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Šis leidinys yra išleistas įgyvendinant Erasmus+ programos finansuojamą 
projektą „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“. 

Šis leidinys yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi 
tik autorių požiūrį, todėl Komisija ar Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūra negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą. 

                                                                 

 

  



 

 

 

 

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ siekia stiprinti nacionalinių jaunimo 
organizacijų padalinius, veikiančius savivaldybėse ir įgyvendina projektą 
„Regioninės jaunimo politikos stiprinimas pilietiniam įsitraukimui“, kuris 
užtikrina aktyvų struktūrinį dialogą tarp jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
atstovų ir įvairių savivaldybės institucijų, savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, 
politikų – sprendimų priėmėjų. Projektas įgyvendinamas siekiant sukurti 
jaunimo organizacijoms galimybę plėtoti įgūdžius rinkti ir analizuoti jaunų 
žmonių nuomonę, atstovauti jaunimo interesams, gilintis į struktūrinio dialogo 
procesus savivaldybės lygmeniu ir siekti jaunimui palankių sprendimų priėmimo.   



 

 

 



 

 

 

 

Projekto metu buvo rengiami  kompetencijų kėlimo renginiai regioninėms 
jaunimo organizacijų taryboms ir penkioms nacionalinėms jaunimo 
organizacijoms bei jų padaliniams, veikiantiems Lietuvos savivaldybėse, apie 
interesų atstovavimą, jaunimo politiką, struktūrinį dialogą ir strateginį 
planavimą.  

Tai projektas, kuris steikia jauniems žmonėms naujas kompetencijas, teorines 
žinias, praktinius įgūdžius apie interesų atstovavimą, jaunimo politiką, 
savivaldybės struktūras, darbą su sprendimų priėmėjais.  

Projektas sudaro sąlygas dalintis gerąja praktika ir pristatyti projektą 
daugeliui jaunimo organizacijų, o kartu stiprina jaunų žmonių pilietiškumo jausmą, 
atkreipiant dėmesį, kad jie yra savo vietovės, Lietuvos ir Europos piliečiai.  



 

 

  



 

 

 

 

2016-2017 m. vyko kompetencijų kėlimo renginiai Lietuvos liberalaus jaunimo, 
Jaunųjų konservatorių lygos, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės 
sąjungos „žingsnis“, Lietuvos moksleivių sąjungos bei Lietuvos skautijos 
atstovams. Kompetencijų kėlimo metu buvo siekiama suteikti visas reikalingas 
žinias šių jaunimo organizacijų padalinių atstovams.  

 

Pagrindinės 
žinios apie 

jaunimo politiką 

Praktika: 
savivaldybės 

jaunimo reikalų 
tarybos veiklos 

simuliacija 

Tolimesnis 
veiksmų planas 



 

 

  



 

 

 

 

JAUNI ŽMONĖS IR 
MOKSLININKAI?!  



 

 

 

 

2017 m. gegužės 19-21 d. jaunimo nevyriausybinių organizacijų nariai dalyvavo 
jaunimo konsultacijų dirbtuvėse, kurių metu konstravo tyrimus, orientuotus į 
jaunus žmones bei jiems aktualius klausimus.  

Toliau pateikiamos paprastos ir trumpos išvados, kurias priėjo renginio 
dalyviai.  



 

 

 

 

Pirmiausia, kalbant šia žiniomis ir faktais grįstos jaunimo politikos tema iškyla 
klausimas, kaip jaunimo nevyriasuybinės organizacijos gali būti susijusios su 
moksline veikla bei tyrimais. Visos jaunimo nevyriausybinės organizacijos siekia 
žiniomis ir faktais grįstos jaunimo politikos – tokiu būdu priimami sprendimai, 
susiję su jaunais žmonėmis, bus aktualūs, atitinkantys poreikius ir kokybiški.  
Bendrai, NVO savo veikloje tyrimus apie jaunus žmones gali naudoti keliais 
tikslais: 

 Tyrimo metodus naudoti sieiant išsiaiškinti atstovaujamos jaunų žmonių 
poreikius ar nuomonę; 

 Atliktus tyrimus ar statistiką naudoti, kaip įrodymą, jog sprendžiama 
probelma egzistuoja; 

 Atliktus tyrimus ar statistiką naudoti, kaip argumentus, pastiprinančius 
teikiamą pasiūlymą. 
 
 
 



 

 

 
 
 

Pavyzdžiui, galite atlikti 
apklausą, kurio metu 
siekiate išsiaiškinti 
moksleivių poreikius 
popamokinėms veikloms 
mieste;  
 

Pavyzdžiui, siekdami 
įtikinti savivaldą, jog 
savivaldybėje sąlygos 
jauniems žmonėms kurti 
verslą yra netinkamos, 
galime naudoti statistiką 
apie smulkųjį verslą 
savivaldybėje, išskirdami 
jaunų žmonių skaičių 
jame ir lygindami su 
kitais miestais. 

Pavyzdžiui, norėdami 
įtikinti apie jaunimo 
centro reikalingumą 
mieste, galime naudoti 
statistiką, kaip keičiasi 
nusikalstamumas 
mieste, veikiant jaunimo 
centrui bei mokslininkų 
patvirtintus tyrimus su 
tokiomis išvadomis. 

 

  



 

 

 

 

Tyrimai yra skirstomi į kokybinius ir kiekybinius.  

Kokybiniai tyrimai, atsako į klausimus, kurie prasideda: KAIP, KODĖL? Jie siekia 
išsiaiškinti kokio nors reiškinio priežastis, ar kaip, pavyzdžiui, yra priimami 
sprendimai. Dažnai galima sulaukti kritikos, jog kokybiniai tyrimai tinka tik tam 
atvejui ištirti ir išvados netinka apibendrinti visiems (t.y. jei su penkiais jaunais 
žmonėmis iš Alytaus kalbamės apie jų požiūrį į nedarbą, negalime sakyti, kad 
tai tinka visiems jauniems Lietuvos žmonėms). Tokiu atveju, norėdami gauti 
atsakymus, naudojame fokus grupes ar interviu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tuo tarpu kiekybiniai tyrimai atsako į klausimus: KIEK, KAIP DAŽNAI? Tokie 
tyrimai atliekami, kai norima išsiaiškinti tam tikro reiškinio tendencijas bei 
dažnumus (pavyzdžiui, kiek jaunų žmonių norėtų kurti verslą, bet neturi tam 
reikalingų žinių?). Tokiems tyrimams reikalingas pakankamai didelis kiekis 
respondentų, dažnai jis uždaro kelią naujoms idėjoms, tačiau yra labiau 
tinkamas reprezentuoti (juk „apklausėme 1000 jaunų žmonių...“ nei „susitikome 
su 9 žmonėmis“). Populiariausias kiekybinių tyrimų metodas yra apklausa.  

 

 

 

  



 

 

 

NUO KO 
PRADĖTI?  



 

 

Tam, kad sėkmingai pradėtume tyrimą, turime jį susiplanuoti. Pirmų 
pirmiausias dalykas, yra problema – ji gali kilti iš kasdienio gyvenimo, jau 
skaitytos literatūros, ar kai jaučiame, jog trūksta duomenų. Viena iš 
svarbiausių dalių, nuo kurios priklauso visa tyrimo eiga. Tai – tyrimo klausimas. 
Jis turi būti specifiškas ir konkretus, reikšti būtent tai, kokio atsakymo 
norite (Svarbu! Tyrimo klausimas, niekada negali prasidėti „Ar“). 

Po šios dalies galime toliau planuoti savo tyrimą – kaip gausime informaciją? 
Pavyzdžiui, apklausos būdu, stebėdami elgesį, analizuodami dokumentus ar 
statistiką, atlikinėdami fokus grupes ir pan. Tyrimų metodų sąrašas yra labai 
daug, o informacijos apie juos dar daugiau, todėl prieš nuspręndžiant, kaip 
gausime duomenis, reikia įvertinti jų privalumus ir minusus. Pasirinkdami 
metodą jį kartu ir planuojame. Pavyzdžiui, jei tai yra apklausa ar interviu, 
sudarinėjame klausimyną, jei analizuojame statistiką, susiplanuojame kokią 
informaciją ir kokius palyginimus norime gauti.  

Svarbu tai, jog atlikinėjant apklausas koją dažnai pakiša netinkamai parengtas 
klausimynas. Pateikiami klausimai turi būti konkretūs, nedviprasmiški ir išties 
atsakyti į jūsų keliamus klausimus. 

 



 

 

 

 

Pavyzdžiui: 

1. Ar gi nenorėtumėte, kad mieste būtų daugiau suoliuokų? 

 Taip 

 Ne 

Klausimas yra netinkamas dėl dviejų priežasčių. Pirma, klausimas sudarytas 
taip, jog skamba kaip pasiūlymas ar priekaištas, jog mieste tikrai reikia daug 
suoliukų. Antra, neaišku, kurį atsakymą pasirinkti, nes tiek vienas, tiek kitas 
atsakymas reiškia „taip, nenoriu“ arba „ne, nenoriu“. 

Sudarius klausimyną, visada svarbu jį duoti užpildyti draugui, mamai ar kolegai ir 
įsitikinti, ar klausimai yra suprantami taip, kaip ir tikimės.  

Įprastai, pasirinktas metodas jau pats sufleruoja apie tai, iš kokios grupės 
gausime duomenis (pagal pileitinį aktyvumą, amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją 
vietą ir pan.). Tyrimuose tai vadinama atranka (angliškai – samples).   

 



 

 

 

 

Vėliau seka duomenų rinkimas. Jis tiesiogiai priklauso nuo pasirinkto metodo 
bei atrankos. 

Analizuojant bei apibendrinant duomenis yra svarbus tikslumas bei 
konkretumas (jei toks įmanomas). Svarbiausia dalis apibendrinant duomenis 
yra išvados. Pavyzdžiui, jei kėlėme klausimą „kokių popamokinių veiklų trūksta 
jauniems žmonėms mieste?“. Išvados turi atsakyti į šį klausimą.  

Taip pat reikia nepamiršti, jog pateikinėdami grafikus, negalime pateikti tik 
grafiko, jis turi būti apibendrintas ir nurodyta, kokios tendencijos ar 
priežastys atsispindi jame. 

  



 

 

 

DAŽNIAUSIAI 
PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS 
  



 

 

 

 

Per maža arba per didelė imtis. Pavyzdžiui, apklausoje, kurioje norime 
išsiaiškinti viso miesto jaunų žmonių poreikius, 10 informantų yra per mažas 
skaičius. Iš kitos pusės, jei tiriame vienos klasės poreikius, 10 respondentų gali 
būti netgi per daug.  

 

 

 

Neteisingai nurodome priežastis ir pasėkmes . Pavyzdžiui, negalime sakyti, 
jog parduodamų mieste ausinių skaičius yra kaip nors susijęs su pilietiškumo 
lygiu. Tai niekaip nesusiję.  

  



 

 

 

 

Neteisingai lyginame. Pavyzdžiui, negalime taip paprastai lyginti Vilniaus ir 
Jonavos duomenų apie jaunų žmonių nusikalstamumą.  

 Gyventojų 
skaičius  

Nepilnamečių 
padarytų 
nusikalstamų 
veikų skaičius 

Nepilnaemčių padarytų 
nusikaltimų skaičius  
1 000 gyv.  

Vilniaus m. 
sav. 

543493 341 0,627 

Alytaus m. 
sav. 

54431 69  1,267 

Negalime teigti, jos nusikalstamumas Alytaus m. sav yra žymiai mažesnis nei 
Vilniaus m. sav., kadangi gyventojų skaičius abejose savivaldybėse ryškiai 
skiriasi. 

Tokiu atveju turėtume lyginti tenkančių nusikaltimų skaičių 1000 gyventojų.  



 

 

 

 

IDĖJOS IR 
PAVYZDŽIAI 

  



 

 

 

JAUNIMO UŽIMTUMO ALTERNATYVOS SVAIGALŲ VARTOJIMUI 
 

Tyrimo tema ir problematika. Kaip tyrimo tema buvo pasirinktos jaunimo užimtumo alternatyvos 
svaigalų vartojimui. Tokia tema pasirinkta, nes šiuo metu ji aktuali mūsų visuomenėje: didelis jaunimo 
svaigalų vartojimas, nepakankamai jaunimo veiklų alternatyvų svaigalams. Norima prisidėti prie 
teigiamų pokyčių. 

Prielaidos: 

 Jauni žmonės jaučia poreikį užsiimti papildoma veikla; 

 Jaunimas renkasi didesnį prestižą turinčias veiklas; 

 Jaunimo užimtumo formų netolygumas Lietuvoje turi įtakos didesniam svaigalų vartojimui. 

Tyrimo klausimas: kokios jaunimo veiklos turi didesnį socialinį prestižą nei svaigalai? 

Tikslinė grupė: 14-29 m. amžiaus asmenys 

 

Priemonės tikslinei grupei pasiekti:   

 Naudojamos elektroninės ir popierinės anketos pagal tikslinės grupės poreikį. 

 Komunikacijos strategija – užpildžiusiems apklausą, galimybė laimėti prizus, pranešimai ir reklama 
socialiniuose tinkluose.  



 

 

 
 
 
 

 Duomenys renkami švietimo įstaigose: mokyklose, universitetuose, kolegijose, profesinėse 
mokyklose; 

 Taip pat Jaunimo darbo centrų, socialinių paslaugų įstaigose. Anketas perduoda ir surenka 
socialiniai darbuotojai; 

 Vaikų ir jaunimo dienos centruose, atviruose jaunimo centruose, atviros jaunimo erdvėse 
platinamos popierinės anketos. Už jas atsakingi ir perduoda jaunimo darbuotojai; 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms siunčiamas elektroninis variantas dalinimuisi.  



 

 

 

 

 

Tyrimo eiga: 

PLANAVIMAS (2 mėn.) 

1. Anketos formulavimas; 
2. Susisiekimas su Savivaldybėmis ir regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis („Apskritaisiais 

stalais“) dėl anketos platinimo regionuose ir popierinės versijos spausdinimo išlaidų padengimo 
galimybių; 

3. Kontaktavimas su prie tyrimo prisidedančiomis institucijomis. 

DUOMENŲ RINKIMAS (2 mėn.) 

1. Vyksta duomenų rinkimas elektroniniu ir popieriniu formatu.  
2. Užpildytos popierinės anketos mums siunčiamos ilgiau. 

ANALIZĖ (1 mėn,) 

1. Duomenys klasifikuojami pagal skirtingus tipus: amžių, lytį, šeimos pajamas, išsilavinimą, gyvenamąją 
vietą, laisvalaikio pasirinkimą, svaigalų vartojimą ar nevartojimą; 

2. Įvertinami socialines problemas ir barjerus, su kuriais susiduria jaunuoliai, pasirenkantys laisvalaikį 
be svaigalų; 

 



 

 

 

 

3. Pagal atsakymų dažnumą ir statistinį svorį nustatomos įvairių jaunimo veiklų socialinio prestižo 
vertės; 

4. Pagal socialinio prestižo vertes nustatomos geriausias alternatyvos svaigalų vartojimui. 

Tyrimo rezultatų pristatymas: 

Siūlomos alternatyvios veiklos pristatomos sprendimų priėmėjams ir patariamiesiems organams, 
skatinant juos kurti minėtas veiklos galimybes Lietuvoje. Rezultatai pristatomi žemiau išvardintoms 
organizacijoms: 

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo 
ministerija, savivaldybių jaunimo reikalų tarybos bei jaunimo reikalų koordinatoriai, atviri jaunimo 
centrai, atviros jaunimo erdvės, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organziacijos. 

Apkausos anketa: https://goo.gl/forms/J7u9HsA41MmlPeoJ3  



 

 

KITOS IDĖJOS TYRIMAMS 

 

 KAS SKATINA JAUNŲ ŽMONIŲ ĮSITRAUKIMĄ Į NVO? 

 SU KOKIOMIS PROBLEMOMIS SUSIDURIA JAUNI ŽMONĖS NAUDODAMIESI 
RAJONO VIEŠUOJU TRANSPORTU? 

 KAS SKATINA VAIKŲ FIZINĮ AKTYVUMĄ? 

 KAS LEMIA JAUNIMO PILIETINĮ AKTYVUMĄ? 

 JAUNŲ ŽMONIŲ POŽIŪRIS Į APLINKOSAUGĄ. 

 JAUNIMO DALYVAVIMAS SAVIVALDYBĖS KULTŪRINIAME GYVENIME. 

 KOKIE YRA JAUNŲ ŽMONIŲ LAISVALAIKIO PRALEIDIMO POREIKIAI? 

 KOKS YRA JAUNŲ ŽMONIŲ POŽIŪRIS Į SVEIKATOS APSAUGĄ? 
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