
   
 

0 

      
 

       

 
PROJEKTAS: KoHERENTAS "Jaunimo ratas Europai, kurios norime"  
 
 
 
5 darbo paketas 
Rezultatas: 5.1 Politikos priemonių rinkinys 
 
 
 
 

 
 

POLITIKOS 
ĮRANKIAI 
 

 
 
 
 
 
 
Autoriai: Bence Cseke, Lina Valant Sičanovič, Eva Žunec, Panagiotis Koutudis, Ines 
Caloisi, Valeria Elia, Eszter Koros, Arantxa Aguirre, Zoltan Hajdu, Eglė Naureckytė, 
Meriç Tahan, Gizem Kulaksiz 
 
 
 
 
 
 
 

2022 m. lapkričio mėn. 
 
 
 
 



 

1 
 

 
Šis leidinys atspindi tik autorių ir autorių nuomonę, o ES negali  

atsako už bet kokį joje pateiktos informacijos naudojimą. 

Projekto ID: 624600-EPP-1-2020-1-SI-EPPKA3-EU-YTH-TOG   



 

2 
 

Turinys 

1. Įvadas 3 

2. Europos jaunimo aplinka 4 

2.1. Statistika 5 

2.2. Klausimynai 10 

3. Pagrindinė demokratinės jaunimo politikos samprata ir jos geroji praktika 15 

3.1. Efektyvios jaunimo politikos interpretacija - "Dalyvavimo laiptai" 15 

3.2. Geroji praktika 17 
3.2.1. Suomija - Jaunimo centrai 17 
3.2.2. Vokietija - Berlyno jaunimo demokratijos fondas 18 
3.2.3. Austrija - Aha Plus 19 

4. Pagrindiniai principai ir rekomendacijos 20 

5. Išvados 25 

6. Ištekliai 26 

 
  



 

3 
 

 

1. Įvadas 

 
Europos Komisija 2022-uosius oficialiai paskelbė Europos jaunimo metais. Visa tai 
atspindi iš karto kelis dalykus: socialinę ir ekonominę įtampą, kurią sukėlė COVID-19 
pandemija, didėjantį jaunimo socialinį ir politinį susvetimėjimą ar net mažėjančias 
demografines tendencijas. Dabar jau aišku, kad Europos Sąjungos ir valstybių narių 
pasiektos demokratinės raidos rezultatai ilgainiui bus tvarūs tik tuo atveju, jei bus 
stiprinamas jaunimo dalyvavimas visuomenės gyvenime ir gilinamas jo dalyvavimas 
priimant viešuosius, o prireikus ir politinius sprendimus bei procesus. Tik taip galima 
užtikrinti, kad socialinio sambūvio ir demokratiniais principais grindžiamos viešosios 
politikos formavimo pagrindai bus išsaugoti ateities kartoms, taip garantuojant Europos 
gyvenimo būdo išlikimą. 

Šio dokumento tikslas yra dvejopas. Pirmasis tikslas - išsamiai paaiškinti 
pagrindines Europos jaunimo susvetimėjimo ir nepasitikėjimo politinėmis 
institucijomis priežastis, kad svarbiausi jaunimo dalyvavimo visuomenės gyvenime 
klausimai taptų suprantamesni sprendimų priėmėjams ir jaunimo politikos 
organizacijoms. Antrasis tikslas - pristatyti gerąją patirtį ir suformuluoti 
rekomendacijas, kurios akivaizdžiai padėtų jaunimo politikos formuotojams 
apsibrėžti ir įgyvendinti sprendimus ar plėtoti socialinę partnerystę. 

Taip pat reikėtų pabrėžti, kad projekto COHERENT (A Circle Of youth for tHe EuRope 
wE want) partnerystės parengto dokumento išvados atspindi ne tik politinių dokumentų 
ir ES statistikos analizę, bet ir jos pačios atlikto anketinio tyrimo rezultatus. 
Konsorciumas manė, kad labai svarbu į dokumentą įtraukti jaunimo politikos srityje 
veikiančių nevyriausybinių organizacijų nuomones ir pamąstymus. Taigi šio 
dokumento turinys atspindi 25 atsakiusių jaunimo organizacijų iš 10 ES 
valstybių narių nuomones, o tai gerokai sustiprina tyrimų aktualumą ir politikos 
priemonių rinkinio patariamąjį potencialą. 

Atsižvelgdamas į šią pridėtinę vertę, COHERENT konsorciumas rekomenduoja 
naudotis šiame dokumente pateiktomis išvadomis ir rekomendacijomis, kurios, tikimės, 
prisidės prie konstruktyvaus jaunimo politikos stiprinimo. 

 

 

--- 
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2. Europos jaunimo aplinka  
 

Apskritai reikia pabrėžti, kad Europos integracijos ateitis labai priklauso nuo 
jaunosios kartos požiūrio: labiausiai nuo jos sąsajų su demokratinėmis vertybėmis, 
noro priimti europinę tapatybę ir aktyvaus dalyvavimo politiniame procese. Todėl 
jaunesnieji piliečiai turi būti aktyviai įtraukiami į Europos reikalus ir socialinius dialogus, 
kad būtų išvengta jų nusišalinimo nuo pilietinio dalyvavimo ir socialinio ir (arba) politinio 
įsitraukimo visuose Europos politikos lygmenyse (nuo savivaldybių iki ES institucijų). 

Šiuo požiūriu demokratinių jaunų piliečių demokratinių nuostatų stiprinimas kiekvienoje 
valstybėje narėje ir geresnės galimybės naudotis socialinėmis ir švietimo paslaugomis, 
taip pat švietimo galimybių ir įsidarbinimo perspektyvų didinimas gali būti laikomi vienu 
iš strateginių ES tikslų. Todėl ES inicijuotoje programoje "Erasmus+" daugiausia 
dėmesio skiriama "jaunimo įgūdžių lygio gerinimui, jų dalyvavimo demokratiniame 
gyvenime ir darbo rinkoje rėmimui, aktyvaus pilietiškumo, kultūrų dialogo, socialinės 
įtraukties ir solidarumo skatinimui". Be to, pagal programą "Erasmus+" 2016 m. 
gruodžio mėn. įsteigtas Europos solidarumo korpusas suteikia unikalią galimybę 
jauniems piliečiams dalyvauti tokioje veikloje kaip savanoriška veikla ir užimtumas 
savo šalyje ir už jos ribų. Be to, tokiomis programomis kaip "Euroscola" ir "Europos 
jaunimo renginys" studentai skatinami reikšti savo idėjas ir įsitraukti į abipusį dialogą 
su specialistais ir sprendimų priėmėjais. Todėl panašių iniciatyvų motyvacija yra 
strateginis ES jaunimo politikos, kurioje derinama kultūrinė ir edukacinė veikla, siekiant 
padėti užtikrinti jaunų europiečių ekonomines ir politines galias, įvairovės kertinis 
akmuo. 

Teigiamas atsiliepimas - neseniai atliktos apklausos rezultatai liudija, kad daug jaunų 
žmonių jau domisi ir dalyvauja politinėje ir pilietinėje veikloje ES. Daugelyje tyrimų 
dokumentų pabrėžiama, kad jaunoji karta aktyviai dalyvauja politiniame ir socialiniame 
gyvenime, nori nuolat domėtis aktualijomis ir yra pasirengusi skirti laiko savanoriškai 
veiklai (EP 2021 m.). Be to, jie yra labiausiai išsilavinę ir skaitmeniniu požiūriu 
sąmoningiausi iš visų kartų ir vieni iš labiausiai motyvuotų spręsti tokias rimtas 
pasaulines problemas kaip klimato kaita, todėl turi potencialo daryti didelį poveikį 
sistemai. Tačiau kaip neigiamas aspektas tuose pačiuose tyrimo dokumentuose 
nurodoma, kad didelė dalis Europos jaunimo vis dar yra nusišalinusi nuo politikos arba 
nelinkusi dalyvauti politinėje ar socialinėje veikloje dėl susidomėjimo, laiko, 
informuotumo ar tikslo jausmo stokos. Kaip pažymima 2021 m. Europos Parlamento 
jaunimo apklausoje, toks rimtas jaunų žmonių nusišalinimas visoje ES įvardijamas kaip 
didelis iššūkis kai kurioms demokratijoms (EP, 2021). 

Atsižvelgiant į tai, kad jaunimo įtraukimas, sujungimas ir įgalinimas yra trys 2018 
m. Europos Vadovų Tarybos priimtos 2019-2027 m. ES jaunimo strategijos kertiniai 
akmenys, būtina spręsti šį iššūkį ir skatinti socialinį ir politinį dalyvavimą, kartu didinant 
jaunų ES piliečių europinį sąmoningumą (Sipos, 2020). Vis dėlto, kaip rodo Ipsos atlikta 
analizė apie Z kartos gyvenimą ir galimybes, jaunoji karta nebūtinai yra mažiau 
politiškai aktyvi nei ankstesnės kartos, tačiau jos socialinės vertybės ir rūpesčiai 
šiek tiek skiriasi nuo vyresniųjų (IPSOS, 2018). Todėl labai svarbu geriau suprasti 
Europos jaunimo interesus ir nuostatas, kai kalbame apie politiką ir socialinį 
dalyvavimą, taip pat apie galimas kliūtis, trukdančias dalyvauti įvairioms jaunimo 
grupėms. Toks nuodugnus supratimas bus labai svarbus formuojant ir tobulinant 
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politinių ir pilietinių institucijų sprendimų priėmimo procesą, kuriuo siekiama skatinti 
jaunimą tapti aktyvesniais Europos demokratijos ir visuomenės piliečiais. 

 

2.1. Statistika 
 

2021 m. Europos Parlamentas, siekdamas užtikrinti geresnį supratimą apie jaunimo 
įsitraukimo ir socialinio dalyvavimo iššūkius, užsakė naują greitąją Eurobarometro 
apklausą, kad surinktų informaciją apie jaunimo požiūrį ir elgseną, susijusią su politiniu 
dalyvavimu ir ES (tiksliau, jų bendrą domėjimąsi politika, demokratinėmis vertybėmis, 
įsitraukimo motyvais, sąmoningumu). 

2021 m. rugsėjį EP paskelbė tyrimo rezultatus, kurie leidžia susidaryti labai aktualų ir 
tikslų vaizdą apie jaunosios kartos socialinį dalyvavimą minėtomis temomis.1 Dėl viso 
to, siekiant stipriau ištirti situaciją, galima laikyti labai rekomenduotina peržiūrėti tyrimų 
medžiagą pagal šį politikos priemonių rinkinį, kuris gali tiesiogiai padėti mums nustatyti 
svarbiausias problemas ir potencialą. 

Remdamiesi Europos Parlamento "flash" tyrimo rezultatais, galime išskirti šias 
pagrindines išvadas dėl jaunimo požiūrio (EP, 2021):  

● Jaunoji karta paprastai daug kalba apie politiką, tačiau turi mažai žinių apie 
ES veikimą. 
 

● Svarbiausios temos, kurias jie laiko savo ateičiai svarbiausiomis, yra skurdas, 
socialinė nelygybė ir klimato kaita. 
 

● Jų politinis dalyvavimas gali būti laikomas gana silpnu. Tik 46 proc. 
respondentų balsavo paskutiniuose vietos, nacionaliniuose ar Europos 
Parlamento rinkimuose. 
 

● Juos daugiausia galima pasiekti per socialinę žiniasklaidą, tačiau 
nacionalinė žiniasklaida taip pat daro reikšmingą įtaką vertinant ES ir politinius 
klausimus. 
 

● Iš viso 62 proc. respondentų iš esmės pritaria ES. Tačiau, kita vertus, 45 % 
mano, kad jų nuomonė apie ES per pastaruosius metus nepakito, o 31 % 
teigia, kad ji pablogėjo. Taigi galima daryti išvadą, kad beveik trečdalis 
respondentų, palyginti su ankstesniais metais, ES vertina kritiškiau.  
 

 

Pagrindines apklausos tyrimo išvadas galima išsamiai paaiškinti ir pavaizduoti toliau 
pateiktuose punktuose ir paveiksluose pagal temas: 

 

Politikos svarba ir prioritetinis klausimas 

 
1 "Ipsos European Public Affairs" apklausė reprezentatyvią 16-30 metų amžiaus jaunuolių imtį 

kiekvienoje iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių. Nuo 2021 m. birželio 18 d. iki birželio 27 d., 
pasitelkus "Ipsos" internetines apklausų grupes ir jų partnerių tinklą, apklausti 18 156 jaunuoliai, 
naudojant kompiuterizuotą internetinę apklausą (CAWI). 
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● Maždaug devyni iš dešimties respondentų (85 %) kalbasi apie politiką, kai 
susitinka su draugais ar giminaičiais (25 % tai daro "dažnai", o 61 % - 
"retkarčiais"). 
 

● Dauguma (55 proc.) dalyvių mano, kad apie ES supranta nedaug arba 
nesupranta nieko, o 42 proc. teigia, kad supranta daug arba gana daug. 
 

1. Paveikslas: Žinios apie politiką ir ES 

 
Šaltinis: EP 2021 

 
● Dauguma apklaustųjų mano, kad jie neturi didelės įtakos arba neturi 

jokios įtakos priimant svarbius sprendimus, įstatymus ir politiką, turinčius 
įtakos jų gyvenimui. Šis jausmas tuo labiau stiprėja, kuo labiau nutolsta 
nagrinėjama valdymo sritis. (53 proc. respondentų mano, kad jie neturi didelės 
įtakos arba neturi jokios įtakos sprendimams, įstatymams ir politikos kryptims, 
turintiems įtakos jų vietovei, ir 70 proc. respondentų mano, kad jie neturi jokios 
įtakos sprendimams, įstatymams ir politikos kryptims, turintiems įtakos ES). 
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2. Paveikslas: Įtakos potencialo interpretacija priimant sprendimus 

 

Šaltinis: EP 2021 
 

● Politiniai klausimai, kuriems respondentai labiausiai norėtų teikti pirmenybę, 
yra kova su skurdu ir socialine nelygybe (43 proc.), kova su klimato kaita 
ir aplinkos apsauga (39 proc.) ir kova su nedarbu arba darbo vietų trūkumu. 

3. Paveikslas: Svarbiausi Europos jaunimo prioritetai 

Šaltinis: EP 2021 
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Politinis ir pilietinis dalyvavimas 

● 87 proc. respondentų dalyvavo bent vienoje politinėje ar pilietinėje veikloje. 46 
proc. dalyvavo paskutiniuose vietos, nacionaliniuose ar Europos 
Parlamento rinkimuose, o 42 proc. sukūrė ar pasirašė peticiją. Maždaug 25 
proc. respondentų yra dalyvavę kitose, tiesioginėse veiklose, įskaitant tam tikrų 
produktų boikotavimą arba pirkimą dėl politinių, etinių ar aplinkosauginių 
priežasčių (25 proc.) ir dalyvavimą gatvės protestuose ar demonstracijose (24 
proc.). Be to, panaši dalis dalyvavo veikloje internete, įskaitant nuomonių 
skelbimą socialinėje žiniasklaidoje politiniais ar socialiniais klausimais (26 %). 

 

4. Paveikslas: Europos jaunimo politinis ir socialinis dalyvavimas 

 

Šaltinis: EP 2021 
 

● 41 proc. respondentų nurodė, kad veiksmingiausia priemonė, padedanti 
išreikšti savo nuomonę, yra balsavimas, 33 proc. nurodė dalyvavimą 
protestuose ir demonstracijose, o 30 proc. - peticijos rengimą arba pasirašymą. 
 

● Dalyvių, kurie niekada nebalsavo, buvo klausiama, kas, jei kas nors, jiems 
sutrukdė tai padaryti. Dauguma nurodė bent vieną dalyvavimo rinkimuose 
kliūtį: paprasčiausias nesidomėjimas (15 %), įsitikinimas, kad sprendimų 
priėmėjai "neklauso tokių žmonių kaip aš" (13 %), ir nesupratimas apie 
svarstomus klausimus (11 %). 
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Informacija politiniais ir socialiniais klausimais 

● Pagrindiniai jaunimo informacijos apie politinius ir socialinius klausimus 
šaltiniai yra socialinė žiniasklaida ir naujienų svetainės, kurias paminėjo 41 
proc. respondentų. 
 

● Konkretūs socialinės žiniasklaidos kanalai, kuriais respondentai linkę 
pasikliauti, yra "Facebook" (54 %) ir "Instagram" (48 %), toliau seka 
"YouTube" (35 %) ir "Twitter" (29 %). 
 

● Tačiau labiausiai pasitikima nacionaline žiniasklaida (25 proc.), draugais, 
šeima ar kolegomis (23 proc.), ES vadovais (23 proc.) ir nacionaline 
vyriausybe (21 proc.). 

 

 

Požiūris į ES 

● 62 proc. respondentų iš esmės pritaria ES. Tačiau į šią dalį taip pat įeina 34 
proc. respondentų, kurie yra nepatenkinti ES veikimu. Be to, dar 21 % 
respondentų gana skeptiškai vertina ES, tačiau galėtų pakeisti savo 
nuomonę, jei būtų pradėtos radikalios reformos, o 5 % nepritaria bendrai ES 
idėjai. 
 

● 45 % dalyvių mano, kad jų nuomonė apie ES per pastaruosius metus 
nepakito, 31 % - pablogėjo, o 17 % - pagerėjo. 
 

5. Paveikslas: Kintanti ES interpretacija 

 

Šaltinis: EP 2021 
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2.2. Klausimynai 
 

Kaip minėta įvadiniame skyriuje, COHERENT projekto partnerystė pirmenybę teikė 
jaunosios kartos socialinio aktyvumo vertinimui ne tik remiantis statistiniais 
duomenimis, bet ir tiesioginiais NVO atsiliepimais, gautais per internetinius interviu. 
Visa tai leido gauti išsamesnę ir išsamesnę informaciją, todėl vertinant tyrimo situaciją 
buvo galima padaryti ir konkretesnes išvadas. 

 

Šiame skyriuje daugiausia dėmesio skiriama 25 atsakiusių jaunimo NVO atsakymų ir 
pamąstymų sintezei pagal klausimyno temines grupes, apimančias daugelį klausimų 
nuo socialinio gyvenimo iki visuomenės švietimo ir motyvacijos. 

 

1. Aktyvaus jaunimo dalyvavimo socialiniame gyvenime svarba: 
 
● Jaunimas gyvena visuomenėje ir turėtų turėti galimybę daryti įtaką tam, kas 

vyksta aplink juos. Be to, jie turėtų dalyvauti stiprinant demokratines 
vertybes per socialinę sąveiką.  

● Jie yra svarbiausi socialinės pažangos ir demokratinių reformų skatintojai. 
● Statyba visada turi prasidėti nuo apačios, todėl svarbu, kad jaunimas 

aktyviai dalyvautų vietos bendruomenių veikloje. Deja, aktyvaus dalyvavimo 
stoka turi labai didelę įtaką vietos bendruomenių žalai ir dezintegracijai. 
Todėl svarbu skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti bendruomenių gyvenime.  

● Jaunimas yra mūsų visuomenės ateitis, o jų dalyvavimas gali prisidėti prie 
jos vystymosi, nes jie supranta savo poreikius. 

● Kai jauni žmonės balsuoja ir dalyvauja pilietiniame gyvenime, jie gali pateikti 
vertingų požiūrių į viešuosius reikalus ir aktyviai dalyvauti kuriant savo ateitį. 

● Jaunimas reikalauja pokyčių. Kai kuriems iš jų kova su klimato kaita yra 
neatidėliotina, o ši veikla tam tikra prasme yra atsakas į jų reikalavimus. Jos 
praturtina jaunimo gyvenimą ir yra socialiai naudingos bendruomenei, o 
jaunimas sužino apie visuomenės ir aplinkos krizę. Pavyzdžiui, savanorystė yra 
viena iš pilietinio dalyvavimo formų, įtrauktų į pilietinės veiklos ir pilietinio 
įsipareigojimo įtvirtinimą. 

● Dalyvavimas pilietinio dalyvavimo veikloje taip pat gali padėti jaunimui 
geriau susipažinti su aktualiais įvykiais. Tai suteikia jiems galimybę prisidėti 
prie teigiamų pokyčių, įgyjant žinių ir patirties, reikalingų siekiant apginti savo 
teises ir suprasti savo pareigas. 

● Jaunimas turi būti tikrasis savo visuomenės veikėjas, jaučiantis, kad gali 
daryti įtaką ir keisti vietą, kurioje gyvena, ir gali būti tas mažas "lašas", kuris 
kartu su kitais "lašais" užpildys tuštumą "niekas nepasikeis ir nebus geriau". 
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2. Stiprinti jaunosios kartos atstovų ir socialinių veikėjų dalyvavimą sprendimų 

priėmimo procesuose, turinčiuose jiems įtakos: 
 
● Visų pirma politikai ir sprendimų priėmėjai turėtų būti pavyzdys jaunimui. 

Politikai turėtų skatinti atvirumą ir bendravimą su jaunais žmonėmis, padėti 
jiems suprasti, kad jie turi tuos pačius tikslus ir vertybes, siekti bendradarbiauti, 
išklausyti ir padėti. 

● Kviečiant juos į įvairius susitikimus, renginius ir siūlant stažuotes 
viešosiose institucijose ir įstaigose, kurios turi kompetenciją priimti viešuosius 
sprendimus. 

● Kuriant arba stiprinant jaunimo tarybas, kuriose dalyvautų sprendimus 
priimantys asmenys ir jaunimas (pvz., diskusijos, rekomendacijos), kad 
sprendimus priimantys ir už socialinius reikalus atsakingi asmenys iš tiesų 
išgirstų jaunimo nuomonę ir imtųsi veiksmų. 

● Svarbiausia - į formaliojo švietimo institucijas įdiegti kuo daugiau bendro 
sprendimų priėmimo mechanizmų (pavyzdžiui, dalyvaujamąjį biudžetą 
mokyklose, įvairius kitus svarstymo procesus), įtraukti jaunimą į savivaldybių 
asamblėjas, skatinti kooperatyvus ir, decentralizuojant kompetenciją, stiprinti 
rajonų ir apylinkių bendruomenes. 

 

3. Mažėjantis jaunimo susidomėjimas visuomeniniu gyvenimu ir jo priežastys:  
 
● Didžiausias neigiamas poveikis - nepasitikėjimas politikais ir sprendimų 

priėmėjais. Nepasitikėjimas perduodamas iš kartos į kartą, todėl jaunimas nėra 
tinkamai įtraukiamas į sprendimų priėmimo procesą. Tai gali padėti sukurti tiek 
jaunimo švietimas, tiek atviras dialogas su politikais. 

● Mažą įsitraukimą į visuomeninį ir socialinį gyvenimą lemia informacijos 
trūkumas, sunkumai derinant neformalią socialinę veiklą su darbu ar 
studijomis. 

● Mokykloje jie negauna žinių, kaip veikia viešasis gyvenimas ir (arba) 
politika, tačiau socialinė žiniasklaida ir kasdienis gyvenimas juos taip skatina 
kalbėti šiomis temomis, kad dauguma jų nesupranta ir todėl nenori jų nagrinėti. 
Todėl jie dažnai nepasinaudoja NVO teikiamomis mokymosi galimybėmis, nes 
mano, kad viešasis gyvenimas / politika yra blogas ir pernelyg sudėtingas. 
Neigiamas veiksnys yra tai, kad jei jie ir įsitraukia į kokią nors bylą, tai gali 
padaryti tik labai sunkiai. Daugelis iš jų net neturi poreikio prisijungti prie gerų 
reikalų ar pradėti juos vykdyti. 

● Tai taip pat visuomenės švietimo klausimas. Apskritai mokykla neugdo 
jaunimo socialinio dalyvavimo ir dalyvavimo visuomeniniame gyvenime. 

● Juos slegia pandemijos, klimato kaitos problemos, finansų krizė, karas 
Ukrainoje - jie nemato savo ateities, nežino, ką daryti gyvenime. 

● COVID-19 padarė didžiulę įtaką tam, kaip jaunimas dabar suvokia socialinį 
gyvenimą. Po pandemijos įvyko pokytis: nuo asmeninio bendravimo 
pereita prie bendravimo internete, nuo fizinio buvimo prie bendravimo 
internete, kur kiekvienas gali susikurti draugų ratą pagal savo norus ir 
poreikius. 
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● Kai kurie iš jų pagrįstai nusivylę formalia politika ir atstovaujamąja 
demokratija, nes ji neskatina pokyčių (pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje), kurie 
būtų naudingi visai visuomenei. Jie  

 

taip pat dažniausiai kaip vartotojai, o ne kaip savarankiški socialiniai ir politiniai 
veikėjai.  

 

4. Motyvuojančios vertybės, sąmoningas socialinis elgesys, subkultūrizacija:  
 
● Jaunimas ypač dėmesingas klimato kaitai. Jie sąmoningiau perka ir vartoja, 

suvokdami šių veiksmų poveikį aplinkai. Tačiau, nors jie tai suvokia, neturi 
priemonių, kad tai taptų nuolatine praktika. Be to, solidarumas yra viena iš 
svarbių vertybių, kurias reikėtų ugdyti. Tačiau jaunimas, gimęs 
nepriklausomose šalyse, nevisiškai supranta laisvės vertę ir tokias 
vertybes kaip demokratija, žmogaus teisės, žodžio laisvė ir kt. laiko savaime 
suprantamomis, kurių nereikia puoselėti. 

● Geros darbo perspektyvos, ateitis be ekonominio streso, vietos, kur jie 
gali linksmintis. Kai kurie jaunuoliai turi minčių apie socialinius klausimus, 
tačiau tai nedidelė mažuma. 

● Jaunų žmonių interesai labai įvairūs, tačiau juos visus vienija vienas bendras 
bruožas - bendruomenės gyvenimo svarba. Tai, kaip grupės to siekia, taip 
pat gali būti labai skirtinga: nuo aplinkosaugos, socialinio jautrumo iki kredito 
stiprinimo, tačiau kiekvieną kartą daugiausia dėmesio skiriama grupių kūrimui ir 
vėlesniam jų vystymui bei palaikymui.  

● Technologijos sukūrė visiškai naujus įsitikinimus, baimes ir siekius. Darbas ir 
ekonomika yra du pagrindiniai jaunimui rūpimi klausimai. Daugelis kenčia 
nuo neigiamo socialinių tinklų poveikio, kai trokštama šlovės, kai norima būti 
matomiems ir pripažintiems kitų. 

● Susidomėjimas politika ir religija smarkiai sumažėjo, galbūt dėl to, kad 
politikams ir bažnyčiai trūksta charizmos ir patikimumo. Aukštesnio 
akademinio lygio jaunimas daugiau reikšmės teikia prosocialinėms ir 
postmaterialistinėms vertybėms, o žemesnio akademinio lygio jaunimas 
daugiau reikšmės teikia vertybėms, susijusioms su gerove ir asmeniniu 
pasitenkinimu. 

● Jie tvirtai tiki, kad išsilavinimas technologijų srityje užtikrins jiems sėkmę 
ateityje. Jaunoji karta taip pat tiki, kad technologijos greitai išspręs daugumą 
aplinkosaugos problemų. 

● Daugiau jaunų žmonių yra aktyvesni, labiau įsitraukia ar nori įsitraukti į 
visuomenės gyvenimą. Kai kurie iš šių jaunų žmonių abejoja esama padėtimi 
ir pasisako už socialinius pokyčius. Priešingai, taip pat pastebima 
konservatyvesnių nuostatų tendencija, kai ginama tradicinė moralė, vertybės ir 
dorybės. 

 

5. atsakomybė stiprinti jaunų žmonių gebėjimą atpažinti įvairius manipuliavimo 
būdus ir sąmoningai bei kritiškai vartoti žiniasklaidą: 
 
● Kadangi jaunimas išmaniosiomis technologijomis ir internetu pradeda naudotis 

labai anksti, labai svarbu, kad kritinis mąstymas būtų ugdomas nuo pat 
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mažens. Žinoma, labai svarbu, kad vaikai kritinio mąstymo pagrindus suprastų 
šeimoje, tačiau ne mažiau svarbus ir ugdymas už šeimos ribų.  
 
Augdami ir vis daugiau laiko praleisdami už šeimos ribų, jie susiduria su 
skirtingomis nuomonėmis ir požiūriais į informaciją. Todėl būtina nuolat skatinti 
kritinį mąstymą per įvairią veiklą tiek formaliojo, tiek neformaliojo švietimo 
srityje. 

● Pirmiausia atsakomybė tenka valstybei (švietimo politikai), kuri turėtų skatinti 
kritinį mąstymą mokyklose, susidūrusi su žiniasklaidos manipuliacijomis. Šiuo 
tikslu reikia skirti lėšų popamokinei ir tarpmokyklinei veiklai, kad jaunimas 
galėtų ugdyti šias kompetencijas ir įgūdžius. Šeimos taip pat yra atsakingos, 
tačiau tėvams labai trūksta žinių, kaip spręsti šias problemas. Todėl kritinis 
mąstymas turi būti ugdomas jau nuo pradinės mokyklos, taikant amžių 
atitinkančius metodus. 

● Tačiau iš pradžių kovoti su manipuliacijomis yra ir tėvų pareiga. 
Žiniasklaida vartojama nuo pat gimimo, todėl kritinio mąstymo įgūdžiai turi būti 
ugdomi kartu su tėvais ankstyvuoju gyvenimo ciklo etapu. Be to, tai turi būti 
integruota į mokymą nuo pat darželio, atsižvelgiant į vaiko amžių ir supratimą. 

 

6. Visuomenės švietimo vaidmuo ir jo iššūkiai ugdant jaunus žmones tapti 
sąmoningais, aktyviais ir kritiškais piliečiais: 
 
● Visuomenės švietimo vaidmuo įgalinant jaunus žmones tapti 

sąmoningesniais, aktyvesniais ir kritiškesniais piliečiais yra labai 
svarbus. Pradėjus remti mokinius nuo pirmųjų mokslo metų, galima motyvuoti 
juos geriau suvokti savo, kaip piliečių, svarbą ir tai, kaip jie turi mąstyti ir elgtis 
gyvenime visais jo aspektais.  

● Tačiau daugelyje ES valstybių narių pilietiniam ugdymui formaliojo 
švietimo sistemoje skiriama per mažai dėmesio. Mokiniai mano, kad jis yra 
nuobodus ir kartais sunkiai suvokia teorinį turinį, todėl ypač svarbu juos ugdyti 
įtraukiant į praktinę veiklą. 

● Labai svarbu užtikrinti tinkamą ugdymą nuo mažens. Taip pat būtina kurti 
patrauklias švietimo formas, kurios sudomintų jaunimą.  

● Visuomenės švietimas turėtų būti orientuotas ne į informacines žinias, o į 
asmenybės ugdymą, socialinių įgūdžių lavinimą ir su tuo susijusį sąmoningumo 
didinimą. 

● 2022 m. žiniasklaida ir jos naudojimas jau turėtų būti atskira pamoka, o ne 
paslėpta kitoje mokymo programoje. 

 

7. Motyvuoti darbdavius, kad jie būtų suinteresuoti įdarbinti ką tik studijas 
baigusius absolventus: 
 

● Dabartinė padėtis rodo, kad darbdaviai ieško jaunų darbuotojų, bet siūlo 
jiems stažuotes arba mažai apmokamas darbo vietas. Dėl šios priežasties 
jaunimas ieško darbo galimybių užsienyje (daugiausia geriau apmokamose 
Vakarų Europos šalyse), kur jų kvalifikacija būtų kur kas labiau vertinama. 
Reaguodamos į susidariusią padėtį, vyriausybės galėtų inicijuoti  
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paskatos įmonėms, įdarbinančioms jaunus žmones, ir skatinti jų 
integraciją į nacionalinę darbo rinką. 

● Norėdami pritraukti daugiau jaunų žmonių, darbdaviai, jei įmanoma, turėtų 
siūlyti lankstų darbo grafiką, kuris derėtų su jų studijomis ar 
reikalavimais. Taip pat svarbu, kad kvalifikacijos ir patirties reikalavimai būtų 
realūs ir kad būtų siūlomas konkurencingas darbo užmokestis. 

● Būtų labai naudinga, jei įmonės galėtų pranešti apie socialinės 
atsakomybės išlaidas, susijusias su ką tik baigusių studijas absolventų 
įdarbinimu, arba tam tikra kompensacija, jei absolventas dirba nuo vienerių iki 
trejų metų, būtų dar patrauklesnė. 

● Dauguma įmonių mano, kad norint įsidarbinti labai svarbu, jog ką tik baigę 
studijas absolventai turėtų darbo patirties, ir ypač vertina darbo patirtį kitoje 
šalyje. Tačiau ne visiems jaunuoliams tai pasiekiama. Daug įgūdžių ir 
gebėjimų, kuriuos jaunimas turi įgyti, kad galėtų patekti į darbo rinką, 
universitetuose nėra ugdomi. Siekiant įgyti tokios išankstinės patirties, reikėtų 
skatinti mokamą stažuotę įmonėse. Tačiau yra daug įmonių, kurios naudojasi 
jaunų žmonių darbu už labai mažą atlygį. 

● Remti darbdavius mokesčių lengvatomis. Nors taip pat labai svarbu gerinti 
praktinį mokymą visais švietimo lygmenimis, taip mažinant atotrūkį tarp ką 
tik studijas baigusių absolventų ir vyresnio amžiaus, labiau patyrusio 
darbuotojo. 

● Darbdaviams būtų naudinga plačiau naudotis "Youthpass", kurį galima gauti 
pagal "Erasmus+" programą. Deja, paprastai jie apie tai nežino. Naudodamiesi 
"Youthpass" darbdaviai taip pat galėtų sužinoti keletą su jaunuoliu susijusių 
įgūdžių ir žinių, kurių kitaip nežinotų. Tačiau apie Youthpass žino tik pilietinė 
visuomenė, todėl oficialus neformaliojo mokymosi pripažinimas darbdaviams 
galėtų lemti realią pažangą šioje srityje.  
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3. Pagrindinė demokratinės jaunimo politikos samprata ir jos 
geroji patirtis  

 

3.1. Efektyvios jaunimo politikos aiškinimas - "Dalyvavimo laiptai" 
 

Išnagrinėjus ir įvertinus jaunimo politinį ir socialinį dalyvavimą Europoje, šiame politikos 
priemonių rinkinyje daugiausia dėmesio skiriama idealios jaunimo politikos formavimo 
sąlygų nustatymui ir atitinkamos gerosios patirties pristatymui. Tokiu būdu 
COHERENT projekto konsorciumas siekia pateikti pavyzdžių, galinčių įkvėpti 
sprendimų priėmėjus ir jaunimo veikloje dalyvaujančių organizacijų darbą. 

Tai ypač svarbu, nes sąvoka "jaunimo politika" skirtingiems veikėjams ir ES valstybėms 
narėms gali reikšti skirtingas įgyvendinimo formas. Todėl būtina apibrėžti pagrindinius 
veiksmingos jaunimo politikos, kuri sukuria realią socialinę pridėtinę vertę, principus ir 
taip suteikti bendrą aiškinimo pagrindą šios politikos srities formavime 
dalyvaujantiems subjektams. 

Norint geriau suprasti, kaip galima tobulinti jaunimo politiką, būtina išsiaiškinti, kokius 
socialinius jaunimo dalyvavimo lygius žinome ir į kuriuos iš jų verta orientuotis siekiant 
teigiamų pokyčių. Šiame aiškinime remsimės sociologo Rogerio Harto moksliniais 
darbais, kuris 1997 m. UNICEF užsakymu parašė knygą "Vaikų dalyvavimas: (Hart, 
1997). Šioje knygoje Hartas sukūrė piramidės modelį, pavadintą "Dalyvavimo 
kopėčiomis", simbolizuojantį 8 jaunimo dalyvavimo lygius, juos diferencijuodamas 
pagal jaunimo socialinio ir politinio dalyvavimo priimant sprendimus mastą. Hartas 
sukūrė sistemą nuo silpniausio iki stipriausio jaunimo dalyvavimo lygmens, todėl 
galime aiškiai nustatyti naudingiausias jaunimo įgalinimo formas ir klaidingas skatinimo 
formas, linkstančias į manipuliavimą ir simbolinį dalyvavimą. 

Remiantis teorine koncepcija, "Dalyvavimo kopėčios" gali būti vizualizuojamos ir 
aprašomos toliau pateiktame paveikslėlyje ir taškuose: 
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6. Paveikslas: "Dalyvavimo kopėčių" sistema 

 
 

Šaltinis: Dillon, 2018 m. 

 

1. Manipuliavimas: Tai atvejis, kai suaugusieji pasitelkia jaunus žmones, kad 
paremtų problemas, ir apsimeta, kad jaunimas įkvėpė šiuos veiksmus. 

2. Pagražinimai: Kalbame apie šį scenarijų, kai jauni žmonės yra naudojami 
"palaikyti" ir padėti dalykams gana netiesiogiai. Suaugusieji net neapsimeta, 
kad reikalą įkvėpė jaunimas. 

3. Tokenizmas: šiuo atveju jaunimas tarsi turi galimybę išreikšti savo nuomonę, 
tačiau iš tikrųjų jie turi mažai įtakos arba jos neturi visai. 

4. Paskirti, bet informuoti jaunuoliai: Jaunimas atrenkamas atlikti specialius 
vaidmenis ir jam suteikiama informacija apie tai, kaip ir kodėl jis dalyvaus. 

5. Konsultacijos su jaunimu ir jo informavimas: Tai scenarijus, kai su jaunimu 
konsultuojamasi dėl suaugusiųjų parengtų ir vykdomų projektų ar programų. 
Jaunimas informuojamas apie tai, kaip bus panaudotas jo indėlis, o galutinį 
sprendimą priima suaugusieji. 

6. Suaugusiųjų inicijuoti bendri sprendimai su vaikais: Apie šią galimybę 
kalbame, kai projektus ar programas inicijuoja suaugusieji, tačiau sprendimų 
priėmimo procesas vyksta kartu su jaunais žmonėmis. 
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7. Vaikų inicijuotos ir nukreiptos iniciatyvos: Tai etapas, kai jauni žmonės 
inicijuoja ir vadovauja projektui ar programai. Suaugusieji dalyvauja tik kaip 
pagalbininkai. 

8. Vaikų inicijuoti bendri sprendimai su suaugusiaisiais: Tai gali būti 
scenarijus, kai projektus ir programas inicijuoja jaunimas, o jaunimas kartu su 
suaugusiaisiais dalyvauja sprendimų priėmimo procese. Viena vertus, tokie 
projektai suteikia jauniems žmonėms galimybę aktyviai dalyvauti; kita vertus, jie 
leidžia suaugusiesiems įgyti patirties ir  

 

3.2. Geroji patirtis  
 

Siekdama geriau parodyti, kaip veikia idealios jaunimo politikos iniciatyvos, 
COHERENT partnerystė nustatė keletą geriausios Europos praktikos pavyzdžių. 
Šiame politikos priemonių rinkinyje buvo atrinktos 3 ypač išskirtinės ir pažangios 
gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie bus pateikti kaip geri pavyzdžiai, kuriais 
turėtų vadovautis sprendimus priimantys asmenys ir jaunimo politikos 
suinteresuotieji subjektai, formuodami politikos paskatas. Atsižvelgiant į tai, 
tolesniuose poskyriuose bus atskleisti pagrindiniai veiksmų ir programų modeliai, kurie 
gali būti naudingi stiprinant jaunosios kartos socialinį dalyvavimą ir aktyvumą 

 

3.2.1. Suomija - Jaunimo centrai  
Suomijos atveju, žvelgiant iš jaunimo socialinės įtraukties ir darbo su jaunimu 
administravimo perspektyvos, nacionalinis ekspertizės centrų tinklas, kaip institucinis 
pagrindas, gali būti laikomas pavyzdiniu gerosios praktikos pavyzdžiu. Suomijos 
jaunimo centrus prižiūri ir subsidijuoja Švietimo ir kultūros ministerija.2 Darbas su 
jaunimu jaunimo centrų tinkle plėtojamas vadovaujantis galiojančiu Jaunimo įstatymu 
ir Nacionaline darbo su jaunimu ir jaunimo politikos programa. Šių ekspertizės centrų 
operatyvinę atsakomybę daugiausia sudaro darbo su jaunimu kokybės 
vystymas nacionaliniu mastu, vykdant mokymo veiklą ir suteikiant 
kompetencijos bei žinių. 

Ekspertizės centrai savo veikla taip pat padeda plėtoti kokybišką regioninį ir vietinį 
darbą su jaunimu, sudarydami sąlygas dalytis gerąja patirtimi ir dalyvaudami 
savivaldybių ir visuomeninių organizacijų jaunimo strategijos procesuose. Be to, 
jaunimo centrų tinklas užtikrina saugią ir atsakingą aplinką daugeliui stovyklų, kursų, 
užsiėmimų, mokymų ir kitų renginių ištisus metus. Kadangi patirtinis mokymasis yra 
mokymosi per patirtį procesas, tiksliau apibrėžtas kaip "mokymasis apmąstant 
veikimą", jaunimo centrai skiria išskirtinį dėmesį įgūdžių, žinių ir patirties tobulinimui, 
kuriuos tinkamiau įgyti ne tradicinėje akademinėje klasėje. 

Patirtinis mokymasis sutelkia dėmesį į asmens mokymosi procesą, kuris grindžiamas 
keturiais pagrindiniais elementais, veikiančiais nenutrūkstamame cikle mokymosi 
metu: 

● Kontreti patirtis 
● Reflektyvus stebėjimas 
● Abstraktus konceptualizavimas 

 
2 Baigti jaunimo centrus: https://www.snk.fi/en/  

https://www.snk.fi/en/
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● Aktyvus eksperimentavimas 

 

Pagal šią koncepciją visi Suomijos jaunimo centrai puikiai tinka įkvepiančiai veiklai 
lauke. Jaunimo centrai siūlo saugias ir patrauklias patalpas mokyklinėms stovyklautojų 
grupėms. Šiomis ypatingomis ir atpalaiduojančiomis sąlygomis vaikai gali daug 
sužinoti apie Suomijos kultūrą, gyvenimo būdą ir gamtą, tobulinti mokymosi, 
komandinio darbo, savirefleksijos ir socialinius įgūdžius, kurie padės jiems užtikrintai 
judėti pirmyn ir įsitraukti į visuomeninę veiklą, taip skatinant ir socialiai remtino 
Suomijos jaunimo socialinę integraciją.  

Visos jaunimo centruose vykdomos programos atitinka neformaliojo ugdymo 
metodą, pagal kurį Suomijos mokymo programa ir aktyvus vaikų mokymasis 
remiamas kruopščiai planuojant ir vykdant veiklas už mokyklos ribų. Centrai turi 
paruoštas programas, kurios remiasi suomiškomis vertybėmis ir ugdymu, kartu 
atsižvelgiant į kiekvienos grupės socialinę aplinką. Todėl iš stovyklų ar mokymų, 
kuriuos rengia jaunimo centrai, vaikai grįžta namo su visapusiškesniais gebėjimais 
mokytis, gražiais prisiminimais ir naudinga patirtimi, kurią brangins visą gyvenimą. 
Todėl šiuo metu Suomijos jaunimo centrai gali būti laikomi viena sėkmingiausių 
jaunimo įgalinimo praktikų Suomijoje, todėl šis pavyzdys turėtų būti propaguojamas ir 
tarptautiniu mastu, siekiant inicijuoti naujas idėjas ir motyvaciją ir kitoms nacionalinėms 
paramos sistemoms. 

 

3.2.2. Vokietija - Berlyno jaunimo demokratijos fondas  
Vokietijoje Berlyno jaunimo demokratijos fondas gali būti laikomas vienu iš 
geriausių institucinių pavyzdžių, kaip veiksmingai skatinti pilietinį aktyvumą ir socialinį 
įgalinimą.3 Svarbiausias organizacijos tikslas - užtikrinti tiesioginį finansinį indėlį į 
tolesnę demokratinių struktūrų plėtrą, dalyvavimą ir kovą su dešiniuoju 
ekstremizmu, rasizmu ir antisemitizmu Berlyne. Siekiama skatinti ir remti naujas 
projektų idėjas ir projektus, kuriuos inicijuoja jauni piliečiai, jaunimo organizacijos ir 
politiškai nepriklausomi socialiniai dalininkai. Šiam tikslui fondas išlaiko 3 rūšių 
dotacijas (skiriamos 15 000 EUR, 3 000 EUR arba 1 000 EUR maksimalios premijos), 
kuriomis remiami savanoriški darbai, skatinamas jaunimo dalyvavimas ir tolerancija 
per pilietinį švietimą ir sąmoningumo ugdymo renginius.  

Sprendimą dėl vertinimo ir finansavimo priima "Berlyno jaunimo žiuri" (fondo 
sprendimus priimantis organas), todėl jaunimui ir jų organizacijoms suteikiama 
galimybė įgyvendinti savo projektus. Remiantis vertinimo kriterijais, parama gali būti 
skiriama tik savivaldžioms arba savarankiškai organizuotoms jaunimo iniciatyvoms, 
kurių turinys ir tikslai daro poveikį ne tik vietos lygmeniu ir kurias jie organizuoja 
savarankiškai. Prireikus arba iškilus problemoms dėl projekto įgyvendinimo, techninę 
ir profesinę pagalbą gali suteikti fondo teikiami specialistai. Kalbant apie organizacijos 
tikslus, projektų paraiškose daugiausia dėmesio turi būti skiriama šioms pagrindinėms 
sritims, kad būtų skatinamas jaunimo aktyvumas ir socialinė įtrauktis: 

● Dalyvavimo kontekstų išplėtimas (horizontas) 
● Savanoriškos veiklos skatinimas 
● Naujų dalyvavimo formų kūrimas (e. dalyvavimas) 
● Įvairovės ir tolerancijos skatinimas 

 
3 Jaunimo demokratinis fondas Berlyne: https://stark-gemacht.de/foerderung/  

https://stark-gemacht.de/foerderung/
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● Politinis-istorinis (pilietinis) ugdymas. 
 

Dėl Berlyno jaunimo demokratijos fondo finansavimo programų remiami vaikai ir 
jaunimas gali įgyti daugiau patirties būti aktyviais piliečiais ir formuoti demokratiją. 
Patys ir tiesiogiai dalyvaudami jie mokosi ir gilina savo įgūdžius gyventi demokratija ir 
aktyviai formuoti visuomenę. Siekiant paremti šį dalyvavimą, nuo fondo įkūrimo 2013 
m. iki šiol parama suteikta maždaug 70 000 vaikų ir jaunuolių, o bendra 
finansavimo suma siekia 2,8 mln. eurų. Kalbant apie projektų aprėptį, pagrindinės 
tikslinės grupės kreipėsi į nepriklausomas visuomenines organizacijas, asociacijas ir 
pilietinės visuomenės iniciatyvas darbo su jaunimu, darbo su jaunimo asociacijomis ir 
socialinio darbo su jaunimu srityse, kurios yra svarbios vietos ar visos valstybės mastu. 
Todėl Berlyno jaunimo demokratijos fondas yra ryškiausia ir pavyzdingiausia Vokietijos 
sostinės paramos organizacija jaunimo politikos ir įsitraukimo srityje. 

 

3.2.3. Austrija - "Aha Plus"  
Panašią paramos jaunimui schemą, kaip ir ankstesnėje Vokietijos praktikoje, galima 
rasti ir Vakarų Austrijoje, Vorarlbergo federalinėje žemėje. Šiuo atveju paramos 
jaunimui schema vadinasi "Aha Plus" - tai oficiali programa (tam tikra skaitmeninė 
platforma kaip pripažinimo sistema), kuria gali naudotis 12-24 metų jauni piliečiai, 
aktyviai dalyvaujantys savanoriškoje veikloje savo savivaldybės organizacijose arba 
vietinėse iniciatyvose.4 Naudodamiesi šia programėle jauni piliečiai gali inicijuoti 
ir vykdyti naudingą savanorišką veiklą - kaip darbą su jaunimu - ir taip padėti 
vietos organizacijoms, dalyvaujančioms "Aha plius" tinkle. Todėl savanoriai 
programėlėje gali rinkti taškus, kuriuos vėliau gali oficialiai iškeisti į įvairių formų 
apdovanojimus, pavyzdžiui, bilietus į koncertus, susitikimus su žinomais asmenimis ar 
jaunimo įdarbinimą vietos įmonėje. Taigi "Aha plius" jauniems nariams siūlo patikrintą 
"socialinį CV", kuris sustiprina jų karjeros galimybes įsidarbinti. 
 
Tačiau be galimybių, kurias "aha plus" suteikia asociacijoje jau dirbantiems 
jaunuoliams, ši priemonė taip pat padeda jaunuoliams, kurie norėtų dirbti savanorišką 
darbą, rasti tinkamų užduočių, kad galėtų padėti kitiems. Šiuo tikslu programa suteikia 
galimybę vietos organizacijoms reklamuoti savo veiklą tarp jaunimo. Sėkmingai įdiegus 
programėlę, "Aha Plus" tapo svarbiausia savanoriškos veiklos platforma jaunimui (apie 
200-250 dalyvaujančių organizacijų ir keli tūkstančiai savanorių per metus), 
suteikiančia jiems socialinio aktyvumo ir įtraukties galimybių, todėl "Aha Plus" yra 
puikus pavyzdys tarptautiniu mastu, kuriuo turėtų sekti ir jaunimo politikos 
suinteresuotosios šalys.  
 
  

 
4 "Aha Plus": https://www.aha.or.at/plus  

https://www.aha.or.at/plus
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4. Pagrindiniai principai ir rekomendacijos 

Remdamasi pirmiau aprašyta mokslinių tyrimų patirtimi, projekto COHERENT 
partnerystė, vadovaudamasi ES jaunimo strategija ir Tarybos rezoliucijomis, parengė 
sudėtingą pasiūlymų struktūrą, kad sprendimų priėmėjams ir profesinėms 
organizacijoms, siekiančioms stiprinti jaunimo socialinį dalyvavimą Europos ir 
nacionaliniu lygmenimis, būtų pateiktos gairės formuluojant principus ir politiką (CE, 
2018). 

Partnerystės pateiktą pasiūlymų paketą sudaro šie elementai: 

 

PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

1. Dalyvavimas: aktyviai įtraukti jaunimą, jaunimo organizacijas ir kitas su jaunimu 
dirbančias organizacijas į politikos, turinčios įtakos jaunimo gyvenimui vietos, 
regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu, rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą, 
- remti jaunimo atstovaujamųjų struktūrų steigimą vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu lygmeniu, jaunimo teisę dalyvauti ir organizuotis, skatinti jaunimo 
atstovaujamųjų struktūrų pripažinimą ir įtraukimą į vietos, regioninių, 
nacionalinių ir Europos valdžios institucijų darbą. 
 

2. Nuolatinis dialogas ir įgalinimas: Remti ir skatinti ES jaunimo dialogą, 
siekiant atspindėti įvairias jaunimo nuomones visų lygių sprendimų priėmimo 
procesuose ir skatinti pilietinių gebėjimų ugdymą pasitelkiant pilietinio ugdymo 
ir mokymosi strategijas: 

a. padaryti dalyvavimo veiklą įdomią ir padėti jauniems žmonėms pasiruošti 
socialiniam dalyvavimui ir jame dalyvauti, taip suteikiant galimybę 
"išmokti dalyvauti" ir palaikant šį mokymąsi. 

b. tirti ir skatinti naujoviškas ir alternatyvias demokratinio dalyvavimo 
formas. 

c. su e. demokratija susijusios priemonės, pvz. 
d. naudoti ir palengvinti jų naudojimą, kad būtų remiamas jaunimo 

dalyvavimas demokratiniame gyvenime ir jie būtų įtraukiami, tačiau taip 
pat atsižvelgiant į tai, kad kai kurie jaunuoliai neturi prieigos prie interneto 
ir skaitmeninių technologijų arba neturi reikiamų įgūdžių. 

 
3. Skatinti jaunimo judumą: Pašalinti esamas kliūtis ir įgyvendinti paramos 

priemones, kuriomis ypatingas dėmesys būtų skiriamas mažiau galimybių 
turinčiam jaunimui, taip sudarant sąlygas visiems jaunuoliams ir su jaunimu 
dirbantiems asmenims dalyvauti tarpvalstybinio judumo galimybėse, įskaitant 
savanorišką veiklą pilietinės visuomenės sektoriuje: 

a. Skatinti jaunimą dalyvauti solidarumo veikloje ir šiuo tikslu propaguoti 
atitinkamas paramos schemas bei ieškoti ir papildyti ES finansavimo 
priemonių ir nacionalinių, regioninių bei vietos schemų sąveiką. 

b. aktyviai įtraukti jaunimą ir jaunimo organizacijas į atitinkamų ES paramos 
programų rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą. 

c. dalytis gerąja neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtimi. 
d. solidarumo ir savanoriškos veiklos, be kita ko. 
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e. kurti ir toliau plėtoti veiksmingas neformaliojo mokymosi ir savišvietos 
būdu įgytų įgūdžių ir kompetencijų patvirtinimo ir pripažinimo sistemas. 
 

4. Darbotvarkės sudarymas: Parengti ir įgyvendinti Europos darbo su jaunimu 
darbotvarkę, apimančią darbo su jaunimu kokybės, naujovių ir pripažinimo 
aspektus. Svarbu sutelkti jaunimo atstovavimo įstaigų, jaunimo organizacijų, su 
jaunimu dirbančių asmenų ir tyrėjų žinias, nes tai leis jiems išnaudoti visą savo 
potencialą. Turėtų būti skatinama sinergija su Europos Tarybos darbu šioje 
srityje: 

a.  remti kokybišką darbo su jaunimu plėtrą vietos, regioniniu, nacionaliniu 
ir Europos lygmeniu, įskaitant šios srities politikos formavimą, su jaunimu 
dirbančių asmenų mokymą, teisinės sistemos sukūrimą ir pakankamų 
išteklių skyrimą. 

 
5. Skatinkite socialinį dalyvavimą: Remti darbo su jaunimu veiklą visais 

lygmenimis, įskaitant vietos lygmenį, ir pripažinti jaunimo organizacijų vaidmenį 
užtikrinant kompetencijų ugdymą ir socialinę įtrauktį, vykdant veiklą darbo su 
jaunimu ir neformaliojo švietimo srityje, kartu gerbiant jaunimo organizacijų 
vaidmenį šioje srityje. vykdė nacionalinę, regioninę ir vietos veiklą: 

a. įsteigti ir toliau plėtoti, kai ir kur įmanoma, jaunimui lengvai prieinamus 
kontaktinius centrus, kuriuose būtų teikiamos įvairios paslaugos ir (arba) 
informacija, įskaitant finansines konsultacijas, apie karjerą, sveikatą ir 
santykius bei švietimą, teikiamos rekomendacijos ir parama dėl kultūrinių 
ir užimtumo galimybių. 

 

POLITIKOS REKOMENDACIJOS 

1. Moksliniais tyrimais grindžiamas jaunimo politikos formavimas ir žinių 
kaupimas: ES ir nacionalinio lygmens jaunimo politika turi būti grindžiama 
mokslinių tyrimų rezultatais ir realiais jaunimo poreikiais bei padėtimi. Tam 
reikalingi nuolatiniai moksliniai tyrimai ir žinių plėtojimas bei nuolatinis ryšys su 
jaunimu ir jaunimo organizacijomis (stiprinant akademinius - daugiausia 
sociologinius - tyrimus ir šios srities iniciatyvas). Duomenų apie jaunimą, 
suskirstytų pagal įvairius aspektus, rinkimas yra ypač svarbus siekiant geriau 
suprasti tam tikrų jaunimo grupių, ypač turinčių mažiau galimybių, poreikius. 
Tyrimų rezultatais pagrįsti politiniai sprendimai turėtų būti priimami remiant 
Jaunimo Wiki ir jaunimo tyrimų tinklams, bendradarbiaujant su tarptautinėmis 
organizacijomis, pavyzdžiui, Europos Taryba, EBPO ir kitomis įstaigomis, 
įskaitant jaunimo organizacijas. 
 

2. Mokymasis vieniems iš kitų ir rezultatų sklaida: Valstybės narės, Europos 
Komisija ir suinteresuotieji subjektai turėtų mokytis vieni iš kitų ir naudoti tai kaip 
priemonę jaunimo politikai skatinti tiek pagrindinėse, tiek tarpsektorinėse srityse 
(skatinant tarptautinį keitimąsi žiniomis ir dalijimąsi patirtimi). Vadovaudamosi 
svarbiausiais ES jaunimo strategijos prioritetais ir atsižvelgdamos į trejų metų 
darbo planus, ekspertų grupės toliau rengs politikos gaires ir praktines 
priemones bei dalysis gerąja patirtimi; ši strategija suteiks naujų priemonių 
mokytis vieniems iš kitų, pavyzdžiui, tarpusavio vertinimą,  
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partnerių konsultacijos, aukšto lygio forumai, analizė ir tyrimai. Ši priemonė bus 
grindžiama esamais tinklais ir bus taikomas sistemingesnis požiūris į aukštos 
kokybės informacijos teikimą, informavimą ir sklaidą jaunimui. 
 

3. Dalyvaujamasis valdymas: Siekiant pripažinti, kad jaunimas yra savo 
gyvenimo ekspertai, būtina užtikrinti, kad jaunimas ir jam atstovaujančios 
organizacijos dalyvautų įvairiuose ES jaunimo strategijos įgyvendinimo 
etapuose. Dėl dalyvavimo jaunimas ir jo problemos tampa labiau matomi, taip 
pat jaunimas tampa labiau informuotas apie jaunimo politikos formuotojus 
(pavyzdžiui, sukuriant jaunimo parlamentą, turintį palaikymą savivaldybėje, 
arba techniškai įtraukiant jaunimą į savivaldybės / nacionalinį sprendimų 
priėmimo mechanizmą). Dalyvavimu taip pat siekiama didinti jaunimo politikos 
teisėtumą ir priimtinumą. ES jaunimo strategijos platforma bus siekiama 
palengvinti dalyvaujamąjį valdymą ir koordinavimą įgyvendinant strategiją, 
suteikti gerą pagrindą reguliariam socialiniam dialogui, suteikti 
suinteresuotiesiems subjektams didesnį vaidmenį koordinuojant strategijos 
įgyvendinimą ir sudaryti galimybes veiklai ir veikloms. keistis informacija apie 
rezultatus. Komisija raginama organizuoti tikslinius susitikimus, kuriuose 
prireikus dalyvautų ES institucijų, valstybių narių, programos "Erasmus+" ir 
Europos solidarumo korpuso nacionalinių agentūrų ir jaunimo organizacijų 
atstovai, taip pat kiti suinteresuotieji subjektai ir vietos bei regionų valdžios 
institucijos.  
 

4. ES programų ir lėšų mobilizavimas: Valstybės narės ir NVO telks ES 
programas ir fondus, tokius kaip "Erasmus+", Europos solidarumo valdyba, 
Europos struktūriniai ir investicijų fondai, "Horizontas 2020", įskaitant Marie 
Skłodowskos Curie veiksmus, "Kūrybiška Europa", ir skatins veiksmingai 
naudotis vėlesnėmis programomis. Valstybės narės, nacionalinės agentūros ir 
su jaunimu susiję suinteresuotieji subjektai bus kviečiami kartu ieškoti 
finansavimo šaltinių sinergijos ES, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, 
siekiant parengti ir įgyvendinti pažangiausius projektus jaunimo iniciatyvoms 
remti. 
 

5. Finansinės paskatos darbdaviams: Siekiant pagerinti jaunų žmonių 
užimtumo padėtį, reikėtų apsvarstyti galimybę nacionaliniu lygmeniu taikyti 
mokesčių lengvatas ir finansinės paramos schemas, kad įmonės būtų 
suinteresuotos įdarbinti jaunus absolventus ir taip kompensuoti silpnesnius 
darbo įgūdžius ir patirties bagažą. (pavyzdžiui, mokesčių lengvatos arba 
lengvatos, pagrįstos jaunimo įdarbinimu). 
 

6. Pilietinio ugdymo stiprinimas mokyklose: Siekiant ugdyti tvirtesnes pilietines 
nuostatas, būtina visuomenės švietimo sistemose daugiau dėmesio skirti 
pilietinio sąmoningumo ugdymui jauname amžiuje, taip pat sąmoningam 
dalyvavimui visuomenėje būtinam sąmoningumo ugdymui (daugiausia per 
tikslingesnes "pilietinės kultūros" pamokas). Be pedagogų, mokyklose turi 
aktyviau dalyvauti ir demokratines vertybes puoselėjančios nepriklausomos 
nevyriausybinės organizacijos. 
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7. Didesnis dėmesys mokytojų rengimui: Siekiant plėtoti pilietinį ugdymą 
mokyklose, būtina sąmoningiau rengti mokytojus. Todėl valstybės narės, 
atsižvelgdamos į savo nacionalinę kompetenciją, turi stengtis  
 
mokytojų rengimo sistemose didinti mokytojų galimybes gauti neformaliojo 
mokymo metodologinių žinių ir teorinių žinių, reikalingų demokratinių nuostatų 
ugdymui. 
 

8. Kova su manipuliacijomis ir smurtu internete: Kova su plačiai paplitusiomis 
manipuliacijomis ir smurtu internete socialinėje žiniasklaidoje gali būti laikoma 
prioritetu, atsižvelgiant į nacionalinės ir jaunimo politikos vertybes ir interesus 
(daugiausia dėl veiksmingesnių teismų ir teisėsaugos institucijų veiksmų). Pagal 
nacionalinę kompetenciją valstybės narės turėtų stengtis imtis kuo 
veiksmingesnių teisinių ir saugumo priemonių prieš neapykantos kalbą ir 
užtikrinti skubios pagalbos tarnybų, padedančių nuo smurto internete 
nukentėjusiems jaunuoliams, veiklą, įtraukiant pilietinės visuomenės veikėjus. 
 

9. Informavimas apie ES jaunimo strategiją: Apie ES jaunimo strategijos tikslą 
ir turinį turėtų būti informuojama išsamiai ir jaunatviškai, atsižvelgiant į įvairias 
suinteresuotąsias šalis, dalyvaujančias priimant su jaunimu susijusius 
sprendimus (pavyzdžiui, rengiant jaunimo dienas, neinternetines parodomąsias 
kampanijas, ES dienas, festivalius ir pan. ). ES jaunimo strategija ir Europos 
jaunimo tikslai gali suteikti kryptį tiems, kurie glaudžiai susiję su jaunimo 
politikos formavimu, taip pat tiems, kurie nepriklauso šiai sričiai, skleisti naują ir 
pozityvią informaciją apie ES jaunimo politiką ir Europos darbą su jaunimu. 
 

10. Naudojimasis planuokliu būsimai nacionalinei veiklai: Būsimos 
nacionalinės veiklos planavimo internetinės platformos naudojimas yra skirtas 
tam, kad valstybės narės galėtų savanoriškai pasidalyti savo prioritetais, 
atitinkančiais ES jaunimo strategiją. Ja siekiama didinti jaunimo politikos 
įgyvendinimo skaidrumą regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu. Tikimasi, kad 
tai padės nustatyti tinkamus partnerius, iš kurių būtų galima mokytis vieniems iš 
kitų, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos valstybės narės poreikius. Siekiant 
išvengti papildomos administracinės naštos, būsimos nacionalinės veiklos 
planuotojas turėtų remtis esamomis nacionalinėmis jaunimo politikos 
sistemomis / nacionalinėmis jaunimo strategijomis. 
 

11. ES jaunimo dialogas: Remiantis ankstesniais rezultatais, ES turėtų būti 
įsteigtas naujas nacionalinis jaunimo dialogas (pavyzdžiui, kasmet vykstančios 
atviros politikos formuotojų ir jaunimo diskusijos, organizuojamos jaunimo 
centrų), kuriame būtų numatytos būtinos priemonės, leidžiančios daugiau 
sprendimų priėmėjų ir jaunų žmonių dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose 
ir didinti jų įsitraukimą bei politinį dalyvavimą socialiniuose reikaluose apskritai. 
Be to, reikėtų skatinti reguliariau keistis nuomonėmis tarp ES jaunimo dialogo 
nacionalinių darbo grupių ir Europos Komisijos. 
 

12. ES jaunimo reikalų koordinatorius: ES jaunimo reikalų koordinatoriaus 
paskyrimas Europos Komisijoje 2021 m., siekiant stiprinti tarpsektorinį 
bendradarbiavimą ir didinti informuotumą bei supratimą apie jaunimo 
problemas, yra didelis žingsnis į priekį įgyvendinant realius politinius veiksmus. 
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Todėl valstybės narės ir NVO glaudžiai bendradarbiauja su koordinatoriumi, kad 
užtikrintų nuoseklų bendravimą su jaunimu ir geriau inicijuotų naujas programas 
ir paskatas, skirtas jaunimo įgalinimui ir įsitraukimui. 
 
 

13. Informacija ir parama jaunimui: Siekiant geriau įtraukti jaunąją kartą į socialinį 
ir politinį gyvenimą, labai svarbu teikti kokybišką informaciją apie paslaugas, 
darbo su jaunimu galimybes, iniciatyvas ir savanorių programas jauniems 
žmonėms. Todėl Europos jaunimo portalas arba Būsimos nacionalinės veiklos 
planas gali būti laikomi naudingais pavyzdžiais, kuriais valstybės narės ir 
nacionalinės jaunimo agentūros galėtų vadovautis, kad veiksmingai palaikytų 
informacijos srautą jaunimui. Šiame įsitraukime jaunimo darbuotojai ir mentoriai 
gali dalyvauti kaip skatintojai, todėl jų darbas ir aktyvus dalyvavimas turi būti 
labai vertinamas ir remiamas vietos ar valstybės lygmens politikos formuotojų.  
 

14. Sukurti "jaunimo centrus" savivaldybių ir (arba) vietos lygmeniu: Projektų 
patirtis rodo, kad jaunimui reikia laisvos vidinės kūrybinės erdvės, kurioje jie 
galėtų bendrauti ir kartu kurti projektus, žaisti žaidimus, žiūrėti filmus ir rengti 
socialines iniciatyvas (pvz., kultūros inkubatorius). Todėl šiuo požiūriu Europos 
savivaldybėms tenka didelė atsakomybė už tokių socialinių "saugių vietų" 
suteikimą, siekiant skatinti jaunų piliečių socialinį aktyvumą. Be to, jaunimo 
centrai gali veikti kaip vietos jaunimo ir kitų pilietinių organizacijų susitikimų 
vietos, todėl šie centrai taip pat gali užtikrinti tinkamą neformaliojo mokymosi ir 
kultūrinę aplinką seminarams, kad būtų stiprinama jaunosios kartos socialinė 
kompetencija ir vietos identitetas.  
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5. Išvados 
 

Apskritai svarbu, kad politikos tikslinė grupė galėtų pareikšti savo nuomonę dėl jai 
rūpimų klausimų. Jaunimas turėtų turėti teisę, priemones, paramą, galimybę ir partnerį 
dalyvauti jaunimo politikos ir su ja susijusių sprendimų priėmimo priemonėse: patarti 
ar kartu priimti sprendimus dėl jos formavimo, teikti paslaugas, stebėti ir vertinti 
politikos poveikį, o ne tik būti paslaugų gavėjais. Kai jauni žmonės dalyvauja, jie 
jaučiasi patys priimantys sprendimus, o didesnės paslaugos geriau atitinka jų idėjas ar 
teises. Tokios politikos sėkmės tikimybė yra labai didelė. 

ES jaunimo strategijoje (2019-2027 m.) daugiausia dėmesio skiriama trims sritims: 
dalyvavimui, tarpusavio ryšiams ir įgalinimui. Strategija skatinamas jaunimo 
dalyvavimas demokratiniame gyvenime (dalyvavimas); skatinama savanoriška veikla, 
judumas mokymosi tikslais, solidarumas ir tarpkultūrinis mokymasis (susiejimas) ir 
remiama jaunimo atsakomybė pripažįstant kokybę, inovacijas ir darbą su jaunimu 
(įgalinimas). Strategija siekiama pasiekti visus jaunus žmones ir įtraukti į ES 
programas mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Strategijoje atsižvelgiama į dialogo 
su jaunimu, kurio metu buvo sukurta 11 Europos jaunimo tikslų, rezultatus. 

Šių tikslų galima siekti įgyvendinant specialias jaunimo programas, pavyzdžiui, 
"Erasmus+" ir Europos solidarumo valdybą. Strategija taip pat grindžiama veiksmingu, 
nuosekliu ir bendru visų sektorių įgyvendinimu, sutelkiant daugiau ES programų ir 
finansavimo šaltinių ir skatinant tarpsektorinį bendradarbiavimą visais lygmenimis. Be 
to, ES jaunimo strategija apima valstybių narių tarpusavio mokymosi veiklą ir bendrus 
veiksmus, keitimąsi informacija nacionaliniu lygmeniu, ES jaunimo dialogą ir kitas 
jaunimo dalyvavimo formuojant politiką formas, ES jaunimo strategijos platformą ir 
įrodymais pagrįstas priemones. Todėl valstybės narės ir nacionalinės valdžios 
institucijos atlieka reikšmingą vaidmenį ir daro didelę įtaką formuojant ir tobulinant 
jaunimo politikos priemones, daugiausia dėmesio skiriant dalyvavimui, tarpusavio 
ryšiams ir įgalinimui. Šiuo tikslu šis politikos priemonių rinkinys ir jame pateiktos 
rekomendacijos yra naudingos techninės gairės sprendimų priėmėjams ir politikos 
suinteresuotiesiems subjektams, kad jie galėtų geriau interpretuoti esamą padėtį ir 
veiksmingai formuoti savo veiksmus, kuriais siekiama skatinti jaunimo aktyvumą.  
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