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ĮVADAS 

 

 Klaipėdos jaunų žmonių dalyvavimo situacijos analizėje, atliktoje Klaipėdos mieste 2019 m., 

pabrėžiama, kad vienas iš jaunimo politikos tikslų yra sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno 

žmogaus asmenybei bei padėti jam sėkmingai integruotis į visuomenę. Įgyvendinant šį tikslą yra 

orientuojamasi į jauno žmogaus sąmoningumo, kritinio mąstymo, dalyvavimo ir aktyvumo, kūrimo 

laisvės, savarankiškumo bei atsakomybės ugdymą. Būtent jaunimo dalyvavimas, įsitraukimas į įvairius 

miesto projektus bei iniciatyvas, grįžtamojo ryšio teikimas aktyviai prisideda prie šio tikslo 

įgyvendinimo. 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LIJOT) atlikto tyrimo „Jaunimo į(si)traukimo 

Lietuvoje galimybių analizė“ (2020) ataskaitoje akcentuojama, jog pilietinės visuomenės stiprinimas, 

sprendimų priėmimas, įtraukiant skirtingas visuomenės grupes, viešųjų paslaugų teikimo orientacija į 

realius piliečių poreikius yra viena esminių modernaus valdymo sąlygų. Siekiant užtikrinti jaunimo 

dalyvavimą įvairiose užimtumo veiklose, būtina aiškiai identifikuoti jų poreikius ir lūkesčius, atrasti 

aiškius komunikacijos būdus ir jaunimo įtraukties didinimo metodus. Jaunimo reikalų departamento 

parengtoje Jaunimo situacijos apžvalgoje (2019) minima, kad dirbant su jaunimu, būtina ieškoti 

galimybių, kaip vienus įtraukti į iniciatyvas, o kitiems sudaryti sąlygas laisvei ir kūrybai. 

Analizuojant jaunimo elgseną, kurią neretai lemia kartų skirtumai, pastebimi išties nemenki 

jaunų žmonių elgsenos pokyčiai, kurie vienareikšmiškai veikia ir jų dalyvavimo kultūrą, poreikius ir 

lūkesčius (Klaipėdos jaunų žmonių dalyvavimo situacijos analizė, 2019). 

Dokumente „The revised European Charter on the Participation of Young People in Local and 

Regional Life, Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe“ (2003) rašoma, 

kad jaunimo dalyvavimą ir aktyvų pilietiškumą apima teisės, priemonių, erdvės ir galimybių turėjimas 

bei palaikymas dalyvaujant sprendimų priėmime. Taip yra apibūdinamas įsitraukimas į veiklą, turint 

tikslą orientuoti jaunus žmones geresnės visuomenės kūrimo link. 

 

Jaunimo dalyvavimas apima šias sritis: 

1. Ekonominis dalyvavimas yra susijęs su užimtumu ir profesine veikla, ekonominiu vystymusi, 

stabilios ekonominės visuomenės, regiono ar jaunimo, kaip grupės, situacijos vystymusi. 

2. Politinis dalyvavimas susijęs su vykdomąja valdžia, viešąja politika, išteklių paskirstymu ir 

kt. 
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3. Socialinis dalyvavimas apima įsitraukimą į vietinės bendruomenės gyvenimą, dėmesio 

atkreipimą į vietos problemas. 

4. Kultūrinis dalyvavimas yra susijęs su skirtingomis meno ir išraiškos formomis. 

 

Klaipėdos jaunų žmonių dalyvavimo situacijos analizėje (2019) teigiama, kad įsitraukimą į 

aukščiau aptartas sritis, lemia teisių jauniems žmonėms atvėrimas, priemonių suteikimas, erdvių 

atvėrimas, galimybių sukūrimas, atsakomybės suteikimas bei palaikymas. 

Jaunimo teisė dalyvauti yra apibrėžta Jaunimo politikos pagrindų įstatyme (2018) ir ji remiasi 

teise dalyvauti politikos formavimo ir įgyvendinimo procese, vykdyti jaunimo iniciatyvas, savanoriauti 

ir įsitraukti į pilietinę veiklą. Minėtame įstatyme pabrėžiama, kad jauni žmonės gali dalyvauti ne tik 

sprendimo procese. Jaunimo teisė dalyvauti yra ypač susijusi su jaunų žmonių įtraukimu į probleminių 

klausimų, susijusių su jaunais žmonėmis, kėlimą, priemonių kūrimą ir veiklų iniciavimą. 

Erdvių atvėrimas jaunimui gali būti suvokiamas ir siaurąja, ir plačiąja prasme. Viena vertus, 

„erdvės jaunimui“ reiškia, kad jauni žmonės turi turėti fizinę erdvę, kurioje gali susitikti, praleisti laiką 

ir organizuoti jų poreikius tenkinančią veiklą. Kita vertus, „erdvės jaunimui“ turėtų būti suvokiamos ir 

plačiąja prasme, kai miesto lygiu yra orientuojamasi į institucinės sistemos, apjungdamos savo 

pajėgumus, sukuria jaunimui galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Šią nuostatą perkėlus į 

realų įgyvendinimą, tai reikštų, kad jaunų žmonių nuomonės, rekomendacijos ir išvados turėtų 

tiesioginės įtakos priimamiems sprendimams. 

Jaunimo palaikymas yra suvokiamas kaip būtina parama, kad jaunų žmonių dalyvavimas būtų 

visavertis. Šis palaikymas gali apimti tiek institucinę, finansinę ir moralinę paramą. Galiausiai 

institucijos ar bendruomenės turi palaikyti ir pripažinti jaunimo dalyvavimo svarbą, vertinti jų indėlį 

visuomenės labui. 

Organizuojant apklausą, analizuojant jos metu gautus duomenis bei formuluojant išvadas buvo 

laikomasi nuostatos, įtvirtintos Jaunimo politikos pagrindų įstatyme. Jame teigiama, kad su jaunimu 

susiję klausimą ir turi būti sprendžiami jaunimui dalyvaujant (2018). 

Šia analize siekiama identifikuoti Klaipėdoje gyvenančių, besimokančių, dirbančių ir kuriančių 

šeimas jaunų žmonių nuostatas (požiūrį) į Klaipėdos mieste veikiančią infrastruktūrą, įgyvendinamos 

jaunimo politikos nuoseklumą, prieinamumą ir patikimumą, įsitraukimą į jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų veiklą (visuomeninę veiklą), nustatyti Klaipėdos miesto visuomenės 
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sąmoningumo ir atvirumo lygį bei išsiaiškinti ydingas nuostatas, veikiančias socialiai jautrių grupių 

veiklumą.  

Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos miestas 2021– aisiais metais įgyvendins projektą „Klaipėda –  

Europos jaunimo sostinė 2021“ (toliau –  EJS2021), į šią analizę yra įtrauktas ir EJS2021 žinomumo 

visuomenėje vertinimas.  

 

1. TYRIMO METODIKA 

 

Tyrimo tikslas –  išsiaiškinti jaunų žmonių nuomonę šiose temose: 

 jaunimo politika ir jos prieinamumas trimis aspektais: žinau, dalyvauju, vertinu; 

 požiūris į savanorystę ir NVO sektorių; 

 pasitenkinimas miesto infrastruktūra ir laisvalaikio veiklomis; 

 visuomenės sąmoningumas ir atvirumas; 

 EJS2021 žinomumas visuomenėje. 

 

Tyrimo uždaviniai:  

1. Identifikuoti jaunų žmonių nuomonę apie Klaipėdos mieste įgyvendinamą jaunimo politiką ir 

jos formavimo būdus. 

2. Atskleisti jaunimo požiūrį į savanorystę ir NVO sektoriaus organizacijų veiklą Klaipėdos 

mieste. 

3. Nustatyti jaunimo pasitenkinimo lygį Klaipėdos miesto infrastruktūra ir laisvalaikio formų 

prieinamumu. 

4. Identifikuoti visuomenės sąmoningumo ir atvirumo lygį. 

5. Nustatyti EJS2021 žinomumo lygį jaunų žmonių tarpe.  

 

Tyrimo objektas: Klaipėdos miesto jaunimo galimybės ir įsitraukimas.  

Tyrime taikomas kiekybinio tyrimo metodas. Kiekybiniams duomenims surinkti buvo parengta 

standartizuota anoniminė apklausa. Ji buvo organizuota internetu. 

 

Tyrimo bendroji populiacija: Klaipėdos mieste gyvenantis, besimokantis, dirbantis ir jaunas 

šeimas kuriantis jaunimas (14– 35 m.).  



 
 

  

5 
 

Tyrimo tikroji populiacija: Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių 

mokiniai, profesinių mokyklų, universitetų ir kolegijų studentai, jaunimo nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, jaunimas –  plačiaja prasme (14– 35 m.).  

Pasiekta tyrimo imtis – 559 respondentai.  

 

Analizuojant kiekybinio tyrimo duomenis buvo taikyta aprašomoji statistika. Tai duomenų 

sisteminimo ir grafinio vaizdavimo metodas, kuris leidžia daryti pagrįstas išvadas apie nagrinėjamas 

savybes (Čekanavičius, Murauskas, 2003, p.25). Remiantis šiuo metodu koncentruotai pateikiama 

informacija, esanti dideliuose duomenų masyvuose. Remiantis aprašomosios statistikos metodu, 

skaičiuojami kintamųjų dažniai, atliekama lyginamoji analizė, siekiant pastebėti dažniausiai ar rečiausiai 

pasikartojančias duomenų aibės savybes, padėties ir sklaidos charakteristikas.  
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2. REZULTATŲ ANALIZĖ 

2. 1. RESPONDENTŲ DEMOGRAFINIAI DUOMENYS 

 

Didžiąją dalį tyrimo imties sudaro Klaipėdos mieste gyvenantys mokiniai: iš 559 tyrime 

dalyvavusių respondentų 79,2 proc. sudaro mokiniai. Apklausoje savo nuomonę išreiškė, 9,1 proc. 

studentų, 11,7 proc. samdomų jaunimo darbuotojų, jaunų šeimų ir kitų tikslinės auditorijos amžių 

atitinkančių respondentų. 

 

1 lentelė. Respondentų statusas 

 

Statusas 

 asm. proc. 

Mokinys 443 79,2 

Studentas 51 9,1 

Studentas ir samdomas darbuotojas 18 3,2 

Studentas ir pats sau darbdavys 

(savininkas) 
4 0.7 

Samdomas darbuotojas 18 3,2 

Pats sau darbdavys 9 1,6 

Dekretinėse, vaiko priežiūros 

atostogose 
2 0,4 

Bedarbis, ieškau darbo 13 2,3 

Bedarbis, darbo neieškau 1 0,3 

 559 100,00 

 

Apklausoje dalyvavo 64,8 proc. moterų ir 27,5 proc. vyrų. 7,7 proc. respondentų nenorėjo 

atskleisti savo lyties.  
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2 lentelė. Respondentų lytis 

Lytis 

 asm. proc. 

Moteris 362 64.8 

Vyras 154 27.5 

Nenorėčiau atskleisti 43 7.7 

 

Aktyviausiai apklausą pildė moteriškos lyties atstovės, kurios sudarė net 64,8 proc. visų 

apklausoje dalyvavusių respondentų. 27,5 proc. respondentų –  vyrai, 7,7 proc. respondentų –  nenorėjo 

atskleisti savo lyties.  

 

3 lentelė. Respondentų amžius 

Amžius 

 asm. proc. 

14 m. arba mažiau 161 28.8 

15– 17 m. 234 41.9 

18– 20 m. 84 15.0 

21– 25 m. 33 5.9 

26– 29 m. 16 2.9 

30– 35 m. 12 2.1 

Daugiau nei 35 m. 19 3.4 

 

Kiekybiniame tyrime dalyvavo daugiau nei 41,9 proc. 15– 17 m. amžiaus jaunimo atstovų. 28,8 

proc. apklausoje dalyvavusių dalyvių yra 14 m. amžiaus arba jaunesni Klaipėdos jaunimo atstovai, 15 

proc. –  18– 20 m. amžiaus jaunimo atstovai, 5,9 proc. 21– 25 m. amžiaus jaunimo atstovai, 2,9 proc. 

26– 29 m. amžiaus jaunimo atstovai. Apklausoje taip pat dalyvavo 2,1 proc. 30– 35 m. amžiaus 

visuomenės atstovai kartu su 3,4 proc. apklausos respondentų, kurių amžius yra didesnis nei 35 metai. 
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Taigi, bendras jaunimo skaičius, dalyvavęs apklausoje –  94,5 proc. iš visų dalyvavusių apklausoje 

respondentų.  

 

4 lentelė. Respondentų gyvenamoji vieta 

Gyvenamoji vieta 

Klaipėdos mieste 391 69.9 

Klaipėdos rajone 121 21.6 

Kitur 47 8.4 

 

Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių respondentų, 69,9 proc. gyvena Klaipėdos mieste. 21,6 

proc. apklausoje dalyvavusių respondentų gyvena Klaipėdos rajone, 8,4 proc. nurodė gyvenantys kitur. 

Galima daryti prielaidą, kad asmenys, nurodę gyvenamąją vietą kaip „kitur“ yra Klaipėda City Alumni 

–  aktyvūs Klaipėdos gyventojai, kurie šiuo metu gyvena kituose Lietuvos miestuose, užsienio šalyse, 

bet aktyviai domisi Klaipėdoje vykstančiu visuomeniniu, politiniu ir kultūriniu gyvenimu.  

Apklausoje dalyvavusių respondentų buvo teiraujamasi nuomonės apie jaunimo politiką, požiūrį 

į savanorystę ir NVO sektorių, miesto infrastruktūrą, laisvalaikio veiklas, EJS2021 žinomumą 

visuomenėje. 

 

2.2. JAUNIMO POLITIKA 

 

Tyrimu siekiama identifikuoti jaunų žmonių nuomonę apie Klaipėdos mieste įgyvendinamą 

jaunimo politiką ir jos formavimo būdus. 
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1 pav. Žinojimas apie Klaipėdoje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias 

organizacijas bei jų veiklą 

 

Tik 20,6 proc. visų apklausoje dalyvavusių respondentų teigė, kad labai gerai arba gerai žino 

Klaipėdos mieste veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas. 46,7 proc. respondentų 

žino kelias organizacijas, o 31,8 proc. respondentų teigė nežinantys nei vienos organizacijos. Taigi, 

darytina prielaida, kad Klaipėdos jaunimas nėra susipažinęs su Klaipėdos mieste veikiančiomis jaunimo 

organizacijomis, nes trūksta organizacijų veiklos viešumo, bendros jaunimo politikos viešinimo 

strategijos. Būtina skirti prioritetinį dėmesį į Klaipėdos jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų veiklos sklaidą ir pristatymą visuomenei.  
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2 pav. Susipažinimas su Klaipėdos jaunimo reikalų tarybos ir koordinatoriaus veikla 

 

Siekiant išsiaiškinti, kaip respondentai yra susipažinę su Klaipėdos miesto jaunimo reikalų 

tarybos ir koordinatoriaus veikla, respondentai buvo kviečiami identifikuoti savo žinojimo lygį. Daugiau 

kaip pusė apklausoje dalyvavusių respondentų niekada nėra girdėję apie Klaipėdos jaunimo reikalų 

tarybos ir koordinatoriaus veiklą. Visi likę respondentai yra susipažinę su šių institucijų veikla, daugiau 

kaip 7 proc. respondentų yra su jais bendravę. Siekiant didesnės jaunimo įtraukties į jaunimo politiką, 

Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybai ir koordinatoriui būtina skirti didesnį dėmesį į bendravimą su 

visuomene, kvietimą susipažinti, savo vykdomos veiklos informavimą.  
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3 pav. Informacijos gavimo būdų patrauklumas 

 

Apklausoje dalyvavę respondentai identifikavo labiausiai priimtinus ir patrauklius būdus 

informacijos gavimui, susijusiai su Klaipėdos miesto savivaldybės vykdoma jaunimo politikos veikla.  

Labiausiai patraukliais informacijos sklaidos būdais respondentai įvardina šiuos: 

 socialiniai tinklai (82,5 proc. respondentų); 

 internetinė svetainė www.klaipeda.lt (55,1 proc. respondentų); 

 plakatai viešose erdvėse (41 proc. respondentų); 

 spausdintoje medžiagoje (37,9 proc. respondentų). 

 

Mažiausiai patrauklūs ir priimtini informavimo būdai apie vykdomą jaunimo politiką Klaipėdos 

mieste, respondentams pasirodė šie: 

 SMS žinutės (taip mano 52,7 proc. respondentų); 

 laikraščiai (taip galvoja 47,3 proc. respondentų); 

 naujienlaiškiai (taip identifikavo 39,7 proc. respondentų); 

 metinėse ataskaitose (tai įvardijo 39,7 proc. respondentų).  
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Respondentai pateikė ir kitus galimus komunikacijos būdus: 

 bendravimas su mokyklomis, mokinių organizacijomis; 

 organizuoti „kontaktų muges“; 

 informavimą vykdyti per veikla ir renginius; 

 gyvi pristatymai, trumpametražiai filmukai; 

 interaktyvūs skaitmeniniai pristatomieji video filmai.  

 

Taigi pastebima, kad jaunimą domina naujos kartos skaitmeniniai informacijos sklaidos būdai, 

kai informacija pasiekia tikslinę auditoriją greitai ir įdomiai. Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracija turi ieškoti naujų būdų, kaip sudominti jaunimą ir užtikrinti jaunimo informavimą apie 

vykdomą jaunimo politiką mieste. Tik informuota ir įtraukta jaunimo bendruomenė noriai jungsis prie 

jaunimo politikos įgyvendinimo mieste.  

 

 

4 pav. Įsitraukimo į jaunimo politikos formuojančių darbo grupių veiklą 

 

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, į kokias jaunimo politikos įgyvendinimo veiklas nori jungtis 

jaunimas. Daugiau kaip pusė visų apklausoje dalyvavusių respondentų teigė, kad nenori dalyvauti 

komisijose, laikinosiose ar nuolatinėse darbo grupėse, stebėsenos komitetuose, jaunimo reikalų tarybos 
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veiklose, bet daugiau kaip 40 proc. respondentų išreiškė norą jungtis prie šių jaunimo politikos 

įgyvendinimo veiklos grupių. 33,1 proc. respondentų patvirtino, kad per pastaruosius kalendorinius 

metus yra dalyvavę Klaipėdos miesto savivaldybės finansuojamose iniciatyvose, projektuose ir 

programose. Tik 12,2 proc. respondentų teigė, kad yra teikę siūlymus savivaldybės institucijoms ir 

įstaigoms.  

Kadangi, norinčiųjų jungtis į Klaipėdos miesto savivaldybės darbo grupių veiklą, kurios 

sprendžia jaunimo politikos klausimus regioniniu mastu, yra ženkliai daugiau nei 40 proc. visų 

apklausoje dalyvavusių respondentų, būtina skirti prioritetinį dėmesį šių jaunimo atstovų įveiklinimui. 

Tinkamas jaunimo informavimas apie galimybes tapti jaunimo politikos kūrėjais Klaipėdos mieste, 

pritrauktų papildomus narius į svarbių jaunimo klausimų sprendimo procesus. Tai puiki terpė atrasti 

naujus vietos valdžios ir jaunimo bendradarbiavimo ryšius.  

 

 

5 pav. Dalinimosi informacija būdų priimtinumas 

 

Siekiant identifikuoti, kokiais būdais jaunimas nori išreikšti savo nuomonę, dalintis įžvalgomis ir 

patarimais jaunimo politikos klausimais, respondentai buvo pakviesti įvardinti, kurie informacijos 
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dalinimosi būdai priimtiniausi, kurie mažiau. Daugiausia, 60,2 proc. respondentų, pažymėjo „tikrai taip“ 

ir taip“ , kad informacija dalintųsi dalyvaudami jaunimo renginiuose; 48,1 proc. –  dalyvaudami viešuose 

susitikimuose ar vietos renginiuose; 46,2 proc. respondentų dalintųsi informacija socialiniuose 

tinkluose.  

Mažiau priimtini informacijos dalinimosi būdai respondentams pasirodė šie:  

 laiškas LR Seimo nariui atstovaujančiam Klaipėdą („tikrai ne“ pažymėjo 36,3 proc. 

respondentų); 

 pranešimas Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje (24,5 proc.); 

 dalinimasis per aukštųjų, bendrojo lavinimo įstaigų atstovus (24,3 proc.).  

Remiantis respondentų atsakymais, pastebima tendencija, kad jaunimas nori dalintis informacija, 

išreikšti savo nuomonę ne per kitus asmenis, bet patys, dalyvaudami renginiuose, iniciatyvose, būdami 

aktyvūs socialiniuose tinkluose.  

 

 

6 pav. Jaunimui aktualiausi klausimai Klaipėdos mieste 
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Apklausoje respondentai išskyrė aktualiausius jaunimo klausimus Klaipėdos mieste. Tarp 

svarbiausių jaunimo klausimų yra šie: 

 psichinė sveikata (tai patvirtino 75 proc. respondentų); 

 saugus miestas (taip mano 64,4 proc. respondentų); 

 jaunimo užimtumas (taip įvardino 58,1 proc. respondentų); 

 patyčios (tai akcentavo 56,4 proc. respondentų).  

 

Mažiau aktualūs jaunimo klausimai yra skaitmenizacija (18,1 proc. respondentų), pilietinis 

dalyvavimas (18,8 proc. respondentų) ir Covid– 19 tema (24,7 proc. respondentų).  

Taigi jaunimas nori kalbėti, diskutuoti ir gilintis emocinio sveikatinimo, saugumo, užimtumo ir 

patyčių prevencijos klausimais, kurie tiesiogiai susiję su jų gyvenimo kokybe ir ateities perspektyvomis. 

Siekiant jaunimą įveiklinti domėtis ir dalyvauti jaunimo politikos įgyvendinime, svarbu atliepti ir 

aktualizuoti svarbiausius jaunimui klausimus. Todėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracija turi 

„kalbėti“ ir veikti jaunimui aktualiomis temomis, atrandant tarpusavio dialogą ir partnerystę.  

 

Siekiant detalizuoti jaunimui aktualiausius klausimus Klaipėdos mieste, apklausoje dalyvavę 

respondentai įvertino veiklos sričių poveikį Klaipėdos mieste. Tarp geriausiai valdomų sričių buvo 

išskirtos šios:  

 parkų ir viešųjų erdvių prieinamumas (53,1 proc.); 

 miesto transporto sistema (48,7 proc.); 

 sporto ir laisvalaikio infrastruktūros prieinamumas (47,9 proc.); 

 susisiekimo sistema su kitais miestais, šalimis (46,7 proc.); 

 fizinės sveikatos stiprinimas (41,7 proc.); 

 švietimo paslaugų prieinamumas (41 proc.).  

 

Kaip prasčiausiai valdomos sritys Klaipėdos mieste buvo išskirtos šios: naktinio gyvenimo ir kitų 

pramogų pasiūla (49,4 proc.), aplinkosaugos ir klimato valdymo klausimai (44,4 proc.), diskriminacijos 

mažinimas (42,8 proc.), patyčių prevencija (40,6 proc.).  

 

 



 
 

  

16 
 

 

7 pav. Veiklos sričių poveikio vertinimas 
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Taigi, identifikuojamas teigiamas jaunimo pasitenkinimo rodiklis Klaipėdos miesto viešosiomis 

erdvėmis, susisiekimo ir viešojo transporto sistema, tačiau jaunimas pasigenda didesnės naktinio 

gyvenimo ir pramogų pasiūlos. Taip pat identifikuojama problema diskriminacijos ir patyčių prevencijos 

valdymo srityje. Būtina skirti didesnį dėmesį jaunimo emocinės pagalbos suteikimui, laisvalaikio 

užimtumo veiklų organizavimui, kad jaunimas Klaipėdos mieste jaustųsi ne tik saugus fiziškai, bet ir 

emociškai.  

Atliekant detalesnę veiklos sričių poveikio analizę, apklausos respondentai įvertino skirtingas 

veiklos sritis Klaipėdos mieste, pritardami arba nepritardami teiginiams (8 pav.). 

Daugiau kaip trečdalis apklausoje dalyvavusių respondentų atsakant į teiginius rinkosi atsakymą 

„nežinau“. Tai įrodo respondentų, šiuo atveju jaunimo, menką susidomėjimą ir žinojimą apie jaunimo 

politikos klausimus Klaipėdos mieste: 

 70,1 proc. respondentų mano, kad jaunimo politikos srityje veikiantys asmenys turi daugiau 

dėmesio skirti jaunimo sveikatos (fizinės ir psichinės) klausimams.  

 64,2 proc. respondentų patvirtino, kad sėkminga jaunimo politika daro įtaką jauno žmogaus 

brandai ir sėkmingai integracijai į visuomenę.  

 59,4 proc. respondentų akcentavo jaunimo apgyvendinimo prieinamumo klausimą.  
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8 pav. Veiklos sričių poveikio vertinimas 
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Remiantis tyrimo duomenimis, pastebime, kad jaunimas menkai žino apie jaunimo politiką 

Klaipėdos mieste. Tai lemia ne tik pačių jaunų žmonių nedidelis noras ir įsitraukimas, bet ir efektyvios 

Klaipėdos miesto savivaldybės komunikacijos trūkumas, jaunimo dialogo iniciatyvų stygius bei 

žinojimo trūkumas, kuo gyvena jaunimas. Sujungus aktyvias bendradarbiavimo iniciatyvos ašis: tikslinė 

komunikacija, realių jaunimo problemų sprendimas, jaunimo įveiklinimas ir rezultatų viešinimas –  

tikėtina kurtųsi ilgalaikio bendradarbiavimo tinklaveika tarp vietos valdžios ir jaunimo bendruomenių.  

 

2.3. SAVANORYSTĖ 

 

Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti jaunimo požiūrį į savanorystę ir NVO sektoriuje 

veikiančių organizacijų veiklą Klaipėdos mieste.  

Respondentų buvo teiraujamasi, ar jie dalyvauja savanoriškoje veikloje, kitaip tariant yra 

savanoriai. Gavus tyrimo rezultatus, galima pažymėti, kad respondentai pasidalina į tris maždaug lygias 

stovyklas. 29,5 proc. respondentų teigia, kad jie šiuo metu savanoriauja, 34 proc. norėtų savanoriauti, 

bet šiuo metu nesavanoriauja, o 31,5 proc. apklaustųjų pasirinko atsakymą „Ne“ (nesavanoriauju), bet ir 

neišreiškė intencijos įsijungti į savanorystės veiklas.  

 

 

9 pav. Dalyvavimas savanorystės veiklose 
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Taigi, tik trečdalis iš visų apklausoje dalyvavusių respondentų save identifikuoja kaip savanorius, 

o daugiau nei pusė, t.y. 65,5 proc. respondentų, nesavanoriauja, bet tik pusė iš jų kartais apie tai pamąsto. 

Apžvelgus šiuos rezultatus, galima daryti prielaidą, kad jaunimas stokoja žinių apie savanoriškos veiklos 

galimybes ir vertę. Todėl būtina ieškoti būdų, kaip jaunus žmones informuoti apie šias galimybes bei 

juos nukreipti naudingos visuomeninės veiklos link.  

Apklausoje respondentų buvo prašoma detalizuoti, kiek laiko skiria savo savanorystei. Net 50,6 

proc. respondentų pažymėjo, kad jie išvis neskiria laiko savanoriškai veiklai. Nemaža dalis (16,1 proc.) 

apklausos dalyvių savanoriškai veiklai skiria mažiau nei valandą per mėnesį, o 13,6 proc. respondentų 

pažymi, kad savanoriškoje veikloje dalyvauja iki 4 val. per mėnesį. Šie rodikliai leidžia daryti prielaidą, 

kad intensyvesnį įsitraukimą į savanorišką veiklą trukdo kelios priežastys. Tai gali būti per menkos 

žinios apie organizacijų, kuriose galima savanoriauti, veiklą. Neatmestina prielaida, kad jaunimas vengia 

prisiimti didesnę atsakomybę ir dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, stokoja laiko planavimo ir 

valdymo, įsipareigojimų laikymosi įgūdžių. Dar viena priežastimi galima būtų įvardinti ir savanoriškos 

veiklos vertės nejautimą, ko pasekoje, ir vengiama į ją įsitraukti aktyviau.  

Toliau galima daryti prielaidą, kad likusi dalis respondentų yra aktyvesni visuomeninės veiklos 

dalyviai, nes net 11,1 proc. apklaustųjų teigia savanoriškai veiklai skiriantys 1– 4 valandas per savaitę, 

5 proc. –  5– 9 valandoms per savaitę ir tik 3,6 proc. –  10 ir daugiau valandų per savaitę. Todėl vienu iš 

prioritetų galima būtų formuluoti įsitraukimo į visuomeninę, savanorišką veiklą skatinimą jaunų žmonių 

tarpe bei vystyti savanorystės tradiciją Klaipėdos mieste.  

Apklausos pagalba taip pat buvo siekiama identifikuoti, kaip respondentai suvokia dalyvavimo 

savanoriškoje veikloje vertes. Rezultatai atsispindi 10 pav.  
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10 pav. Savanoriškos veiklos vertės suvokimas 

 

Respondentai teigia, kad didžiausią vertę savanorystė suteikia šiose srityse:  

 savanorystė –  labai gerbtina veikla, kuri duoda daug naudos visuomenei (taip mano 79,6 proc. 

respondentų, pasirinkę atsakymus „visiškai sutinku“ ir „sutinku“); 

 savanoriavimas suteikia galimybę tobulinti jau turimus asmeninius įgūdžius ir profesines 

kompetencijas (taip galvoja 79,4 proc. respondentų); 

 savanorystė turėtų tapti įprastine veikla, kuri užtikrintų kiekvieno asmens indėlį į 

bendruomenės gerovę (su tuo sutiko 66,3 proc. respondentų).  

 

Net 70,6 proc. respondentų, pasirinkusių atsakymus „nesutinku“ ir „visiškai nesutinku“ suvokia, 

kad savanoriška veikla nėra tuščias laiko švaistymas, 47,8 proc. respondentų tiki, kad savanoriška veikla 

yra reikalinga ir už visas tokias paslaugas neturi mokėti valstybė.  

Taigi, pastebima, tendencija, kad respondentai mato ir identifikuoja konkrečias vertes tiek 

visuomenei, tiek asmeniui, kuris savanoriauja, bet patys aktyviai neįsitraukia į savanoriškos veiklos 

įgyvendinimą, neskiria pakankamai laiko savanorystei. Dėl šių priežasčių būtų aktualu identifikuoti 

aiškias jaunimo neįsitraukimo į savanorišką veiklą priežastis.  

Toliau apžvelgsime veiksnius, didinančius įsitraukimą į savanorišką veiklą, bei priežastis, dėl 

kurių jaunimas vengia prisiimti savanorio statusą.  

Itin daug t.y. 83,7 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų, pasirinkusių atsakymus „visiškai 

sutinku“ ir „sutinku“), teigia, kad labiausiai juos motyvuoja savanoriauti noras padėti kitiems. Taip pat 
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prie labiausiai motyvuojančių veiksnių respondentai išskyrė norą įgyti darbinės patirties (taip galvoja 

70,9 proc. respondentų). Smalsumą ir norą pamėginti kažko naujo kaip motyvuojantį veiksnį išskyrė 

74,2 proc. respondentų; o 72,3 proc. apklausos dalyvių mano, kad savanorystė padeda stiprinti savo 

bendradarbiavimo įgūdžius.  

 

 

11 pav. Veiksniai, skatinantys dalyvauti savanoriškoje veikloje 
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Kaip mažiausiai motyvuojančius veiksnius respondentai apibrėžė šiuos: kaimynų ir 

bendruomenės paskatinimas (taip mano 51,3 proc. respondentų, pasirinkusių atsakymus „nesutinku“ ir 

„visiškai nesutinku“); darbdavio ar ugdymo įstaigos skatinimas (38,8 proc.), draugų ir bendraminčių 

skatinimas (32,6 proc.), šeimos skatinimas (36,3 proc.), kitų žmonių ir organizacijų prašymai (44,5 

proc.), skelbimai, reklama (44,4 proc.), šeimos narių, draugų savanoriavimo pavyzdys (36,7 proc.). Taip 

pat pažymėtina, kad jaunimo neskatina užsiimti savanoriška veikla ir nežinojimas, ką šiuo metu veikti. 

Taip mano 38,6 proc. respondentų. Tad šias poveikio priemones, dažnai identifikuojamas kaip 

skatinančias įsijungti į savanoriškas veiklas, būtų galima įvardinti neefektyviomis.  

Apibendrinant šiuos rodiklius, galima daryti išvadą, kad jaunus žmones įsitraukti į savanorišką 

veiklą skatina aukštesnis emocinis intelektas nei noras įgyti ir/ar tobulinti savo asmeninius ir profesinius 

gebėjimus, o išorinės aplinkos skatinimas ir palaikymas bei savanoriškos veiklos viešinimas jauniems 

žmonėms neturi poveikio.  

Žemiau aptarsime priežastis, kurias tikslinė grupė, jauni žmonės įvardija, kaip lemiančias 

sprendimą nedalyvauti savanoriškoje veikloje.  

Remiantis apklausos duomenimis, galima išskirti šias pagrindines priežastis: 

 bendraminčių trūkumas (taip mano 60,4 proc. respondentų, pasirinkusių atsakymus „visiškai 

sutinku“ ir „sutinku“); 

 žinių trūkumas apie savanorystę arba veiklas, kur galima dalyvauti (tai identifikavo 61 proc. 

respondentų); 

 laiko trūkumas (taip galvoja 55,5 proc. respondentų); 

 nežinojimas, kur galima kreiptis, jei nori savanoriauti (tai patvirtino 51,3 proc respondentų). 
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12 pav. Veiksniai, trukdantys jungtis į savanorišką veiklą 

 

Svarbu paminėti, kad didelė dalis respondentų tokias priežastis kaip „Nemanau, kad galiu būti 

kuo nors naudingas/a“ (42,9 proc. respondentų, pasirinkusių atsakymus „visiškai nesutinku“ ir 

„nesutinku“), sveikatos problemos (57,8 proc.), noro neturėjimas (47,6 proc.), netikėjimas savanorystės 

nauda (67,3 proc.) ir sričių, kuriose galima savanoriauti, nepatrauklumas (45,6 proc.) laiko 

nereikšmingomis ir nedarančiomis įtakos jų sprendimams dėl dalyvavimo savanoriškoje veikloje.  

Taigi, pastebima, kad nors ir skelbimai, kitų organizacijų raginimas nėra labiausiai 

motyvuojantys veiksniai įsitraukti į savanorišką veiklą, bet informacijos trūkumas apie savanorystės 

galimybes tampa aiškiu trikdžiu norintiems savanoriauti, bet to dar nedarantiems. Pastebima tendencija, 

kad jau savanoriaujantiems jaunimo atstovams labiausiai motyvuojančiu veiksniu tampa noras daryti 

gera, prisidėti prie gerovės kūrimo, o kol kas abejojantiems –  informacijos apie savanorystės galimybes 

prieinamumas, bei kitų paskatinimas.  
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Respondentų taip pat buvo teiraujamasi, ar jie sutiktų dalyvauti savanoriškoje veikloje, jei jiems 

būtų pasiūlyta. Atsižvelgiant į aukščiau aptartus apklausos rezultatus, šio klausimo rezultatai gali 

pasirodyti prieštaringi.  

Anksčiau buvo identifikuota, kad jaunimo neskatina įsitraukti į savanorišką veiklą kitų žmonių 

(draugų, bendraminčių, tėvų) ir organizacijų kvietimai. Tačiau šiame klausime atsiskleidžia kiek kiti 

rezultatai. 26,3 proc. respondentų teigia, kad sutiktų prisijungti prie savanoriškos veiklos po kvietimo, 

38,5 proc. apklausos dalyvių apsispręsdami atsižvelgtų į aplinkybes, o 25 proc. teigia, kad jų sprendimas 

priklausytų nuo savanorystės pasiūlymo. Svarbu paminėti, kad tik 10 proc. turi tvirtą apsisprendimą, kad 

kvietimas dalyvauti savanoriškoje veikloje jiems nepadarytų jokios įtakos ir nepaskatingų prisijungti 

prie visuomeninės veiklos.  

Šie rezultatai suponuoja nuomonę, kad jauni žmonės, rinkdamiesi veiklas bei planuodami savo 

užimtumą, renkasi atsakingai bei racionaliai. Todėl ieškant jaunimo įtraukties didinimo būdų yra labai 

svarbu identifikuoti ir iškomunikuoti aiškius vertės pasiūlymus, kurti savanorystės gerosios patirties 

tradicijas, skatinti savanorių pripažinimą visuomenėje.  

13-ame paveiksle pateiktos galimos savanoriškos veiklos sritys, o apklausos dalyviai 

patraukliausiomis įvardino šias: 

 gyvūnų globa (taip mano 68,9 proc. respondentų, pasirinkusių atsakymus „visiškai sutinku“ 

ir „sutinku“); 

 pagalba jaunimui, vaikams (taip galvoja 64 proc. respondentų); 

 pagalba senyvo amžiaus žmonėms (taip išskyrė 52,8 proc. respondentų); 

 pagalba organizuojant vietos bendruomenių veiklą (taip identifikavo 51,3 proc. respondentų). 
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13 pav. Savanoriškos veiklos sritys 

 

Mažiausiai patrauklios savanoriškos veiklos sritys, apklausos dalyvių nuomone, pasirodė šios: 

 suaugusiųjų švietimas, mokymas (25,6 proc. respondentų pasirinko atsakymus „nesutinku“ ir 

„visiškai nesutinku“); 

 pagalba organizuojant politinių partijų veiklą (34,9 proc.); 

 pagalba neįgaliesiems, slauga (taip mano 25,2 proc. respondentų);  

 aplinkos tvarkymas (27,7 proc.); 

 pagalba organizuojant sporto renginius (23,4 proc.). 

 

Apibendrinant galima teigti, kad sritys, kurias jauni žmonės įvardino kaip mažiau patrauklias, 

yra nišinės (sporto renginiai), keliantys neigiamas emocijas (pagalba neįgaliesiems, slauga) ar sąsajos 

su neigiama patirtimi (aplinkos tvarkymas, suaugusiųjų švietimas, mokymas, politinių partijų veikla ir 

prestižas).  

Vykdant apklausą, jaunų žmonių buvo teiraujamasi, kokiais būdais juos pasiekia informacija 

apie savanoriškos veiklos galimybes. Šio klausimo rezultatai pateikiami 14-ame paveiksle.  
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14 pav. Informacijos šaltiniai apie savanoriškos veiklos galimybes 

 

Pirminiu informacijos šaltiniu, suteikiančiu pradinės informacijos apie savanorystę, apklausos 

dalyviams yra internetas. Jie internete ieško bendros informacijos apie organizacijas, kurios priima 

savanorius (taip galvoja net 49,9 proc. respondentų). 46,3 proc. respondentų nurodė, kad apie 

savanorystės galimybes sužino iš šeimos narių, draugų; 34,2 proc. respondentų teigė, kad su 

savanorystės veiklomis susipažįsta savo darbovietėse arba ugdymo įstaigose. Mažiausiai respondentai 

naudojasi jaunimo reikalų departamento puslapyje esančia informacija. Šį atsakymą pasirinko tik 8,2 

proc. respondentų. 
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15 pav. NVO aktyvumo ir indėlio į miesto gerovę vertinimas 

 

Pasiteiravus apklausoje dalyvavusių respondentų, kaip jie vertina nevyriausybinių organizacijų 

aktyvumą ir indėlį į miesto gerovės kūrimą, pusė respondentų, 50,3 proc., įvertino patenkinamai, 26,5 

proc. respondentų įvertino gerai, 10,2 proc. blogai, 7,2 proc. –  labai gerai, 5,9 proc. –  labai blogai. 

Taigi, pastebima, kad Klaipėdos jaunimas pastebi nevyriausybinių organizacijų indėlį ir kuriamą vertę 

miesto vystymuisi, tačiau būtina kurti savanoriškos veiklos tradicijas, kurios skatintų ir jungtų jaunimą 

bendriems tikslams.  

Skiriant didesnį dėmesį informacijos sklaidai apie savanoriškos veiklos galimybes, daugiau 

kalbant apie tai bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, darbovietėse, jaunimo 

organizacijos galima tikėtis savanorių skaičiaus augimo Klaipėdos mieste. Klaipėdos jaunimas nori būti 

reikalingu, kurti visuomeninę gerovę, bet jam reikia kvietimo ir padrąsinimo, patrauklių komunikacijos 

formų ir būdų. Taip pat viena iš priemonių, galinčių prisidėti prie savanorystės tradicijų skatinimo, yra 

mokyklų ir pedagogų aktyvesnis įsitraukimas vykdant visuomeninės veiklos naudingumo sklaidą.  
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2.4. MIESTO INFRASTRUKTŪRA 

 

Miesto infrastruktūra, fizinių (uždarų ir atvirų) erdvių atvėrimas ir prieinamumas neabejotinai 

turi įtakos jaunų žmonių aktyvumui, pasitenkinimui miesto aplinka, laisvės ir kūrybos troškimui. Todėl 

vykdant apklausą, buvo siekiama nustatyti jaunimo pasitenkinimo lygį Klaipėdos miesto infrastruktūra 

ir laisvalaikio formų patrauklumu bei prieinamumu. Apklausoje dalyvavę respondentai atstovauja tris 

pagrindinius Klaipėdos rajonus: šiaurinį, pietinį ir centrinį. Taip pat tarp respondentų yra Klaipėdos 

rajono gyventojų, kurie nuolat lankosi (mokosi, dirba) Klaipėdos mieste, bei kituose rajonuose 

gyvenančių asmenų. Galima daryti prielaidą, jog apklausoje dalyvavę asmenys iš kitų rajonų gali būti 

Klaipėda City Alumni, kuriems rūpi miesto ateitis.  

Aptariant Klaipėdos gyvenamųjų rajonų saugumą, galima teigti, kad didžioji dauguma 

respondentų jaučiasi saugiai savo gyvenamaje rajone. Atsakymą „Labai saugiai“ pasirinko 23,1 proc. 

respondentų, „pakankamai saugiai“ –  59,7 proc. Labai nesaugiai savo gyvenamajame rajone jaučiasi tik 

3,6 proc. respondentų (16 pav.). 

 

 

16 pav. Saugumo vertinimas gyvenamajame rajone 

 

Šia apklausa taip pat buvo siekiama įvertinti respondentų pasitenkinimą Klaipėdos miesto 

infrastruktūra ir jos objektais. Rezultatai pateikiami 17 paveiksle.  
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17 pav. Pasitenkinimas Klaipėdos miesto infrastruktūra ir jos objektais 

 

Į klausimą dėl pasitenkinimo Klaipėdos miesto infrastruktūra ir jos objektais, apklausoje 

dalyvavę respondentai atsakė vieningai. Daugiau kaip pusė respondentų Klaipėdos miesto infrastruktūrą 

ir jos objektus vertina vidutiniškai patenkinamai ir patenkinamai. Labiausiai respondentai patenkinti 

kultūros infrastruktūra (10,6 proc.), viešuoju transportu (12,3 proc.) ir sporto infrastruktūra (11,1 proc.). 

Visiškai nepatenkinti ir nepatenkinti respondentai yra gatvių ir pastatų būkle savo gyvenamajame rajone 

(33,3 proc.), švietimo infrastruktūra (23,3 proc.), viešosiomis erdvėmis (22,5 proc.), sveikatos priežiūros 

paslaugomis (21,3 proc.).  

Siekiant identifikuoti lankomiausias jaunimo laisvalaikio leidimo vietas/objektus Klaipėdos 

mieste, apklausos respondentai buvo pakviesti pažymėti 3 populiariausias laisvalaikio leidimo vietas. 

Rezultatai pateikiami 18-ame paveiksle.  
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18 pav. Laisvalaikio leidimo vietos Klaipėdos mieste 

 

Apibendrinus gautus apklausos rezultatus, lankomiausiomis laisvalaikio leidimo vietomis 

Klaipėdos mieste galima įvardinti šias: 

 senamiestis ir senoji miesto dalis. Ten laisvalaikį leidžia 69,2 proc. respondentų; 

 centrinė miesto dalis. Joje laisvalaikį leidžia 47,6 proc. respondentų; 

 šiaurinėje miesto dalyje (Melnragėje ir Giruliuose) laisvalaikį leidžiantys pažymėjo 41,3 proc. 

apklausos dalyvių; 

 už miesto ribų laisvą laiką leidžia 37,6 proc. respondentų.  

Mažiau populiarios laisvalaikio leidimo vietos tarp respondentų buvo šiaurinė miesto dalis (nuo 

geležinkelio iki Tauralaukio). Taip mano 16,5 proc. respondentų. Pietinėje miesto dalyje (tiek nuo 

Baltijos pr. iki Statybininkų pr., tiek nuo Statybininkų pr. iki Jūrininkų pr.) laisvalaikį leidžia po 24,9 

proc. respondentų.  

Taigi, pastebima, kad respondentai laisvalaikio leidimui labiau renkasi centrinę miesto dalį bei 

senamiestį. Deja, šiaurinė ir pietinė miesto dalys jaunimo tarpe nėra patrauklios. Todėl būtina atkreipti 

dėmesį į šių Klaipėdos miesto vietų atnaujinimą tiek infrastruktūros, tiek kultūros aspektu. Siekiant kurti 
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patrauklų miestą jaunimui, būtina įveiklinti miesto periferines zonas, jungiant jaunimą ir organizacijas, 

kuriant ir atveriant bendruomenes.  

Apklausa siekėme identifikuoti ir kokios laisvalaikio veiklos, pramogos gyvenamojoje vietoje 

yra prieinamos bei kaip jas vertina apklausos dalyviai. Rezultatai pateikiami 19-ame paveiksle.  

 

 

19 pav. Laisvalaikio veiklų, pramogų praeinamumo Klaipėdos mieste vertinimas 

 

Pasiteiravus respondentų apie laisvalaikio veiklų, pramogų ir gyvenamosios vietos prieinamumą 

Klaipėdos mieste, buvo identifikuota, kad daugiau nei pusė (56,5 proc.) apklausos dalyvių apskritai yra 

patenkinti, kad gyvena Klaipėdoje. Taip pat galima išskirti pasitenkinimą miesto infrastruktūra (40,1 

proc.) ir viešojo transporto sistema (52,2 proc.) kaip sritis, kurios tenkina ir labai tenkina apklausos 

dalyvius.  

Analizuojant 19 paveiksle pateiktus duomenis, būtina aptarti ir jaunimo identifikuotas Klaipėdos 

miesto silpnybes laisvalaikio veiklų, pramogų ir gyvenamosios vietos prieinamumo srityse.  
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Net 37,4 proc. respondentų mano, kad Klaipėdoje pramogų/veiklų jaunimui spektras nėra įvairus. 

36 proc. apklausos dalyvių nesutinka, kad laisvalaikio veiklų pasiūla Klaipėdos mieste jaunimui yra 

pakankama. 30,6 proc. respondentų teigia, kad Klaipėdoje nėra lengva rasti gyvenamąjį būstą nuomai 

už prieinamą kainą. Taip pat apklausos dalyviai teigia, kad Klaipėdoje siūlomos laisvalaikio/ pramogų 

veiklos nėra prieinamos jauniems žmonėms (29 proc.), o siūlomos pramogos/veiklos nėra kokybiškos 

(26,3 proc.).  

Apibendrinant galima teigti, kad respondentai apskritai yra patenkinti Klaipėda kaip gyvenamąja 

vieta, jos infrastruktūra, tačiau pastebimas labai aiškus poreikis laisvalaikio ir pramogų veiklų įvairovės 

kūrimui, kokybės kėlimui ir didesniam jos prieinamumo jaunimui užtikrinimui.  

Siekiant identifikuoti, kokiose vietose konkrečiai jaunimas lankosi, apklausos dalyvių buvo 

teiraujamasi, ar jie žino apie Klaipėdoje veikiančias konkrečias laisvalaikio leidimo vietas. Rezultatai 

pateikiami 20-ame paveiksle.  

 

 

20 pav. Laisvalaikio leidimas laisvalaikio leidimo erdvėse 
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Apklausoje dalyvavę respondentai pažymėjo, kuriose erdvėse lankosi, kuriose ne. 15 proc. 

respondentų pažymėjo, kad lankosi Klaipėdos Skate parke (Sąjūdžio parkas), 8,8 proc. respondentų 

lankosi Klaipėdos riedlenčių parke (Poilsio parkas). Net 52,1 proc. respondentų nežino, kad Klaipėdoje 

veikia Asmenybės ugdymo kultūros centras (Auk centras), 35,4 proc. respondentų nieko negirdėjo ir 

apie Atviras jaunimo erdves (I. Simonaitytės g. 24).  

Remiantis tyrimo duomenimis, pastebima aiški problema –  jaunimo erdvių netinkamas 

viešinimas. Tyrime dalyvavę respondentai nežino apie naujai įkurtas jaunimo laisvalaikio užimtumo 

erdves, objektus. Šių objektų tikslas –  jungti jaunimą, skatinti aktyvias visuomenines, sporto, kultūrines 

veiklas, todėl būtina jas tinkamai įveiklinti. Taip pat galima daryti prielaidą, kad šios erdvės yra labai 

nišinės ir jose renkasi tam tikroms bendruomenėms arba socialinėms grupėms priklausantys jauni 

asmenys. 

 

 

21 pav. Veiklų poreikis Klaipėdos mieste 

 

Daugiau nei pusė respondentų, 54,2 proc., teigia, kad Klaipėdoje yra poreikis orientuotis į 

laisvalaikio užimtumo galimybių plėtrą ne sezono metu. 23,8 proc. teigia, kad Klaipėdoje trūksta darbo, 

o 14,8 proc. respondentų išskyrė kultūrinių veiklų trūkumą bei 6,8 proc. respondentų norėtų daugiau 

visuomeninių iniciatyvų.  

Siekiant didinti jaunimo įtrauktį, yra būtina keisti požiūrį į tradicinių laisvalaikio veiklų 

organizavimą, ieškant naujų galimybių praplėsti laisvalaikio užimtumo lauką naujos kartos jaunimo 
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užimtumo veiklomis. Taip pat būtina užtikrinti įsidarbinimo galimybes, kad jauni žmonės galėtų kurti 

verslus, tapti ambicingais darbo rinkos dalyviais, atskleisti savo profesinius talentus. Klaipėdos miestas 

turi tapti atviras kultūros puoselėjimui, padedant jauniems meno ir kūrybos talentams skleistis. Siekiant 

mieste skatinti jaunimo sąmoningumą ir savanorystę, būtina skirti didesnį dėmesį visuomeninių renginių 

organizavimui ir jaunimo įtraukimui į juos.  

Toliau apklausos dalyvių buvo teiraujamasi, kokį jie vaidmenį norėtų atlikti kuriant miesto 

jaunimo bendruomenę.  

 

 

22 pav. Vaidmens identifikavimas kuriant miesto jaunimo bendruomenę 

 

Daugiau kaip pusė, 60,5 respondentų, identifikavo savo norą aktyviai dalyvauti Klaipėdos miesto 

gyvenime: 

 29,2 proc. respondentų nori savanoriauti; 

 18,6 proc. respondentų siekia organizuoti renginius; 

 12,7 proc. respondentų prisijungtų prie miesto organizacijų veiklos.  

 

Kiti 39,5 proc. respondentų norėtų išlikti tik stebėtojais/dalyviais (24,7 proc.) arba nenori 

prisiimti atsakomybės (14,8 proc.).  
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Apibendrinant galima teigti, kad apklausoje dalyvavę asmenys noriai jungtųsi prie visuomeninių, 

kultūrinių, laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimo, tik tam reikia aiškios miesto komunikacijos, 

jaunimo kvietimo ir jaunimo miesto vizijos.  

 

2.5. VISUOMENĖS SĄMONINGUMAS IR ATVIRUMAS 

 

Siekiant identifikuoti visuomenės sąmoningumo ir atvirumo lygį, apklausoje respondentų buvo 

pasiteirauta apie Klaipėdos mieste vyraujančias patyčias ir diskriminacijos problemas.  

 

5 lentelė. Patyčių valdymas Klaipėdos mieste 

 
Labai 

dažnai 
Dažnai Kartais Labai retai Niekada 

Kaip manote ar jaunimas patiria 

patyčias dėl priklausymo LGBT 

bendruomenei 

37,7 proc. 27,0 proc. 21,3 proc. 4,3 proc. 5,4 proc. 

Ar tau asmeniškai teko patirti patyčias 

dėl tariamo priklausymo LGBT 

bendruomenei 

5,2 proc. 5,2 proc. 12,2 proc. 5,9 proc. 67,4 proc. 

Ar tau pačiam teko tyčiotis iš kitų 

asmenų dėl jų tariamo ar realaus 

priklausymo LGBT bendruomenei 

5,2 proc. 3,2 proc. 8,4 proc. 7,5 proc. 71,4 proc. 

 

Išanalizavus apklausos rezultatus, identifikuota, kad daugiau kaip 64,7 proc. apklausoje 

dalyvavusių respondentų labai dažnai ir dažnai mato, kaip jaunimas patiria patyčias dėl priklausymo 

LGBT (inicialai, kuriais apibūdinamos lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs žmonės). 

bendruomenei; 21,3 proc. respondentų kartais mato patyčių apraiškas jaunimo tarpe LGBT tema; ir tik 

9,7 proc. visų respondentų pastebi patyčias labai retai arba niekada.  

Net 67,4 proc. respondentų teigia, kad niekada neteko pačiam asmeniškai patirti patyčių dėl 

priklausymo LGBT bendruomenei; 12,2 proc. respondentų su šia problema susiduria kartais; 5,9 proc. 

–  labai retai; daugiau kaip 10,4 proc. tenka patirti patyčias labai dažnai/dažnai dėl priklausymo LGBT 

bendruomenei.  

71,4 proc. apklausos dalyvių tikina niekada nesityčioję iš kitų asmenų dėl jų tariamo ar realaus 

priklausymo LGBT bendruomenei; 15,9 proc. prisipažino labai retai/kartais besityčiojantys iš šių 
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asmenų; 8,4 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų teigė labai dažnai ir dažnai besityčiojantys iš kitų 

asmenų, kurie priklauso (galimai) LGBT bendruomenei.  

Išanalizavus šiuos duomenis, pastebėta tendencija, kad jaunimo patyčios dėl priklausymo LGBT 

bendruomenei yra aiški problema Klaipėdos jaunimo tarpe. Tai patvirtina 64,7 proc. visų respondentų, 

todėl formuojant jaunimo politikos gaires, būtina atsižvelgti į šių problemų sprendimą ir lygių jaunimo 

teisių įgyvendinimą.  

Kadangi didžiąją dalį tyrimo imties sudaro Klaipėdos mieste gyvenantys mokiniai, t.y. net 79,2 

proc. visų respondentų, buvo jų pasiteirauta apie patyčių egzistavimą seksualinės orientacijos ir/ar lyties 

pagrindu mokyklose. 37,3 proc. mokinių teigė, jog teko girdėti, kad kiti mokiniai tyčiojasi iš mokinių 

dėl tariamo priklausymo LGBT bendruomenei; 26,9 proc. apklausos dalyvių kartais pastebi mokyklose 

mokinių patyčias dėl seksualinės orientacijos ir 45,6 proc. mokinių labai retai arba niekada nėra girdėję 

apie seksualines patyčias savo mokyklose.  

Mokinių paklausus, kaip dažnai mokytojai patys inicijuoja patyčias seksualinės orientacijos ir/ar 

lyties pagrindu, 55,5 proc. visų apklausoje dalyvavusių mokinių teigimu, mokytojai niekada patys 

neinicijuoja patyčių susijusių su seksualine orientacija, o 41,1 proc. mokinių pripažino, kad labai retai 

arba kartais mokytojai patys inicijuoja tarp mokinių vykstančias patyčias seksualinės orientacijos 

pagrindu ir net 12,8 proc. mokinių teigė, kad mokytojai mokyklose patys tampa seksualinių patyčių 

iniciatoriais.  

 

 

23 pav. Mokytojų reakcijos į patyčias dėl seksualinės orientacijos 
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Remiantis apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, 37,2 proc. mokinių teigė, kad jų 

aplinkoje patyčių nėra; 46 proc. mokinių įvardijo, kad mokytojai ignoruoja patyčias; 26,8 proc. mokinių 

teigė, kad mokytojai sudraudžia patyčių iniciatorių; 23,1 proc. mokinių identifikavo, kad mokytojai 

viešai apgina patyčias patiriantį moksleivį/ę; ir tik 7,9 proc. mokinių patvirtino, kad mokytojai kreipiasi 

į atitinkamas piliečių teises ginančias institucijas, kai susiduria su seksualinės orientacijos patyčių 

apraiškomis mokyklose.  

Papildomai apklausoje dalyvavę mokiniai nurodė, kad mokyklose stebint vykstančias 

seksualinės orientacijos ir/ar lyties pagrindu vykstančias patyčias, mokytojai tampa pasyvūs ir nesiima 

jokių veiksmų. Dėl tokių mokytojų veiksmų dažniausiai kenčia asmuo, iš kurio yra tyčiojamasi, dažnai 

mokytojai tokio mokinio gynybinį elgesį, atsaką į tyčiojimąsi vadina perdėtu agresyvumu. Taip pat 

mokiniai nurodė, kad pasitaiko atvejų, kai mokytojai prisijungia prie vykstančių patyčių. Bet, pasak 

apklausoje dalyvavusių mokinių, dažniausiai mokytojai individualiai bando spręsti susidariusias patyčių 

problemas, „tyliai“ išsiaiškinti mažame situacijos dalyvių rate.  

Pažymėtina, kad apklausoje dalyvavusių mokinių nuomone, pakankamai didelis skaičius 

mokytojų tiesiog ignoruoja mokyklos aplinkoje vykstančias patyčias(46 proc.). Tik labai mažas skaičius 

mokytojų kreipiasi į žmogaus teises ginančias institucijas (7,9 proc.), todėl siūloma atkreipti dėmesį į 

prevencinę veiklą, skatinant mokyklų bendruomenių patyčių situacijų sprendimų valdymą, informuojant 

tiek mokinius, tiek pedagogus, kaip reikia reaguoti į vykstančias patyčių veikas, organizuojant 

kvalifikacijos kėlimo renginius pedagogams, kaip valdyti patyčių procesą mokyklose. 
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24 pav. Asmenys, patiriantys patyčias dėl lytinės orientacijos 

 

Apklausoje dalyvavę respondentai identifikavo, kokie asmenys dažniausiai ir rečiausiai patiria 

patyčias dėl lytinės orientacijos. Dažniausiai patyčias dėl lytinės orientacijos patiria, pasak apklausos 

dalyvių, šie asmenys:  

 „mergaitiškai“ besielgiantys vaikinai. Taip galvoja 70,2 proc. respondentų; 

 merginos ir vaikinai, kurie/kurios neslepia, kad priklauso LGBT bendruomenei. Šią nuomonę 

išreiškė 57 proc. respondentų; 

 merginos ir vaikinai, kurie, kaip manoma, priklauso LGBT bendruomenei. Taip mano 56,9 

proc. respondentų; 

 „berniukiškai besielgiančios merginos. Šia nuomone vadovaujasi 39,4 proc. respondentų. 

 

Rečiausiai arba išvis nepatiria patyčių dėl lytinės orientacijos, pasak apklausos dalyvių, yra šioms 

grupėms priskiriami asmenys: 

 vaikinai, nesidomintys sportu (taip identifikavo 68,1 proc. respondentų); 

 merginos ir vaikinai, kurie/kurios turi homoseksualių ar biseksualių pažįstamų (taip galvoja 

53,3 proc. respondentų); 
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 visuomenės atstovai, kurie kalba ir diskutuoja LGBT temomis (taip mano 46,2 proc. 

respondentų).  

 

 

25 pav. Visuomenės elgesys dėl požiūrio į lytinę orientaciją 

 

Pasiteiravus apklausos dalyvių, su kokiu visuomenės elgesiu dažniausiai susiduriama dėl lytinės 

orientacijos ir/ar elgesio manierų, buvo išskirtos pagrindinės žeminančio elgesio apraiškos: 

 apkalbos. Taip mano 56,9 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų; 

 pašaipos. Su tuo sutiko 55,6 proc. apklausos dalyvių; 

 pravardžiavimas. Taip mano 52,4 proc. apklausoje dalyvavę respondentai; 

 erzinimas. Šios nuomonės laikosi 46,9 proc. apklausoje dalyvavę asmenys.  

 

Rečiausiai pasireiškiantis arba išvis nepasireiškiantis visuomenės elgesys dėl lytinės orientacijos 

yra atimami daiktai (nepasisakė nei vienas apklausoje dalyvavęs respondentas), mušimas (17,7 proc.), 

stumdymas (19,5 proc.).  

Apibendrinant apklausos metu gautus duomenis, pastebima, kad jaunimo tarpe yra gajus 

psichologinis smurtas, kuomet imamasi žodinių taktikų, siekiant pažeminti ir pasityčioti iš asmens dėl 

lytinės orientacijos ir/ar manierų. Viena vertus, džiugu, kad mokyklose nėra tiek daug fizinio smurto 
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apraiškų, tačiau kita vertus būtina atkreipti dėmesį, kad vykstantis psichologinis smurtas mokyklos 

aplinkoje yra sunkiau pastebimas. Kai yra smurtaujama psichologiškai, yra tarsi žaidžiama su kito 

žmogaus mintimis, jausmais, savijauta. Tokiame santykyje yra prarandama lygybė tarp dviejų ar daugiau 

žmonių, nes vienas tampa tarsi stipresnis, kontroliuojantis ir valdingesnis, o kitas paklusnesnis ir 

nukentėjęs. Toleruojant psichologinį smurtą artimoje aplinkoje, apsimetant, kad ši problema 

neegzistuoja, yra suteikiamos teisės stipriesiems žaisti galios žaidimus bei demonstruoti nepagarbą 

žmogiškumui.  

Atsižvelgiant į aptartus rezultatus, svarbu akcentuoti, kad patyčios yra opi problema ne tik 

bendraamžių tarpe. Pažymėtina, kad neretai į patyčias sąmoningai ar nesąmoningai įsitraukia ir tie 

asmenys, kurie turi atlikti paramos funkciją.  

Apklausoje buvo siekiama išsiaiškinti respondentų nuomonę apie patyčių dėl seksualinės 

orientacijos ir/ar lyties tapatybės mažinimo priemonių prieinamumą. Rezultatai pateikiami 26– ame 

paveiksle.  

 

 

26 pav. Galimos patyčių dėl seksualinės orientacijos mažinimo priemonės 

 

Pažymėtina, kad 63 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, kovojant su esama 

patyčių problema seksualinės orientacijos srityje, būtina įvesti švietimo pamokas, per kurias būtų 

kalbama seksualinės orientacijos/tapatybės tema. 53,1 proc. respondentų teigė, kad tėvai turėtų kalbėti 
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apie įvairių formų patyčias, taip pat ir apie homofobines. 52,2 proc. respondentų teigė, kad mokytojai 

mokyklose turi atviriau kalbėti sekso, seksualumo ir panašiomis temomis. Daugiau kaip pusę 

respondentų, 50,3 proc. įvardino, kad kovojant su seksualinės orientacijos patyčiomis padėtų užsiėmimų 

organizavimas, kuriuose būtų keliamas LGBT klausimas. Tik 13,4 proc. respondentų mano, kad neverta 

nieko daryti, kad tai pernelyg sudėtinga problema ir jos negalima išspręsti. Taigi, pastebima, kad 

apklausoje dalyvavę respondentai tiki, jog imantis aktyvių veiksmų galima mažinti visuomenėje 

vyraujančias seksualinės orientacijos patyčių problemas.  

Pastebima, kad Klaipėdos mieste egzistuoja patyčios ir diskriminacija ne tik dėl lytinės 

orientacijos. Paminėtina, kad apklausoje dalyvavę jauni žmonės toleruoja ir kitų rūšių diskriminaciją. 

Detalūs rezultatai pateikiami 27-ame paveiksle.  

 

 

27 pav. Asmenų grupės, su kuriomis būtų vengiama gyventi kaimynystėje, dirbti ar mokytis 

vienoje įstaigoje 

 

Remiantis apklausos respondentų nuomone, 49,6 proc. apklausos dalyvių vengtų (nepageidautų 

greta jų gyventi, kartu mokytis ar dirbti) iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų. 40,6 proc. respondentų 

netoleruotų romų tautybės žmonių. 34,3 proc. respondentų teigė, kad vengia asmenų su psichine negalia.  

Saugiausiai kaimynystėje, mokykloje ar darbo vietoje respondentai jaustųsi su juodaodžiais (tik 

11,1 proc. respondentų pažymėjo, jog vengtų šios socialinės grupės asmenų), žemesnės socialinės 

padėties asmenimis (11,6 proc.) bei kitos rasės (odos spalvos) asmenimis (12,7 proc.).  
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Darytina prielaida, kad jauni žmonės, dalyvavę apklausoje, vengtų gyventi kaimynystėje, 

mokytis bendroje mokymo įstaigoje ir/ar dirbti kartu su aukščiau aptartomis socialinėmis asmenų 

grupėmis dėl nesaugumo jausmo, visuomenėje įsitvirtinusių stereotipų. Ieškant sprendimų, kaip kurti 

saugumą, būtina apsvarstyti priemones, leidžiančias lengviau integruoti į visuomenę iš įkalinimo įstaigos 

grįžusius asmenis, šviesti jaunuomonę apie asmenų su psichine negalia ir romų tautybės asmenų 

tolerancijos temomis.  

 

 

28 pav. Patirtos diskriminacijos priežastys 12 mėnesių laikotarpyje 

 

Svarbu paminėti, kad ypač didelė dalis apklausoje dalyvavusių asmenų teigia 12 mėnesių 

laikotarpyje nepatyrę jokių diskriminacijos formų. Tai džiuginantis rezultatas, atsispindintis 28– ame 

paveiksle. Tačiau tiriant jaunimo galimybes ir įsitraukimą bei ieškant būdų ir priemonių, padedančių 

kurti bendruomeninius santykius, ypač svarbu aptarti, kad 13,7 proc. respondentų, pasirinkusių 

atsakymus „tikrai taip“ ir „taip“, 12 mėnesių laikotarpyje patyrė diskriminaciją dėl amžiaus, 9,8 proc. –  

lyties, 9,3 proc. –  žemesnės socialinės padėties, 8,8 proc. –  asmens (šeimos) finansinės padėties ir 8,9 

proc. –  seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės.  
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29 pav. Diskriminacijos formų paplitimas Klaipėdos jaunimo tarpe 

 

Apklausos dalyvių nuomone, labiausiai paplitusiomis diskriminacijos formomis galima įvardinti 

šias: 

 seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė (57,2 proc. respondentų pasirinko atsakymus „labai 

paplitusi“ ir „paplitusi“); 

 žemesnė socialinė padėtis (49,4 proc. respondentų); 

 negalia (48,7 proc. respondentų); 

 asmens (šeimos) finansinė padėtis (48,3 proc. respondentų); 

 tautybė (42 proc. respondentų).  

 

Remiantis apklausos rezultatais, mažiausiai paplitusi diskriminacijos formos yra: 

 dėl amžiaus (33,5 proc. respondentų pasirinko atsakymus „neegzistuoja“ arba „labai reta“); 

 aukštesnė socialinė padėtis (32,6 proc. respondentų);  

 gimtoji kalba (32 proc. respondentų); 

 lytis (26,3 proc. respondentų).  

 

Taigi, labiausiai paplitusi diskriminacijos forma Klaipėdos jaunimo tarpe yra seksualinė 

orientacija ir lytinė tapatybė, o mažiausiai paplitusi diskriminacijos forma yra dėl amžiaus. 
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30 pav. Informavimas apie diskriminacinį atvejį artimoje aplinkoje 

 

Pasiteiravus apklausos respondentų apie jų intenciją pranešti apie diskriminacinį atvejį artimoje 

aplinkoje, daugiau kaip pusė, t.y. 61,2 proc. iš visų apklausoje dalyvavusių asmenų, teigė, nežinantys, 

ar praneštų apie tokias situacijas atitinkamoms žmogaus teisių gynimo institucijoms. 28,4 proc. 

respondentų teigė, kad praneštų apie diskriminacines veikas artimoje aplinkoje, 10 proc. respondentų 

nepraneštų. Taigi, pastebima ydinga tendencija nekalbėti garsiai apie esamas diskriminacines veikas 

artimoje aplinkoje, nes jaunimas linkęs svarstyti pagal konkrečias situacijas, o ne intuityviai ginti 

pažeistas asmens teises.  



 
 

  

46 
 

 

31 pav. Priklausymas socialiai jautrioms grupėms 

 

Remiantis apklausos rezultatais, 47,4 proc. respondentų savęs nepriskiria nei vienai socialiai 

jautriai visuomenės grupei. 5,7 proc. respondentų nurodė priklausantys seksualinės mažumos grupei; 3,4 

proc. teigė, priklausantys žemesnio socialinio sluoksnio grupei, 2 proc. respondentų –  religinei 

mažumai, 1,4 proc. –  etninei (tautinei) mažumai bei 1,3 proc. žmonių su negalia grupei.  

Remiantis tyrimo duomenimis, 64,7 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų patvirtino, kad 

labai dažnai/dažnai mato, kaip jaunimas patiria patyčias dėl priklausymo LGBT bendruomenei. Beveik 

pusė respondentų įvardijo, kad pastebi mokykloje vykstančias diskriminacines veikas, bet patys nėra 

linkę pranešti apie tokių deviantinių veikų atsiradimą artimoje aplinkoje. Asmenys išėję iš įkalinimo 

įstaigų, romai ir psichinę negalią turintys asmenys Klaipėdos jaunimo tarpe yra labiausiai nelaukiamos 

socialinės asmenų grupės, kurių yra vengiama. Siekiant mažinti diskriminacines apraiškas, būtina 

daugiau ir garsiau kalbėti apie socialiai jautrias visuomenės grupes tiek mokyklose, tiek namuose, tiek 

ir plačiojoje visuomenėje.  
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2.6. EJS2021 ŽINOMUMAS 

 

Siekiant nustatyti EJS2021 žinomumo lygį jaunimo tarpe, respondentų buvo pasiteirauta apie 

dalyvavimą EJS2021 veiklose (32 pav.). 

 

 

32 pav. Jaunimo dalyvavimas EJS2021 veiklose 

 

Tik 17,2 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų patvirtino, kad teko dalyvauti EJS2021 

veiklose, o net 61,2 proc. respondentų pažymėjo, kad jie niekada nedalyvavo EJS2021 veiklose. 

Pastarasis rezultatas suponuoja nuomonę, kad jaunimas nepakankamai žino apie projektą „Klaipėda –  

Europos jaunimo sostinė 2021“ bei Klaipėdai suteiktą titulą. Tai kelia susirūpinimą, kad projektas, 

tiesiogiai orientuotas į jaunimo poreikių ir lūkesčių atliepimą, ir jo įgyvendinimo metu organizuojamos 

veiklos, nepasiekia tiesioginės tikslinės auditorijos.  

Šią prielaidą patvirtina 33-iame paveiksle pateikti apklausos rezultatai.  
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33 pav. Jaunimo žinojimas EJS2021 veiklomis 

 

Pažymėtina, kad net 64 proc. apklausos dalyvių, projekto tikslinės auditorijos nežino EJS2021 

planuojamų veiklų, tikslų, siekių, atsiveriančių galimybių. 23,8 proc. respondentų nėra užtikrinti, ar žino 

EJS2021 veiklos kryptis ir tik 12,2 proc. respondentų yra susipažinę su EJS2021 veiklos planais ir žino 

pagrindinius tikslus bei siekius.  

Taigi pastebimas projekto „Klaipėda –  Europos jaunimo sostinė 2021“ viešosios komunikacijos 

iššūkis –  skirti didesnį dėmesį Klaipėdos jaunimo informavimui apie planuojamas EJS2021 veiklas, 

tikslus, siekius ir galimybes bei tokiu būdu burti aktyvesnę jaunimo iniciatyvinę grupę, kuri pasitikėtų 

miestu, jame kurtų ir puoselėtų visuomeninę gerovę, turėtų galimybes vystytis kūrybinei laisvei. Taip 

pat svarbu paminėti, kad produktyvesnis tikslinės grupės informavimas, siekiant pritraukti jaunimą į 

veiklų organizavimą, leistų jiems ugdytis tokius gebėjimus kaip kūrybiškumas, atsakomybė, sprendimų 

priėmimas, sąmoningumas, kritinis mąstymas ir begalę kitų.  

Toliau analizuojant apklausos rezultatus, pažymėtina, kad jaunimas, bent kol kas nemato intereso 

prisidėti prie EJS2021 veiklų. Rezultatai pateikiami 34-ame paveiksle.  
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34 pav. Jaunimo ketinimas prisidėti prie EJS2021 veiklų 

 

Apklausoje pasiteiravus respondentų apie jų ketinimus/planus prisidėti prie EJS2021 veiklų 

įgyvendinimo, net 36,7 proc. respondentų patvirtino savo apsisprendimą neprisidėti prie EJS2021 

projekto veiklų. Didžiausia dalis, t.y. 39,2 proc. respondentų išreiškė savo neapsisprendimą dėl ketinimo 

prisidėti prie projekto veiklų įgyvendinimo, o 24,2 proc. respondentų patvirtino savo norą ir ketinimą 

prisidėti prie projekto veiklų įgyvendinimo. Pastebima tendencija, kad jaunimas nėra apsisprendęs dėl 

noro prisidėti prie EJS2021 veiklų, todėl būtina efektyvi komunikacija ir tiesioginiai veiksmai 

užtikrinantys jaunimo informavimą apie projekto veiklas ir jų galimybes įsitraukti į projekto 

įgyvendinimo procesus.  

Aukščiau aptartus rezultatus apibendrina 35– ame paveiksle pateikti duomenys, kuriuose 

atsispindi, kad net 51,7 proc. respondentų teigia beveik nieko nežinantys apie projektą. Šie respondentų 

atsakymai iškelia į paviršių didelę problemą, kuomet startuojant 2021– iesiems metams jaunimas vis dar 

nežino apie laukiamas iniciatyvas, jaunimo siekius. Šios priežasties pasekmėmis būtų galima įvardinti 

lūkesčių neturėjimą, pokyčių nelaukimą, stagnaciją ir uždarumą, ryšių ir kontaktų neieškojimą. 

Paminėtos pasekmės yra visiška prieštara projekto EJS2021 siekiams.  
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35 pav. EJS2021 projekto žinomumas 

 

Pastebėtina, kad tik 18,8 proc. respondentų pripažino šiek tiek žinantys apie projektą, 8,6 proc. 

–  pakankamai gerai ir tik 3,6 proc. labai gerai žino projektą ir jame numatytas veiklas bei siekius.  

Nemaža dalis, t.y. 17,4 proc., tiek apklausos, tiek projekto EJS2021 dalyvių, t.y. jaunų žmonių, 

šis projektas yra neįdomus.  

Apklausoje respondentų taip pat buvo teiraujamasi, kokių informacijos šaltinių pagalba juos 

pasiekia informacija apie EJS2021 ir kokios būtų aktualios komunikacijos priemonės. Rezultatai 

pateikiami 6-oje lentelėje. 

6 lentelė. EJS2021 informaciniai šaltiniai 

#chooseambasadoriai 97  LinkedIn 17 

Naujienlaiškis 31  Tik Tok 75 

Facebook 265  Žiniasklaida 99 

Lauko reklama 136  Renginiai 81 

Instagram 15  Draugai 177 

Interneto svetainė 136  Jaunimo organizacijos 81 

Klaipėda miesto savivaldybė 63    
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Apklausoje dalyvavę respondentai buvo kviečiami pasirinkti po tris informacinius šaltinius, 

kurių pagalba sužino ar norėtų sužinoti apie EJS2021 projektą, jo veiklą, tikslus ir galimybes.  

Pagrindiniai informaciniai šaltiniai, kuriuos išskyrė respondentai kaip efektyviausius ir 

rezultatyviausius, yra šie: Facebook, draugai, internetinė svetainė ir lauko reklama. Mažiausiai aktualūs 

respondentams pasirodė Instagram, Linkedin platformoss, naujienlaiškiai, renginiai ir Klaipėdos miesto 

savivaldybė. Siekiant efektyvinti jaunimo įsitraukimą į EJS2021 projektą, būtina užtikrinti projekto 

žinomumo sklaidą per skirtingus informacinius kanalus. 

Tyrimo metu respondentai pateikė siūlymus, kaip galima efektyvinti EJS2021 žinomumą. 

Dažniausiai pasikartojantys respondentų siūlymai, padėsiantys jaunimui sužinoti daugiau apie projektą: 

 influencerių (nuomonės formuotojų) reklama socialinėje erdvėje; 

 informaciją tikslingai nukreipti į jaunimą, ypač mokyklas, mokytojus, mokinius; 

 organizuoti daugiau renginių; 

 reklama per televiziją; 

 bendradarbiavimo skatinimas su mokyklų prezidentais, studentų atstovybėmis; 

 būtina daugiau komunikuoti apie iššūkius nes dabar matomi tik renginiai; 

 daugiau komunikuoti apie projekto kokybinius pokyčius, o ne tik bendrai apie projektą; 

 daugiau organizuoti viešų pokalbių mokyklose ir kitose institucijose; 

 susitvarkyti socialinių medijų įvaizdį, nes atrodo neprofesionaliai; 

 būtini detalesni aprašymai, mažiau nenaudingos informacijos, labiau „užkabinantys“  

įrašai/antraštės bei nuotraukos, kurios trauktų jaunimą; 

 būtina apie projektą komunikuoti ne tik vietiniame lygmenyje, bet ir nacionaliniu bei 

tarptautiniu mastu; 

 būtina atkreipti dėmesį į gramatines klaidas, kurios daromos viešojoje komunikacijoje lietuvių 

ir anglų kalba; 

 trūksta empatijos projekto viešinimo strategijoje;  

 daugiau video reportažų; 

 aktyviau naudoti Instagram paskyrą, kuri padeda surinkti jaunimo auditoriją ir dėmesį; 

 trūksta viešų žmonių, influencerių indėlio ir pačios miesto savivaldybės darbuotojų (kitų 

skyrių) informacijos dalinimosi; 

 renginiai išmėtyti, neaišku kada, kur, kas vyksta, kas organizuoja, ar gali žmonės iš šalies 

ateiti, ar skirta tik organizatoriams ir jų bendruomenei. Projektas ir jo renginiai yra uždari ir dalyvauja 
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vis tie patys asmenys, kuriems projektas yra įdomus. Nesimato naujų veidų, nesimato influencerių ar 

žymių žmonių. Labai nekokybiška komunikacija per Instagram platformą; 

 viešinimo kanaluose ir priemonėse turi būti vis nauji dalyviai, neatsibodę, paieškoti naujų 

jaunųjų talentų, kompetentingų; 

 projekto viešinimas orientuotas į kiekybę, bet visiškai nėra kokybės, todėl matomas lieka tik 

„savame rate“; 

 projektas turėtų būti reklamuojamas pagrindiniuose miestų reklamų stenduose ir LED 

ekranuose; 

 pasistenkite padaryti įdomesnes reklamas. Dabar jos visiškai netraukia jaunimo (tai, kad 

reklamoje jauni žmonės nereiškia, kad jaunam žmogui bus įdomu). Atrodo, kad reklamos padarytos „ant 

greičio“ ir be didesnių pastangų. Klaipėdoje –  daug kuriančių žmonių, įtraukite juos. 

 

Tyrimo rezultatai atskleidė mažą jaunimo žinomumo lygį EJS2021 veiklomis Klaipėdos mieste. 

Pastebimos aiškios problemos susijusios su komunikacijos ir rinkodaros ištekliais. Siūloma, atsižvelgus 

į tyrimo respondentų siūlymus ir nuomonę, efektyvinti EJS2021 projekto komunikaciją, siekiant 

užtikrinti numatytų projekto kiekybinių ir kokybinių tikslų įgyvendinimą, efektyvesnę sklaidą ir 

žinomumo didinimą ne tik regioniniu, nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. 
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IŠVADOS 

 

1. Jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje pastebėta, kad Klaipėdos mieste 

gyvenantis, besimokantis ir dirbantis jaunimas nėra pakankamai gerai susipažinęs su jaunimo politikos 

sritimi. Apklausos rezultatai parodė, kad jauni žmonės nežino, kas yra ir ką veikia, kokias sritis 

koordinuoja už jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingos institucijos. Taip pat jaunimo 

politikos nesusieja su konkrečiais asmenimis, kuruojančiais šią sritį Klaipėdos mieste. Pastebima, kad 

jaunimui trūksta miesto politinio lygmens aktyvumo ir suinteresuotumo spręsti jaunimo klausimus bei 

gilintis į jų lūkesčius ir poreikius. Todėl aktualu, kad politikai/vietos savivalda keldami jaunimo 

problematiką elgtųsi ne deklaratyviai, o aktyviau domėtųsi jaunimo poreikiais, interesais bei motyvacija 

intensyviau įsitraukti į miesto gerovės kūrimą.  

2. Apibendrinus apklausos rezultatus, galima teigti, kad Klaipėdos miesto jaunimas labai aiškiai 

identifikuoja savanorystės kaip veiklos, užimtumo formos vertę. Jie mano, kad savanorystė yra labai 

gerbtina veikla, kuri generuoja ekonominę naudą miestui. Taip pat mini, kad savanoriavimas suteikia 

galimybę tobulinti jau turimus asmeninius įgūdžius ir profesines kompetencijas bei prisideda asmeniniu 

indėliu į bendruomenės gerovės puoselėjimą. Jaunimą prisijungti prie savanoriškos veiklos skatina noras 

padėti kitiems, įgyti darbinės patirties, smalsumas ir noras pamėginti kažką naujo bei siekis stiprinti savo 

bendradarbiavimo įgūdžius. Tačiau pastebėta, kad nemaža dalis respondentų neturi polinkio ir poreikio 

įsitraukti į savanorystės veiklas. To priežastimis įvardina žinių apie savanorystę, jos sritis, laiko bei 

bendraminčių, dalyvaujančių savanoriškoje veikloje, trūkumą, nežinojimą, kur galima kreiptis, jei nori 

savanoriauti. 

3. Svarbu paminėti, kad jaunimas apskritai yra patenkintas gyvenimu Klaipėdos mieste, bei 

miesto infrastruktūra ir objektais. Labiausiai jie patenkinti kultūros, viešojo transporto ir sporto 

infrastruktūra. Pastebima, kad jaunimo netenkina gatvių ir pastatų būklė savo gyvenamajame rajone, 

švietimo infrastruktūra, viešosios erdvės ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Taip pat 

jaunimas mini, kad Klaipėdoje itin trūksta ne sezoninių pramogų ir laisvalaikio užimtumo veiklų 

įvairovės. Laisvalaikiui praleisti jauni žmonės dažniausiai renkasi miesto centrą, senamiestį arba vyksta 

prie jūros bei keliauja už miesto ribų. Tačiau Šiauriniame ir Pietiniame rajonuose įkurti parkai, su 

jaunimui pritaikyta infrastruktūra, nėra populiarūs ir patrauklūs.  
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4. Remiantis tyrimo duomenimis, galima teigti, kad jaunimui trūksta sąmoningumo ir atvirumo 

asmenims, kurie priklauso skirtingoms socialinėms grupėms. Jauni žmonės savo aplinkoje pakankamai 

dažnai mato įvairias diskriminacijos ir netolerancijos formas, tačiau patys teigia, kad su jomis retai 

susiduria. Diskriminaciniam požiūriui išreikšti jaunimo tarpe yra pasirenkamos ir naudojamos 

psichologinio smurto apraiškos, tačiau rečiau imamasi fizinio smurto veiksmų. Pastebima, kad 

mokyklose į patyčias (ne)sąmoningai įsitraukia ir pedagogai, kurie įprastai turėtų atlikti paramos 

funkciją. Taip pat pabrėžtina, kad patyčių ir diskriminacijos problemos yra paliekamos savieigai ir nėra 

ieškoma pagalbos iš šalies. Apklausos rezultatai atskleidė, kad jaunimas mažiausiai saugus 

kaimynystėje, mokykloje ar darbo vietoje jaustųsi su iš įkalinimo įstaigų grįžusiais, romų tautybės bei 

psichinę negalią turinčiais asmenimis.  

5. Klaipėda 2021– aisiais metais yra nominuota Europos jaunimo sostine. Tačiau atlikto tyrimo 

duomenimis, galima teigti, kad žinutė apie projekto rėmuose inicijuojamas veiklas, projekto siekius bei 

galimybes yra pasiekusi tik labai menką Klaipėdos miesto jaunimo bendruomenės dalį. Didžioji dalis 

apklausos dalyvių teigia, nieko nežinantys arba nepakankamai daug žinantys apie miestui suteiktą titulą 

bei įsitraukimo galimybes. Ketvirtadalis apklausos dalyvių teigia, norintys įsitraukti bei prisidėti prie 

projekto įgyvendinimo. Pasak apklausos respondentų, aktyviausiai naudojamos komunikacijos 

priemonės yra socialinis tinklas Facebook, lauko reklama, interneto svetainė ir draugai. Jaunimas 

pastebi, kad socialiniame tinkle Facebook kuriami renginiai yra išmėtyti, neaišku kada, kur, kas vyksta, 

kas organizuoja, ar gali žmonės iš šalies ateiti, ar tai skirta tik organizatoriams ir jų bendruomenėms. 

Jaunimas rekomenduoja efektyvinti komunikacijos su juo formas ir priemones. Jie nurodo, kad 

pasigenda informacijos apie projektą mokyklose, jaunimo organizacijose, ne tik vietinėje, bet ir 

nacionalinėje žiniasklaidoje. Taip pat apklausos dalyviai mini, kad norėtų patrauklesnių komunikacijos 

būdų (video formatu, anime stiliumi, nuomonių formuotojų reklama, reklama miesto LED ekranuose ir 

kt.). Jaunimui aktualu, kad reklamose ir viešojoje komunikacijoje dažniau keistųsi „kalbantys veidai“.  

  

  

  

 

  



 
 

  

55 
 

LITERATŪRA 

 

1. Analizės ataskaita „Klaipėdos jaunų žmonių dalyvavimo situacijos analizė“, 2019 (prieiga 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/01/v1.0_a4_p_– klaipedos– miesto– jaunu– zmoniu– 

dalyvavimo– situacijos– analize.pdf, žiūrėta 2021 m. sausio mėn.). 

 

2. Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymas, 2018 (prieiga 

https://e– 

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96665ec26a1c11e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=i3h7x61od, žiūrėta 

2021 m. sausio mėn.). 

 

3. Jaunimo situacijos apžvalga 2019 (prieiga https://jrd.lt/informacija– dirbantiems– su– 

jaunimu/informacija– apie– jaunima/jaunimo– statistiniai– 

duomenys/jaunimo%20situacija%202019%20m..pdf, žiūrėta 2021 m. sausio mėn.).  

 

4. Tyrimo ataskaita „Jaunimo į(si)traukimo Lietuvoje galimybių analizė“, 2020 (prieiga 

https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/tyrimai/Jaunimo-

%C4%AFtraukimo-Lietuvoje-galimybi%C5%B3-analiz%C4%97-2020.pdf, žiūrėta 2021 m. sausio 

mėn.).  

 

5. The revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional 

Life, Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, 2003.  (prieiga 

https://rm.coe.int/1680702379, žiūrėta 2021 m. sausio mėn.). 

 

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/01/v1.0_a4_p_-klaipedos-miesto-jaunu-zmoniu-dalyvavimo-situacijos-analize.pdf
https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/01/v1.0_a4_p_-klaipedos-miesto-jaunu-zmoniu-dalyvavimo-situacijos-analize.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96665ec26a1c11e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=i3h7x61od
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96665ec26a1c11e8b7d2b2d2ca774092?jfwid=i3h7x61od
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/jaunimo-statistiniai-duomenys/jaunimo%20situacija%202019%20m..pdf
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/jaunimo-statistiniai-duomenys/jaunimo%20situacija%202019%20m..pdf
https://jrd.lt/informacija-dirbantiems-su-jaunimu/informacija-apie-jaunima/jaunimo-statistiniai-duomenys/jaunimo%20situacija%202019%20m..pdf
https://rm.coe.int/1680702379
https://rm.coe.int/1680702379

