jie susiję su darbo grupių
sudarymu.
2012 m. buvo parengti 8 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kurie tiesiogiai reglamentuoja jaunimo politikos formavimą ir
įgyvendinimą savivaldybėje ir kurių rengėjas buvo Jaunimo reikalų koordinatorius.
2013 m. buvo parengti 7 tokio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.
Kiekvienais metais nuo papildomai priimama nuo 10 iki 20 sprendimų, kurie netiesiogiai susiję su jaunimo politikos formavimu bei įgyvendinimu
(tai sprendimai dėl viešų erdvių sutvarkymo, infrastruktūros ir pan.).
Parengti įsakymai reglamentuoja viešojo pirkimo procedūrų atlikimą, Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų prioritetus bei finansavimą, darbo
grupių sudarymą ir kt. veiklos klausimus.
Lyginant pastaruosius 3 kalendorinius metus (2012-2014 m.), savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų skaičius išlieka stabilus.
1.2. Iš savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos jaunimo politikai įgyvendinti ir su jaunimo politika susijusioms programoms finansuoti
Savivaldybėje vykdomų programų ir priemonių finansavimas iš savivaldybės biudžeto: iš savivaldybės biudžeto yra finansuojamos šios priemonės:
1.3.1.1. Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas (2012 m. šiai priemonei skirta 25 000 Lt; 2013 m.- 25 000 Lt; 2014 m. – 30 000 Lt);
1.3.1.3. Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (2012 m. šiai priemonei skirta 4 000 Lt; 2013 m.- 4
000 Lt; 2014 m. – 4 000 Lt); 1.3.1.5. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui įgyvendinti (2014 m. – 1 000 Lt). Kaip matome, lyginant 2014 m. su
2012 m. jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų skaičius padidėjo 1; o lėšų – 6 000 Lt). Skiriamas finansavimas jaunimo politikos
įgyvendinimui yra gana įvairus ir atitinka jaunimo poreikius.
Europos Sąjungos ir kitų fondų pritraukimas tenkinti jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų bei jaunų žmonių poreikius: 2013
m. finansuoti 3 Palangos jaunimo projektai iš ES programos „Veiklus jaunimas“, iš viso pritraukta apie 48 tūkst. Lt; 2014 m. buvo sudaryta darbo
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grupė dėl projekto „Palangos vaikų dienos centro kartu su atvira jaunimo erdve kūrimas“, buvo parengta ir pateikta paraiška pagal 2009–2014 m.
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ priemonę „Lietuvos vaikų dienos centrų kartu
su atvira jaunimo erdve plėtra“.
1.3. Planavimo dokumentai
Tikslai ir uždaviniai, skirti jaunimo politikos problemoms spręsti savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose: Palangos miesto strateginio
plėtros plano iki 2020 metų (patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-191) plėtros srityje
„Gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas“ 1.3. tikslas - „Pozityvi vaikų ir jaunimo iniciatyva bei socializacija“. Šio tikslo 1.3.1.
uždavinys „Skatinti vaikų ir jaunimo iniciatyvumą“, 1.3.2. uždavinys „Užtikrinti krizinėse situacijose atsidūrusių šeimų vaikų ir jaunimo
socializaciją“. Kaip matome, sudėtine gyvenimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimo dalimi laikoma vaikų ir jaunimo iniciatyvumo
skatinimas, krizinėse situacijose atsidūrusių šeimų vaikų ir jaunimo socializacijos užtikrinimas, vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas, įvairių
prevencinių programų įgyvendinimas, kuriomis remiantis tikimasi išugdyti visapusiškai aktyvesnį ir sąmojingesnį jaunimą, dalyvaujantį miesto
politiniame, pilietiniame, ekonominiame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
Savivaldybės programa, skirta jaunimo politikai įgyvendinti, joje numatytos priemonės ir asignavimai joms įgyvendinti: 2012 m. Jaunimo
iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) priemonės: 1.3.1.1. - Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas (20 000 Lt); 1.3.1.3.
Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (4 000 Lt);
2013 m. Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) priemonės 1.3.1.1. - Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas (25
000 Lt); 1.3.1.3. Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (4 000 Lt);
2014 m. Kultūros programos (Nr. 8) priemonės: 1.3.1.1. - Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas (30 000 Lt); 1.3.1.3. Jaunimo
mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (4 000 Lt); 1.3.1.5. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui
įgyvendinti (1 000 Lt).
Kitų savivaldybės programų priemonės, susijusios su jaunimo politikos įgyvendinimu ir plėtra savivaldybėje 2012 m. Švietimo programa (Nr. 9)
1.1.1.2. priemonė Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas (74 000 Lt); Jaunimo
iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12); 1.3.1.4. priemonė Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas (5 000
Lt). 2013 m. Švietimo programa (Nr. 9) 1.1.1.2. priemonė Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių
organizavimas (80 000 Lt); Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12); 1.3.1.4. priemonė Vaikų ir jaunimo psichologinio
atsparumo nusikalstamumui ugdymas (5 000 Lt). 2014 m. Sveikatinimo programa (Nr. 7) 1.2.3.3. priemonė Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros
priemonių įgyvendinimas (24 000 Lt); Švietimo programa (Nr. 9) 1.1.1.2. priemonė Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų,
olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas (100 000 Lt); 1.3.1.4. priemonė Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui
ugdymas (5 000 Lt).
Be to, kiekvienais metais skiriamos lėšos ir infrastruktūros plėtrai, sakykime, vien 2014 m. iš savivaldybės biudžeto buvo skirta apie 130 000 Lt
kurti ir plėtoti jaunimui palankią laisvalaikio infrastruktūrą.
Atvejai, kai nacionalinių ir tarptautinių tyrimų metu gauti duomenys buvo naudojami savivaldybės strateginio planavimo dokumentams rengti –
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nėra.
1.4. Jaunimo politiką įgyvendinančios savivaldybės institucijos ir valstybės tarnautojai. Savivaldybės įstaigos, jaunimo centrai, vaikų ir
suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaigos ir kitos įstaigos, dirbančios su jaunimu
Savivaldybės įstaigos, dirbančios su jaunimu yra: Palangos senoji gimnazija; Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla; Palangos Baltijos
pagrindinė mokykla; Palangos Šventosios pagrindinė mokykla; Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla; Palangos sporto centras; Palangos
moksleivių klubas; Palangos švietimo pagalbos tarnyba; Socialinių paslaugų tarnyba. Savivaldybės įstaigų, dirbančių su jaunimu, skaičius - 9.
Remiantis, jaunimo politikos prioritetinėmis kryptimis, savivaldybėje veikiančios įstaigos, dirbančios su jaunimu atitinka visiems išvardintiems
nacionaliniams jaunimo politikos prioritetams: 1) Spręsti jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką klausimus, skatinti jaunimo verslumą,
pertvarkyti veikiančius ir kurti naujus jaunimo darbo centrus; 2) Plėtoti jaunimo neformalųjį švietimą ir stiprinti formaliojo ir neformaliojo
švietimo ir ugdymo sąsajas; 3) Plėtoti kuo platesnių jaunimo sluoksnių poreikius atitinkančias ugdymo, informavimo ir konsultavimo paslaugas; 4)
Užtikrinti vykdomos jaunimo politikos tęstinumą, siekiant efektyviau įgyvendinti jaunimui skirtas programas, optimizuojant institucinę sandarą bei
tobulinant valstybės paramą jaunimo organizacijoms; 5) Skatinti jaunimo kultūrines ir menines iniciatyvas; 6) Vykdyti jaunimo poreikius
įgyvendinančių priemonių stebėseną ir remiantis jos rezultatais formuoti jaunimo politiką ir vertinti jos rezultatus.
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus teikti pasiūlymai savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, į kuriuos buvo atsižvelgta: Palangos
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus teisės aktais nustatytos funkcijos: organizuoja, administruoja valstybės ir Savivaldybės institucijų
teisės aktų jaunimo teisių apsaugos klausimais įgyvendinimą, teikia metodinę paramą jaunimo teisių apsaugos klausimais ir šių teisių prevencijos
klausimais; koordinuoja valstybės ir Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje, kaupia, sistemina, analizuoja ir
apibendrina informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, dalyvauja organizuojant jaunimo neformalųjį ugdymą; koordinuoja ir
organizuoja jaunimo organizacijų veiklą, skirtą jaunimo pilietiškumo, sveiko gyvenimo vertybinėms nuostatoms ugdyti ir jaunimo
nusikalstamumo, narkomanijos, AIDS, savižudybių ir kitų socialinių problemų prevencijai, inicijuoja Savivaldybės jaunimo būklės socialinius ir
statistinius tyrimus, rengia informacinius pranešimus, apibendrinimus apie jaunimo padėtį mieste; informuoja Savivaldybės institucijas apie
jaunimo politikos įgyvendinimą, problemas bei siekiamus tikslus, teikia informaciją apie jaunimo teisių apsaugą bei jaunimo politikos
įgyvendinimą Savivaldybėje visiems suinteresuotiems asmenims; informuoja Savivaldybėje veikiančias jaunimo organizacijas, neformaliąsias
jaunimo grupes apie Valstybinės jaunimo reikalų tarybos vykdomas programas, Europos Sąjungos programą „Jaunimas“, kitas programas ir
fondus, konsultuoja dėl paraiškų rengimo Valstybinei jaunimo reikalų tarybai, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai ir kitiems
fondams, Savivaldybės remiamoms programoms ir projektų vykdymo; pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Savivaldybės
administracijos tarnautojams, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovams, vykdantiems su jaunimu susijusią veiklą, Savivaldybės jaunimo
organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms, inicijuoja ir koordinuoja finansinės paramos visuomeninėms organizacijoms teikimą, renka
informaciją apie projektus jaunimo klausimais, koordinuoja projektinius darbus; vykdo kitus su Savivaldybės administracija susijusius
Savivaldybės tarybos, mero, mero pavaduotojo, Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, gavęs įgaliojimą, atstovauja Savivaldybei, jos institucijoms, Savivaldybės administracijai teismuose, prezentacijose,
konferencijose ir kituose renginiuose, siekiant Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo. Savivaldybės jaunimo reikalų
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koordinatorius teikė daugiau kaip 10 pasiūlymų įvairioms savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kurių turinys susijęs su: atviro darbo su jaunimu
principų įgyvendinimu; jaunimo politikos prioritetais; vykdomų ar planuojamų veiklų finansavimo galimybėmis; socialinės įtraukties ir
savanorystės didinimu; jaunimo poreikius atitinkančių užimtumų formų paieška ir pasiūla ir kt.
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus metų veiklos planas: Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius metinį veiklos planavimą vykdo
atsižvelgdamas į Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos įgyvendinimą bei Regioninės jaunimo politikos stiprinimo nuostatas.
2012 m. jaunimo teisių apsaugos funkciją vykdė jaunimo reikalų koordinatorius pagal sudarytą jaunimo koordinatoriaus veiklos planą, suderintą su
Jaunimo reikalų taryba, Administracijos direktoriumi. Per ataskaitinį laikotarpį organizuota 12 Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių
(2011 m. – 5), kuriuose svarstyti 58 jaunimui aktualūs klausimai (2011 m. – 17), ir 3 ne pilnos šios tarybos sudėties susitikimai darbotvarkės,
veiklos klausimais. Konkurso būdu iš Savivaldybės biudžeto skirta parama 8 jaunimo iniciatyvų skatinimo projektams, sėkmingai įgyvendinus
projektus jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms įteiktos 8 Jaunimo reikalų tarybos padėkos, plėtotas jaunimo bendradarbiavimas
(viešajame sektoriuje, tarpinstitucinis), vyko daugiau kaip 30 renginių, mokymų, patirties pasidalijimo seminarų, diskusijų, iš jų ir išvykos į
Kretingos ir Kelmės rajonų, Klaipėdos, Vilniaus savivaldybes. Pristatyta Palangos jaunimo problematikos tyrimo ataskaita, parengtas Palangos
jaunimo problemų sprendimo problemų plano projektas. Per metus suteikta daugiau kaip 45 konsultacijos jaunimui jiems aktualiais klausimais
(projektinė veikla, nevyriausybinių organizacijų steigimas, užimtumas ir kt.). Informacija jaunimui Savivaldybės interneto puslapyje atnaujinta 86
kartus, o tai leido laiku informuoti apie vykdomą veiklą, įtraukti sunkiau pasiekiamą jaunimą. Pradėtas steigti VšĮ Palangos jaunimo informacijos,
užimtumo ir karjeros centras, kuris padės jauniems žmonėms ugdytis ir integruotis į suaugusiųjų visuomenę, atrasti savo ir bendraamžių
privalumus, gebėjimus ir pozityviai juos taikyti, pasiūlyti kompetentingą pagalbą probleminėse ir krizinėse situacijose, tenkinti viešuosius interesus
vykdant jaunimo teisių apsaugą, kitokią visuomenei naudingą veiklą.
2013 m. atsižvelgiant į suplanuotus uždavinius buvo pasiekti šie rezultatai: 1. Užtikrinant institucinę pagalbą skatinant jaunimo užimtumą
parengtas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. T2-221 patvirtintų įstaigos įstatų pakeitimo projektas. Dėl
finansinių priežasčių Sprendimo projektas nebuvo pateiktas Tarybai apsispręsti. 2. Identifikuojant ir organizuojant bendradarbiavimą tarp
administracijos skyrių identifikuojant ir sprendžiant Palangos miesto jaunimo problemas sudaryta darbo grupė dėl jaunimo problemų sprendimo
plano. Planas patvirtintas Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje. 3. Organizuojant Palangos miesto jaunimo iniciatyvų rėmimą
vykdyta daugiau kaip 60 konsultacijų jaunimo organizacijų atstovais. Projektų vertinimo komisija finansavimą skyrė 6 jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų projektams. Lėšų, skirtų Palangos miesto jaunimo iniciatyvoms remti, skaidrus paskirstymas ir efektyvus panaudojimas
užtikrintas. Organizuoti mokymai projektinės veiklos viešimo tema (20 dalyvių). 4. Konsultuojant ir inicijuojant jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų kvalifikacijos kėlimą siekiant, kad inicijuojami projektai sulauktų nacionalinio ar tarptautinio pripažinimo, pritrauktų tarptautinių
fondų lėšas kartu su Palangos miesto viešąją biblioteka pateiktas projektas atvirų erdvių finansavimui; suteikta daugiau kaip 20 konsultacijų;
organizuoti mokymai („Veiklus jaunimas“ (20 dalyvių); iš ES programos „Veiklus jaunimas“ gautas finansavimas 3 Palangos miesto savivaldybės
jaunimo projektams. Iš viso pritraukta apie 48 tūkst. lt.
2014 m. – uždaviniai: 1) Stiprinti savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas; 2) Stiprinti tarpinstitucinį
bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje savivaldybės lygmeniu. Savanorystės sklaida; 3) Užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmime
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įtraukiant 22-29 m. jaunimą, pradėjusį darbinę veiklą. 4) Stebėti ir analizuoti jaunimo padėtį savivaldybėje. 2014 veiklos rezultatai: 1. Stiprinant
savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas suorganizuotas Palangos miesto savivaldybės jaunimo iniciatyvų
konkursas, gauta ir įvertinta 10 paraiškų. Taip pat vyko diskusija su Palangos miesto savivaldybių švietimo įstaigų moksleiviais, kurių metu aptarti
ir galimos mokymų temos. Nuolat teiktos konsultacijos Dėl jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų įgyvendinimo. Vyko 2 mokymai: „Savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų efektyvumo atstovaujant jaunimo interesus savivaldybėje didinimas“ bei saugaus elgesio ir pirmosios pagalbos mokymai
„Sužinok. Išmok. Pritaikyk“. Vyko renginys „Internetinis verslas – teorija ir praktika“, bendradarbiaujant su Klaipėdos apskrities darbdavių
asociacija organizuotos suinteresuotų pavienių jaunuolių, jų grupių konsultacijos verslo steigimo, vystymo ir plėtros srityje, taip pat verslo
steigimo arba plėtros pagal franšizės modelį srityje ir įmonių veiklos plėtros į užsienio rinkas srityje. 2014 metais jaunimo iniciatyvų skatinimui
skirta 30 tūkst. Lt., kurie panaudoti visiškai ir efektyviai. Šio ketvirčio metu vyko gerosios patirties pasidalinimo, motyvacinis renginys su
Palangos miesto-partnerio Piarnu (Estija) jaunimu, taip pat aktyvūs jaunuoliai, SJRT nariai buvo pakviesti į Viešosios plėtros instituto M. Kiznio
vedamus bendradarbiavimo skatinimui ir įgyvendinamos veiklos planavimui skirtus mokymus. 2. Stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą
jaunimo politikos srityje savivaldybės lygmeniu 2014 m. institucijų vykdomoje veikloje dalyvavo 75 savanoriai, vykdytas sausio 13-osios dienos
minėjimas kartu su Palangos kultūros centru. Pasirašyti 5 bendradarbiavimo susitarimai tarp Klaipėdos teritorinės darbo biržos ir Palangos miesto
savivaldybės jaunimo organizacijų. Jaunimo įgyvendinamuose projektuose partneriu tapo Lietuvos paramedikų asociacija, kurios savanoriai
rūpinosi projektų dalyvių saugumu, vedė mokymus, teikė konsultacijas. Kartu su Palangos miesto teritorijoje veikiančiomis NVO, valstybinėmis
institucijomis, rėmėjais įgyvendinti šie projektai: jaunųjų žurnalistų festivalis „Dramblys“, jaunimo alternatyvios mados festivalis „KILiMAS“,
Tarptautinei jaunimo dienai skirtas renginys. Palangos miesto Tūkstančio stalų šventėje laimėtas masiškiausio stalo apdovanojimas – naujais
partneriais renginyje tapo Klaipėdos AVPK Palangos miesto policijos komisariatas. IV ketvirtyje vyko Tarptautinei draugo dienai skirtas renginys,
kurio metu pristatytos dalykinės jaunimo iniciatyvų projektų vykdytojų ataskaitos, sudarytos galimybės partnerių bei rėmėjų paieškai (mini
kontaktų mugė). Renginyje dalyvavo Palangos NVO atstovai, privačių įmonių atstovai, politikai, valstybinių institucijų atstovai. 3. Užtikrinant
jaunimo dalyvavimą sprendimų priėmime įtraukiant 22-29 m. jaunimą, pradėjusį darbinę veiklą vyko konsultacija-diskusija su jaunimu, kurios
metu buvo diskutuojama socialinės įtraukties ir jaunimo verslumo tema. Susisiekta su potencialiais jaunais žmonėmis (6 asmenimis), kurie yra
pradėję darbinė veiklą, jiems pateikta informacija apie SJRT veiklą, numatytas tolimesnis bendradarbiavimas. Buvo nuolat vykdoma potencialių
jaunuolių, kurie galėtų įsitraukti į SJRT veiklą paieška (vykdoma informacijos sklaida, aktyvūs jaunuoliai skatinti naudotis savo asmeninėmis
pažintimis, teikti papildomą informaciją susidomėjusiems). 2 jaunuoliai, pradėję darbinę veiklą, dalyvavo SJRT posėdyje, pristatė savo
organizaciją, veiklą. Vyko jaunuolių grupės (4 asmenų konsultacija su jaunuoliu, pradėjusiu darbinę veiklą (renginių organizavimas), taip pat
susitikimas su svečiais iš Šilutės rajono, kurie atvyko pasimokyti iš Palangos jaunuolių projektų įgyvendinimo patirties, verslumo bei sunkiau
pasiekiamų, mažiau bendraujančių jaunuolių įtraukties. Taip pat vyko dar dvi konsultacijos socialinės įtraukties ir jaunimo verslumo tema (5 ir 4
jaunuolių grupių) su mergina, įsteigusia savo VšĮ ir jaunuoliu, dirbančiu pagal individualios veiklos liudijimą. Kartu su SJRT, jaunimo atstovais 1
jaunuolis, pradėjęs darbinę veiklą, vyko į gerosios patirties pasidalinimo, motyvacinis renginį su Palangos miesto-partnerio Piarnu (Estija) jaunimu,
kelionės metu buvo diskutuojama dėl vyresnio amžiaus jaunuolių galimybių įsitraukti į SJRT veiklą. 4 susidomėjusiems jaunuoliams suteikta
papildoma informacija apie SJRT veiklą, jie pakviesti atvykti į posėdžius. 4. Siekiant stebėti ir analizuoti jaunimo padėtį savivaldybėje parengtas
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klausimynas, SJRK ir SJRT atstovai dalyvavo informaciniame renginyje Klaipėdoje (apie ERASMUS+), 5 savivaldybės atstovai dalyvavo
informaciniame seminare 2009-2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“
pareiškėjams, buvo parengta ir pateikta paraiška. Kartu su SJRT parengta anketa jaunimo verslumo situacijos tyrimui.
Atvirieji jaunimo centrai savivaldybėje: nėra.
Atvirosios jaunimo erdvės savivaldybėje: konsultuojant ir inicijuojant jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų kvalifikacijos kėlimą kartu su
Palangos miesto viešąja biblioteka 2013 m. pateiktas projektas atvirų erdvių finansavimui. Finansavimas negautas.
Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veikloje dalyvaujantys jauni žmonės: nėra.
Atnaujintas arba sudarytas su jaunimu dirbančių darbuotojų pasiskirstymo savivaldybės teritorijoje žemėlapis ir duomenų bazė. Palangos
savivaldybėje Jaunimo darbuotojo sertifikatai išduoti – 4 darbuotojams, dalyvavusiems Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos įgyvendintame projekte Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002 „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ finansuojamą Europos
socialinio fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis, veiklą Nr. 2.1.2. „Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos įgyvendinimas“. Jaunimo darbuotojo
pareigybės nėra nei vienoje savivaldybės įstaigoje, nepatvirtintas ir jos aprašas.
Privalumai
Trūkumai
Teisės aktų skaičius yra stabilus, jie nuosaikiai ir Teisės aktai, reglamentuojantys jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą yra
nuosekliai reglamentuoja veiklos jaunimo politikoje daugiausia susiję su jaunimo iniciatyvomis, viešaisiais pirkimais ir kitomis viešojo
klausimus, yra savalaikiai.
administravimo funkcijomis, tačiau nepakankamai įtakoja pačios jaunimo politikos
Iš savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos jaunimo politikai formavimą.
įgyvendinti ir su jaunimo politika susijusioms Ne visų iš savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų jaunimo politikai įgyvendinti ir su
programoms finansuoti didėja.
jaunimo politika susijusioms programoms finansuoti skyrimas yra pakankamai aiškiai
Savivaldybės programa, skirta jaunimo politikai reglamentuotas.
įgyvendinti ir joje numatytos priemonės bei asignavimai iš Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose jaunimo politikos aktualijos nėra
esmės tenkina esamus poreikius.
diferencijuotos, apie jas kalbame tik bendrajame gyvenimo kokybės ir socialinio
Ne tik savivaldybės programa, skirta jaunimo politikai saugumo gerinimo kontekste, nepakankamai išnaudojami nacionalinių ir tarptautinių
įgyvendinti bei joje numatytos priemonės ir asignavimai tyrimų metu gauti duomenys.
joms įgyvendinti, bet ir kitų savivaldybės programų Nėra atviro jaunimo centro ir/ar atviros jaunimo erdvės. Tiesioginis darbas su jaunimu
priemonės yra glaudžiai susijusios su jaunimo politikos nepakankamai koordinuotas ir apjungtas dėl jaunimo darbuotojo pareigybės
įgyvendinimu bei plėtra savivaldybėje.
nebuvimo.
Su jaunimu dirba pakankamas skaičius savivaldybės
įstaigų – ne tik mokyklos, bet ir Kultūros, Sporto centrai,
Moksleivių klubas užtikrina jaunimo užimtumo formų
įvairovę. Jaunimo teisių apsaugą užtikrina Jaunimo reikalų
koordinatoriaus pareigybė. Jaunimo darbuotojo sertifikatai
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išduoti 4 asmenims.
2. Galimybės jaunimui aktyviai dalyvauti politiniame, pilietiniame ir visuomeniniame gyvenime (toliau – jaunimo dalyvavimas)
2.1. Jaunimo dalyvavimas savivaldybės institucijų, taip pat jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformaliojo švietimo įstaigų, atvirųjų
jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veikloje (toliau – jaunimo veikla)
Jauni žmonės, esantys vietos bendruomenių organizacijų, seniūnijų nariais: Palangos jaunimo reikalų tarybos veikloje dalyvauja 5 jauni žmonės
priklausantys jaunimo organizacijoms. Jaunimo tarybos veiklos tikslai yra: bendradarbiaujant su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi,
padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų
įstatyme bei kituose teisės aktuose; koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant
Savivaldybės jaunimo politikos klausimus; stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų.
Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Savivaldybėje veikia 10 organizacijų: Ateities specialistų
klubas - veiklos sritis: jaunimo užimtumas; Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos mokinių savivaldų informavimo centras - veiklos sritis:
moksleivių organizacijos; NVO dramos sambūris „M“-3oji karta - veiklos sritys: jaunimo užimtumas, kultūra. Palangos krašto etnoklubas
„Mėguva“. - veiklos sritis: kultūra; Europos teisės ir finansų centras - veiklos sritis: verslumas; „Sniego gniūžtė“ - veiklos sritis: prevencija (vaikų
ir jaunimo sveika gyvensena); sporto klubas „Gintarinis ringas“ - veiklos sritis: jaunimo užimtumas, sportas; Šokių studija „Palangos vėtrungė“ veiklos sritis: jaunimo užimtumas; Dainos asociacija „Savo malonumui“ – veiklos sritis – jaunimo užimtumas, neformalus ugdymas. VšĮ
„Užtaisas“ – veiklos sritis: jaunimo užimtumas, meno ir kultūros sklaida. Savivaldybėje veikia ir neformalios grupės: „Jaunimas – jaunimui“;
„Žodžio laisvė“; „Infra“; „Mes jau atvykstame“; Jaunųjų žurnalistų festivalis „Dramblys“; „Aš esu kultūra“.
Palangos miesto savivaldybėje neformalios jaunimo grupės veikia fragmentiškai. Susiburia tik dėl vykdomos konkrečios veiklos arba veiklų
tęstinumo. Veikiančios organizacijos atitinka tiek moksleivių, tiek ir jaunimo poreikius. Organizacijų veikla yra įvairi: tenkina moksleivių
užimtumo poreikius, jaunimo užimtumo poreikius, sportinės ir kultūrinės veiklos poreikius, verslumo poreikius. Visa informacija apie
organizacijas skelbiama savivaldybės internetiniame tinklapyje, todėl yra prieinama tiek ir moksleiviams, tiek ir jaunimui.
Jauni žmonės, esantys jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, nariais. Iš viso organizacijos vienija
daugiau kaip 200 narių. Pastebimas organizacijų narių skaičiaus didėjimas, iš dalies sąlygotas neformalių jaunimo grupių didėjimo ir jų veiklų
tęstinumo. Dažnai neformalių grupių nariai nusprendžia įsitraukti į veikiančių organizacijų veiklas, kurti savo organizaciją (2012-2014 m. susikūrė
VšĮ „Užtaisas“). Dauguma nevyriausybinių organizacijų narių dalyvauja organizacijos renginiuose, domisi organizacijos veikla, bendrauja su kitais
organizacijos nariais bei kolegomis. Organizacijų nariai taip pat organizuoja renginius, vykdo jos veiklas, dalyvauja organizacijos valdymo organų
rinkimuose. Iš esmės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įvairovė yra didelė, jų siūlomos veiklos atitinka jaunimo poreikius, o galimybės
jauniems žmonėms dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje yra dideles ir lengvai prieinamos.
Jauni žmonės, dalyvaujantys jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje. Remiantis jaunimo politikos įgyvendinimo Palangos miesto
savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaita, 2012 m., jauni žmonės savivaldybėje sudaro beveik ketvirtadalį (3879 asmenys; 22,5 proc.) visų
gyventojų; 2010 m. jie sudarė 23,22 proc. (4098 asmenys) visų gyventojų. Nevyriausybinėse organizacijose dalyvauja 11 proc. tiriamųjų.
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Jauni žmonės, įsitraukę į vietos savivaldos struktūrų (savivaldybės bendruomenes, gyvenamosios vietos bendruomenes, bendruomenines
organizacijas), pagal Vietos savivaldos įstatymą, veiklą per pastaruosius 3 kalendorinius metus Palangos miesto savivaldybėje yra sukurtos 2
bendruomenės: „Palangos santarvė“ ir Šventosios. Jauni asmenys yra bendruomenių valdybų nariai. Didžioji dalis Palangos miesto jaunimo
nepriklauso vietos savivaldos institucijoms, bet yra aktyvūs organizuojant vietos renginius ar akcijas, planuojant ir įgyvendinant projektus.
Jaunimui tradiciškai patrauklesnės aplinkos atnaujinimo ir gražinimo, bendruomenės tarpusavio ryšių stiprinimo ir bendradarbiavimo veiklos. Jauni
asmenys taip pat noriai dalyvauja bendruomenės narių tarpusavio pagalbos veiklose, inicijuoja socialinės pagalbos akcijas.
Jaunų žmonių dalyvavimas priimant sprendimus, susijusius su biudžeto lėšų paskirstymu savivaldybėje: - savivaldybės jaunimo reikalų taryba
numato Jaunimo iniciatyvų skatinimo konkurso prioritetus, susipažįsta su finansuotais projektais, jų finansavimu.
Jaunų žmonių pasiūlymai biudžeto lėšų paskirstymo klausimu savivaldybėms, į kuriuos buvo atsižvelgta: 2014 m. jaunimo iniciatyvų skatinimo
priemonei skirtas 5 000 Lt didesnis finansavimas, atsižvelgiant į SJRT rekomendacijas, papildomai skirta 1 000 Lt SJRT plano įgyvendinimui.
Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos savivaldybėje Formaliojo švietimo įstaigos Palangos savivaldybėje: Palangos senoji gimnazija,
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, Palangos ,,Baltijos“ pagrindinė mokykla, Palangos Šventosios pagrindinė mokykla, Palangos
pradinė mokykla, Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“, Palangos sanatorinė mokykla, Palangos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, Palangos lopšelisdarželis „Nykštukas“,Palangos lopšelis-darželis "Gintarėlis", Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“, Palangos lopšelis-darželis „Sigutė“,
Neformaliojo švietimo įstaigos Palangos savivaldybėje: Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla, Palangos sporto centras, Palangos moksleivių
klubas, Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Remiantis savivaldybės duomenimis, visose formaliojo švietimo įstaigose
veikia ar bent formaliai yra sudarytos jaunimo savivaldos institucijos. Mokyklose ir gimnazijose besimokantis jaunimas organizuoja ir vykdo
įvairias vakarones, proginius ir kultūrinius renginius, diskotekas. Bent keletas jaunų asmenų tradiciškai yra ir mokyklos ar gimnazijos tarybos
sudėtyje.
Jauni žmonės, dalyvaujantys neformaliojo švietimo įstaigų, registruotų Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (toliau –
AIKOS), veikloje. Remiantis AIKOS sistemos duomenimis, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklų Palangos savivaldybėje užregistruotos 3 įstaigos. Remiantis Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2014 m.
veiklos ataskaita, 2014 m. spalio 1 d. duomenimis neformaliojo vaikų švietimo įstaigas lankė 904 vaikai (2009 m. - 974, 2010 - 926; 2011 m. 907; 2012 m. - 938; 2013 - 904), t. y. 48,4 % nuo bendro mokinių skaičiaus. Lankančių neformaliojo ugdymo mokyklas vaikų skaičius nepakito.
Formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos, kuriose veikia mokinių ir studentų savivaldos: mokinių savivaldos veikia 4 formaliojo ugdymo
įstaigose: Palangos senoji gimnazijoje, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje, Palangos ,,Baltijos“ pagrindinėje mokykloje, Palangos
Šventosios pagrindinėje mokykloje,
Jaunimo organizacijos, atstovaujančios tam tikros dalies jaunų žmonių interesams (pvz., miesto (rajono) moksleivių taryba):
Jauni žmonės, dalyvavę rengiant savivaldybės strateginio planavimo dokumentus: – Palangos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano
projektas buvo viešas ir prieinamas visuomenei, buvo sudarytos sąlygos teikti pastabas. Konkrečių duomenų kiek prisidėjo ir dalyvavo jauni
žmonės nėra.
Jaunų žmonių pateikti pasiūlymai, susiję su jaunimo politikos įgyvendinimu, savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, į kuriuos buvo atsižvelgta:
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2012 m. buvo surinkta daugiau kaip 1000 jaunų žmonių parašų. Atsižvelgiant į tai imtasi inciatyvos jaunimo centro, atvirų erdvių atsiradimui
Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.
Jauni žmonės, dalyvaujantys jaunimo iniciatyvose, projektuose, programose: iš viso jaunimo iniciatyvos, projektai programos kasmet pritraukia
daugiau kaip 400 jaunų žmonių.
2.2. Tarptautiniai ryšiai, mainai, bendradarbiavimo projektai, finansuojami ar kofinansuojami iš savivaldybės biudžeto
Jauni žmonės, dalyvaujantys jaunimo mainų projektuose: savivaldybės formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos sudaro galimybes jauniems
žmonėms dalyvauti jaunimo mainų projektuose-finansuojamos įvairių tarptautinių renginių dalyvių kelionės išlaidos, jauni žmonės nuolat
informuojami apie jaunimo mainų projektus, jų įgyvendinimo galimybes.
Jauni žmonės, dalyvaujantys tarptautinėse stažuotėse ir kvalifikacijos kėlimo programose: kiekvienais metais tarptautinėse stažuotėse ir
kvalifikacijos kėlimo programose dalyvauja 1-2 jauni žmonės.
Jauni žmonės, dalyvaujantys tarptautiniuose projektuose: kasmet į tarptautinius projektus įsitraukia ne mažiau kaip 5 jauni žmonės.
Tarptautiniai jaunimo projektai: 2013 m. Palangos senosios gimnazijos jaunimo iniciatyvai „Sportas netrukdo mokslui – mokslas netrukdo sportui“
skirti 1017 eurų. Tai pinigai, kurie skirti sportinių varžybų, popiečių, vakaronių organizavimui, nugalėtojų apdovanojimui, informacijos pateikimui
visuomenei, bei veiklos skatinimui.
Savivaldybės skiriamos lėšos tarptautiniams mainams, projektams finansuoti ar kofinansuoti: sudaromos galimybės kreiptis į savivaldybės tarybą
prašant tokiems projektams finansavimo arba kofinansavimo.
Tarptautinio bendradarbiavimo protokolai ir sutartys jaunimo politikos srityje: bendraujant bei bendradarbiaujant su miesto partneriais jaunimas
įtraukiamas į bendras veiklas (sporto varžybas, skaitymus ir pan.).
2.3. Įvairių jaunimo grupių, jaunų žmonių, dėl socialinių, ekonominių, kultūrinių ar politinių priežasčių negalinčių būti lygiaverčiais visuomenės
dalyviais
(toliau – socialinę atskirtį patiriantys jauni žmonės), situacija ir darbas su jais
Socialinę atskirtį patiriantys jauni žmonės, dalyvaujantys jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje. Savivaldybėje nėra sistemingos
atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių moksleivių, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių
pomėgių ir pan. grupių) poreikių stebėsenos. Visgi atskiri savivaldybės administracijos skyriai atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių
problemas, todėl galima teigti, kad įgyvendinant jaunimo politiką yra gerai atsižvelgiama į jaunimo grupių interesus. Remiantis Palangos miesto
savivaldybės strateginio veiklos plano matavimo rodikliais, savivaldybėje sudaryta galimybė mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams nemokamai
lankytis koncertuose, pramoginiuose renginiuose, organizuojamos šventinės popietės turiningam vaikų gyvenimui visuomenėje užtikrinti.
Organizuojami renginiai be tėvų globos likusių vaikų ryšių su šeima stiprinimu, suorganizuoti renginiai mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams,
vykdomas socialinių įgūdžių ir pozityvaus elgesio visuomenėje formavimas. Vaikų (iki 17 metų) iš mažas pajamas gaunančių šeimų užimtumui
organizuojamas poilsis vasaros stovyklose (kasmet iki 40 vaikų). Kasmet vis daugiau socialinės atskirties rizikos grupių asmenų įtraukiami į
jaunimo organizuojamas veiklas – jaunimas, lankantis Socialinių paslaugų tarnybos vaikų dienos centrą dalyvauja SJRT organizuojamuose
renginiuose, yra informuojamas apie jaunimo iniciatyvų skatinimo projektus, įtraukiamas į veiklas.
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Savivaldybės vykdomos programos tautinėms mažumoms priklausančių jaunų žmonių integracijai: 2012 m. numatyta, kad socialinės rizikos vaikų
užimtumui ir socializacijai būtinos vaikų dienos centro paslaugos bei motinos ir vaiko laikino apgyvendinimo paslaugos bus pradėtos teikti,
įgyvendinus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą ,,Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto
socialinių paslaugų tarnyboje“.
Finansuotos programos ir projektai, skirti darbui su socialinę atskirtį patiriančiais jaunais žmonėmis: 2012 m. Socialinės apsaugos programos (Nr.
10) 1.2.2.1. priemonei Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO buvo skirta 72 800 Lt; 1.2.2.4 priemonei Socialinių paslaugų
organizavimas ir teikimas – 1 542 800 Lt; 2013 m. – Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) 1.2.2.1. priemonei Socialinių projektų rėmimas,
bendradarbiavimas su NVO buvo skirta 75 900 Lt; 1.2.2.4 priemonei Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas – 1 555 900 Lt; ; 2014 m.
Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) 1.2.2.1. priemonei Socialinių projektų rėmimas, bendradarbiavimas su NVO skirta 84 900 Lt; 1.2.2.4
priemonei Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas – 1 618 000 Lt; 2.1.3.4. priemonei Viešosios infrastruktūros ir gyvenamojo būsto
pritaikymas žmonėms su specialiaisiais poreikiais – 57 700 Lt.
Privalumai
Trūkumai
Jauniems žmonės sudaromos galimybės būti vietos Nepakankama jaunų žmonių įtrauktis dalyvauti savivaldybės institucijų veikloje, į
bendruomenių
organizacijų,
seniūnijų
nariais. savivaldos struktūras.
Savivaldybėje esančios jaunimo organizacijos – aktyvios, Nėra aiškiai reglamentuotos galimybės jaunimui dalyvauti tarptautiniuose,
nuolat įtraukiančios į veiklą jaunus žmones, be to, gana savivaldybės įgyvendinamuose, jaunimo mainų projektuose, savivaldybės lygmeniu
didelis skaičius su jaunimu dirbančių organizacijų, kuriose nėra aiškiai apibrėžtos ir užfiksuotos tarptautinio bendradarbiavimo jaunimo srityje
jaunimas gali įsitraukti į įvairius poreikius tenkinančias gairės.
veiklas (etnokultūra, verslumas, kultūrinė veikla ir pan.). Jaunimas, kaip socialinę atskirtį patirianti grupė, dažnai tapatinamas su vaikų (ar
jaunimo iniciatyvumas, savęs paieškos išreiškiamos suaugusiųjų) grupe, joms taikomi tie patys socialinę atskirtį mažinantys metodai.
neformalių jaunimo grupių veiklose, taigi jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų veikloje dalyvauja gana
didelis skaičius jaunų žmonių ir šis skaičius pastebimai
didėja.
Jaunimui sudarytos sąlygos dalyvauti jaunimo mainų
projektuose, juos inicijuoti ir įgyvendinti, sudaromos
sąlygos kofinansavimui.
Socialinę atskirtį patiriantys jauni žmonės yra aktyviai
įtraukiami į jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų
veiklas. Pakankami finansiniai ištekliai, skirti finansuoti
programas ir projektus, skirtus darbui su socialinę atskirtį
patiriančiais jaunais žmonėmis.
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3. Informavimo, konsultavimo, orientavimo, paramos ir pagalbos teikimo, instruktavimo, mokymo ir nukreipimo į kitas institucijas
paslaugų, skirtų jauniems žmonėms, visuma (toliau – jaunimo informavimas ir konsultavimas)
3.1. Jaunimo informavimo ir konsultavimo priemonės ir būdai
Skirtingomis jaunimo politikos įgyvendinimo temomis surengtos jaunų žmonių diskusijos: diskusijos skirtingomis jaunimo politikos įgyvendinimo
temomis rengiamos vidutiniškai kartą į ketvirtį. Iš viso buvo organizuota 12 diskusijų. Diskusijų temos: 2012 m. Dėl projektų teikimo
problematikos“; „Dėl lėšų pritraukimo būdų“; „Projektų įgyvendinimas“; „Atsiskaitymas už projektus“. Diskusijų metu paaiškėjo, kad jaunimas
turi nepakankamai žinių, reikalingų projektų įgyvendinimui, todėl buvo organizuoti mokymai šia tema, vyko konsultacijos buhalterijos tvarkymo
pagrindais.2013 m. didžiausias dėmesys buvo skirtas jaunimo iniciatyvoms, užimtumo formoms. Buvo diskutuojama tokiomis temomis kaip
„Jaunimo iniciatyva – kas tai?“; „Ką reikia žinoti įsidarbinant“; „Kas yra saugus elgesys“; „Kaip teikti pirmąją pagalbą“. 2014 m. vyko
konsultacija-diskusija su jaunimu, kurios metu buvo diskutuojama socialinės įtraukties ir jaunimo verslumo tema. Diskusijos metu paaiškėjo, kad
reiktų sudaryti galimybes derinti mokymąsi su darbu; svarbus yra kompetencijų, įgytų neformaliojo ugdymo, savanoriškos veiklos metu,
patvirtinimas ir pripažinimas; mokestinės lengvatos darbdaviams; darbui reikalingų kompetencijų kursai jaunimui. Bendradarbiavimą tarp jaunų ir
vyresnio amžiaus žmonių skatina bendros veiklos; skirtingo amžiaus savanorystė kartu ar vieni kitiems padedant; įvairios programos, projektai.
Svarbu yra galimybė mokytis iš savo verslą sukūrusių asmenų ir kt. Taip pat buvo vykdytos dvi konsultacijos diskusijos su savo verslą arba
nevyriausybinę organizaciją sukūrusiais asmenimis. Taip pat vyko diskusija su darbo biržos atstovais.
Jauni žmonės, dalyvavę diskusijose įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo temomis: iš viso 2012-2014 m. diskusijose dalyvavo apie 120 jaunų
žmonių.
Jauni žmonės, žinantys apie savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ir jų veiklą: kiekvienais metais, taikant
įvairias jaunimo informavimo priemones tikimąsi, kad jaunų žmonių, žinančių apie savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas ir jų veiklą didėja 1-3 proc.
Centralizuotų interneto portalų, skirtų jaunimui, su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms,
pasiekiama auditorija: nėra.
Spausdinta ir elektroninė informacinė medžiaga, skirta su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms,
prisidedančioms prie informacijos, metodinės medžiagos ir gerosios praktikos sklaidos:
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos apie savo veiklą informuoja savivaldybės internetinėje svetainėje. Informacija apie savivaldybės
administracijos ir jaunimo organizacijų veiklą, įvairius renginius taip pat talpinama vietinėje spaudoje. Remiantis jaunimo politikos įgyvendinimo
Palangos miesto savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaita, 2012 m., apie tai kokią informaciją gauna iš savivaldybės administracijos, dauguma
jaunimo pažymėjo informaciją apie finansavimo galimybes, savivaldybės įgyvendinamus projektus ir jaunimui aktualius renginius. Mažiausiai
informacijos jaunimo atstovai gauna apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais o savivaldybės
internetinėje svetainėje pateikiama informacija jaunimo klausimais nėra išsami.
Savivaldybės administracijos platinamos informacijos išsamumą pusė respondentų vertino labai prastai, ir tik vienas apklausos dalyvis nurodė, kad
savivaldybės administracija jaunimą informuoja vidutiniškai. Apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai pažymėjo, kad jaunimui stinga
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informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais. Respondentai taip pat pasigedo informacijos
apie projektų finansavimo galimybes. Palangos miesto savivaldybė informuoja jaunimą apie jaunimui skirtą veiklą. Informacija, apie jaunimo
vykdomą veiklą, jaunimui skelbiama šiomis priemonėmis: savivaldybės internetinėje svetainėje, elektroniniu paštu, spaudoje, JP pristatant
įvairiuose renginiuose ir neformaliais kanalais. Tuo tarpu jaunimo organizacijos apie jaunimo veiklos galimybes informuoja neformaliais
informacijos sklaidos kanalais, vietinėje spaudoje ir el. paštu. Paklausti, kaip gerinti jaunimo informuotumą, apklausoje dalyvavę jaunimo
organizacijų atstovai pasiūlė organizuoti reguliarius atvirus pokalbius su JRK, su JRT pirmininku, su miesto meru. Taip būtų parodomas dėmesys
jauniems asmenims, juos taip pat motyvuojant ir skatinant veikti. Kiekvienais metais išleidžiama informacinė medžiaga (lankstinukai) aktualiais
jaunimui klausimais ir temomis (Informacija apie veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas; Ką reikia žinoti įsidarbinant; kas yra
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir pan.).
3.2. Jaunimo informavimas ir konsultavimas per jaunimo informavimo taškus arba centrus
Jaunimo informavimo taškai arba centrai: remiantis profesinio informavimo taškų informacine sistema, nurodoma, kad Palangos savivaldybėje
veikia du PIT taškai: Palangos senojoje gimnazijoje ir Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje. Palangos senojoje gimnazijoje profesinio
informavimo taškas (PIT) veikia nuo 2008 m.. PIT įsikūręs informaciniame centre. PIT pagrindinis tikslas - vykdyti profesinį informavimą, rinkti,
tvarkyti, teikti žinias profesinio informavimo tikslinėms grupėms, dirbti metodinį bei organizacinį darbą bendradarbiauti su Palangos darbo birža.
Bendradarbiavimo partneriai, su kuriais per pastaruosius metus įgyvendintos bendros veiklos, vyko susitikimai: vyksta susitikimai, bendri
posėdžiai su Klaipėdos teritorinės darbo biržos Palangos skyriumi (vėliau – Klaipėdos darbo biržos Palangos jaunimo darbo centru).
Informacinių paslaugų skaičius ir vartojimo augimas: nėra informacijos.
Privalumai
Trūkumai
Aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas diskusijose, įvairios
Nepakankamas atgalinis ryšys po diskusijų, per mažai viešinamos diskusijų išvados.
diskusijų temos.
Nėra centralizuoto interneto portalo, skirto jaunimui ir su jaunimu dirbančioms
Jaunimo informavimo formų įvairovė.
organizacijoms ir jų veiklų viešinimui.
Klaipėdos teritorinės darbo biržos Palangos skyriaus
Nėra informacijos apie suteiktas informacines paslaugas ir vartojimo pokyčius.
veikla ir aktyvus bendradarbiavimas.
4. Jaunų žmonių veiklos finansavimas
4.1. Parama savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įsiregistravimo ir administravimo išlaidoms
padengti
Lėšų poreikio ir skiriamų lėšų santykis Jaunimo organizacijų veiklos skatinimui ir rėmimui 2012 m. buvo skirta - 20 000 Lt, 2013 m. – 25 000 Lt,
2014 m. – 30 000 Lt.
Lėšų kiekis, skirtas savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įsiregistravimo ir administravimo išlaidoms
(atlyginimai, komunalinės paslaugos, kanceliarinių priemonių išlaidos) padengti iš savivaldybės biudžeto: 2014 m. skirta 163 Lt VšĮ „Užtaisas“
steigimo išlaidoms kompensuoti (2012-2014 m. buvo gautas vienas toks prašymas).
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, kurioms buvo kompensuotos įsiregistravimo ir administravimo (atlyginimai, komunalinės
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paslaugos, kanceliarinės priemonės) išlaidos: 1 - VšĮ „Užtaisas“.
4.2. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų ir projektų finansavimas
Lėšų poreikio ir skiriamų lėšų santykis: 2012 buvo pateikta Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų, kuriuose nurodomas lėšų poreikis – 49 597,15
Lt, skirta – 20 000 Lt; 2013 m. Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų lėšų poreikis – 81 125,70 Lt, skirta – 25 000 Lt, finansuota projektų už 15
000 Lt; 2014 m. Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų lėšų poreikis - 60 675,27 Lt, skirta – 30 000 Lt.
Savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto 2012 m. Jaunimo
iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) priemonės: 1.3.1.1. - Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas (25 000 Lt); 1.3.1.3.
Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (4 000 Lt);
2013 m. Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) priemonės 1.3.1.1. - Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas (25
000 Lt); 1.3.1.3. Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (4 000 Lt);
2014 m. Kultūros programos (Nr. 8) priemonės: 1.3.1.1. - Jaunimo organizacijų veiklos skatinimas, rėmimas (30 000 Lt); 1.3.1.3. Jaunimo
mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (4 000 Lt); 1.3.1.5. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planui
įgyvendinti (1 000 Lt).
2012 m. Švietimo programa (Nr. 9) 1.1.1.2. priemonė Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių
organizavimas (74 000 Lt); Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12); 1.3.1.4. priemonė Vaikų ir jaunimo psichologinio
atsparumo nusikalstamumui ugdymas (5 000 Lt). 2013 m. Švietimo programa (Nr. 9) 1.1.1.2. priemonė Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kitų
programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas (8 000 Lt); Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programa (Nr. 12); 1.3.1.4.
priemonė Vaikų ir jaunimo psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas (5 000 Lt). 2014 m. Sveikatinimo programa (Nr. 7) 1.2.3.3.
priemonė Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas (24 000 Lt); Švietimo programa (Nr. 9) 1.1.1.2. priemonė Mokinių
saviraiškos, socializacijos ir kitų programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas (100 000 Lt); 1.3.1.4. priemonė Vaikų ir jaunimo
psichologinio atsparumo nusikalstamumui ugdymas (5 000 Lt).
Be to, kiekvienais metais skiriamos lėšos ir infrastruktūros plėtrai:2012 m. mokinių saugumui užtikrinti – 15 tūkst. Lt (19 vaizdo kamerų bendrojo
ugdymo mokyklose). 2014 m. iš savivaldybės biudžeto buvo skirta apie 130 000 Lt kurti ir plėtoti jaunimui palankią laisvalaikio infrastruktūrą.
Paramą iš kitų šaltinių gaunantys papildomai savivaldybės lėšomis finansuojami projektai pasibaigus ES programos „Veiklus jaunimas“
mokymams 2013 m. iš ES programos „Veiklus jaunimas“ gautas finansavimas 3 Palangos miesto savivaldybės jaunimo projektams.
Neformalių jaunimo grupių finansuojami projektai ir jiems skiriamos lėšos iš savivaldybės biudžeto: 2012 m. finansuota veiklų už 9 400 Lt; 2013
m. – 4500 Lt; 2014 m. – 20 500 Lt.
4.3. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių plėtros užtikrinimas
Atviriesiems jaunimo centrams ir atvirosioms jaunimo erdvėms administruoti ir projektinėms veikloms skiriamos lėšos iš savivaldybės biudžeto:
2013 m. kartu su Palangos miesto viešąja biblioteka inicijuota paraiška Atvirų jaunimo erdvių finansavimo konkursui.
4.4. Lėšų skyrimas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms ilgalaikiam turtui įsigyti arba šių organizacijų patalpoms remontuoti
(renovuoti) bei kito savivaldybei priklausančio ilgalaikio turto perdavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms
13

Lėšų poreikio ir skiriamų lėšų santykis: poreikio nėra.
Lėšos, skirtos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti arba organizacijų patalpoms remontuoti (renovuoti): nėra.
Lėšos iš savivaldybės biudžeto, skirtos paslaugoms, kuriomis naudojosi jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, pirkti: 2012 m. Jaunimo
iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) priemonė: 1.3.1.3. Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų
kompensavimas (4 000 Lt); 2013 m. Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) priemonė 1.3.1.3. Jaunimo mokymų, seminarų,
konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (4 000 Lt); 2014 m. Kultūros programos (Nr. 8) priemonė 1.3.1.3. Jaunimo mokymų,
seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas (4 000 Lt.
Finansuojamos investicinės programos ir projektai, skirti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti arba patalpoms
remontuoti (renovuoti): nėra.
Savivaldybės perduotas ilgalaikis turtas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms: nėra.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, kurioms savivaldybės institucijų teisės aktais yra skirtos buveinės patalpos: LMS Palangos skyriui
patalpos (apie 40 kv.m.) BĮ Moksleivių klubas.
4.5. Savivaldybės institucijų ir įstaigų partnerystė jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektuose ir programose
Projektai ir programos, kuriuose savivaldybės institucijos ir įstaigos yra jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo sutartimis
įtvirtintos partnerės: 2012 m. savivaldybė pasirašė 8 sutartis su jaunimo ir jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo
grupėmis, šios, savo ruožtu su įvairiomis organizacijomis, įstaigomis pasirašė 10 bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų; 2013 m. - savivaldybė
pasirašė 6 sutartis su jaunimo ir jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, šios, savo ruožtu su įvairiomis
organizacijomis, įstaigomis pasirašė 11 bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų; 2014 m. savivaldybė pasirašė 10 sutarčių su jaunimo ir jaunimu
dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, šios, savo ruožtu su įvairiomis organizacijomis, įstaigomis pasirašė 8
bendradarbiavimo sutartis ir susitarimus. SJRT kartu su Klaipėdos teritorinės darbo biržos jaunimo darbo centru inicijavo bendradarbiavimo
susitarimų pasirašymą tarp Klaipėdos darbo biržos ir Palangos miesto savivaldybės organizacijų. Iš viso pasirašyti 5 susitarimai.
4.6. Pagalba kuriant ir palaikant ryšius ir bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų tarptautinės partnerystės, kurioms savivaldybės institucijos ir įstaigos padėjo sukurti tarptautinius
ryšius ir bendradarbiavimą: ugdymo įstaigos tęsia partnerystę su miestais-partneriais.
Jaunimo atstovai, įtraukti į savivaldybės tarptautines delegacijas: 2012 m. 4; 2013 – 6; 2014 – 10.
4.7. Renginių jauniems žmonėms ir jaunimo bei su jaunimu dirbančioms organizacijoms organizavimas
Renginiai, organizuoti savivaldybės lėšomis jauniems žmonėms, taip pat jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms: 2012 m. – 6; 2013 m.
– 7; 2014 m. – 8.
Lėšos, skirtos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų renginiams organizuoti: 2012 m. Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos
(Nr. 12) priemonei 1.3.1.3. Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas skirta 4 000 Lt; 2013 m.
Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) priemonei 1.3.1.3. Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų organizavimo ir kt.
išlaidų kompensavimas skirta 4 000 Lt; 2014 m. Kultūros programos (Nr. 8) priemonei 1.3.1.3. Jaunimo mokymų, seminarų, konferencijų
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organizavimo ir kt. išlaidų kompensavimas skirta 4 000 Lt).
Privalumai
Trūkumai
Parama savivaldybės teritorijoje veikiančių jaunimo ir su Nepakankamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių plėtros
jaunimu dirbančių organizacijų įsiregistravimo ir užtikrinimas.
administravimo išlaidoms padengti yra pakankama.
Nėra nustatytas lėšų poreikis jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų ir ilgalaikiam turtui įsigyti arba šių organizacijų patalpoms remontuoti (renovuoti) bei
projektų finansavimas yra didėjantis.
kito savivaldybei priklausančio ilgalaikio turto perdavimas jaunimo ir su jaunimu
Nuosekli savivaldybės partnerystė jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.
dirbančių organizacijų projektuose ir programose, taip pat Nepakankamai vystoma jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų tarptautinė
su Klaipėdos teritorinės darbo biržos Palangos skyriumi.
partnerystė.
Renginių jauniems žmonėms ir jaunimo bei su jaunimu
dirbančioms organizacijoms įvairovė ir skaičius.
5. Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas
5.1. Jaunimo atstovavimas savivaldybės jaunimo reikalų taryboje (toliau – SJRT), aktualiose komisijose, laikinosiose ir nuolatinėse darbo grupėse,
stebėsenos komitetuose ir kitose struktūrose, sukurtose tarpsektorinio bendradarbiavimo principais (vietos veiklos grupės, metodinė taryba prie
teritorinės darbo biržos ir kt.)
Jaunimo atstovai SJRT: Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš Savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų
atstovų. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų demokratiniais principais išrinkti ir deleguoti atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę
Jaunimo tarybos. Palangos savivaldybės jaunimo reikalų taryboje (toliau – SJRT) yra 5 jaunimo atstovai.
Komisijų, į kurias įtraukti jaunimo atstovai, skaičius iš visų aktualių jaunimo politikai komisijų: Narkotikų kontrolės komisija – 2 asmenys.
Darbo grupių, į kurias įtraukti jaunimo atstovai, skaičius iš visų jaunimo politikai aktualių darbo grupių: jauni žmonės yra įtraukti į tokias darbo
grupes mokyklose kaip: Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė; Sveikatos stiprinimo mokykloje organizavimo grupė.
Tarpsektorinio bendradarbiavimo principais veikiančios struktūros, į kurias įtraukti jaunimo atstovai: 1 jaunimo atstovas įtrauktas į Klaipėdos
teritorinės darbo biržos Palangos skyriaus Jaunimo garantijų įgyvendinimo komisijos sudėtį.
Stebėsenos grupių, kuriose dalyvauja jaunimo atstovai, skaičius iš visų jaunimo politikai aktualių stebėsenos grupių: nėra duomenų.
5.2. Savivaldybės suteikti įgaliojimai ir resursai SJRT (ar kitai struktūrai) dalyvauti priimant sprendimus, jų atskaitomybė
SJRT (ar kitos struktūros) kompetencija: Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės
tarybos veikiantis kolegialus organas, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos
pagrindų bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.
SJRT numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:
• renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją,
susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės
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administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;
teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;
inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų
programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;
• analizuoja užsienio valstybių patirtį, spręsdama jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės
tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;
• teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant
Savivaldybės jaunimo politikos strategiją;
• ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.
Veikianti planavimo sistema: 2012 m. buvo patvirtintas metinis planas, o nuo 2013 m. tvirtina savo veiklos planą (kadencijos laikotarpiui).
Žmogiškieji, finansiniai ir kitokie ištekliai, savivaldybės institucijų, kitų organizacijų perduoti SJRT (ar kitos struktūros) kompetencijai: SJRT
techniškai aptarnauja Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. 2014 m. SJRT veiklos plano įgyvendinimui skirta 1 000 Lt.
5.3. Suinteresuotų įstaigų ir organizacijų įtraukimas į SJRT (ar kitos struktūros) sudėtį, jų įtaka savivaldybės strateginio planavimo dokumentams
Į SJRT (ar kitos struktūros) sudėtį ir veiklą įtrauktos suinteresuotos įstaigos ir organizacijos: NVO Palangos krašto etnoklubas „Mėguva“; NVO
Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos skyrius; NVO „Ateities specialistų klubas“; NVO „Racionalios ekonomikos labdaros organizacija“.
Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, į kurių rengimą, įgyvendinimą, stebėseną įtraukti jaunimo atstovai: savivaldybės biudžetas
sudaromas programinio planavimo principu, atsižvelgiant į strateginį planą. SJRT teikia lėšų poreikį, atsižvelgiama į jaunų žmonių nuomonę.
Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, į kurių rengimą, įgyvendinimą ir stebėseną yra įtraukti jaunimo atstovai, iš visų jaunimo politikai
aktualių strateginio planavimo dokumentų: 2013 m. parengtas jaunimo problemų sprendimo planas, jis patvirtintas Palangos miesto savivaldybės
jaunimo reikalų taryboje.
5.4. SJRT (ar kitos struktūros) kompetencijų vystymas gerinant veiklos efektyvumą ir kokybę
Mokymai, skirti SJRT (ar kitos struktūros) veiklos efektyvumui gerinti: 2012 m. organizuoti 2 mokymai; 2013 m. – 4 mokymai; 2014 m. – 3
mokymai. SJRT dalyvavo tokiuose mokymuose kaip „Diskusijos asocijuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių jaunimo reikalų
tarybos efektyvumui didinti“ ir pan. 2013 m. mokymai tema: „Atvirų jaunimo centrų, jaunimo erdvių, Lietuvos, Belgijos ir Vokietijos
palyginimas“, dalyvių 9 asm. 1 asmuo iš Palangos m. savivaldybės dalyvavo Šilalės r. savivaldybėje vykusiuose mokymuose tema: „Atviri
jaunimo centrai – erdvės jaunimo savirealizacijai“, dalyvavo mokymuose „Jaunimo problemų sprendimo planų stebėsena ir kontrolė“, renginyje
„Savanorystės ugdymas vakarų Lietuvos regione“. 2014 m. dalintasi patirtimi su Vilniaus miesto JRT nariais, SJRT atstovai dalyvavo
konferencijoje „Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda“, kurią organizavo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Lietuvos
Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija. SJRT atstovai dalyvavo trijų dienų mokymuose-vizituose į atvirus jaunimo centrus ir
erdves. Vizitų metu buvo aplankyta Atvira jaunimo erdvė viešojoje I.Simonaitytės bibliotekoje Klaipėdoje, Klaipėdos jaunimo centro atviros
jaunimo erdvės, Telšių jaunimo centras, atviras jaunimo centras „Vartai“, Antakalnio atviras jaunimo centras Vilniuje bei jaunimo centras
•
•
•
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„Žalianamis“. SJRT atstovai dalyvavo konferencijoje „Jaunimas regionuose: iniciatyvų ir veiklos skatinimas“, kurios tikslas buvo stiprinti
valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo tarp valstybinio, nevyriausybinio ir verslo
sektorių formas; 28 d. SJRT posėdžio metu pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai tarp Klaipėdos teritorinės darbo biržos ir šių Palangos miesto
savivaldybės jaunimo organizacijų: asociacijos „Ateities specialistų klubas“, asociacijos „Europos teisės ir finansų centras“, sporto klubo
„Gintarinis ringas“, VšĮ „Užtaisas“, VO dramos sambūrio „M“ 3-ioji karta. Palangos miesto savivaldybės jaunimo organizacijų atstovai atstovavo
Palangos miesto savivaldybei kasmetinėje Jaunimo vasaros akademijoje, vykusioje Rietave „Kartu mes galim daug!“. 27 d. bendradarbiaujant su
Palangos gelbėjimo tarnyba, Civilinės saugos specialistais, Lietuvos paramedikų asociacija, Klaipėdos APGT Palangos PGT organizuoti pirmosios
pagalbos mokymai „Sužinok. Išmok. Pritaikyk“. JRT atstovai dalyvavo apskrito stalo diskusijoje „Prekybos žmonėmis problematika Palangos
krašte“, kurią organizavo Lietuvos Caritas. SJRT atstovai dalyvavo SJRT forume, kurį organizavo jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Renginio metu buvo analizuojami jaunimo
politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos klausimai. Diskusijų temos: SJT vaidmuo Lietuvoje, jaunimo įsitraukimo į sprendimų priėmimo
procesą galimybės, atstovavimo vaidmuo, prielaidos regioninės jaunimo politikos stiprinimui. Bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis,
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Palangos viltis“, Palangos švietimo pagalbos tarnyba, Palangos viešąja biblioteka organizuota
tolerancijos savaitė „Priimk mane tokį, koks esu“. Organizuota SJRT ir Palangos miesto savivaldybės jaunimo organizacijų, neformalių grupių
atstovų vizitas į Piarnu miestą (Estija). SJRT nariai dalyvavo diskusijoje, skirtoje SJRT, kaip komandos, stiprinimui, veiklos prioritetų numatymui.
Diskusiją vedė Nacionalinės plėtros instituto vadovas Mindaugas Kiznis.
5.5. Jaunimo politikos sričių, temų, klausimų aprėptis
Jaunimo politikos sritys, kurias atspindi SJRT (ar kitos struktūros) nagrinėjami klausimai: SJRT tikslai yra šie:
• bendradarbiaujant su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos
įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;
• koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
• užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
• stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
SJRT taip pat inicijuoja ir atlieka tyrimus aktualia tema, kviečiasi į posėdžius suinteresuotus asmenis, organizuoja išvažiuojamuosius posėdžius.
5.6. Tarpinstitucinis veiklų planavimas, organizavimas, išteklių apjungimas
Suplanuotos priemonės, veiklos ir projektai, kuriuose kooperuojami skirtingų įstaigų ir organizacijų ištekliai: SJRT dalyvavo rengiant ir
įgyvendinant Palanga 2013 kultūros sostinė renginius, taip pat jaunimo organizacijos kasmet dalyvauja tradiciniuose renginiuose Draugo diena ir
Palangos stalas. Jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės nuolat bendradarbiauja su Palangos sporto centru bei Palangos kultūros centru,
Švietimo pagalbos tarnyba. Į veiklas įtraukiami savanoriai.
Tarpinstituciniai veiklos planai, priemonės, programos ir projektai: 2012 m. vyko susitikimas su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcijos palangos miesto pataisos inspekcija. SJRT 2014 m. inicijavo bendradarbiavimą su
Socialinių paslaugų tarnybos Dienos centru, Klaipėdos teritorine darbo birža. SJRT atstovas kartu su jaunimo reikalų koordinatoriumi vyko
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diskutuoti aktualia tema į Klaipėdos teritorinės darbo biržos jaunimo metodinę tarybą. Bendradarbiaujama su VšĮ Paramedikas.
5.7. Informavimas
Apsikeitimas aktualia informacija SJRT (ar kitos struktūros) viduje: SJRT apsikeitimui aktualia informacija yra sukurtas grupė elektroniniame
pašte, socialiniame tinkle Facebook, SJRT narių kontaktai viešai skelbiami Savivaldybės interneto tinklapyje.
Visuomenės ir jaunimo informavimas apie SJRT (ar kitos struktūros) veiklą: informacija apie SJRT sudarymą, nuostatus, narius ir kita aktuali
informacija skelbiama savivaldybės interneto puslapyje. Kiekvienais metais SJRT savo veiklą pristato informaciniame lankstinuke, organizuoja
Draugo dieną, taip pat dalyvauja rugsėjo mėn. vykstančioje šventėje „Palangos stalas“. Kiekvienais metais, siekiant informacijos apie SJRT
viešinimo ir sklaidos, didinant SJRT žinomumą Palangoje, Palangos švietimo įstaigose ir pan., SJRT nariai apsilanko mokyklose ir surengia ten
susitikimą su moksleiviais. 2014 m. vykusių susitikimų su Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos, Baltijos pagrindinės mokyklos,
Šventosios pagrindinės mokyklos, Senosios gimnazijos mokiniais buvo diskutuojama dėl jaunimo iniciatyvų, jų skatinimo, mokymų, seminarų,
užimtumo. Iš viso diskusijose dalyvavo daugiau kaip 50 mokinių.
5.8. Veiklos efektyvumo į(si)vertinimas. Gerosios praktikos sklaida
Veiklos ir bendradarbiavimo efektyvumo vertinimai: 2012 m. buvo parengtas Palangos JRT veiklos vertinimo instrumentas (anketa) ir atliktas
tyrimas. 2013 m. SJRT atstovas vyko į Šilutės rajonos savivaldybę pasidalinti gerąja patirtimi. 2013 m. rugsėjo 9-12 d. Vilniuje vyko Europos
Sąjungos Jaunimo konferencija, kurios metu priimtos Jungtinės išvados jaunimui svarbiais klausimais. Palangos miesto savivaldybės jaunimas
buvo paprašytas pateikti savo nuomonę dėl konkrečių išvadų svarbos Palangos miesto savivaldybei, kiekvienos išvados svarbą įvardijant 5 balų
skalėje (1 – visiškai nesvarbu, 5 – labai svarbu). Taip pat atliktas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti, iš kur jaunimas žino apie Palangoje
organizuojamus renginius, kaip juos vertina. 2014 m. parengtas Jaunimo verslumo situacijos Palangos miesto savivaldybėje tyrimo instrumentas ir
atliktas tyrimas bei atliktas tyrimas, kuriuo nustatyta tarptautinio finansavimo, reikalingo įgyvendinti jaunimo projektams, pritraukimo situacija bei
problemos. Kiekvienų metų pabaigoje (gruodžio mėn.) vyksta SJRT organizuojama Draugo diena, kurios metu pristatomi Jaunimo iniciatyvų
skatinimo projektai, vykdytos veiklos, partneriai, dalinamasi gerąja patirtimi. Taip pat šio renginio, kuris pritraukia ne mažiau kaip 80 žiūrovų,
pristatoma ir SJRT, jos veikla. SJRT organizuoja ir pristato jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes tradicinėje kasmetinėje šventėje
„Palangos stalas. 2014 m. jaunimo reikalų departamento organizuotoje konferencijoje „Jaunimas regionuose: iniciatyvų ir veiklos skatinimas“
dalyviu išrinkta geriausia jaunimo iniciatyva tapo Palangos neformalios jaunimo grupės, kurios lyderis Tautvydas Lubys, iniciatyva „Mes jau
atvykstame“ (Whell addicted).
Privalumai
Trūkumai
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra sudaroma Nepakankamas jaunų žmonių įtraukimas į komisijas aktualiais jaunimo politikos
pariteto principu, ji yra atvira jauniems žmonėms, kurie klausimais, taip pat darbo ir stebėsenos grupes.
gali ir savarankiškai dalyvauti posėdžiuose. Savivaldybės Didesnis dėmesys galėtų būti skiriamas tarpinstituciniam bendradarbiavimui.
suteikti įgaliojimai ir resursai SJRT yra pakankami, į Nepakankamai aiški informavimo metodika bei priemonės.
SJRT sudėtį yra įtrauktos visos suinteresuotos įstaigos ir
organizacijos. Didelis dėmesys skiriamas SJRT
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kompetencijų vystymui, gerosios patirties sklaidai.
Jaunimas yra įtraukiamas į įvairių įstaigų veiklas, plinta
savanorystė.
6. Jaunimo mokymai ir konsultavimas
6.1. Mokymų ir konsultavimo poreikio žinojimas, prieinamumas ir atitiktis jaunimo poreikiams
Įvykdyta apklausa dėl mokymų jaunimui poreikio išsiaiškinimo: kasmet vykdoma kiekybinė ir/ar kokybinė apklausa, kuria siekiama nustatyti
mokymų poreikį. Tyrimą atlieka Jaunimo reikalų koordinatorius. Mokymų poreikis bei galimos temos taip pat svarstomos SJRT posėdžiuose.
Atlikta jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių darbuotojų, dalyvaujančių mokymuose ir konsultacijose, klientų pasitenkinimo apklausa: tokia
apklausa atliekama po kiekvienų mokymų, taip pat atliekamos refleksijos.
6.2. Informacijos ir įgytos patirties perdavimo bei sklaidos užtikrinimas
Informacijos apie mokymų metu įgytas žinias sklaida: apie mokymus, kuriuos organizuoja Palangos miesto savivaldybė, teikiama informacija
vietiniams laikraščiams. Jei jaunimo atstovas vyko į tarptautinius, regioninius ar pan. mokymus, jis gautą informaciją pristato SJRT posėdžio metu.
6.3. Mokymų vadovų, su jaunimu dirbančių darbuotojų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų lyderių kompetencija, jų rengimo ir
kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas, sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose
Sukurta mokymų vadovų, su jaunimu dirbančių darbuotojų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų lyderių kompetencijų ir kvalifikacijos
kėlimo poreikį identifikuojanti ir tenkinanti sistema: informacija apie mokymus, skirtus mokymų vadovų, su jaunimu dirbančių darbuotojų,
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų lyderių kompetencijos didinimui, jų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimui teikiama
tikslinėms grupėms el.p. bei viešai (skelbiama savivaldybės interneto puslapyje). Sudaromos galimybės dalyvauti tarptautiniuose kvalifikacijos
kėlimo mokymuose pagal poreikį (2012 m. dalyvavo 2 jaunimo atstovai), atsižvelgiant į atskirus prašymus, kompensuojamos kelionės į mokymus
išlaidos, dalyvių mokestis ir pan. 2012-2014 m. tenkinti visi tokio pobūdžio prašymai.
Privalumai
Trūkumai
Mokymai organizuojami atsižvelgiant į jaunų žmonių
Nepakankamas gerosios patirties perdavimo bei sklaidos užtikrinimas. Kadangi nėra
poreikius, aktualias temas.
jaunimo darbuotojo pareigybės, sudėtinga sutelkti mažesnes jaunimo grupes mažiau
Informacijos sklaida vyksta keliais būdais, atsižvelgiant į
aktualiems mokymams. Nepakankamas dalyvavimas tarptautiniuose kvalifikacijos
suinteresuotus asmenis.
kėlimo mokymuose dėl mažo susidomėjimo.
7. Atlikti jaunimo tyrimai ir apklausos
7.1. Jaunimo apklausos savivaldybėje pagal atskiras sritis
Jaunimo apklausos per pastaruosius 3 kalendorinius metus 2012 m., 2013 m, 2014 m. atliekami tyrimai, kurių tikslas – nustatyti mokymų poreikį
Palangos miesto savivaldybėje. 2012 m., 2013 m. atlikti kiekybiniai tyrimai, juose dalyvavo po 50 jaunų žmonių. 2014 m. atliktas kokybinis
tyrimas, struktūrizuoto interviu pagalba apklausiant jaunus aktyvius žmones. Iš viso apklausti 6 asmenys.
2012 m. buvo parengtas Palangos JRT veiklos vertinimo instrumentas (anketa) ir atliktas tyrimas. Paaiškėjo, kad JRT veikla vertinama teigiamai,
tačiau trūksta informacijos apie šią organizaciją, ypač – mokyklose.
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2013 m. rugsėjo 9-12 d. Vilniuje vyko Europos Sąjungos Jaunimo konferencija, kurios metu priimtos Jungtinės išvados jaunimui svarbiais
klausimais. Palangos miesto savivaldybės jaunimas buvo paprašytas pateikti savo nuomonę dėl konkrečių išvadų svarbos Palangos miesto
savivaldybei, kiekvienos išvados svarbą įvardijant 5 balų skalėje (1 – visiškai nesvarbu, 5 – labai svarbu). Šiais metais taip pat atliktas tyrimas,
kurio tikslas – išsiaiškinti, iš kur jaunimas žino apie Palangoje organizuojamus renginius, kaip juos vertina.
2014 m. parengtas Jaunimo verslumo situacijos Palangos miesto savivaldybėje tyrimo instrumentas ir atliktas tyrimas bei atliktas tyrimas, kuriuo
nustatyta tarptautinio finansavimo, reikalingo įgyvendinti jaunimo projektams, pritraukimo situacija bei problemos.
7.2. Bendrieji jaunimo padėties tyrimai (apimantys visas Jaunimo politikos pagrindų įstatyme nurodytas jaunimo politikos įgyvendinimo sritis)
Savivaldybėje atlikti bendrieji jaunimo padėties tyrimai per pastaruosius 3 kalendorinius metus: nėra.
Bendrųjų jaunimo padėties tyrimų reguliarumas: paskutinis bendrasis jaunimo padėties tyrimas atliktas 2011 m., planuojama, kad 2016 m. bus
atliktas dar vienas šio pobūdžio tyrimas.
Privalumai
Trūkumai
Atliekama gana įvairių sričių tyrimų, apklausų.
Atlikti tyrimai nepakankamai viešinami.
8. Įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje taikomi nauji metodai, mokslinių tyrimų rezultatai, informacinės technologijos, užsienio
šalių ar kitų Lietuvos savivaldybių geroji patirtis (toliau – inovacijos)
8.1. Inovacijų skatinimas ir finansavimas
Inovacijų plėtros programos: Projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, el. paslaugų teikimas: institucijos
nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2014 m. sausio mėn. teikė informaciją apie teikiamas paslaugas per specializuotą elektroninį duomenų surinkimo
įrankį https://www.asseco.lt/vrm1l-ui. Viso paslaugų aprašų buvo pateikta daugiau kaip 7770. Visa šiame įrankyje pateikta informacija buvo
perkelta į naujai sukurtą portalą www.lietuva.gov.lt bei skiltį www.lietuva.gov.lt/katalogas, kuri yra skirta TIK institucijoms, kurios teikia
informaciją apie paslaugų aprašus. Projekto pradžia: 2013 m. sausio 14 d. pasirašyta projekto Finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto
įgyvendinimo terminas: 2015 m. rugpjūčio 30 d. Savivaldybė dalyvavo ir kituose inovatyviuose projektuose, kurių nauda akivaizdi ir jaunimo
grupei. Taip pat jauni žmonės skatinami mąstyti netradiciškai, inovatyviai – mokyklose organizuojami tokie projektai kaip „Ekstremali
matematika“ ir pan.
Inovacijų plėtros programoms savivaldybėje skiriamos lėšos
2013 m. buvo įgyvendintas projektas „Tiškevičių bulvaras“ – interaktyvus, pažintinis turas, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo ir jaunimas. Šiam
projektui iš savivaldybės buvo skirta 4 000 Lt. Projekto tikslas – šiuolaikiškomis priemonėmis aktualizuoti, įprasminti ir plačiajai visuomenei
pristatyti Grafų Tiškevičių epochos ženklus Palangoje per medinės architektūros, kitų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei jų kultūrinės
aplinkos akcentavimą ir pažinimo skatinimą.
8.2. Inovacijos, vykdytos savivaldybės lygmeniu ir darančios įtaką nacionaliniu mastu
Inovacijos, prisidėjusios prie nacionalinės jaunimo politikos įgyvendinimo: Palangos miesto savivaldybėje taikomi inovatyvūs jaunimo
informavimo metodai įgalina jaunimą įsitraukti į veiklas, žinoti ir realizuoti savo teises bei galimybes. Galėjimas disponuoti lengvai pasiekiama ir
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prieinama informacija sąlygoja savalaikį jaunimo informavimą, atsakymą į pateikiamas užklausas. Palangos jaunimas turi tokias viešai prieinamas
informacines platformas kaip „Palangos savanoriai“ ir kt., taip pat uždaras grupes.
Privalumai
Trūkumai
Vyksta iniciatyvos, kurios atskleidžia jaunimo poreikius
Nėra aiškios inovacijų plėtros programos. Nėra vienos inovacijų skatinimo
inovacijoms, iš dalies juos tenkina.
programos.
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