1 PRIEDAS
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROBLEMATIKOS TYRIMO ATASKAITOS PROBLEMŲ IR JŲ SPRENDIMO
IDĖJŲ LENTELĖ

Darbas

Mažas
domejimasis
įsidrabinu,
profesiniu
orientavimu,
specialybes
igyjimu
Galimai
netinkamas
jaunuolių
orientavimas dėl

Politinispilietinis
gyvenimas
Į pateiktus
klausimus,
susijusius su
dalyvavimu
paskutiniuose
rinkimuose,
žinojimą ką
rinks ir kokios
yra kandidatų
bei partijų
rinkiminės
programos,
įsitraukimą į
jaunimo
politines
organizacijas bei
kitus klausimus
respondentų
atsakymai buvo
neigiami.
Mažas procentas
dalyvauja
nevyriausbinėse
veiklose, todėl
prielaida ir

Gyvenimo sąlygos

Sveikata

67 proc, o tai yra du iš
trijų jaunuolių sutinka
arba visiškai sutinka,
kad jiems patinka
rajonas / kaimas /
vietovė, kurioje jie
gyvena
Pastebėtina, jog pusė
jaunuolių (50 proc.)
visiškai nesutiko ar
nesutiko su teiginiu, kad
kaimynystėje, kurioje jie

Nenorėjo į klausimą
atsakyti 10%
atsakiusiųjų, kas
greičiausiai rodo norą
nuslėpti savo santykį
su narkotikų
vartojimu

Socialinis
gyvenimas

Jaunuoliams
nėra lengva
susirasti
draugų
Galima
pastebėti,
kad
jaunuoliai
Laisvalaikis internete labiau linkę

Mokykla

Laisvalaikis

Prasta mokinių
savijauta
mokykloje

Iš atsakymų matyti, kad nedaug jaunų
žmonių lanko saviraiškos būrelius ar
užsiėmimus. Labai dažnai tai daro tik
13% jaunuolių, dažnai – 18%, retai –
22%, o niekada – 46%. Galima daryti
prielaidas, kad jaunimas turi per
mažai saviraiškos galimybių Biržų
rajone.

Netolerancija,
užgauliojimai
tarp moksleivių
moksleiviams

Organizacijų veikloje dalyvauja
nedaug jaunimo,
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pasiruošimo
specialybei

Taigi
įsidarbindami
jaunuoliai
akcentuoja žinių ir
patirties svarbumą.
Užsienio kalba
kaip privalumas
galimai labiau
būtų vertinama
didmiesčiuose, kur
platesnė ir
įvairesnė darbo
rinka.

mažesniam
pilietiškumo
švietimui

50 proc.
respondentų
atsakė, kad
savanoriškoje
veikloje nėra
dalyvavę. 14
procentų
respondentų
savanoriškoje
veikloje
dalyvauja.

gyvena, yra daugybė
dalykų, kuriais gali
užsiimti jaunimas
(sutiko ar visiškai sutiko
tik 20 proc.)

Tačiau 97 jaunuoliai
teigė, kad kartą per
metus ar dažniau patyrė
smurtą (kažkas gąsdino
ar grasino – 50, o tai
sudaro 14 proc.
atsakiusiųjų, kažkas
atėmė daiktus ar pinigus
– 15, o tai sudaro 4 proc.
atsakiusiųjų, kažkas
priekabiavo – 32, o tai
sudaro 9 proc.
atsakiusiųjų). Taip pat23
proc. teigė, kad kartą per
metus ar dažniau įvyko
muštynės tarp artimų
gatvių, rajonų ar kaimų
grupuočių.

bendrauti
bei mokinių ir
tekstinėmis mokytojų
žinutėmis nei
žodiškai.
Daugiausia
jaunuoliai
bendrauja per
Messenger
(74 proc.
kartą ar
keletą kartų
per dieną) ir
Snapchat (55
proc. kartą ar
keletą kartų
per dieną)
platformas,
kiek rečiau
per
Instagram ir
Discord
Apibendrinant galima platformas,
daryti prielaidą, kad rečiausiai per
jauni žmonės
Viber,
maitinasi
WhatsApp,
nepakankamai
Zoom,
reguliariai, vartoja
Microsoft
nemažai nesveikų
Teams,
maisto produktų, nors Skype ir
Velavimas į
tendencijos jų vengti LinkedIn
pamokas ar jų
taip pat ryškėj
platformas
praleidimas

Daug respondentų ne iš Biržų miesto,
todėl galimai nesilanko AJE ir AJC,
svarbu mobilaus darbo išlaikymas
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didžioji dalis
(66-74
procentai)
respondentų
atsakė, kad nėra
girdėję apie
Europos
savanorių
tarnybos (veikė
iki 2018 m.),
,,Veiklus
jaunimas”
(veikė iki 2018
m.), Europos
darbinė aplinka
solidarumo
nevisiškai tenkina korpuso
tyrime dalyvavusį projektus ir
jaunimą.
programas.
Kaip pagrindines Pagal
priežastis ieškoti respondentų
darbo kitame
atsakymus
rajone
daroma išvada,
respondentai
jog didelė dalis
įvardija didesnes respondentų yra
galimybes
mažai politiškai
pasirinkti darbą
ir pilietiškai
(55 proc) bei
aktyvūs. Iš
negalėjimą rasti
respondentų
darbo savo
atsakymų
gyvenamojoje
pastebimas
vietovėje (45
mažesnis
proc). Jaunuoliai įsitraukimas į
papildomai nurodė savanoriškas
šias priežastis:
veiklas,
didesnis darbo
dalyvavimą

Jaunuolių klausta apie
narkotikų pardavinėjimą.
7 proc. jaunuolių atsakė,
kad kartą per metus ar
dažniau matė, kaip
kažkas pardavinėja
narkotikus, kiek mažiau
– 6 proc. jaunuolių teigė,
kad kartą per metus ar
dažniau kažkas jiems
siūlė pirkti narkotikų.

Sveikai ir aktyviai
leisti laisvalaikį
jaunuolius galėtų
paskatinti didesnė
sportinių veiklų
pasiūla, sportui
skirtos patalpos,
vietos, ko trūkumą
Biržų rajone buvo
nurodyta
ankstesniame
klausime apie
gyvenamąją aplinką.

Švietimas apie pirmo
būsto programą jaunoms Jaunimo tarpe vyrauja
šeimoms, nes 77 proc
nemaža dalis
nežino
emocinių problemų

Iš atsakymų
matyti, kad
dauguma
mokinių noriai
sportuoja
mokykloje po
pamokų, o
mokyklose
atsiranda
netradicinių
erdvių mokinių
poilsiui.

Krinta į akis tai, kad nemažai
jaunuolių savaitgaliais mokosi, o ne
ilsisi.

Vyravo nuomonė, kad jaunimui
reikia jaukių vietų susiburti lauke ir
viduje, kur būtų galima žaisti,
atvykimo laikas, pavalgyti. Tai galėtų būti kavinės,
nors mažam
kalbų ar ,,Manga“ klubai, jogos
procentui
klubai, pavėsinės, jaunimo centrai ar
respondentų.
erdvės.
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apmokėjimas,
geresnės darbo
vietos sąlygos,
didesnis darbo
užmokestis.
Pagrindinės
priežastys,
skatinančios
respondentus
darbo ieškoti
užsienyje, būtų
šios: didesnis
atlyginimas
(atsakė 55 proc.),
noras keliauti (27
proc.) bei geresnės
darbo sąlygos (23
proc.).
Norintys dirbti
pagal specialybę
užrašė ir
pageidaujamas
specialybes. Dalis
jaunuolių norėtų
aukštos
kvalifikacijos
darbo (veterinaro,
mokytojo, darželio
auklėtojo,
tarptautinio verslo
specialisto,
inžinieriaus (IT,
telekomunikacijų),

renginiuose,
pilietinėse
akcijose, kam
galimai įtaką
darė pandemijos
suvaržymai.

Mažas informavimas ir
švietimas apie verslumą,
nedidelis įstraukimas į
tokias veiklas
Kaimynystėje žmonės
yra linkę vieni kitiems
padėti ir yra kaimynų, į
kuriuos galėtų kreiptis
esant reikalui, tačiau
abejojama, kad
kaimynystėje yra
kaimynų, į kuriuos būtų
galima kreiptis iškilus
problemoms. Taip pat
abejojama, kad
kaimynystėje
gyvenantys suaugusieji
domisi, ką veikia vaikai
ir jaunimas ir kad nėra

jaunuoliams trūksta
pasitikėjimo savimi,
aukštesnės savivertės.

lytiškai santykiauti
jaunuoliai pradeda jau
paauglystėje, o
apsisaugojimo
priemonių nenaudoja
pakankamai didelis
skaičius, todėl labai
svarbus yra lytinis
švietimas kuo
jaunesniame amžiuje.

Jauniems žmonėms norėtųsi
diskotekų, jaunimui skirtų
koncertų ar pačių jaunuolių
pasirodymo, filmų vakarų,
susitikimų, diskusijų su įdomiais
žmonėmis; protmūšių, orientacinių
Nemaža dalis
varžybų,vietos saviraiškai, kur
nežino, nesidomi būtų galima ateiti, diskutuoti,
profesine
siūlyti idėjas, mokytis apie
ateitimi
lyderystę, laiko planavimą ir kt.
Buvo daug norinčių kuo aktyvesnio
laisvalaikio praleidimo, įvairesnių
sporto būrelių, uždarų patalpų
įvairioms sporto šakoms kultivuoti,
sporto klubų, krepšinio, futbolo
aikštelių, čiuožyklos, ledo ritulio,
motokroso ir legalios lenktynių
trasos. Pasigesta Biržuose biliardo,
boulingo žaidimo vietų. Jaunimas
norėtų, kad Biržuose vyktų daugiau
sportinių renginių, varžybų. Nors
Biržuose yra riedlenčių parkas, bet
vis tiek keletas respondentų jo
pasigedo. Galbūt jis neatitinka
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policininko,
interjero
dizainerio. Kita
dalis nurodė
žemesnės
kvalifikacijos
profesijas
(statybininko,
remontininko,
kosmetologės,
jaunimo
darbuotojo,
apdailininko,
suvirintojo,
floristo, želdinių
tvarkytojo). Buvo
keletas parašiusių,
kad norėtų dirbti
patinkantį darbą.

poreikių ar reikalingas ir kaimiškose
vietovėse.

jaunuoliams skirtų
veiklų artimoje
aplinkoje.

dauguma jaunuolių
(83 proc.) nėra girdėję
apie jaunimo
informavimo ir
konsultavimo portalą
zinauviska.lt ir tik 3
proc. pažymėjo, jog
yra girdėję ir lankęsi
portale (15 proc.
girdėjo, bet
nesilankė).
Jaunimo vasaros
integracijos ir
užimtumo

Apibendrinti pasiūlymai/ diskusinės temos posėdžiams/ idėjos
Supažindinimas Smurto (fizinio,
Informavimas apie
Dėl jaunimo
su ataskaita dėl psichologinio)/
sportinių veiklų
Informacijos profesinio
savanoriškos
netoleracijos prevencija galimybes bei plėtra skleidimas
orientavimo

Jaunimui norėtųsi, kad kavinės,
parduotuvės dirbtų ilgiau, o
užsiėmimų būtų ir vėlesniu laiku
bei savaitgaliais. Ypač akcentuota
veiklos būtinybė savaitgaliais, kad
būtų ką veikti ir sugrįžusiems iš
didmiesčių jaunuoliams.

Pasitarimas su VŠĮ Socialinė
iniciatyva dėl mobilaus darbo
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programos
galimybės rajone,
skatinančios
jaunimą įsilieti į
darbo rinką/
savarankiškai
užsidirbti/ ugdyti
darbines
kompetencija

veiklos
įyvendinimo
2021 metais ir
planais 2022
metų planai

Dėl naujų
nuostatų
jaunimo
programos
įgyvendinimui
rengimo
(rekomendacijos
administracijai),
kad būtų
atsižvelgiama į
NVO
poreikius/LiJOT
rekomendacija

Jaunimo
apdovanojimų
aprašas ir
apdovanojimai

artimoje aplinkoje, per
mokyklas informacinis
renginys, kaip pastebėti
asmenis kenčiančius ir
kt.

problema - patraukli
idėja pabandyti
narktikus. Siūlymas jaunimą supažinditi
Dėl programos jaunoms su narkotinėmis
šeimoms pirmojo būsto medžiagomis, kokie
įsigyjimui
to padariniai, kokie
(informavimas,
ilgalaikiai padariniai
švietimas ir kt.)
gali būti
Verslumo kompetencijų/
plėtros galimybės. Į TIC
darbuotojo pareigybės
įrašyti jaunimo verslumo
skatinimo/konsultavimo/
pagalbos galimybę.
Mokomųjų bendrovių
pasitikėjimas savimi,
steigimas mokyklose,
aukštesnė savivertė junior archievment fizinės ir psichinės
pasiūlymas švietimo
sveikatos stiprinimo
skyriui
programa, prioritetas

per soc
tinklus

Mažėja
tiesioginis
bendravimas,
globali
problema,
veiklų
galvojimas

tolygumo rajono
mokyklose
(pasitarimas su
žmonėmis
atsakingais už
šią veiklą)

patyčios - spec
programa,
konsultacija,
neeilinė pamoka Pasitarimas su savivaldybės vadovais,
apie patyčias su švietimo skyriumi, ŠPT, AJC dėl
spec
mobilaus darbo perspektyvų rajone
patyčios jausmas ar
reiškinys
mokykloje?
pasiglinti.
Patyčių
prevencija programa,
praktika iš
pradinukų

Pasitarimas su atvira darba
vykdančiomis organizacijomis apie
veiklą/rezultatus/perspektyvas/tikslus
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Savanoriškos
veiklos plėtra
per NVO,
skatinimas
prisjungti,
susisiekti su
jaunimo NVO
dėl narių,
aktyvumo

Jaunų žmonių
pilietinio
ugdymo
skatinimo
programa
Stacietolerancijos
diena, vasara,
nuvežti
mokinius į spec
mokyklas
(aklųjų,
kurščiųjų),
susipažintų su jų
gyvenimu, su
kuo susiduria ir
pan.

Problema dėl būsto
įsigyjimo, nuomos

pramogos
internete/kompiuteriai
problema, kadangi
jaunuoliai daug
praleidžia laiko,
skatinimo priemonės,
informacijos žala
akims, stuburui ir kt.
Telefonų neskatinti
laisvu laiku naudoti,
siūlyti kitokias
veiklas
Mokyklose labiau
sukoncentruotas
dėmesys į vaikų fizinį
aktyvumą, ne tik
pamokų metu. Tėvai
rodo pavyzdį dėl
fizinio aktyvumo
vaikams, sveikos
gyvensenos
propagavimas.

mokymo stiliai
mokyklose,
trūksta
naujoviško, kas
tai? iš JRT pusės
- siulytis
jaunimui
pravesti
pamokas
profesinis
orientavimas kokių profesijų
gali trukti
Biržuose, kad
sukurti
programas čia ir
jaunimas
nenutekėtų į
gretimus miestus

Kaip paskatinti
jaunimą daugiau ir
aktyviau sportuoti

profesinis
orientavimas
nuo jaunesnių
klasių

Dėl siūlymų erdvėms/ vietoms
veikloms (menas, kultūra, sportas)

idėjos jaunimo/kalbų/ jogos klubui,
kad burtusi ir veikų. Viešoji paskaita,
kaip inicijuoti veiklą

menkas dalyvavimas kultūriniuose
renginiuose, ar orientuota į jaunimą,
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organizuotos
veiklos tarp
frakcijų/skyrių
susitikimams
jaunimui dėl
pilietinio
politinio
švietimo

Rekomendacija
ŠPT direktorei,
pasiūlymas, kad
galima kviestis dalyvavimas organziacijose, kur
pravesti pamokų nutrūkimas, kaip padėti
Pilietiškumo
pamokos su jrt,
su kahoot ir
orientacinemis
po mokykla

