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APIE ORGANIZATORIUS

Asociacija “Aktyvus jaunimas” specializuojasi
pilietiskumo, verslumo, integracijos bei tarptautiniy
mainy bei ugdymo srityse. Asociacija organizuoja
projektus ir iniciatyvas (Lietuvoje ir uzsienyje) pagal
Erasmus+, European Youth Foundation, EEA Grants ir
kitas programas.

Lietuvoje yra jvykd$ daugiau nei 15 Europos
Sqjungos finansuojamy tarptautiniy projekty
ir mokymy, kuriuose dalyvavo virs 450 jaunuoliy
(18-30 m. amziaus) ir jaunimo darbuotojy is visos
Europos. Taip pat siuo metu vykdo ilgalaikj 2-jy mety
trukmes projektq pabegeliy integracijai Lietuvoje
gerinti. “Jaunimo Tartpautinio Bendradarbiavimo
Agentura” taip pat nominavo projektus “More than
Money: Social Entrepreneurship Heroes” ir "Time to
Act!" Europos Komisijai tarp geriausiy jaunimo projekty
jgyvendinty Lietuvoje.

Vs| „Vilniaus universiteto Teises klinika” veiklq
vykdo nuo 1998 m. Kiekvienais metais organizacija
suteikia teisin^ pagalbq apie 3’500 gyventojy, o nuo
veiklos pradzios yra jgyvendinusi 50000 teisiniy
projekty. Organizacija teikia individualiq teisin^pagalbq bei organizuoja visuomenei atvirus mokymus
aktualiomis teisinemis temomis, skelbia publikacijas
viesojoje erdveje. VU TK veiklos modelis remiasi
pirmaujanciy JAV teises mokykly (Harvard, Stanford,

Columbia) kliniky modeliu. Tai yra - klinikoje konsultuo-
ja geriausiai besimokantys baigiamyjy kursy Vilniaus
universiteto Teises fakulteto studentai. Teisines
pagalbos kokybq uztikrina reguliarus susitikimai su
praktikos grupiy kuratoriais, kurie yra profesionalus
advokatai, zymus salies teisininkai.

TEISES MM
VILNIAUS UNIVERSITETO

www.activeyouth.lt
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Studijos santrauka
2018 m. birzelj vykdytas grupines diskusijos tyrimas parode, ko-partnerystes regiony

viesojo valdymo procesuose projektas yra reikalingas. Oficialiais ES duomenimis, jaunimas
iki 29 m. amziaus yra pasyvus viesojo valdymo procesuose ir balsavime (tik 40% apklaustyjy
mano, kad jy balsas yra reiksmingas ES, tik 37.8% jaunuoliy balsavo Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimuose).

Tyrimo metu buvo apklaustos Traky, Kedainiy ir Raudondvario (Kauno r.) jaunuoliy,
suinteresuoty politikos tema, grupes.
Grupines diskusijos tyrimo metu nagrinetos sios temos:

- Balsavimo teise, balsuotojo amzius ir aktyvumas

- Pilietinio ugdymo pamokos ir mokyklos politika

- Poziuris j politikus ir politikq bendrai

- Pilietiskumo suvokimas

- Kiti su valstybes valdymu ir piliecio teisemis bei pareigomis susije klausimai

Pagrindine projekto sprendziama problema yra mazas jaunuoliy aktyvumas valstybes
valdyme ir to pasekme - nepakankamas jaunimo atstovavimas valstybes politikoje.
Projektu siekiama skatinti partneryst^ tarp bendruomeniy gyventojy ir skatinti pilietiskq
elgesj, ypac nuomones reiskimq bei balsavimq rinkimuose (tiek savivaldybes, tiek valstybes
ir ES lygiu), taip pat jsitraukimq j pilietines iniciatyvas mokykloje ar vietos bendruomeneje.
Projekto tiksline grupe pasirinktos jaunimo is mazesniy miesty ir rajony grupes, norint geriau
atstovauti jy poreikius. Grupines diskusijos tyrimui pasirinkta apklausti jaunimq is Traky m.,
Kedainiy m. ir Raudondvario. Suorganizuotos trys 4-iy valandy trukmes grupines diskusijos
sesijos, kuriose is viso dalyvavo 50 jaunimo amziaus grupei priklausanciy asmeny.
Dauguma dalyviy yra ekonomiskai neaktyvus, bet studijuojantys ar besimokantys,
ko ir buvo galima tiketis turint omenyje jy jaunq amziy.

Dauguma pasisakiusiyjy mano, kad politikai nera suinteresuoti kreipti demesj j jaunimui
rupimas problemas, nes ne visi jaunuoliai gali balsuoti. Jaunuoliy teigimu, jiems trOksta
informacijos apie valstybes valdymo procesus ir priimamus sprendimus ir tai yra viena is
pagrindiniy zemo balsuotojy aktyvumo priezasciy. Jaunuoliai jsitikin^, kad j jy nuomon?
nera pakankamai atsizvelgiama ir del to daznai nematoma prasmes balsuoti.



SANTRAUKASANTRAUKA
KO-PARTNERYSTE

REGIONy VltSojO VALUYMO
PSOCESltOSE

Dauguma dalyviy sutinka, kad e-balsavimas paskatinty jaunimo aktyvumq rinkimuose,
taciau jaunuoliai abejoja tokio balsavimo budo skaidrumu. Grupines diskusijos tyrimo
dalyviy nuomones issiskyre diskutuojant apie tinkamq minimaly balsavimo amziaus
Lietuvoje, taciau galiausiai dauguma liko prie nuomones, kad dabar galiojanti 18-os mety
amziaus riba yra teisinga.

Susirupinti vercia ne tik zemi balsuotojy aktyvumo rodikliai, taciau ir tai, kad dauguma
jaunuoliy nenorety kandidatuoti rinkimuose. Jaunuoliai nepasitiki politikais ir del to nenori
prisideti prie jy veiklos.

Mokyklinio amziaus diskusijos dalyviai lanko pilietinio ugdymo pamokas, taciau nera
patenkinti jy turiniu ir paciy pamoky kokybe. Dazna problema jvardijamas mokytojy
kompetencijos trukumas bei zema motyvacija vesti pilietinio ugdymo pamokas. Vis delto,
moksleiviai pateike idejy, kaip pagerinti pilietinio ugdymo pamoky situacijq (keisti kurso
programq, daugiau kalbeti apie praktinius dalykus, maziau apie politine ES istorijq ir pan.)
Moksleiviai norety gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jsitraukti j pilietiskq veiklq.
Jaunuoliai norety daugiau suzinoti apie politikq, nes siuo metu politines temos jiems vis dar
atrodo labai svetimos- tai yra viena is nepasitikejimo politikais priezasciy. Apklaustieji taip
pat laikosi nuomones, kad reikety optimizuoti Seimo darbq, nes dabar politikai dirba
neefektyviai.

Aktyviu pilieciu jaunuoliai link$ vadinti asmenj, kuris dalyvauja visuomenineje veikloje,
jvairiuose renginiuose, savanoriauja, stengiasi del bendruomenes geroves. Taip pat visi
dalyviai sutinka, kad aktyvus pilietis butinai isreiskia savo nuomon? rinkimuose.
Is grupines diskusijos tyrimo metu gauty duomeny galime daryti isvadq, kad jaunuolius
domina politines temos ir jie jautriai reaguoja j neteisybf mokyklos ar valstybes lygiu bei turi
idejy, kaip skatinti jsitraukimq j politinf valstybes gyvenimq.
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Projekto problema ir poreikis

Oficialus duomenys patvirtina, kad jaunimas (iki 29 m. amziaus) yra pasyvus jgyvendin-
damas savo konstitucines teises ir dalyvaudamas viesojo valdymo procesuose. Tai galime
pastebeti vertindami naujausius Eurobarometro apklausy rezultatus: tik 4 is 10 apklaustyjy
mano, kad jy balsas turi jtakos Europos Sqjungoje. Daugiau nei puse respondent^ mano
priesingai. Be to, Europa kencia nuo zemo rinkejy aktyvumo - pavyzdziui, paskutiniai
Europos parlamento rinkimai (2014) buvo maziausiai aktyvus per visq Parlamento rinkimy
istorijq.

Tokia tendencija pastebima ir nacionaliniu mastu, Paskutiniy Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimy metu (2016) prie balsavimy deziy savo nuomon? isreiske tik 37.8% jauny
zmoniy, todel naujai isrinktame Seime nera pakankamai atstovaujami sios visuomenes
dalies interesai. Nors dalyvavimas viesojo valdymo gyvenime yra kertinis demokratines ir
pilietines visuomenes elementas, statistika rodo, jog didele dalis Kauno r., Kedainiy r.,
Traky r., Marijampoles r., Elektreny r.( Jonavos r., Utenos r. savivaldybiy jaunimo siuo metu
yra pilietiskai pasyvus ir nesinaudoja savo konstitucinemis teisemis dalyvauti viesojo
valdymo planavimo, jgyvendinimo ar stebesenos procesuose. Tai pastebima ir kituose
regionuose, tad si problema turi buti sprendziama.

Pasyvus elgesys lemia tai, kad jaunimo amziaus grupeje nesusiformuoja stiprus rysys su
valstybe. Tokio rysio nebuvimas sukelia socialines ir ekonomines pasekmes: zmogus,

neturedamas pilietines atsakomybes, nebus aktyvus visuomenes pilietis, nejsitrauks j
regioninius ar nacionalinius renginius bei pilietines akcijas, kuriy metu jis gali prisideti prie
savo ir savo aplinkos tobulinimo, bendros geroves ir miesto jvaizdzio stiprinimo; toks asmuo
nera reiklus savo isrinktiems savivaldos ar Seimo politikams, o situacija, kuomet gyventojai
is politiky nereikalauja atsakyti uz savo rinkiminius pazadus, veda prie populizmo stiprejimo.
Taip pat mazas jaunimo pilietinis aktyvumas lemia tai, kad jstatymy leidybos institucijose
labiau atstovaujami rinkimuose aktyviy grupiy (pvz.: pensinio amziaus ar bedarbiy), o ne
jaunimo interesai. Tokie socialiniai netolygumai turi buti sprendziami.

Pagrindine projekto sprendziama problema yra mazas jauny zmoniy (iki 29 m.)
gyvenanciy regionuose aktyvumas viesojo valdymo procesuose. Siai problemai spr^sti
projektas parengtas remiantis ekspertine Ekonominio bendradarbiavimo ir pletros
organizacijos (EBPO) medziaga. Projektas taip pat atitinka ir LR Vyriausybes vykdomq
politikq, kuria siekiama jtraukti vietos bendruomenes j valdymo procesus (LR Vyriausybes
programos 69 punktas).
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Problemos sprendimo budai

Tam, kad buty sprendziama auksciau minima problema, projektu yra siekiama skatinti
partneryst^ tarp viesojo valdymo institucijy ir vietos bendruomenes gyventojy, sukuriant
visuomen^ jtraukianciq aplinkq, kurioje buty pasitelkiama gyventojy kurybiskumas,
motyvacija ir turimos kompetencijos.

Iskelti uzdaviniai yra:

- suteikti vietos gyventojams bendrqsias zinias apie viesojo valdymo procesus
bei visuomenes galimq jsitraukimq j politinius procesus

- suteikti eksperty pagalbq visuomenes iniciatyvy jgyvendinimui

Planuojamos projekto veiklos turi buti efektyvios ir sukurti kuo didesnj poveikj regionu-
ose gyvenanciam jaunimui iki 29 m. Isanalizavus regionuose gyvenancio jaunimo proble-
mas ir siekius, vyks masyvus renginiai, skirti jaunimui, gyvenancio regionuose. Renginiy tik-
slas - bendrojo viesojo valdymo sqmoningumo didinimas ir bendryjy kompetencijy suteiki-
mas, kurios padety jaunimui patiems jsitraukti j viesojo valdymo procesus regionuose. Sia
veikla prisidedama prie 2014-2020 m. ES fondy investicijy veiksmy programos, kuria siekia-
ma stiprinti pilietin^ brandq, suteikti ziniy apie valstybes turimos informacijos naudojimo ir
gyventojy dalyvavimo viesojo valdymo procesuose galimybes.

Taip pat projekto metu bus siekiama ir
platesnio visuomenes jsitraukimo:

- platinant projekto rezultatus

- ruosiant video klipy ciklq, skirtq gyventojy informavimui apie viesuosius
valdymo procesus.

Visos veiklos bus jgyvendintos nuo 2018 m. vasario men. iki 2020 m. vasario men.
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Projekto tikslai ir teikiama nauda

Visos projekto veiklos yra nukreiptos j jaunimq (14-29 m.) gyvenantj Kauno r., Kedainiy
r., Traky r., Marijampoles, Elektreny, Jonavos r., Utenos r. savivaldybese esanciuose mies-
tuose ir kaimuose. Veikly metu bus stiprinamas siy regiony, kaip aktyvaus jaunimo regiony,
jvaizdis. Veiklos bus vykdomos ir kituose regionuose, siekiant jtraukti jaunimq, gyvenantj ne
didziuosiuose salies miestuose (planuojama, jog toks jaunimas sudarys daugiau nei 75%
visy projekto veikly dalyviy). Aktyvia rezultaty sklaida planuojama pasiekti regiony
politikus, viesojo valdymo procesy organizatorius ir placiqjq visuomenes dalj.

Siekiama, kad jaunimas (14-29 m.) sudaryty apie 95% visy projekto dalyviy. Veiklos bus
skirtos vyresniyjy klasiy bendrojo ir profesinio lavinimo moksleiviams bei mokyklas
baigusiems asmenims (dirbantiems ir bedarbiams), gyvenantiems ne didziuosiuose salies
miestuose. Tikslines grupes galutinis poreikis - kad viesojo valdymo procesy metu (politikos
formavime ir jgyvendinime) buty uztikrinami sios grupes interesai.

Projekto veiklos pades jiems jgyti praktikos ir ziniy, kurias dalyviai veliau gales isnaudoti
inicijuodami veiklas savo aplinkoje ar pritraukdami aplinkinius jsitraukti j viesojo valdymo
procesus, politikos formavimq bei vykdymo stebesenq. Veikly dalyviai praples savo
protesiniy pazinciy ratq ir praturtins idejas apie galimas viesyjy procesy reformas.

Vykdomas projektas yra naudingas, nes jo deka visuomenes nariy dalyvavimas viesojo
valdymo procesuose prisidety prie efektyvesnio, veiksmingesnio ir inovatyviai veikiancio
viesojo sektoriaus nedidinamas jo administravimo islaidy. Pilietine visuomene, kurioje
asmenys aktyviai jgyvendina savo konstitucines teises, yra demokratines teisines valstybes
pamatas, todel tokia veikla turi buti skatinama, taciau siuo metu tokiy priemoniy truksta.

Projektas ypac aktualus vietos savivaldoms, kurios nuolatos susiduria su lesy trukumu. To
priezastis yra senejanti visuomene bei (daznai del emigracijos) del mazejantis darbingo
amziaus zmoniy skaicius. Sie socialiniai-ekonominiai issukiai jpareigoja pergalvoti budus,
kaip iki siol buvo organizuojamas viesasis valdymas ir kaip tai galima daryti efektyviau ir
inovatyviau.

7



fAPIE PROJEKTA
ft
KO-PARTNERYSTE

RfGIONV VltiOJO VALDYMO
PffOCCSUO&C

Projekto metu siekiama kurybiskais metodais uzmegzti partneryste tarp viesojo valdymo
institucijy ir vietos bendruomenes gyventojy sukurti visuomen^ jtraukianciq aplinkq, kurioje
buty pasitelkiamas gyventojy kurybiskumas, motyvacija ir turimos kompetencijos
(ko-partneryste). Projekto priemonemis siekiama t^stinio, o ne epizodinio visuomenes
dalyvavimo, tokiu budu skatinant ko-partneryste, uztikrinant kontrole ir mokesciy moketojy
nuosavybes del viesojo valdymo procesy pojutj. Ko-partneryste remiasi tiesioginiu individy
jsitraukimu i viesojo valdymo procesy planavimq ir jgyvendinimq.

Dalyviai jgis ziniy apie:

- dalyvavimo viesuosiuose procesuose priemones, susijusias su jaunimo
dalyvavimu jvairiose veiklose

- demokratijq (bei jos trukumus) ir ES sqmoningumq

- dabartin? visuomenes jtraukties j viesyjy paslaugy procesus situacijq ir planus
regione

- budus, kaip galima aktyvinti jaunimo jsitraukimq.

Pagrindiniai projekto rezultatai - tyrimas, mokymo ciklas ir jo medziaga (zr. Mokymy
ciklas ir Leidinys „Jaunimo jsitraukimo j viesojo valdymo procesus skatinimas“ skyrius) bus
viesai prieinami specialiai projektui sukurtoje svetaineje www.tavobalsas.lt

Sis projektas yra finansuojamas is Europos socialinio fondo lesy (https://www.esf.lt).

Projekto vykdytojai:
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 Grupinės diskusijos tyrimas dar vadinamas fokus grupės tyrimu, pagal anglišką terminą 
focus group research). Tai yra kokybinis tyrimo metodas, kurio esmė – diskusija nedidelėje 
grupėje. Tyrimo diskusijos eiga dažniausiai būna parengiama iš anksto, pasirenkant 
klausimus, kurie padeda atskleisti diskusijos dalyvių nuomonę skirtingais klausimais. 
Diskusiją veda tam pasiruošęs moderatorius, išmanantis temą ir skatinantis grupės dalyvių 
įsitraukimą į diskusiją. Pagal poreikį, moderatorius skiria daugiau dėmesio svarbesniems 
klausimams arba išprovokuoja ilgesnius atsakymus, taip pat padeda apibendrinti dalyvių 
pasisakymus.pasisakymus.

 Grupinės diskusijos tyrime vidutiniškai dalyvauja 8 – 10 žmonių, atrinktų pagal konkretaus 
tyrimo tikslus. Vienos diskusijos optimali trukmė yra apie 1.5 – 2 val., tačiau pagal tyrimo 
poreikius, gali būti organizuojamos ir trumpesnės ar netgi daug labiau išplėstos apimties 
diskusijos, ypač jeigu tyrimo dalyviai ilgiau užtrunka, kol nusprendžia pasidalinti savo 
nuomone. Vienas iš tyrimo sėkmės raktų yra pasitikėjimas diskusijos moderatoriumi ir 
draugiška pokalbio atmosfera, leidžianti į diskusiją įsitraukti visiems dalyviams.

  Grupinė diskusija yra įrašinėjama, kad vėliau būtų galima lengviau nagrinėti tyrimo daly-
vių pasisakymus, tačiau vertinime visuomet svarbus anonimiškumas, nes tyrimo esmė yra 
atskleisti bendras tendencijas, o ne kiekvieno dalyvio asmeninę nuomonę.

 Grupinės diskusijos tyrimo privalumas tas, kad išprovokavus diskusiją ir jai natūraliai 
plėtojantis, sulaukiama daug skirtingų nuomonių, leidžiančių į nagrinėjamą temą pažiūrėti iš 
skirtingų požiūrio taškų. Nors pasisakymai dažnai yra subjektyvūs, bet tuo pat metu jie 
leidžia atskleisti ir skirtingų kartų, lyčių, darbinės patirties ir pan. asmenų nuomone tam 
tikrais klausimais.

 Vis dėlto, grupinės diskusijos tyrimo sėkmė priklauso nuo diskusiją vedančio 
moderatoriaus patirties ir asmeninių gebėjimų bei pačia grupę sudarančių asmenų noro ir 
motyvacijos bendradarbiauti, jų tarpusavio santykio ir kitų ryšių.

 Grupės diskusijos tyrimo metodas apibrėžiamas kaip struktūruota diskusija, kuriame 
siekiama surinkti dalyvių įžvalgas tiriamuoju klausimu neutralioje aplinkoje (Krueger, 2000). 
Priklausomai nuo nagrinėjamos temos, respondentai gali būti savo srities profesionalai ir 
padėtipadėti nagrinėti su jų darbu susijusią problematiką, tačiau tokie tyrimai taip pat atliekami ir 
su tiesiog tikslinę grupę atitinkančiais asmenimis, pvz.: studentais, moksleiviais, jaunomis 
šeimomis ir t.t.

Grupinės diskusijos tyrimo metodika
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Grupines diskusijos tyrimo metodika
Grupines diskusijos tyrimas dar vadinamas fokus grupes tyrimu, pagal angliska terminq

focus group research). Tai yra kokybinis tyrimo metodas, kurio esme - diskusija nedideleje
grupeje. Tyrimo diskusijos eiga dazniausiai buna parengiama is anksto, pasirenkant
klausimus, kurie padeda atskleisti diskusijos dalyviy nuomon? skirtingais klausimais.
Diskusijq veda tarn pasiruosfs moderatorius, ismanantis temq ir skatinantis grupes dalyviy
[sitraukimq j diskusijq. Pagal poreikj, moderatorius skiria daugiau demesio svarbesniems
klausimams arba isprovokuoja ilgesnius atsakymus, taip pat padeda apibendrinti dalyviy
pasisakymus.

Grupines diskusijos tyrime vidutiniskai dalyvauja 8- 10 zmoniy, atrinkty pagal konkretaus
tyrimo tikslus. Vienos diskusijos optimali trukme yra apie 1 . 5 - 2 val., taciau pagal tyrimo
poreikius, gali buti organizuojamos ir trumpesnes ar netgi daug labiau isplestos apimties
diskusijos, ypac jeigu tyrimo dalyviai ilgiau uztrunka, kol nusprendzia pasidalinti savo
nuomone. Vienas is tyrimo sekmes rakty yra pasitikejimas diskusijos moderatoriumi ir
draugiska pokalbio atmosfera, leidzianti [ diskusijq jsitraukti visiems dalyviams.

Grupine diskusija yra jrasinejama, kad veliau bOty galima lengviau nagrineti tyrimo daly-
viy pasisakymus, taciau vertinime visuomet svarbus anonimiskumas, nes tyrimo esme yra
atskleisti bendras tendencijas, o ne kiekvieno dalyvio asmeninf nuomone.

Grupines diskusijos tyrimo privalumas tas, kad isprovokavus diskusijq ir jai naturaliai
pletojantis, sulaukiama daug skirtingy nuomoniy, leidzianciy j nagrinejamq temq paziureti is
skirtingy poziurio tasky. Nors pasisakymai daznai yra subjektyvus, bet tuo pat metu jie
leidzia atskleisti ir skirtingy karty, lyciy, darbines patirties ir pan. asmeny nuomone tarn
tikrais klausimais.

Vis delto, grupines diskusijos tyrimo sekme priklauso nuo diskusijq vedancio
moderatoriaus patirties ir asmeniniy gebejimy bei pacia grupe sudaranciy asmeny noro ir
motyvacijos bendradarbiauti, jy tarpusavio santykio ir kity rysiy.

Grupes diskusijos tyrimo metodas apibreziamas kaip strukturuota diskusija, kuriame
siekiama surinkti dalyviy jzvalgas tiriamuoju klausimu neutralioje aplinkoje (Krueger, 2000).
Priklausomai nuo nagrinejamos temos, respondentai gali bOti savo srities profesionalai ir
padeti nagrineti su jy darbu susijusiq problematikq, taciau tokie tyrimai taip pat atliekami ir
su tiesiog tiksline grupe atitinkanciais asmenimis, pvz.: studentais, moksleiviais, jaunomis
seimomis ir t.t.
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 Apklausiant grupę, išprovokuojama diskusija ir taip gaunama daugiau informacijos ir 
skirtingų įžvalgų, nei jų būtų pasiekiama kalbant su kiekvienu respondentu atskirai, be to, 
taip bendra tyrimo trukmė yra trumpesnė ir leidžia patiems tyrimo dalyviams labiau įsigilinti 
į temą. Grupinės diskusijos metu pasiektos išvados neatskleidžia kiekvieno dalyvio 
asmeninės nuomonės, tačiau tai ir nėra tokio tyrimo esmė – norima gauti apibendrintą 
tikslinės grupės požiūrį, todėl tokie tyrimai yra naudingi norint nustatyti tendencijas, poreikį, 
įvertinti reiškinius ir juos tobulinti. 

  Grupinės diskusijos tyrimai skiriasi nuo paprastos diskusijos tuo, kad jų klausimai 
(vadinasi, ir viso tyrimo struktūra) yra iš anksto suplanuoti ir užduodami pagal planą, tačiau 
tai nereiškia, kad įmanoma tiksliai numatyti atsakymus. Kadangi tokie tyrimai padeda 
surinkti informaciją apie vertybes ir požiūrius, galima rasti sprendimus įvairioms 
problemoms. Iš esmės grupinės diskusijos tyrimai skirti aptarti probleminiams klausimams, 
nes būtent jie sulaukia tikslinės auditorijos dėmesio.

  Tinkamai paruošta ir apibendrinta grupinė diskusija gali padėti išsiaiškinti respondentų 
požiūrį į rūpimus klausimus, suteikti informacijos kokybiniams tyrimams ir netgi išsiaiškinti 
tikslinės auditorijos naudojamą terminologiją.

 Grupinės diskusijos tyrimai yra tinkami naudoti norint surinkti aktualios informacijos apie 
tikslinei grupei svarbius klausimus. Grupinėje diskusijoje svarbiausia ne kiekybiniai 
parametrai, o turinio gilumas ir išsamumas, skirtingos idėjos ir požiūriai.

APIE PROJEKTA
KO-PARTNERYSTE

UCGIONy VltiOJO VALDYMO
MKXISUOSt

Apklausiant grup$, isprovokuojama diskusija ir taip gaunama daugiau informacijos ir
SKIRTINGLI jzvalgg, nei jg butg pasiekiama kalbant su kiekvienu respondentu atskirai, be to,
taip bendra tyrimo trukme yra trumpesne ir leidzia patiems tyrimo dalyviams labiau jsigilinti
j temq. Grupines diskusijos metu pasiektos isvados neatskleidzia kiekvieno dalyvio
asmenines nuomones, taciau tai ir nera tokio tyrimo esme - norima gauti apibendrintq
tikslines grupes poziurj, todel tokie tyrimai yra naudingi norint nustatyti tendencijas, poreikj,
jvertinti reiskinius ir juos tobulinti.

Grupines diskusijos tyrimai skiriasi nuo paprastos diskusijos tuo, kad jg klausimai
(vadinasi, ir viso tyrimo struktura) yra is anksto suplanuoti ir uzduodami pagal planq, taciau
tai nereiskia, kad jmanoma tiksliai numatyti atsakymus. Kadangi tokie tyrimai padeda
surinkti informacijq apie vertybes ir poziOrius, galima rasti sprendimus jvairioms
problemoms. Is esmes grupines diskusijos tyrimai skirti aptarti probleminiams klausimams,
nes butent jie sulaukia tikslines auditorijos demesio.

Tinkamai paruosta ir apibendrinta grupine diskusija gali padeti issiaiskinti respondentg
poziOrj j rupimus klausimus, suteikti informacijos kokybiniams tyrimams ir netgi issiaiskinti
tikslines auditorijos naudojamq terminologijq.

Grupines diskusijos tyrimai yra tinkami naudoti norint surinkti aktualios informacijos apie
tikslinei grupei svarbius klausimus. Grupineje diskusijoje svarbiausia ne kiekybiniai
parametrai, o turinio gilumas ir issamumas, skirtingos idejos ir poziOriai.



Grupinių diskusijų tyrimai

Studija

APIE PROJEKTA
KO-PARTNERYSTE

RfOiONg vitiojo VALDYMO
PFFOCCSUO&C

Grupiniy diskusijy tyrimai

Siekiant identifikuoti konkrecius projekto tikslines grupes informacijos poreikius ir ziniy
apie viesojo valdymo procesus spragas, pacioje projekto pradzioje grupiniy diskusijy tyrimo
metodu buvo atliktos apklausos trijose skirtingose savivaldybese (Traky m., Kedainiy m.
ir Raudondvario (Kauno r.)) Tikslines grupes poreikiy issiaiskinimas reikalingas tam, kad
bOty galima koncentruotis j informavimq apie labiausiai aktualius viesojo valdymo
procesus, suteikti tiksliniy ir reikalingy ziniy, kurios veliau gaiety buti sekmingai pritaikomos
praktikoje. | fokus grupes tyrimo rezultatus bus atsizvelgta rengiant velesniy veikly turinj:
tokiu budu visos projekto veiklos atitiks paklausq. Tyrimo metu buvo uzduodami klausimai,
susij^ suturimomis ziniomis apie viesojo valdymo procesus, papildomy ziniy poreikj
(ko truksta, kad gyventojai patys dalyvauty viesojo valdymo procesuose) ir pan.

Studija

Siekiant, kad fokus grupes apklausa duoty norimus rezultatus, buvo apklausta reprezen-
tatyvi auditorija. Suorganizuotos trys 4-iy val. trukmes sesijos (Kedainiuose, Trakuose,
Raudondvaryje (Kauno r.)), kuriose bendrai dalyvavo 50 jaunimo amziaus grupei
priklausanciy asmeny.

Remiantis fokus grupes tyrimo rezultatais, apdoroti ir susisteminti duomenys, padarytos
studija. Studija bus viesinamaisvados ir parengtas galutinis dokumentas

suinteresuotoms grupems bei naudojama tolimesnese projekto veiklose. Studija tarnaus
kaip informacinis leidinys, skatinantis jsitraukti j viesojo valdymo procesus.

Aktyviai viesinant studijq, su ja susipazins vietos jaunimo atstovai, bendruomeniy lyderiai
bei viesosios valdzios atstovai (atsakingas pareigas einantys savivaldybiy tarnautojai,
institucijy vadovai) ir asmenys, formuojantys viesqjq politikq.

Tyrime dalyvav^ asmenys gaus informacijq apie projekto rezultatus, gales susipazinti
su studija ar stebeti paskaity ciklo elektronin^ medziagq platformoje, nuotoliniu budu ar
tiesiogiai dalyvauti paskaitose.
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 Tyrime iš viso dalyvavo 50 dalyvių (24 moterys/merginos ir 26 vyrai/vaikinai). Dauguma 
(37) dalyvių patenka į 15-24 m. amžiaus kategoriją, 10 yra jaunesni nei 14 m. Du dalyviai
patenka į 24-44 m. amžiaus kategoriją ir vienas dalyvis yra vyresnis nei 45 m.

 9 dalyviai yra savarankiškai dirbantys asmenys. Dauguma dalyvių (35) yra ekonomiškai 
neaktyvūs, bet studijuojantys ar besimokantys. 6 dalyviai yra ekonomiškai neaktyvūs,
nestudijuoja ir nesimoko, kaip ir galėjome tikėtis turėdami omenyje jų amžių.

Dalyvių statistika

TYRIMO
REZULTATAI

KO-PARTNERYSTE
RCGIONY VltiOJO VALDYMO

MKXISUOSt

Dalyviy statistika
Dalyviy sijjProjekto dalyviy skaicius

Moterys Vyrai
Bendras projekto dalyviy skaicius 24 261

Projekto dalyviy suskirstymas pagal amziy

2 Vaikai iki 14 m.
3 Jauni zmones (15-24 m.J
4 Vidutinio amziaus zmones (25-44 m.)
5 Vidutinio amziaus zmones (44-54 m.)
6 Vyresnio amfiaus zmones (55-64 m.)
7 Vyresni nei 65 m. zmones

2 8
20 17

1 1
01

0 0
0 0

Projekto dalyvio statusas darbo rinkoje

8 Savarankiskai dirbantis (Dl)
9 Dirbantis kitais pagrindais (D2)

Dirbantis
10 Bedarbis (nedirbantis maziau nei 6 men.) (Bl )

11 Bedarbis (nedirbantis nuo 6 iki 12 men.) (B2)

12 Bedarbis (nedirbantis daugiau nei 12 men.) (B3)

Bedarbis
13 Ekonomiskai neaktyvus asmuo, kuris studijuoja ar mokosi (El )

14 EkonomiSkai neaktyvus asmuo, kuris nestudijuoja ar nesimoko (iSej$s j pensijq, nutraukqs verslq, visilkai nejgalus,
be uZdarbio dirbantis namy ukyje ir pan.) (E2)

Ekonomiskai neaktyvus

01

5 3
36

0 0
0 0
0 0
0 0

17 18

1 5

18 23
Projekto dalyvio turimas issilavinimas

15 Asmuo, turintis pradinj arba pagrindinj issilavinimq (II), taip pat ikimokyklinio amiiaus vaikas
16 Asmuo, turintis vidurinj issilavinimq arba vidurinj issilavinimq ir profesin$ kvalifikacijq (12)

17 Asmuo. turintis aukstqjj issilavinimq, jskaitant turincius mokslo laipsnj (13)

18 Asmuo, nepriklausantis ne vienai paminetai grupei (neturintis pradinio issilavinimo) (14)

18 19

2 5
24

0 0
Projekto dalyvio dalyvavimas svietimo programose

19 Asmuo, kuris Siuo metu studijuoja / dalyvauja neformaliuose mokymuose (15)

20 Asmuo. kuris siuo metu nestudijuoja ir nedalyvauja jokiuose mokymuose (16)

19 17
5 9

Projekto dalyvio prikiausymas socialines rizikos grupems

21 Priklauso namy ukiui, kuriame visi yra bedarbiai (G1 )

22 Priklauso namy ukiui su vaikais. kuriame visi yra bedarbiai (G2)
0 0
0 0

Tyrime is viso dalyvavo 50 dalyviy (24 moterys/merginos ir 26 vyrai/vaikinai). Dauguma
(37) dalyviy patenka { 15-24 m. amziaus kategorijq, 10 yra jaunesni nei 14 m. Du dalyviai
patenka [ 24-44 m. amziaus kategorijq ir vienas dalyvis yra vyresnis nei 45 m.

9 dalyviai yra savarankiskai dirbantys asmenys. Dauguma dalyviy (35) yra ekonomiskai
neaktyvus, bet studijuojantys ar besimokantys. 6 dalyviai yra ekonomiskai neaktyvus,
nestudijuoja ir nesimoko, kaip ir galejome tiketis turedami omenyje jy amziy.
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 Daugiau nei du trečdaliai (37) dalyviai turi pradinį arba pagrindinį išsilavinimą, 
7 dalyviai turi vidurinį išsilavinimą. 6 dalyviai turi aukštąjį išsilavinimą.

 36 dalyviai šiuo metu studijuoja arba dalyvauja neformaliuose mokymuose.

 Nei vienas dalyvis nepriklauso namų ūkiui, kurio visi gyventojai yra bedarbiai.

 Su renginyje dalyvavusiu jaunimu kalbėjomės apie viešojo valdymo procesus, požiūrį į 
pilietį ir pilietiškumą, nuomonę apie įvairius politinius sprendimus, balsavimą, politikų 
pasitikėjimąpasitikėjimą jaunimu, įvairių partijų elgesį ir pan. Sekančiame skyriuje pristatome tyrimo 
dalyvių išsakytas mintis ir apibendrintus rezultatus, gautus analizuojant atsakymus į atvirus 
klausimus.

 Dauguma pasisakiusiųjų mano, kad politikai (ypač savivaldybių atstovai) nėra 
suinteresuoti kreipti dėmesį į jaunimui rūpimas problemas, nes ne visi jaunuoliai turi teisę 
balsuoti. Visi pasisakiusieji balsuoja rinkimuose (arba laukia tinkamo amžiaus, kad galėtų 
išreikšti savo nuomonę valstybei rūpimais klausimais).

  Jaunų žmonių teigimu, jiems trūksta informacijos apie politiką, valstybės mastu 
priimamus sprendimus ir pan. Tai buvo įvardinta ir kaip viena iš mažo rinkėjų aktyvumo 
priežasčių – pvz.: 2016 m. Seimo rinkimuose savo nuomonę prie balsadėžių išreiškė tik 38% 
balsavimo teisę turinčių jaunuolių. Projekto dalyvių nuomone, informacijos trūkumas 
neleidžia į valstybės valdymą įsitraukti didesniam kiekiui balsuotojų, nes jie nesijaučia 
turintys teisę balsuoti – t.y., nesijaučia pasirengę prisiimti atsakomybę už balsus, nes
nepakankamai išmano politinę panoramą.

  Kita mažo balsuotojų aktyvumo priežastimi dalyviai įvardina menką politikų 
susidomėjimą jų amžiaus grupe. Jaunuoliai mano, kad į jų nuomonę (ne tik rinkimų metu) 
kreipiama mažai dėmesio, todėl jauno amžiaus balsuotojas tiesiog nemato prasmės
dalyvauti valstybės valdymo procese.

 Dar viena menko balsavimo aktyvumo (taip pat ir žemo politinio aktyvumo apskritai) 
priežastimi buvo įvardintas netinkamas politikos kaip temos pateikimas – dažnai valstybės 
valdymas pristatomas kaip itin sudėtingas procesas, dalyvių žodžiais tariant, kažkas per
daug formalaus, rimto, „suaugėliško“.daug formalaus, rimto, „suaugėliško“.

Balsavimo teisė, balsuotojo amžius 
ir aktyvumas

TYRIMO
REZULTATAI

KO-PARTNERYSTE
UCGIONy VltiOJO VALDYMO

MKXISDOSt

Daugiau nei du trecdaliai (37) dalyviai turi pradini arba pagrindinj issilavinimq,
7 dalyviai turi vidurinj issilavinimq. 6 dalyviai turi aukstqjj issilavinimq.

36 dalyviai siuo metu studijuoja arba dalyvauja neformaliuose mokymuose.

Nei vienas dalyvis nepriklauso namy ukiui, kurio visi gyventojai yra bedarbiai.

Su renginyje dalyvavusiu jaunimu kalbejomes apie viesojo valdymo procesus, poziurj i
pilietj ir pilietiskumq, nuomon^ apie [vairius politinius sprendimus, balsavimq, politiku
pasitikejimq jaunimu, jvairiy partijy elgesj ir pan. Sekanciame skyriuje pristatome tyrimo
dalyviy issakytas mintis ir apibendrintus rezultatus, gautus analizuojant atsakymus j atvirus
klausimus.

Balsavimo teise, balsuotojo amzius
ir aktyvumas

Dauguma pasisakiusiyjy mano, kad politikai (ypac savivaldybiy atstovai) nera
suinteresuoti kreipti demesj j jaunimui rupimas problemas, nes ne visi jaunuoliai turi teis?
balsuoti. Visi pasisakiusieji balsuoja rinkimuose (arba laukia tinkamo amziaus, kad gaiety
isreiksti savo nuomon? valstybei rupimais klausimais).

Jauny zmoniy teigimu, jiems truksta informacijos apie politikq, valstybes mastu
priimamus sprendimus ir pan. Tai buvo jvardinta ir kaip viena is mazo rinkejy aktyvumo
priezasciy - pvz.: 2016 m. Seimo rinkimuose savo nuomon^ prie balsadeziy isreiske tik 38%
balsavimo teis^ turinciy jaunuoliy. Projekto dalyviy nuomone, informacijos trukumas
neleidzia j valstybes valdymq jsitraukti didesniam kiekiui balsuotojy, nes jie nesijaucia
turintys teis? balsuoti - t.y., nesijaucia pasireng^ prisiimti atsakomyb? uz balsus, nes
nepakankamai ismano politine panoramq.

Kita mazo balsuotojy aktyvumo priezastimi dalyviai jvardina menkq politiky
susidomejimq jy amziaus grupe. Jaunuoliai mano, kad j jy nuomonf (ne tik rinkimy metu)
kreipiama mazai demesio, todel jauno amziaus balsuotojas tiesiog nemato prasmes
dalyvauti valstybes valdymo procese.

Dar viena menko balsavimo aktyvumo (taip pat ir zemo politinio aktyvumo apskritai)
priezastimi buvo jvardintas netinkamas politikos kaip temos pateikimas - daznai valstybes
valdymas pristatomas kaip itin sudetingas procesas, dalyviy zodziais tariant, kazkas per
daug formalaus, rimto, „suaugelisko“.
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 2013 m. Eurobarometro tyrime taip pat buvo išskirtos kelios esminės žemo balsuotojų 
aktyvumo priežastys (balsuotojai mano, kad jų balsas nieko nepakeis; trūksta informavimo 
ir pan.) Eurobarometro tyrimas kėlė politinio pasyvumo problemą Europos Parlamento 
rinkimuose, tačiau, kaip ir patvirtina mūsų tyrimas, panašios priežastys yra svarbios ir
nacionaliniuose ar vietiniuose rinkimuose.

 Paklausus apie e-balsavimą, dauguma dalyvių sutinka, kad jis paskatintų jaunimą 
balsuoti, nes toks balsavimo būdas būtų patogesnis ir priimtinesnis jaunimui, tačiau taip pat 
buvo išreikšta abejonių, ar tokia sistema nepaskatintų korupcijos ir ar veiktų tinkamai.

 Dalyvių nuomonės išsiskyrė, paklausus apie tinkamą minimalų balsavimo amžių 
Lietuvoje. Didžioji dalis jaunuolių sutinka, kad 18 metų riba yra tinkama balsavimui, nes 
18-metis asmuo Lietuvos Respublikoje jau laikomas suaugusiuoju ir gali atsakyti už savo
veiksmus. 

TAIP NE NEŽINAU

Manote, kad jūsų balsas nieko nepakeis

Manote, kad nesate pakankamai 
informuoti balsavimui

Manote, kad Europos Parlamentas 
nepakankamai sprendžia jums 
svarbias problemas

Jūsų nedomina Europos Sąjungos Jūsų nedomina Europos Sąjungos 
politika ir rinkimai 

Jūsų nedomina 
politika ir rinkimai apskritai

Niekada nebalsuojate

Esate nusiteikęs prieš 
Europos Sąjungą

Jeigu neplanuojate balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, kodėl?

TYRIMO
REZULTATAI

KO-PARTNERYSTE
UCGIONy VltiOJO VALDYMO

MKXISUOSt

2013 m. Eurobarometro tyrime taip pat buvo isskirtos kelios esmines zemo balsuotojy
aktyvumo priezastys (balsuotojai mano, kad jy balsas nieko nepakeis; truksta informavimo
ir pan.) Eurobarometro tyrimas kele politinio pasyvumo problemq Europos Parlamento
rinkimuose, taciau, kaip ir patvirtina musy tyrimas, panasios priezastys yra svarbios ir
nacionaliniuose ar vietiniuose rinkimuose.

Jeigu neplanuojate balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, kodel?

Manote, kad jGsy balsas nieko nepakeis

Manote, kad nesate pakankamai
informuoti balsavimui

Manote, kad Europos Parlamentas
nepakankamai sprendzia jums
svarbias problemas

60

Jusy nedomina Europos Sqjungos
politika ir rinkimai340

Jusy nedomina
politika ir rinkimai apskritai

Niekada nebalsuojate48

Esate nusiteik^s pries
Europos Sqjungq

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

| TAIP NE NEZINAU

Paklausus apie e-balsavimq, dauguma dalyviy sutinka, kad jis paskatinty jaunimq
balsuoti, nes toks balsavimo budas buty patogesnis ir priimtinesnis jaunimui, taciau taip pat
buvo isreiksta abejoniy, ar tokia sistema nepaskatinty korupcijos ir ar veikty tinkamai.

Dalyviy nuomones issiskyre, paklausus apie tinkamq minimaly balsavimo amziy
Lietuvoje. Didzioji dalis jaunuoliy sutinka, kad 18 mety riba yra tinkama balsavimui, nes
18-metis asmuo Lietuvos Respublikoje jau laikomas suaugusiuoju ir gali atsakyti uz savo
veiksmus.
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TAIP

NE, NEBALSAVAU RINKIMUOSE

NE, NES BUVAU PER JAUNAS BALSUOTI

Ar per pastaruosius 3 metus 
balsavote rinkimuose vietos, 
regiono ar valstybės lygiu? 
Jei tuo metu neturėjote 
teisės balsuoti, atsakykite „ne“.

 Buvo ir palaikančių idėją, kad balsuoti būtų galima jau nuo 16-os metų, nes tokio 
amžiaus jaunuoliai jau turi daugiau teisių, nei už juos jaunesni piliečiai. Vis dėlto, dauguma 
apklaustųjų pritarė, kad didžioji dalis 16-mečių dar nėra pakankamai suinteresuoti politika 
ir tiesiog nebus pasirengę dalyvauti valstybės valdyme. Kita vertus, kaip buvo paminėta 
diskusijoje, gebėjimas įsitraukti į valstybės valdymą yra asmeniškas – tikslus amžius, nuo 
kurio pilietis jau pagal nutylėjimą pakankamai domisi politika, tiesiog neegzistuoja.

  Buvo išreikšta nuomonė, kad balsavimo amžiaus pakeitimas statistiškai sumažintų ir 
balsuotojų aktyvumą, nes dauguma 16-mečių ir 17-mečių dar nebūtų pasiruošę balsuoti. 
Taip pat kai kurie tyrimo dalyviai mano, kad prieš balsuojant reikėtų lankyti tam tikrus
pasiruošimo kursus, kurie padėtų geriau suvokti valstybės valdymo procesus.

 Dalyviai taip pat komentavo Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos („LiJOT“) Seimui 
pateiktą projektą, kurio esminė idėja buvo būtent balsavimo teisės šešiolikmečiams 
suteikimas. Vienas iš pagrindinių amžiaus ribos sumažinimo argumentų buvo suteikti 
balsavimo teisę jaunuoliams, kurie jau yra įsitraukę į politiką ir nori išreikšti savo nuomonę.balsavimo teisę jaunuoliams, kurie jau yra įsitraukę į politiką ir nori išreikšti savo nuomonę.

 Diskusijos metu taip pat kilo abejonių, nes jaunais žmonėmis galima lengvai 
manipuliuoti. Vis dėlto, balsų pirkimas pastebimas ir vyresnio amžiaus rinkėjų grupėse. Taip 
pat buvo išreikšta nuomonė, kad nuo 16-os metų galėtų būti galima balsuoti tik
savivaldybės lygmeniu.
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Buvo ir palaikanciy idejq, kad balsuoti buty galima jau nuo 16-os mety, nes tokio
amziaus jaunuoliai jau turi daugiau teisiy, nei uz juos jaunesni pilieciai. Vis delto, dauguma
apklaustyjy pritare, kad didzioji dalis 16-meciy dar nera pakankamai suinteresuoti politika
ir tiesiog nebus pasirenge dalyvauti valstybes valdyme. Kita vertus, kaip buvo pamineta
diskusijoje, gebejimas jsitraukti j valstybes valdymq yra asmeniskas - tikslus amzius, nuo
kurio pilietis jau pagal nutylejimq pakankamai domisi politika, tiesiog neegzistuoja.

Buvo isreiksta nuomone, kad balsavimo amziaus pakeitimas statistiskai sumazinty ir
balsuotojy aktyvumq, nes dauguma 16-meciy ir 17-meciy dar nebuty pasiruosf balsuoti.
Taip pat kai kurie tyrimo dalyviai mano, kad pries balsuojant reikety lankyti tarn tikrus
pasiruosimo kursus, kurie padety geriau suvokti valstybes valdymo procesus.

Dalyviai taip pat komentavo Lietuvos Jaunimo Organizacijy Tarybos („LiJOT“) Seimui
pateiktq projektq, kurio esmine ideja buvo butent balsavimo teises sesiolikmeciams
suteikimas. Vienas is pagrindiniy amziaus ribos sumazinimo argumenty buvo suteikti
balsavimo teis$ jaunuoliams, kurie jau yra jsitrauk^ j politikq ir nori isreiksti savo nuomone.

Diskusijos metu taip pat kilo abejoniy, nes jaunais zmonemis galima lengvai
manipuliuoti. Vis delto, balsy pirkimas pastebimas ir vyresnio amziaus rinkejy grupese. Taip
pat buvo isreiksta nuomone, kad nuo 16-os mety gaiety buti galima balsuoti tik
savivaldybes lygmeniu.

Ar per pastaruosius 3 metus
balsavote rinkimuose vietos,
regiono ar valstybes lygiu?
Jei tuo metu neturejote
teises balsuoti, atsakykite „ne“.

TAIP

NE, NEBALSAVAU RINKIMUOSE

NE, NES BUVAU PER JAUNAS BALSUOTI



TAIP, ŽINOMA

TAIP, TIKRIAUSIAI

NE, TIKRIAUSIAI NE

NE, TIKRAI NE

NEŽINAU

Ar svarstytumėte kada nors gyvenime 
kandidatuoti politiniuose rinkimuose?

 2013 m. Eurobarometro tyrimo metu telefonu buvo apklausti 500 lietuvių. 48% apklausos 
dalyvių (nuo 15 iki 30 m. amžiaus) per praėjusius 3 metus balsavo rinkimuose. 
20% nebalsavo, nes buvo per jauni balsuoti, 32% nebalsavo išvis. 

 43% Eurobarometro apklausos dalyvių pripažino, kad jokiu būdu nesvarstytų 
kandidatuoti politiniuose rinkimuose, 35% teigia, kad tikriausiai nekandidatuotų. Galime 
prieiti panašios išvados ir pagal mūsų tyrime dalyvavusių jaunuolių pasisakymus, nes 
juntamas nepasitikėjimas politikais ir nenoras prisidėti prie politinio gyvenimo.
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2013 m. Eurobarometro tyrimo metu telefonu buvo apklausti 500 lietuviy. 48% apklausos
dalyviy (nuo 15 iki 30 m. amziaus) per praejusius 3 metus balsavo rinkimuose.
20% nebalsavo, nes buvo per jauni balsuoti, 32% nebalsavo isvis.

Ar svarstytumete kada nors gyvenime
kandidatuoti politiniuose rinkimuose?

TAIP, ZINOMA

TAIP, TIKRIAUSIAI

NE, TIKRIAUSIAI NE

NE, TIKRAINE

NEZINAU

43% Eurobarometro apklausos dalyviy pripazino, kad jokiu budu nesvarstyty
kandidatuoti politiniuose rinkimuose, 35% teigia, kad tikriausiai nekandidatuoty. Galime
prieiti panasios isvados ir pagal mOsy tyrime dalyvavusiy jaunuoliy pasisakymus, nes
juntamas nepasitikejimas politikais ir nenoras prisideti prie politinio gyvenimo.



 Daugumos apklaustųjų nuomone, besimokantieji universitetuose yra geriau informuoti 
apie politiką. Dauguma mokyklinio amžiaus apklausos dalyvių lanko pilietinio ugdymo 
pamokas, tačiau dažniausiai nėra patenkinti jose gaunama informacija arba jos pateikimo
būdais, taip pat abejoja mokytojų kompetencija.

  Dažnas jaunuolis pasisakė, kad pilietinio ugdymo pamokos yra nuobodžios. Dažniausia 
to priežastimi buvo įvardintas netinkamas informacijos pateikimas, neįdomios temos bei 
pačių mokytojų požiūris į dėstomą dalyką. Sprendžiant iš moksleivių atsakymų, akivaizdu, 
kad pilietinis ugdymas nėra laikoma svarbia pamoka ir dažnai jos laiko sąskaita 
nagrinėjamos kitų pamokų temos, ypač istorijos (dažnai pilietinio ugdymo mokytojas tai 
pačiai klasei dėsto ir istorijos kursą). 

Pilietinio ugdymo pamokos 
ir mokyklos politika
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Pagal tyrimy duomenis galime daryti isvadq, kad musy tyrime dalyvav^ jaunuoliai yra
labiau motyvuoti balsuoti, nei apklaustieji Eurobarometro, taciau tai nestebina - musy
organizuotame tyrime dalyvavo tik tie jaunuoliai, kurie yra nors kiek suinteresuoti politika.

Isvados:

- Jaunuoliai nesijaucia sulaukiantys pakankamai demesio is politiky, ypac jeigu jie
dar yra per jauni balsuoti

- jsitraukimas j valstybes valdymq daznai suvokiamas kaip per sudetingas jaunam
zmogui

- E-balsavimas paskatinty jaunimo aktyvumq, taciau taip pat kelia abejones, ar
bOty tinkamai vykdomas

- Dauguma jaunuoliy nesutinka, kad reikety mazinti minimaly amziy, nuo kurio
leidziama balsuoti.

Pilietinio ugdymo pamokos
ir mokyklos politika

Daugumos apklaustyjy nuomone, besimokantieji universitetuose yra geriau informuoti
apie politikq. Dauguma mokyklinio amziaus apklausos dalyviy lanko pilietinio ugdymo
pamokas, taciau dazniausiai nera patenkinti jose gaunama informacija arba jos pateikimo
budais, taip pat abejoja mokytojy kompetencija.

Daznas jaunuolis pasisake, kad pilietinio ugdymo pamokos yra nuobodzios. Dazniausia
to priezastimi buvo jvardintas netinkamas informacijos pateikimas, nejdomios temos bei
paciy mokytojy poziuris j destomq dalykq. Sprendziant is moksleiviy atsakymy, akivaizdu,
kad pilietinis ugdymas nera laikoma svarbia pamoka ir daznai jos laiko sqskaita
nagrinejamos kity pamoky temos, ypac istorijos (daznai pilietinio ugdymo mokytojas tai
paciai klasei desto ir istorijos kursq).
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Vis delto, jaunuoliai ne tik skundziasi lukesciy neatitinkanciu kursu, taciau ir yra kupini
pasiulymy, kaip jj gaiety pakeisti. Moksleiviy nuomone, suvokti Europos Sqjungos ir
valstybes valdymo pagrindus yra svarbu, taciau per daug demesio skiriama
ES istorijai - kada ir kodel susikure jvairus valdymo organai ir pan. Dauguma jaunuoliy teige,
kad jiems truksta informacijos apie realius veiksmus - kq ir kaip jie gali daryti, kad gaiety
pakeisti jy netenkinanciq situacijq, kur balsuoti, kaip issirinkti politin^ partijq, kaip ir kur
reiksti savo nuomon? ir pan.

Dalyviy nuomone, pilietinio ugdymo pamokos daznai yra daugiau istoriniy politiniy
jvykiy apzvalga nei jsitraukti skatinantis procesas. Ypac truksta diskusijy apie dabartin^Lietuvos situacijq, truksta skatinimo bOti pilietisku, taip pat vengiama temy apie jaunimo
projektus.

Moksleiviai sutinka, kad vadovelis nera juos dominanti mokymosi priemone, taciau taip
pat pamini, kad pamokos sekme yra ne paciame jrankyje (moksleiviai, pamokose ziurintys
filmus, taip pat nera patenkinti tokiu mokytojo sprendimu). Geros pamokos pagrindu
jaunuoliai jvardina mokytojo motyvacijq ir kompetencijq destyti temq. Taip pat moksleiviai
sutinka, kad jy demesj visuomet patraukia jvairus projektai, savanoryste, galimybe jsitraukti
j skirtingas veiklas, taciau butent tokios informacijos mokykloje jie pasigenda.

„Mokytojai laikosi keistos pozicijos. Teigia, kad mokiniai yra tinginiai,
niekur nedalyvauja, bet isejus is pamokos del dalyvavimo projekte,

kyla didziulis nepasitenkinimas"

Anot mokiniy, jaunesnes kartos mokytojai dazniausiai labiau skatina dalyvavimq
jvairiuose projektuose. Moksleiviai mano, kad cia matomas karty skirtumas - seniau
jaunimas neturejo tokios galimybes reiksti savo nuomones ir dalyvauti jvairiuose
mokymuose, savanoriauti. Apskritai, truksta rysio tarp mokiniy ir mokytojy ir gebejimo priimti
kitokiq nuomon?. Ar mokyklos bendruomene jsitrauks j jvairius projektus, priklauso nuo
vidines politikos - moksleiviai pateike jvairiy pavyzdziy is skirtingy mokykly: vienais atvejais
mokinius netgi atleido nuo pamoky, kai tuo tarpu kitais atvejais mokyklos valdzia netgi
nepasidalino informacija su bendruomene apie potencialius renginius.

„Turiu draught, kuri turi savo nuomon$ ir nebijo jos pasakyti,
bet jai mokytoja neleido cia ateiti“

Akivaizdu, kad truksta paskatinimo is mokytojy. Dauguma pedagogy mokiniy isejimq j
visuomeninius renginius prilygina tiesiog eiliniam pamoky praleidimui, trukdanciam laiku
isdestyti programq.
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Apskritai moksleiviai daznai minejo mazq pedagogy aktyvumq ar mokyklos valdzios
pasyvumq bei nenorq organizuoti renginius ar tiesiog jsileisti jau paruostas iniciatyvas
(pvz.: Europos Egzaminq).

Isvados:

- Pilietinio ugdymo pamokos daznai laikomos antraeilemis, jy metu ruosiamasi
kitoms pamokoms

- Pamoky metu per daug iaiko skiriama istoriniams faktams ir statistikai, todel
per mazai demesio sulaukia dabartine Lietuvos situacija

- Moksleiviai norety gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jsitraukti
j pilietiskq veiklq

- Dauguma mokytojy skeptiskai ziuri j moksleiviy dalyvavimq renginiuose
pamoky metu.

Poziuris j politikq ir politikus
Dauguma pasisakiusiyjy mano, kad politikai save vertina geriau, nei juos vertina

visuomene, ypac jaunimas. Taip pat buvo isreiksta nuomone, kad politikai vengia jtraukti
jaunimq j valstybes valdymq ir jj informuoti apie sprendimus, nes taip rizikuoty savo
sekancia kadencija.

Jaunuoliai norety daugiau suzinoti apie politikq, pvz.: zaidimo forma arba bendraujant
su politikais, apsilankant Seime ir stebint posedzius.

Jaunuoliai skeptiskai ziuri j kai kuriy politiky inciatyvas, ypac bandymus patraukti demesj
socialiniuose tinkluose, nes kartais tokia komunikacija atrodo nenuosirdi, naudojama tik
populiarumo siekimui. Kita vertus, taip pat pripazjstama, kad socialiniai tinklai yra stiprus
jrankis ir jei politikai nori gauti jaunosios kartos balsuotojy balsus, turety daugiau demesio
kreipti komunikacijai socialiniuose tinkluose. Kaip vienas aktyviausiai socialinius tinklus
(ypac Facebook) isnaudojantis politikas minimas Remigijus Simasius. Nepaisant keliy
neigiamy komentary, dauguma jaunuoliy pozityviai zvelgia j politiky komunikacijq
socialiniuose tinkluose, nes taip bendravimas tampa artimesniu ir atviresniu. To truksta
savivaldybiy atstovams.
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Buvo isreikstas nepasitenkinimas politikais, kurie savireklamai isnaudoja tam tikras
situacijas, pavyzdziui, dirba su nejgaliaisiais vien tam, kad veliau gaiety soc. tinkluose
pasidalinti tuo, kq nuveike.

Jaunuoliai mano, kad tiek savivaldybese, tiek Lietuvos mastu gausu gery pokyciy,
taciau taip pat teigia, kad korupcija vis dar egzistuoja. Anot jaunuoliy, jy nuomone pasiekia
Seimq, jeigu yra pateikiama peticijos ar kita formalia forma, taciau veliau daznai
neisprovokuoja veiksmy del biurokratijos keliamy sunkumy. Vis delto, renginio dalyviai
pripazino, kad Seimas daugiau demesio skiria kitoms zmoniy grupems (pvz.: pensininkams)
ir del to neatstovauja jaunimo interesy.

Anot projekto dalyviy, Seimo nariy skaiciy reikety mazinti arba optimizuoti darbq, nes ne
visi darbuotojai atitinka rinkejy lukescius. Vis delto, dauguma sutinka, kad reikety mazinti
savivaldybiy darbuotojy skaiciy, nes gyventojy skaicius daugumoje jy mazeja.

Isvados:

- Jaunuoliai nepasitiki politikais

- Pastebimas politiky bendravimo su visuomene pagerejimas,
ypac socialiniuose tinkluose

- Jaunimas nesijaucia pakankamai atstovaujamas Seime.

Pilietiskumas

,.Pilietiskumas yra nuomones turejimas, nebijojimas jos pasakyti ir veikimas,
savo nuomones skleidimas ir reiskimas

Aktyviu pilieciu jaunuoliai link^ vadinti asmenj, kuris dalyvauja visuomenineje veikloje,
jvairiuose renginiuose, savanoriauja, stengiasi del bendruomenes geroves. Taip pat visi
dalyviai sutinka, kad aktyvus pilietis butinai isreiskia savo nuomon? rinkimuose.
Jaunuoliy nuomones issiskyre, paklausus ar aktyvus pilieciai apie savo veiklq turi skelbtis
viesai. Dalis jaunimo mano, kad tai tera budas pasirodyti, jog kazkas yra veikiama.
Kita vertus, toks „pasirodymas“, ypac socialiniuose tinkluose, gali buti naudingas ir kaip
paskatinimas prisideti prie pozityviy pokyciy, parodyti, kq galima nuveikti.
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Kaip aktyvius visuomenes piliecius, kalbancius apie politikq (ar tiesiog visuomenei
svarbias temas) jaunuoliai jvardino Edmundq Jakilaitj, Andriy Tapinq, Pauliy Gritenq, Pauliy
Ambrazeviciy, Olegq Surajevq, Mantq Katlerj, Justinq Jankaviciy, Algj Ramanauskq.
Dalyviai minejo, kad jeigu renginius, susijusius su politika, vesty mineti zmones, jie butinai
ateity pasiklausyti. Vis delto, aktyviausi jaunuoliai patikino eisiantys j renginius
nepriklausomai nuo to, ar juos veda juos dominancios jzymybes, ar ne.

Paklausus apie megstamiausius politikus, daugiausiai teigiamy komentary sulauke
Ingrida Simonyte ir Ausra Maldeikiene. Tarp nemegstamiausiy buvo pamineti Aurelijus
Veryga, Viktoras Uspaskichas, Ramunas Karbauskis ir Saulius Skvernelis. Kita vertus, jdomu
tai, kad atsirado jaunuoliy, isdrjsusiy papriestarauti populiariai nuomonei ir pateikusiy
argumentus, kodel jy manymu minetoji „draudimy politika11 yra geras sprendimas.
Tai rodo, kad jaunimui rupi apginti savo nuomon? ir kad jaunuoliai domisi politikos temomis.

Kalbant apie artimesn^ aplinkq, jaunuoliai mano, kad Mokiniy Taryba bei mokyklos
prezidentas yra aktyviausiy ir pilietiskiausiy moksleiviy pavyzdziai, nes jie sprendzia
iskylancias problemas ir atkreipia demesj j (mokyklos) politikos temas.

Tyrimo dalyviai atsake, kad mielai dalyvauty simuliacijose, dieniniuose mokymuose ir
pan. renginiuose, ypac jeigu pavykty gauti mokytojy sutikimq del tokiy renginiy praleisti
pamokas mokykloje. Atostogy metu renginiai, ypac mazesnese bendruomenese, jaunuoliy
teigimu tiesiog nesurinkty dalyviy.

„Viskas prasideda nuo sav$s. Pats esi atsakingas,
kaip didinti demokratijq savo salyje“

„But\j smagu, jeigu politikai uzsiimty veikla nuolatos, o ne tik pries rinkimus“

„Valstybe neziuri j mus kaip j pilnavercius zmones“

Isvados:

- Pilietinj aktyvumq jaunuoliai suvokia kaip nuomones reiskimq
ir dalyvavimq visuomenineje veikloje, renginiuose

- Jaunuoliai nebijo apginti ir nepopuliarios nuomones, jei mano,
kad ji yra teisinga.
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Dazniausiai pasitaikancios problemos

Projekto dalyviai esmine problema jvardino aplinkiniy neaktyvumq. Aktyviy, norinciy
savo laikq skirti visuomeninei veiklai jaunuoliy yra nedaug. Politikoje del jaunimo pasyvumo
si amziaus grupe nera tinkamai reprezentuojama. Dauguma projekto dalyviy apgailestavo,

kad truksta galimybiy dalyvauti savivaldybiy politiniuose sprendimuose, taciau neneige,

kad tokiy galimybiy, nors ir nedaug, taciau yra.

Aktyvus jaunuoliai apgailestavo, kad sunku pritraukti dalyviy j renginius arba kad
zmones nejsitraukia j diskusijq, ilgai neprisiruosia issakyti savo nuomones. Ne vienas
renginiy organizavime patirties turintis jaunuolis pateike idejq, kad kai kurie renginiai gaiety
buti privalomi- taip buty surenkama pakankamai dalyviy ir galiausiai, pagal jy komentarus,
tokius renginius galima buty koreguoti pagal isreikstas pastabas ir zmones pajusty
dalyvavimo naudq. Visi sutiko, kad pirmieji zingsniai yra sudetingiausi.

„Kuomet gauni labai daug negatyvo, netenki noro kazkq daryti“

Jaunuoliai pripazino, kad reikety geresnes informacijos sklaidos, ypac apie nemokamus
renginius, savanoriavimo pasiulymus ir pan. Anot jy, tarn geriausiai pasitarnauty socialiniai
tinklai bei informacijos sklaida mokyklose, ypac per pilietinio ugdymo pamokas. Projekto
dalyviai pripazino, kad daznai apie politikq pateikiama informacija jiems yra sudetingai
suprantama.

Dauguma dalyviy pripazino, kad specifines informacijos apie Konstitucijq arteises aktus
ieskojo tik ruosdamiesi pilietinio ugdymo pamokoms arba besiruosdami konkursams.
Jaunuoliai mano, kad gera mintis buty sukurti tarn tikrq patrauklesne Konstitucijos
elektronine versijq, kuri sulaukty daugiau demesio ir buty patogesne vartotojui. Tq patj buty
galima padaryti ne tik su Konstitucija, bet ir su kitais teises aktais.

Aktualiomis temomis susitikimams su politikais ir visuomenes veikejais jaunuoliai
nurode jsitraukimq j politin^ ir visuomenin^ veiklq, to teikiamq naudq, pilietiskumo
supratimq, tinkamo pavyzdzio rodymq.
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Svarbiausiomis piliecio teisemis jaunuoliai jvardino teis$ balsuoti ir isreiksti savo
nuomon?, teis$ j laisv^, tikejimq, demokratijq, privatumq ir turtq, teise j mokslq, sveikatos
apsaugq, teismq. Projekto dalyviai pripazino, kad jie nezino visy savo teisiy ir del to
negali jomis tinkamai pasinaudoti.

Isvados:

- Viena is pagrindiniy problemy yra jaunimo neaktyvumas ir motyvacijos
trukumas

- Informacijos sklaida tiek apie renginius, tiek apie politikq apskritai vis dar
nera efektyvi

- Dauguma jaunuoliy neismano savo teisiy ir del to negali jomis pasinaudoti



Mokymų ciklas

Leidinys: „Jaunimo įsitraukimo 
į viešojo valdymo procesus skatinimas”
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Mokymy ciklas

Tikslinei auditorijai informuoti apie viesojo valdymo procesus bei galimq visuomenes
jsitraukimq j juos bus vedamos interaktyvios paskaitos (tiksliniuose regionuose). Paskaitos
bus transliuojamos ir gyvai interneto platformose Youtube/Facebook specialiai projektui
sukurtoje paskyroje. Paskaity turinys bus parengtas bendradarbiaujant su viesosios teises
specialistais. Medziaga bus orientuota j jaunimo rolf politikoje, kylancias problemas
ir issOkius, kaip aktyvinti jaunimo jsitraukimq j politinius procesus bei kaip stiprinti pilietiskai
aktyvaus jaunimo jvaizdj. Paskaity medziaga bus pateikiama suprantamai, interaktyviai,
j praktinj pritaikomumq orientuotu budu. Paskaity ciklas susides is mokymy, praktines veik-
los seminary, kviestiniy lektoriy pranesimy (dalijimasis gerqja/blogqja patirtimi) bei
neformalaus ugdymo uzsiemimy. Kiekvienos paskaitos metu taip pat bus generuojamos
idejos, kaip jaunimas gaiety labiau jsitraukti j politinius procesus. Sios idejos bus pristatytos
vietos bendruomenems, NVO ir politikams. Tiek paskaity medziaga, tiek dalyviy pristatytos
idejos bus dokumentuojamos elektroniniu budu ir pasidalintos su placiqja visuomene.

Leidinys: ..Jaunimo jsitraukimo
j viesojo valdymo procesus skatinimas”

Papildomai paskaity medziaga bus talpinama internetineje erdveje
www.tavobalsas.lt Siuo tikslu bus sukurtas E-leidinys - ..Jaunimo jsitraukimo j viesojo
valdymo procesus skatinimas”. Leidinio turinj sudarys dokumentuota paskaity ciklo
medziaga. Informacijos pateikimas rastu leis ja pasinaudoti suinteresuotiems asmenims,

kurie neturi galimybes dalyvauti paskaitose ar tiesiog teikia pirmenybe informacijai,
pateiktai rastu. E-leidinys bus naudingas ne tik su jaunimu susijusiy sriciy darbuotojams,

taciau ir tiesiog politikos procesais besidomintiems asmenims.

Taip pat bus parengti edukaciniai video klipai, skirti supazindinti gyventojus su
pagrindiniais viesojo valdymo procesais. Edukaciniai klipai bus naudingi siekiant pateikti
jvairius praktiniuss patarimams (pvz.: kaip pilieciams naudotis savo teisemis).

Projekto partneriai Vilniaus universiteto Teises klinika (VU TK) prisides konsultuodami
suinteresuotus asmenis.
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 Yra pilietiškų gyventojų, kurie mato problemines sritis, yra pakankamai motyvuoti ir patys 
norėtų tiesiogiai įsitraukti į viešojo valdymo procesus. Tačiau tam, kad jų teikiami skundai, 
pranešimai ar kreipimaisi būtų labiau argumentuoti, atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teisinę 
retoriką, reikalinga šiuos asmenis šviesti individualiai, konkrečios situacijos kontekste. 
Ad hoc pagrindu veikiantis informavimas užtikrintų, kad konkretūs skundai, pasiūlymai dėl 
teisės aktų pakeitimo bus sėkmingesni, jeigu sistemiškai derės su kitais teisės aktais, bus 
parengti kvalifikuotai. Dėl to bus organizuojami individualūs mokymai ir nemokamos 
konsultacijoskonsultacijos gyvai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, kuriuos vykdys VU TK veikiantys 
teisininkai. Tokiu būdų parengti pasiūlymai ir iniciatyvos bus paruoštos kokybiškai.

Ad hoc informavimas pasiūlymų 
viešojo valdymo institucijoms rengime

PO TYRIMO
KO-PARTNERYSTE

UCGIONy VltiOJO VALDYMO
MKXISDOSt

Ad hoc informavimas pasiulymy
viesojo valdymo institucijoms rengime

Yra pilietisky gyventojy, kurie mato problemines sritis, yra pakankamai motyvuoti ir patys
norety tiesiogiai jsitraukti [ viesojo valdymo procesus. Taciau tam, kad jy teikiami skundai,
pranesimai ar kreipimaisi buty labiau argumentuoti, atitikty teises akty reikalavimus ir teisinf
retorikq, reikalinga siuos asmenis sviesti individualiai, konkrecios situacijos kontekste.
Ad hoc pagrindu veikiantis informavimas uztikrinty, kad konkretus skundai, pasiulymai del
teises akty pakeitimo bus sekmingesni, jeigu sistemiskai deres su kitais teises aktais, bus
parengti kvalifikuotai. Del to bus organizuojami individuals mokymai ir nemokamos
konsultacijos gyvai arba nuotolinio rysio priemonemis, kuriuos vykdys VU TK veikiantys
teisininkai. Tokiu budy parengti pasiulymai ir iniciatyvos bus paruostos kokybiskai.
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