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Įvadas

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis Stalas” (toliau - KLAS) užsakė parengti
analizę „Jaunimo įgalinimas Klaipėdos mieste”. Ši analizė yra viena iš Klaipėda - Europos
jaunimo sostinė 2021 veiklų. VšĮ Politikos tyrimų ir analizės institutas bendradarbiauja su
Klaipėdos miesto savivaldybe ir joje veikiančiomis jaunimo, su jaunimu dirbančiomis
organizacijomis nuo 2016 metų, rengdamas analizes, moderuodamas Klaipėdos miesto jaunimo
politikos vystymo procesus. Instituto komanda prisidėjo prie Europos jaunimo sostinė 2021
veiklų įgyvendinimo.

Šios analizės tikslas – įvardinti jaunuoliams svarbiausius įgalinimo aspektus Klaipėdos mieste ir
parengti siūlymus, kaip stiprinti jaunimo dalyvavimą Klaipėdos miesto savivaldybėje.

Atsakomybės apribojimas. Analizės rengėjai prisiima atsakomybę už šios analizės turinį ir
teikiamas rekomendacijas. Analizėje pateiktos nuomonės, išvados ir rekomendacijos nebūtinai
sutampa su KLAS ar „Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” projektą įgyvendinančių,
finansuojančių įstaigų ir institucijų pozicija.



Pusiau struktūruotos, nuotolinės, žvalgomosios fokus grupės su Klaipėdos                     
 miesto jaunuoliais; 
Internetinė jaunų žmonių apklausa apie jaunimo įgalinimo veiksnius;
Nuotoliniai interviu su jaunimo politikos ir darbo su jaunimu specialistais.

Apie analizę:

„Jaunimo įgalinimas Klaipėdos mieste” yra taikomasis tyrimas, kurio tikslas – inicijuoti viešosios
politikos pokyčius Klaipėdos miesto savivaldybės lygmeniu, pateikiant pasiūlymus, kaip tobulinti
savivaldybės jaunimo politiką ir paslaugas jaunimui. Šiai analizei nėra taikomi griežti akademinio
tyrimo metodiniai reikalavimai. Analizę atliko jaunimo politikos praktikai, darbo su jaunimu ir
jaunimo dalyvavimo srityje dirbantys daugiau kaip 15 metų. Analizės rengėjai interpretavo
surinktus duomenis bei pateikė savo ekspertinę nuomonę remdamiesi ilgamete patirtimi, įgyta
dirbant ir bendradarbiaujant su Lietuvos ir kitų Europos valstybių institucijomis bei
organizacijomis.

Rengiant analizę buvo naudojami šie metodai:  

 Iš viso žvalgomojoje tyrimo dalyje 2021 metų lapkričio mėn. dalyvavo 15 jaunuolių. Buvo
organizuotos 3 grupinės diskusijos, ekspertiniai pokalbiai. Internetinę apklausą užpildė 136
respondentai. Anketa buvo platinama nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės kanalais,
naudojantis socialiniais tinklais. Remiantis analizės duomenimis buvo parengtos rekomendacijos.
2021 m. gruodžio 29 d. vyko viešas analizės rezultatų pristatymas Klaipėdos mieste.

Duomenų analizės eiga:

Analizės duomenys yra pateikiami tyrėjų terminais. Duomenys buvo nagrinėjami induktyviai,
netaikant iš anksto numatytų kategorijų. Analizės metu duomenys buvo suskaidyti į prasminius
vienetus, juos koduojant ir pasižymint esmines mintis. Vėliau vyko empirinis kategorijų
aprašymas, kurio metu buvo išryškintos pagrindinės tyrimo įžvalgos.



Klaipėdos miesto jauni žmonės

Klaipėdos miesto savivaldybė yra trečia pagal gyventojų skaičių Lietuvos savivaldybė. Klaipėda,
kaip Vilnius ir Kaunas, yra akademiniai miestai, bet jaunų žmonių skaičius mažėja visuose 3-se
didžiuosiuose miestuose, taip pat ir visoje Lietuvoje. Žemiau pateikiame įvairius statistinius
duomenis susijusius su jaunais žmonėmis.

Klaipėdos miesto savivaldybėje, remiantis 2021 metų balandžio mėn. duomenimis, gyveno
23369 jaunuoliai (nuo 14 iki 29 metų). Tai sudarė 15,7 % visų savivaldybės gyventojų, šalies
mastu jaunuoliai sudaro 18,3% visos populiacijos. Per penkerius metus Klaipėdos mieste
jaunimo sumažėjo 3726 jaunais žmonėmis – 14,75%, šalyje jaunų žmonių skaičius sumažėjo 12,2
%, tai sudaro 67 818 jaunus žmones.

Užimtumo tarnybos duomenimis, 2021 m. kovo mėn. jaunimo nedarbo lygis Klaipėdos mieste
siekė 15,6% (jaunuolių amžius 16–29 m.), šalies vidurkis – 13,3%. 2020 m. lapkričio mėn. jaunimo
nedarbo lygis (jaunuolių amžius 16–29 m.) siekė 17,1%, o šalies vidurkis – 15,5%. 

Klaipėdoje, remiantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro duomenimis apie 2018-
2019 mokslo metus, nesimokančių mokinių nuo 11 m. iki 17 m. procentas sudarė 4%, o šalies
vidurkis – 4,18%. Neformaliojo švietimo veiklose (būreliuose) mieste dalyvauja 14,79 % visų
moksleivių (2019 m. mokinių registro duomenys), šalies mastu – 24,04%. 

Klaipėdos miesto savivaldybėje po mokyklos baigimo netęsiančių mokslų profesinėse mokyklose,
kolegijose ir universitetuose jaunuolių skaičius siekia 36,59 % nuo visų tais metais baigusių
jaunuolių skaičiaus, o šalies vidurkis yra 34,51%. 

Anketos informacija:

Internetinė apklausa buvo parengta atsižvelgiant į žvalgomųjų analizės fokus grupių su Klaipėdos
miesto jaunuoliais rezultatus. Anketa buvo parengta lietuvių ir anglų kalbomis. 3 respondentai į
atvirus klausimus atsakinėjo anglų kalba, vienas - rusų. Anketą užpildė 136 respondentai. Anketa
buvo pildoma 2021 m. lapkričio mėnesį. Šiame skyriuje pateiksime apibendrintą informaciją apie
dalyvių pasirinkimus bei pateiksime įžvalgas. 



Grafikas Nr. 1

Du trečdaliai visų respondentų yra moteriškos lyties. Jaunimo srities tyrimams yra būdingas toks
respondentų pasiskirstymas. Apie 85% visų anketos respondentų yra mokyklinio amžiaus.
Anketa buvo platinama elektroninių dienynų sistemos pagalba, Lietuvos moksleivių sąjungos
Klaipėdos miesto skyriaus kanalais. Po 5% respondentų buvo 19-24 metų ir 25-29 metų amžiaus.
92% anketos respondentų mokosi, studijuoja.

Grafikas Nr. 2

Anketą sudarė 20 klausimų: 3 buvo sociologiniai-apie amžių, lytį ir veiklą. Atsakymų grafikai ir
vizualizacijos pateikiami žemiau. 



„Jaunimo įtraukimu į įvairias veiklas mieste, galimybė priimti sprendimus”. (R22)
„Suteikiamos erdvės, įvairios veiklos jaunimui veikti”. (R100) 
„Kad, labiau atsižvelgtų ir išklausytų jaunimo idėjas ir stengtųsi jas įgyvendinti”. (R110) 
„Jaunimas galėtų spręsti daugiau sau svarbių klausimų”. (R120) 
„Pažindina jaunimą su įvairias dalykais”. (R132) 
„Galimybės, ką jaunimas gali daryti ar nuveikti”. (R72) 
„Daugiau perspektyvų ir pasiūlymų jaunimui įvairiose gyvenimo srityse suteikimas”.(R86) 
„Empowering youth - giving them the resources and skills they need to adapt for the better
future”. Vertimas į Lietuvių kalbą: Jaunimo įgalinimas - suteikti jiems resursų ir įgūdžių, kurių
jiems reikia prisitaikyti ateičiai. (R47) 
„Suteikimas jaunimui įrankių realizuoti savo gebėjimus, talentus, suteikti jaunimui galimybę
išsakyti savo poreikius, nuomonę ir atsižvelgti į tai formuojant jaunimo užimtumo politiką ar
didinant jų įsitraukimą į visuomeninį, politinį gyvenimą. Tai veiklios, sąmoningo, pilietiškos
kartos ugdymas”. (R10) 
„Jog jaunimas gali kažką daryti, jog turi įrankius, leidžiančius jam kažką daryti. Asmeniškai
man, visada ši sąvoka asocijavosi su vietos valdžia, kai jaunuolis yra matomas, kaip lygiavertis
partneris kažkokiuose sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesuose”. (R4) 
„Jaunimas turi veiklų ir darbo”. (R6) 
„Jaunimo įtraukimas į procesų kūrimą, vystymą, aptarimą, poreikių ir galimybių išsiaiškinimą”.
(R7) 
„Aktyvus dalyvavimas socialiniame, ekonominiame, politiniame gyvenime”. (R62) 

Likusius 17 klausimų sudarė 4 atviri klausimai ir 13 klausimų su pateiktais atsakymo variantais.
Žemiau pateikiame respondentų atsakymus. Palyginimo tikslais, šie klausimai buvo parengti
naudojantis Lietuvoje atliktais įgalinimo ir jaunimo dalyvavimo tyrimais.

 Į klausimą „Kaip suprantate jaunimo įgalinimo sąvoką? (su kuo Jums asocijuojasi)” atsakė 86
respondentai. Pateikiame respondentų atsakymus, kurie atskleidžia įgalinimo sampratą: 
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Respondentai išskyrė šiuos svarbiausius aspektus: įgūdžiai dalyvauti ir veikti; įrankiai, kurių
pagalba gali išsakyti savo nuomonę ir veikti; pasiruošimas ateičiai; galimybė išsakyti savo
nuomonę; dalyvavimas priimant sprendimus.

Apibendrinant, Įgalinimas reiškia, kad žmonės turi galią ir kontroliuoja savo gyvenimą. Žmonės
gauna jiems reikalingą pagalbą. Įgalinimas reiškia, kad žmonės yra lygiaverčiai piliečiai. Jaunimo
įgalinimas yra sąlygų sukūrimas jauniems žmonėms stiprėti, pasitikėti savimi ir naudotis savo
teisėmis.

Žemiau esančiuose klausimuose aptarsime įgūdžių, įrankių ir pagalbos, reikalingos jaunimui,
siekiant juos įgalinti, svarbą. Sekantys 7 klausimai atskleidžia įvairius jaunimo įgalinimo aspektus.

Pirmasis aspektas yra „Saugios aplinkos” - saugi aplinka tai erdvė, kurioje jaunas žmogus jaučiasi
galintis išsakyti savo nuomonę, bandyti daryti dalykus, veikti,  o jei suklysta, pasekmės neturės
įtakos jo tolimesniam gyvenimui. 88% respondentų šį aspektą įvardina kaip svarbų. Fokus grupių
dalyviai pabrėžė psichologinio ir emocinio saugumo svarbą. Fokus grupių dalyviai įvardijo, kad
gyvena fiziškai saugioje aplinkoje, ir kad jiems reikalingas psichologinis bei emocinis palaikymas.

Grafikas Nr. 4

Prasmingas dalyvavimas respondentų nuomone yra labai svarbus. 86% jis labiau svarbus, nei
nesvarbus. Saugumas vis dėlto šiek tiek (2% dalimis) yra svarbesnis. Fokus grupėse buvo
pabrėžiamas „Prasmingo dalyvavimo” aspektas. Jauniems žmonėms svarbu, kad veiklos, kuriose
jie dalyvauja, vertybiškai būtų jiems artimos. Jauniems žmonėms, svarbu pasisakyti žmogaus
teisių (pvz.: LGBTQ+), ekologijos, miesto plėtros klausimais.



Beveik pusei respondentų-net 47,8%-„Galėjimo priimti sprendimus” aspektas vertinamas
maksimalia balų suma (6 balais).  Jauni žmonės nori spręsti klausimus, susijusius su jais ir
darančiais įtaką jų kasdieniniam gyvenimui. Fokus grupių dalyviai santykiuose su tėvais, globėjais
ar ugdytojais, specialistais, dirbančiais su jaunimu, vertino tokį santykį, kuriame suteikiama erdvė
priimti sprendimus. 
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Grafikas Nr. 6

Daugiau kaip pusė respondentų-net 57,4%-„Lygiavertiško santykio tarp jaunimo ir suaugusiųjų”
aspektą vertina maksimalia balų suma (6 balais). Šis aspektas, žvelgiant iš šios anketos
perspektyvos, respondentams yra svarbiausias. Šis atsakymas koreliuoja su „Galėjimo priimti
sprendimus” aspektu. Abu šie aspektai yra susiję su suaugyste, virsmu savarankiška asmenybe. 
 Per šį aspektą labiausiai atsiskleidžia teisių poreikis. 

„Lygiavertiško santykio tarp
jaunimo ir suaugusiųjų”
aspektą vertina maksimalia
balų suma 

57,4%



Grafikas Nr. 7

„Dalyvavimo priimant sprendimus” aspektas svarbus 93,4% visų respondentų. Šis aspektas
svarbus didesniam kiekiui respondentų, kaip turintis įtakos įgalinimui.  

Grafikas Nr. 8

„Dalyvavimo tyrimuose, apklausose, programų vertinimuose” aspektas iš visų apklausos klausimų,
respondentų vertinamas kaip mažiausiai svarbus. Šis aspektas apima įvairius dalyvavimo įrankius
ir priemones. Respondentų bendras vertinimas išlieka labai aukštas. Fokus grupių dalyviai
akcentavo naujų priemonių jaunimo dalyvavimui paiešką. Tyrimai, apklausos ir diskusijos-
tradicinės dalyvavimo priemonės-fokus grupių respondentams pasirodė mažiau patrauklios. 



„Kaip vertinate Klaipėdos miesto institucijas, kiek jos yra jaunimui draugiškos?” du trečdaliai visų
respondentų institucijų darbą vertina labiau teigiamai. Atviru klausimu paklausėme „Kokios
institucijos  Klaipėdos mieste galėtų labiau atliepti jaunimo poreikius?” Minimos institucijos:
Savivaldybė (6), mokyklos (5), NVŠ paslaugų teikėjai (4), Atvira jaunimo erdvė (2), laisvalaikio ir
renginių organizatoriai (3), verslo įmonės, kaip Akropolis (2). Į šį klausimą atsakė 67 respondentai.
Galima teigti, kad vieningos nuomonės ar ryškaus lyderio šiuo klausimu nėra.

Grafikas Nr. 9

Respondentų paklausėme „Kiek jūsų aplinka yra saugi ir įgalinanti veikti?”. 78,7% respondentų
savo aplinką vertina labiau teigiamai. Galime daryti prielaidą, kad didžioji jaunuolių dalis turi
pakankamą palaikymą aktyviai dalyvauti, jų aplinka yra saugi ir įgalinanti.

Grafikas Nr. 10



Tradiciškai jaunimo dalyvavimo tyrimai Lietuvoje parodo, kad jaunimo dalyvavimas yra
(pri)stabdomas tėvų, draugų ir mokytojų. Bet šios apklausos duomenys rodo, kad
respondentams trukdo įsitraukti laiko trūkumas-61% respondentų nurodė šią priežastį. 41,9%
respondentų teigia, kad suaugę negirdi jaunimo nuomonės, 39% nurodė, jog trūksta
informacijos, 28,7%-trūksta erdvių, kur galima susitikti ir diskutuoti, 27,9% nurodė, jog trūksta
lėšų. Tradiciniai trukdžiai, kuriuos nurodė respondentai: tėvai (8,1%), draugai (2,9%) ir mokykla
(16,2%) yra vieni iš mažiausią reikšmę turinčių veiksnių. 14,7% respondentų trukdis yra
„Galimybė pasikalbėti su suaugusiu asmeniu (ne tėvais) man rūpimais klausimais” stoka. Tai
įdomus aspektas, nes nurodo, kad kas 6-tam jaunuoliui trūksta emocinio palaikymo.

Grafikas Nr. 11
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suaugę negirdi jaunimo
nuomonės

41,9%



Respondentams buvo užduotas atviras klausimas „Kaip pagerinti jaunimo situaciją? Kokių veiklų, 
 galimybių norėtumėte savo gyvenamojoje teritorijoje (pvz. laisvalaikio praleidimo, dalyvavimo,
savanorystės, įsitraukti į veiklų organizavimą ar kt.)?” į jį atsakė 68 respondentai. Aktualios
galimybės, kurios pagerintų situaciją: „daugiau savanorystės galimybių” (9); „daugiau laisvalaikio
praleidimo galimybių (7) už prieinamą kainą (3)”; „Ekskursijos” (4); „Diskotekos” (5); „sporto
aikštynai” (2); „Erdvės susipažinti su kitais (3) ir diskusijoms (2)”; „žygiai (4) ir paplūdimio tvarkymo
veiklos (3); „Daugiau įsidarbinimo galimybių” (2); „rūpinimasis psichologine sveikata”(2); 
Toliau pateikiame kelis išsamius atsakymus iš anketos:

„Labiau įtraukti mokyklas į jaunimo politiką, socialinį gyvenimą, nes mokyklos yra centrai, kuriuose
lokalizuojasi jaunimas, tačiau mokyklos nėra linkusios bendradarbiauti ir padėti jaunimui įsitraukti į
socialinį miesto gyvenimą. Klaipėda gali pasiūlyti daug veiklų jaunimui, tačiau informacija apie tas
veiklas nepasiekia jaunimo. Taip pat, trūksta NVO tarpusavio bendradarbiavimo, kuris leistų pritraukti
didesnį kiekį jaunimo į įvairias veiklas ir tam tikrus procesus”. (R4)

„Mažiau mokyklos veiklos (namų darbų, kontrolinių darbų, atsiskaitymų), mokykla sukelia labai daug
streso, blogesnė savijauta (galvos skausmas ir t.t). Jeigu mokyklos užsiėmimų būtų mažiau, manau
jaunimas labiau įsitraukų į veiklų organizavimą, savanorystę ir prasmingą laisvalaikį)”. (R134)

„Trūksta įvairesnės savanorystės, o ir informacijos apie tai ne per daugiausia. Taip pat itin mažai
pažintinių ir mokomųjų renginių. Galiausiai norėtųsi, jog taptų norma jaunimo susipažinimas su
įvairiomis viešosiomis įstaigomis, jų darbo pobūdžiu ir pan.” (R26)

Grafikas Nr. 12



Grafikas Nr. 13

Aukščiau esančiame grafike aptariame išorinius jaunuolių palaikymo veiksnius. Respondentai
įvardijo, kas juos įgalintų. Daugiausia respondentų pasirinkimų sulaukė: daugiau laisvo laiko
(48,5%); jei suaugę išgirstų jaunimo nuomonę (44,9%); papildomos lėšos (41,2%); erdvės
susitikimams (patalpos) (39%); mokytojų ir mokyklos palaikymas (36,8%); tėvų palaikymas (35,3%);
29,4% jaunuolių aktualu „Galimybė pasikalbėti su suaugusiu asmeniu (ne tėvais) man rūpimais
klausimais”, kas indikuoja emocinio palaikymo svarbą.



Apklausėme respondentus, kaip jie asmeniškai gali prisidėti, kad sukurtų daugiau galimybių
dalyvauti. 52,9% respondentų nurodė, kad savanorystė sukurtų daugiau dalyvavimo galimybių,
tai rodo, kad savanorystės yra atpažįstama dalyvavimo priemonė. Taip pat respondentai nurodė,
jog galėtų prisėdi šiais būdais: Domėtis galimybėmis skirtomis jaunimui (42,6%); Skirti laiko ieškoti
aktualios informacijos (36%); Pasisakyti man aktualiais klausimais (32,4%).

Grafikas Nr. 14
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laisvo laiko
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Kur ieškoti darbo vasarą - 56,6%;
Karjeros planavimas - 55,1%;
Kaip tvarkytis su savo emocijomis - 52,9%;
Motyvacija - 50%;
Kur studijuoti - 47,8%;
  Ateities profesijos: influenceriai, youtuberiai, gameriai, vertikalūs ūkininkai ir kt. - 41,9 %.

Klaipėdos jaunuoliams aktualios (pagal
atsakymus) temos, kuriomis norėtų veiklų:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Daugiau pasirinkimų pateikiama grafike žemiau.

Buvo užduotas atviras klausimas “Kokios kitos temos Jums yra aktualios, bet nebuvo paminėtos
aukščiau esančiame klausime?“. Dažniausi respondentų atsakymai: su LGBTQ+ tema susijusi
veikla(6), seksualinė orientacija (1); Emocinis palaikymas (2), kaip tvarkytis su depresija (3);
Meninės ir kūrybinės veiklos (4); Kaip surasti gerą darbą (3); Kaip keliauti ir organizuoti keliones
(2); savęs pažinimo veiklos (2); Elgesys visuomenėje, žmonių ir jų elgesio psichologija (3),
socialinių įgūdžių įgijimas (2).
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Karjera ir darbas - 47,8%;
Kelionės ir laisvalaikis - 41,9%;
Praktika - 38,2%;
Mokymasis - 35,5%;
 6. ir 7. Renginiai, savanorystė, stažuotės kiekviena kategorija surinko po - 32,4%.

KLAS ir Klaipėdos savivaldybės administracija daug dėmesio skiria jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugų vystymui savivaldybėje. Pateikiame atsakymus į klausimą, kokia
informacija Klaipėdos miesto jaunimui yra aktuali (dažniausiai pasirinkti atsakymai):

1.
2.
3.
4.
5.

 Daugiau pasirinkimų pateikiama grafike žemiau.
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Pasiūlymai jaunimo dalyvavimo įgalinimui
Klaipėdos m. savivaldybėje 

Pasiūlymai suformuoluoti anketinių apklausų ir fokus grupės diskusijų pagrindu, bei integruojant
mintis iš Klaipėdos jaunimo forumo (2021).

 1. “Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021” veiklų ir rezultatų tęstinumas bei
institucionalizavimas. Pasirengimas sostinės titului ir 2021-ieji metai sutelkė beprecedentinį
dėmesį jaunimui, jo poreikiams, jaunimo politikai, sustiprino vietos ir nacionalinio lygmens
bendradarbiavimą. Metams pasibaigus, iškyla tam tikras pavojus, kad gali pasireikšti tiek
institucijų, tiek jaunimo atstovų nuovargis, kuris ilgainiui sumažintų teigiamą poveikį jaunimo
politikai.  

Jaunimo sostinės titulo poveikio analizė trumpalaikiu ir ilgalaikiu periodu, gerųjų, t.y.
pasiteisinusių pavyzdžių ir veiklų išlaikymas, aktyvus įsitraukimas į Lietuvos jaunimo sostinės
procesą leistų su nedidelėmis papildomomis investicijomis ne tik išlaikyti, bet ir sustiprinti ilgalaikį
poveikį.  

2. Metinis jaunimo pranešimas Klaipėdos miesto taryboje – kasmet organizuojamas
pranešimas jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų bei tarpžinybinį
bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje vykdančių žinybų. Ilgainiui šis pranešimas turėtų tapti
esminiu jaunimo politikos įvykiu mieste, kuris suteiktų jaunimui bei jaunimo politikai didesnį
dėmesį ir politinį svorį. Tai atkreiptų skirtingų institucijų, politinių jėgų dėmesį į šią sritį ir būtų
dedama daugiau pastangų jaunimo politikos prioritetų įgyvendinimui. Šį pranešimą galėtų
pristatyti Jaunimo reikalų taryba arba KLAS, o turinį sudarytų jaunimo situacijos apžvalga bei
jaunimo politikos įgyvendinimo pažangos ataskaita.

 3. Stiprinti jaunimo atstovavimą bei diversifikuoti jaunimo dalyvavimo formas. Viena
vertus, būtina išlaikyti ir stiprinti jaunimo atstovavimo struktūras - Jaunimo reikalų tarybą, KLAS,
kelti dalyvavimo jose prestižą ir t.t. Kita vertus, reikia kurti jaunimui priimtinas ir patrauklias
priemones, skirtas užtikrinti jaunimo dalyvavimą formuojant, įgyvendinant, vertinant ir
kontroliuojant jaunimo politiką, pavyzdžiui, diskusijos, dalijimosi idėjomis forumai (panašaus
formato kaip „TEDx“), hakatonai, jaunimo start-up (pirmųjų iniciatyvų finansavimo) idėjų
laboratorijos ir finansavimas. Šios priemonės turėtų būti atnaujinamos, kintant jaunų žmonių
bendravimo, komunikavimo būdams. Svarbu, kad jaunimas galėtų dalyvauti ir nebūdamas
asociacijų, organizacijų nariais, kad jaustų, jog jauno žmogaus balsas mieste girdimas ir svarbus; 

4. Tarpžinybinis bendradarbiavimas - stiprinti viduriniosios valdininkų grandies
bendradarbiavimą, skirtingose institucijose su jaunimo problematika dirbančius žmones suburti į
tarpžinybinę grupę, jiems organizuoti bendrus renginius, tarpžinybines konferencijas jaunimo
tematika; 



5. Teigiamas požiūris į jaunimą. Jauni žmonės ne kartą yra pareiškę, kad Klaipėdoje į juos
nekreipiama dėmesio arba į juos žiūrima kaip į tam tikrą problemą, problemų šaltinį. Nuolatinis
savivaldybės dialogas su jaunais žmonėmis, jiems svarbių temų aktualizavimas, investicijos į
jaunimui palankią ir patrauklią insfrastruktūrą, jaunimui patrauklių darbo vietų kūrimas parodytų
teigiamą požiūrį į jaunus žmones. Be to, tai pristatytų Klaipėdą kaip augantį, į ateitį orientuotą
miestą, kuris galėtų būtų traukos centru jauniems žmonėms, jauniems specialistams, jaunoms
šeimoms. 

6. Skirti daugiau dėmesio jaunimui svarbioms temoms - ekologijai, skaitmeninių
technologijų diegimui mieste, dalijimosi ekonomikos priemonių plėtrai. Tyrimai ir visuomenės
diskusijos rodo, kad jauni žmonės yra labiausiai jautrūs klimato kaitos, ekologijos temoms. Todėl
savivaldybės veiksmai ir priemonės šiose srityse būtų jaunimo teigiamai vertinamos. Tokiu būdu
galima įtraukti ir tokius jaunus žmones, kurie anksčiau nedalyvavo pilietinėje ar visuomeninėje
veikloje. 

 Tą patį galima pasakyti apie skaitmeninių technologijų ir dalijimosi ekonomikos priemones -
elektromobilių įkrovimo stotelių plėtra, paspirtukų, dviračių ir kitų ekologiškų judėjimo priemonių
skatinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų gerinimas ir plėtra. Tvarus, tausojantis ir švarus miestas būtų
patrauklus jauniems žmonėms.

 Strategiškai, Klaipėda turėtų siekti kurti jaunimui patrauklias darbo vietas, siekti pritraukti IT,
programavimo, žaidimų kūrimo, skambučių ir paslaugų centrų įmones, kurios ne tik kuria didelę
pridėtinę vertę, tačiau ir gali tapti dar vienu traukos centru jauniems specialistams. 

7. Skirti dėmesį įvairovės, tolerancijos bei LGBTQ+ temoms ir bendruomenėms. Šiuo
metu Klaipėda yra vienas iš atviriausių įvairovei Lietuvos miestų, tačiau reikia dar daugiau
pastangų, kad visi Klaipėdos gyventojai jaustųsi saugūs, vertinami ir pilnateisiai. 

Dėmesys LGBTQ+ temoms ir bendruomenei padėtų ugdyti platesnių pažiūrų žmonės, padėtų
sumažinti susikaustymo ir susiskaldymo tarp įvairaus amžiaus žmonių grupių, įtvirtintų Klaipėdos,
kaip vakarietiškų vertybių didmiesčio, įvaizdį. Fokus grupių ir forumų dalyviai dažniausiai
įvardindavo, kad netoleranciją jaučia iš visuomenės, kitų miesto gyventojų, institucijų
diskriminavimo jie nejautė. 



Klaipėda yra ir stipriai tarpkultūriškas miestas, jame nuolat ar laikinai gyvena, studijuoja daug
tautinių bendruomenių atstovų. Rekomenduojame savivaldybės informaciją pateikti įvairiomis
kalbomis, visuomenės konsultacijas ir forumus organizuoti taip pat daugiakalbius, skatinti
tautinių bendruomenių organizacijų įsitraukimą į Klaipėdoje veikiančių asociacijų veiklą. Geras
pastarųjų metų pavyzdys - į Klaipėdos LMS veiklą įsitraukė ir rusakalbių mokyklų moksleivių
atstovybės, Europos jaunimo sostinės renginiai buvo vykdomi su galimybe dalyvauti anglų kalba,
orientuojantis į užsienio studentus. Taip pat renginiai buvo verčiami į gestų kalbą, sukuriant
galimybes dalyvauti Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacijos nariams bei kitiems kurčiųjų
bendruomenės nariams.

8. Stiprinti Jaunimo informavimą ir konsultavimą. Klaipėdoje veikia Klaipėdos apskrities
jaunimo informavimo taškas, jaunimui skirtą informaciją skleidžia savivaldybės institucijos,
jaunimo nevyriausybinės organizacijos, jaunimo centrai ir erdvės. Tačiau norint pasiekti tuos
jaunus žmonės, kurie dabar nedalyvauja organizuotoje veikloje, reikėtų stiprinti bendraamžių
(peer-to-peer) informavimo tinklus. 

Jauni žmonės mano, kad reikėtų skleisti daugiau asmeninių istorijų, kodėl verta dalyvauti
organizacijų veikloje ar priimant sprendimus, pristatyti gerąsias savanorystės patirtis. Tokiu būdu
būtų stiprinami dabar jau veikiantys jauni žmonės, ir būtų skleidžiama informacija apie
dalyvavimo poveikį. 
 
9. Stiprinti bendradarbiavimą su mokyklomis, moksleivių savivaldomis. Jauni žmonės
jaučia atotrūkį tarp savivaldybės ir mokyklų, pastebi, kad didelė dalis jaunimo organizacijų per
mokyklas platinama informacija nepasiekia mokinių, užstringa kažkur administracijų lygmenyje. 

Moksleivių savivaldos gali vaidinti labai reikšmingą vaidmenį - būti tarpininkais tarp jaunimo
politikos mieste bei švietimo sistemos, būti tarpininkais tarp organizacijų, institucijų bei mokyklos
atstovų. Pastaraisiais metais Lietuvoje atliktų pilietinės galios tyrimų duomenimis, moksleiviai
jaučiasi pilietiški ir galintys daryti įtaką. Pilietinės galios indeksas parodo, koks yra ir kaip kinta
visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas bei jo potencialas, gyventojų
požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vertinimas.

 10. Infrastruktūra ir erdvės jaunimui po stogu. Jauni žmonės įvardina veiklų stygių
gyvenamojoje aplinkoje bei pastebi veiklų koncentraciją Klaipėdos miesto centre. Įvardijamas
poreikis tolygesniam veiklų geografiniam pasiskirstymui.

Jaunimui svarbu atviros erdves - parkai, aikštės, sporto aikštynai, laisvalaikio infrastruktūra, vietos
meninei ir kūrybinei saviraiškai, jaunimas teigiamai vertina laikinų (pop-up) erdvių atsiradimą. 
 Kita vertus, jie labai pasigenda uždarų, dengtų, jaunimui draugiškų erdvių, nes Klaipėdos
klimatas neretai būna gan drėgnas ir atšiaurus veikloms lauke. Jaunimas įvardija, kad mieste
gausu tinkamų pastatų patogiose jaunimui vietose, tačiau jie yra apleisti, nenaudojami. Jie turi
potencialo būti pritaikyti skirtingoms jaunimo erdvėms, pvz. riedučių parkas po stogu. 




