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Mobilaus darbo su jaunimu vykdymo ataskaita 2019-2020 m.
VšĮ Socialinė iniciatyva – socialinio verslo įmonė, įsteigta siekiant daryti teigiamą socialinį
poveikį jaunimo, vietos bendruomenėms, kitoms socialinėms grupėms.
Skirtingai nuo įprastų įmonių, VšĮ Socialinė iniciatyva pagrindinis tikslas yra ne pelno, o
teigiamų pokyčių visuomenėje siekimas. Tinkamai finansiškai pagrįsta veikla suteikia įmonei
galimybę būti nepriklausoma, finansuoti savo veiklą, užtikrinti kokybiškas paslaugas. Gautas pelnas
skiriamas vienai ar kelioms socialinėms problemoms spręsti, reinvestuojamas į socialinio verslo
plėtrą. Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio įmonei oficialiai suteiktas nevyriausybinės organizacijos
statusas ir ji įtrauktą į nevyriausybinių organizacijų registrą.
Savo veikloje VšĮ Socialinė iniciatyva siekia:
•
•
•
•
•
•
•

Skatinanti ir palaikyti vietines jaunimo, bendruomenių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos,
švietimo, kultūros ir kitose srityse;
Ieškoti inovatyvių būdų didinti jaunimo, kitų socialinių grupių bendruomenių aktyvumą ir
integraciją;
Organizuoti jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, vietos bendruomenių švietimą bei
mokymą;
Organizuoti ir teikti pagalbą jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir vietos
bendruomenėms, siekiančioms įgyvendinti įvairius projektus ar iniciatyvas;
Vykdyti jaunimo informavimą ir konsultavimą įvairiais jaunimui aktualiais klausimais;
Skatinti vietinę ir tarptautinę savanorystę;
Vykdyti atvirą mobilų darbą su jaunimu ir kt.

Pagrindinė organizacijos vykdoma veikla – mobilus darbas su jaunimu. Mobilaus darbo su
jaunimu veiklos yra vykdomos vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio
15 d. įsakymu Nr. A1-614 „Dėl darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, mobiliojo darbo su jaunimu
tvarkos aprašo, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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1. VEIKLOS VYKDYMO REZULTATAI 2019 M.
Organizaciją veiklą vykdyti pradėjo 2019 m. gegužės 2 d. Vadovaujantis socialinio verslo
principais ir siekdama teigiamo socialinio pokyčio, VšĮ Socialinė iniciatyva savo veikla siekia kurti
teigiamą socialinį pokytį per kaimiškųjų vietovių jaunimo užimtumo, pilietiškumo ugdymo,
socialinės integracijos ir kitokias jaunimą įtraukiančias bei ugdančias veiklas, kurios užtikrinamos
per mobilaus darbo su jaunimu paslaugas. Mobilus darbas su jaunimu šiuo metu yra vykdomas
Pasvalio rajono Joniškėlio miesto, Pušaloto ir Saločių seniūnijose bei Biržų rajono Nemunėlio
Radviliškio, Papilio ir Vabalninko seniūnijose.
Mobilaus darbo su jaunimu veiklos yra vykdomos kiekvienoje iš vietovių vieną kartą per
savaitę, nuo 16 iki 21 val. Mobilią jaunimo darbuotojų komandą sudaro 2 kvalifikuoti jaunimo
darbuotojai, vaikinas ir mergina, kurių vienas turi psichologo išsilavinimą. Visos veiklos su jaunimu
yra vykdomos atsižvelgiant į jų išreikštus poreikius. Mobilūs jaunimo darbuotojai nėra jaunimui
skirtų veiklų organizatoriai, jie yra pagalbininkai ir patarėjai jaunimui, padedantys ir įgalinantys
jaunimą patiems imtis atsakomybės ir organizuoti veiklas. 2019 m. laikotarpiu buvo suorganizuoti 33
susitikimai su Pušaloto, Joniškėlio ir Saločių jaunimu. Pirmą kartą atvykus į Saločius neatėjo nei
vienas jaunuolis. Paaiškėjo, jog jaunimui trūko informacijos, o likusiai daliai jaunuolių nebuvo
galimybių atvykti. Nuvykus į Saločių mokyklą, jaunuolius nuo 14 metų jaunimo darbuotojai kvietė
prisijungti prie veiklų, klausė ir derino koks laikas susitikimams būtų tinkamiausias. Kitą kartą
jaunuolių skaičius pakilo iki 21. Pušalote pirmą kartą atėjo vos trys merginos. Su kiekvienu susitikimu
daugėjo užsiėmimus lankančių jaunuolių. Joniškėlyje pirmą kartą atėjo 15 jaunuolių.
VšĮ Socialinė iniciatyva veikla pradėta vykdyti gegužės 2 d. Pirmosios organizacijos veiklos
pradėtos vykdyti nuo liepos mėn. 2019 m. liepos-gruodžio mėn. laikotarpiu vykdytos šios veiklos:
•

•

•
•

•
•
•

Sukurtos organizacijos Facebook ir Instagram paskyros. Šiuo metu (2020 m. gruodžio 31 d.
duomenimis) organizacija turi 900 sekėjų Facebook paskyroje ir 697 sekėjus Instagram
paskyroje;
Dalyvauta mokymuose: „Mobile Youth Work: Shiping European Practices“ (Žygimantas
Matulas“; „Cross-sectorial cooperation: Think globally, act locally“ (Viktorija
Gaspariūnaitė); „European Youth Mobility Academy“ (Monika Milčiūtė, Žygimantas
Matulas);
Dalyvauta jaunimo diskusijų festivalyje „BŪTENT“;
Bendradarbiaujant su Gruzijos Respublikos švietimo ministerija, Nacionaline jaunimo reikalų
koordinatorių asociacija bei projekto partneriais iš Lenkijos, organizuota tarptautinė projekto
konferencija „Supporting the development of youth policy on municipal level in Georgia“,
kuris buvo įgyvendintas pagal Erasmus+ programą.
Vykdyti tarptautiniai mokymai apie kibernetines patyčias jaunimo tarpe;
Dalyvauta Pasvalio miesto šventėje, kurioje organizacija turėjo savo erdvę, kurioje miesto
šventės dalyvius kvietė susipažinti su organizacija ir jos veiklomis skirtomis jaunimui;
Dalyvauta 2 socialinių partnerių susitikimuose, kuriuos organizavo Užimtumo tarnybos
Pasvalio skyrius ir Pasvalio jaunimo darbo centras.
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•

•

•
•

Suorganizuoti 3 susitikimai su Pušaloto, Joniškėlio ir Saločių vietos bendruomenių atstovais
siekiant pristatyti organizaciją bei mobilaus darbo su jaunimu vykdymo galimybes minėtose
vietovėse. Nutarta mobilaus darbo su jaunimu veiklas Joniškėlyje vykdyti pirmadieniais,
Saločiuose – antradieniais; Pušalote – ketvirtadieniais.
Suorganizuoti jaunimo Helovino šokiai jaunimui Pušalote ir Saločiuose. Pušalote dalyvių
skaičius – apytiksliai 40 dalyvių, Saločiuose – apytiksliai 75 dalyviai. Vykdant veiklas daug
dėmesio yra skiriama bendradarbiavimui su vietos bendruomenių atstovais, kurie organizuotų
šokių metu geranoriškai padėjo užtikrinti saugumą ir padėjo palaikyti tvarką.
Organizuoti komandos formavimo bei stiprinimo mokymai Pasvalio jaunimo organizacijų
sąjungos, Alytaus jaunimo organizacijų sąjungos nariams bei N. Akmenės moksleiviams.
Pateiktos projektinės paraiškos Pasvalio rajono vietos veiklos grupei: „Pasvalio rajono
gyventojų verslumo kompetencijų ugdymas“ (PASV-LEADER-1C-M-7-6-2019) (projekto
vertė 16 182,00 Eur) ir „Mobilus darbas su jaunimu Pasvalio rajone“ (PASV-LEASER-6BDS-6-3-2019) (projekto vertė 85 810,5 Eur). Abi projektinės paraiškos patvirtintos ir
finansavimas skirtas pilna apimtimi.

2. VEIKLOS VYKDYMO REZULTATAI 2020 M.
2.1. Veiklos rezultatai Pasvalio rajone
Nuo sausio pradžios iki kovo 16 d. darbas su jaunimu buvo vykdomas tiesiogiai bendraujant
su jaunimu, nuvykus į jų gyvenamąją vietą. Prasidėjus karantinui, nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. vyko
veiklos perorientavimo darbai ir veiklos su jaunimu pradėtos vykdyti nuotoliniu būdu ZOOM
platformoje. Nuotolinis darbas su jaunimu vykdytas iki balandžio vidurio. Nuo balandžio vid. iki
spalio darbas buvo vykdomas tiesiogiai susitinkant su jaunimu jų gyvenamojoje vietoje. Nuo
lapkričio iki metų pabaigos darbas vėl pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu ir bus tęsiamas iki tol, kol
bus gautas leidimas organizuoti susitikimus ir vykdyti veiklas ne nuotoliniu būdu.
Šiuo metu Saločiuose organizuojamus susitikimus nuolat lanko 27 jaunuoliai, o periodiškai
– 39. Pušalote užsiėmimus nuolat lanko 21 jaunuolis, iš viso ateinančių į susitikimus yra 31.
Joniškėlyje užsiėmimus nuolat lanko 18 jaunuolių, iš viso ateinančių į susitikimus yra 25.
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1 pav. Jaunuolių dalyvaujančių veiklose pokytis (Pasvalio r.), vnt.
Kiek ir kokias veiklas vykdome:
Vykdomos veiklos yra labai įvairios: kartu su jaunimu organizuojame išvykas, stovyklas,
renginius, diskotekas, žygius, susitikimus su žymiais žmonėmis ir įvairiais savo srities ekspertais,
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gaminame įvairius patiekalus, bendraujame, žaidžiame įvairiausius žaidimus, žiūrime filmus,
užsiimame sportu (žaidžiame krepšinį, futbolą, kvadratą, stalo tenisą, šaudome iš lankų, plaukiojame
irklentėmis), muzikuojame, užsiimame rankdarbiais, piešiame, teikiame individualias konsultacijas
jaunuoliams, žaidžiame VR žaidimus, palaikome ryšius su bendruomenėmis, įtraukdami jas į
renginius, konsultuojame jaunimą projektų bei jaunimo organizacijų kūrimo klausimais, nukreipiame
ir konsultuojame jaunimui aktualiais klausimais (studijos, darbas, šeima ir pan.). Karantino metu,
jaunimo darbuotojai veiklas vykdė tuo pačiu grafiku, tačiau nuotoliniu būdu (Zoom programa). Buvo
vykdomi tiek grupiniai užsiėmimai, tiek individualios konsultacijos.
Individualios konsultacijos:
Kiekvieno susitikimo metu 30-45 minutes individualiai konsultuoja bent vieną jaunuolį. Neretai
vieno susitikimo metu tenka konsultuoti net 2-3 jaunuolius. Individualių konsultacijų poreikis yra
didelis, ypač tas poreikis buvo juntamas karantino laikotarpiu, kuomet jaunuoliai buvo priversti
didžiąją laiko dalį praleisti namuose.
Kokios pagrindinės problemos:
Norinčių lankyti užsiėmimus yra daug, tačiau ne visi turi galimybę atvažiuoti arba grįžti namo. Yra
nemažai jaunuolių, kurie po užsiėmimų namo pėsčiomis eina kelis kilometrus, nes nevažiuoja
autobusai ir tėvams nėra galimybių parsivežti jaunuolių namo.
Teigiami pokyčiai jaunuolių elgesyje:
Jaunuoliai tarpusavyje gerai sutaria, draugiškai bei tolerantiškai elgiasi užsiėmimų metu. Labai
pagerėjo kelių jaunuolių psichologinė būsena (anksčiau vyravo suicidinės mintys bei veiksmai),
neskaitantys jaunuoliai pradėjo domėtis literatūra bei skaityti, keletas jaunuolių išdrįso žengti
svajonės link (groti, dainuoti,...). Jaunuoliai labiau pasitiki savimi, atsiveria, išsipasakoja, bando
spręsti problemas, gerina santykius su tėvais bei draugais, tolerantiškiau ir draugiškiau elgiasi vieni
su kitais, laisviau jaučiasi tiek būdami su senbuviais, tiek su naujai atėjusiais nariais.
Kokybiniai rezultatai:
1) Joniškėlyje įkurta jaunimo organizacija.
2) Pušalote planuojama įkurti jaunimo organizaciją.
3) 1 jaunuolis gražintas į ugdymosi sistemą. Teikdami palydėjimo paslaugas nuvežėme ir
padėjome jaunuolį užregistruoti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekte „Judam“,
palydėjome į naująją mokyklą susitvarkyti dokumentų. Taip pat nemažai bendravome su jaunuolio
šeima bandydami pakeisti jų nuomonę dėl mokslų, skatindami šeimą palaikyti jaunuolio norą mokytis
ir įgyti specialybę.

2.2. Veiklos rezultatai Biržų rajone
Biržų rajono savivaldybėje mobilaus darbo su jaunimu veiklos pradėtos aktyviau vykdyti tik
pasibaigus karantinui. Šiuo metu mobilaus darbo su jaunimu veiklos vykdomos Papilio, Vabalninko
ir Nemunėlio Radviliškio seniūnijose.
Jaunuolių skaičius pradžioje:
Pirmą kartą atvykus į Papilio miestelį į veiklas susirinko 8 jaunuoliai, Nemunėlio Radviliškyje - 13
jaunuolių. Vabalninke į pirmąjį susitikimą neatėjo nei vienas jaunuolis. Tam įtakos galėjo turėti, jog
veiklos buvo pradėtos vykdyti jau beveik vasaros metu. Jaunimo darbuotojai aplankė miestelyje
jaunimo lankomiausias vietas (parkas, krepšinio aikštelė ir t.t.) ir tokiu būdu antro susitikimo metu į
veiklas buvo įtraukti penki jaunuoliai.
Jaunuolių skaičius dabar:
Papilyje nuolat lankančių jaunuolių skaičius vyrauja nuo 10 iki 15. Nemunėlio Radviliškyje nuo 10
iki 20 jaunuolių. Vabalninke nuo 5 iki 11. Šioje gyvenvietėje per 2 paskutines savaites prisijungė
trys nauji jaunuoliai. Jaunimas apie vykdomas veiklas sužinojo vieni iš kitų.
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Kiek ir kokias veiklas vykdome:
Kiekvieną kartą besibaigiant užsiėmimui, prašome jaunuolių pasidalinti savo idėjomis ką
norėtų veikti kito susitikimo metu. Neretai mes, jaunimo darbuotojai pateikiame veiklų variantus, iš
ko jaunuoliai galėtų rinktis. Vykdome įvairiausias veiklas, nuo užsiėmimų viduje: stalo žaidimai,
loginiai žaidimai, protmūšiai, filmų peržiūros, kompiuteriniai žaidimai, VR žaidimai, video TikTok
filmavimai, maisto gaminimas, grojimas pianinu, diskotekų organizavimo iki įvairiausių veiklų lauke.
Tokių kaip: krepšinis, futbolas, badmintonas, slėpynės visame kaime, kurias padeda organizuoti patys
jaunuoliai. Orientacinės varžybos, pasivažinėjimai paspirtukais, plaukiojimas irklentėmis, maudynės
ežere, rankdarbiai (marškinėlių dažymas), žygiai ir iškylos gamtoje, išvykos. Esant poreikiui, jau
turėdami „šiltą“ kontaktą su jaunuoliais galime vykdyti veiklas, teikti konsultacijas nuotoliniu būdu,
naudojant Zoom ar kitas programas.
Individualios konsultacijos:
Kadangi paslaugas teikti ir susitikimus su jaunimu pradėjome vykdyti iškart po karantino,
individualios konsultacijos vis dar nevyksta periodiškai. Pastebime, kad tik dabar jaunimas pradeda
atsiskleisti, pasitikėti jaunimo darbuotojais, prieiti susitikimų metu ir pasikalbėti individualiai. Šiuo
metu per savaitę įvykdome ne mažiau kaip vieną individualią konsultaciją.
Kokios pagrindinės problemos:
Neretai susiduriame su problema, kai jaunuoliams yra draudžiami arba ribojami susitikimai,
nes prasidėjo mokslo metai. Kartais patys jaunuoliai atsisako ateiti į susitikimus, nes reikia ruoštis
atsiskaitymams mokykloje. Džiugu, jog kai kuriose gyvenvietėse jaunuoliai ateina į užsiėmimus iki
kol sulaukia išvykstančio paskutinio autobuso, t.y. neleidžia laiko gatvėje, o dalyvauja mūsų
organizuojamuose užsiėmimuose.
Teigiami pokyčiai jaunuolių elgesyje:
Vienoje jaunuolių grupėje pasiekėme, kad būtų mažiau tyčiojamasi iš jaunuolio. Vis dar
pastebime patyčių apraiškų, tačiau mažiau nei pradėjus vykdyti susitikimus. Į susitikimus atvyko 2
jaunuoliai, kurie atrodė labai užsisklendęs, pasisveikinant nelaikydavo akių kontakto. Šiandien
galime pasidžiaugti, jog šie jaunuoliai atsivėrė, juokauja, organizuoja ir yra vieni aktyviausių
kompanijoje. Jaunuoliai patys prieina, nori papasakoti savo problemas individualiai.

2020 m. laikotarpiu organizacija:
• Surengė jau tradicija tapusius Pasvalio jaunimo apdovanojimus 2019. Penkioms
nominacijoms visuomenė pasiūlė 15 kandidatų. 859 balsavusieji nulėmė, jog 5 laiminguosius,
kurie apdovanojimų metu buvo paskelbti nugalėtojais ir apdovanoti padėkos raštais ir
apdovanojimo statulėlėmis.
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• Suorganizuotas jaunimo stalo teniso turnyras Joniškėlyje. Turnyro nugalėtojams prizus įsteigė
vietos verslininkai su kuriais aktyviai bendraujama ir bendradarbiauja, jie mielai prisideda
prie organizacijos iniciatyvų skirtų jaunimui.
• Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su vietos verslu UAB „Ustukių malūnas“ ir UAB
„Biržų duona“. Šios sutartys leidžia organizacijai įsigyti minėtų įmonių produkciją
palankesnėmis sąlygomis, kuri yra reikalinga vykdant veiklas su jaunimu.
• Vesti mokymai „Structured dialogue based reccommendations for Eap“, Tbilisis, Gruzijos
Respublika.
• Pradėti vykdyti ilgalaikiai (kovo-gruodžio mėn.) Pasvalio rajono gyventojų verslumo
kompetencijų ugdymo mokymai, kuriuose dalyvauja 30 įvairaus amžiaus dalyvių iš Pasvalio
rajono.
• Birželio 1 d. tarptautinės organizacijos „Reach for Change“ organizuotame socialinių verslų
konkurse VšĮ Socialinė iniciatyva buvo įvertinta vienu geriausių socialinių verslų idėjų. Kartu
nugalėtojo titulu organizacija laimėjo 20 000 Eur prizą bei metodinį palaikymą iš konkurso
organizatorių ir partnerių.
• Nuo balandžio pradžios mobilaus darbo su jaunimu veiklos pradėtos vykdyti Biržų rajono
savivaldybės Papilio, Vabalninko ir Nemunėlio Radviliškio seniūnijose. Buvo suorganizuoti
3 susitikimai su vietos bendruomenėmis, seniūnais.
• Suorganizuotos 3 susipažinimo diskotekos Papilio, Vabalninko ir Nemunėlio Radviliškio
seniūnijų jaunimui.
• Vykdyta socialinė akcija, kurios metu organizacijos darbuotojai padėjo visiškai neįgaliam
vaikinui iš Joniškėlio atvykti į Pasvalį, aplankyti lankytinas miesto vietas, pavalgyti kavinėje,
apsipirkti. Neįgaliam vaikinui tai buvo svajonės išpildymas, kurią su Joniškėlio seniūno,
Seimo nario Antano Matulo pagalba pavyko įgyvendinti.
• Su vietos bendruomenėmis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.
• Suorganizuota Pušaloto ir Saločių jaunimo išvyka į parodą Rinkis prekę Lietuvišką 2020.
• VšĮ Socialinė iniciatyva vykdoma veikla Europos politikos inovacijų apdovanojimuose 2020,
kategorijoje Quality of Life, tapo vienu iš dešimties finalinių geriausių idėjų.
• Skaitytas pranešimas Socialinio verslo dienai paminėti skirtame renginyje „Socialinis verslas
– galimybių niša jaunimui“.
• Straipsnis apie organizacijos veiklą organizacijos Geri Norai svetainėje.
• Gruodžio 30 d. VšĮ Socialinė iniciatyva komanda suorganizavo jau 4-uosius Pasvalio jaunimo
apdovanojimus, Šia iniciatyva siekiame tinkamai įvertinti jaunus žmones, kurie veikia ir
dirba savo bendraamžių labui, kad visi rajono gyventojai, tiek patys jauniausi, tiek vyresni,
išgirstų ir pamatytų iniciatyvius jaunuolius, jų pasiekimus, bei pokyčius.

3. VŠĮ SOCIALINĖ INICIATYVA MOBILAUS DARBO SU
JAUNIMU PASLAUGAS GAUNANČIŲ ASMENŲ
APKLAUSOS REZULTATŲ ANALIZĖ
Siekiant nustatyti VšĮ Socialinė iniciatyva vykdomų veiklų poveikį mobilaus darbo su
jaunimu paslaugas gaunančiam jaunimui Pasvalio ir Biržų rajonuose, 2020 m. gruodžio 10-23 d. buvo
vykdyta internetinė apklausa. Apklausa buvo atliekama naudojant pusiau struktūrizuotą anoniminę
internetinę anketinę apklausą, sudarytą iš 14 pusiau atviro ir atviro tipo klausimų. Atsakymus į
apklausos klausimus pateikė 79 respondentai: 42 iš Pasvalio (53,2 proc.) ir 37 iš Biržų (46,8 proc.).
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Į klausimą „Ar esate patenkinti VšĮ Socialinė iniciatyva jaunimo darbuotojų vykdomais
užsiėmimais?“ atsakymus pateikė 79 respondentai. Iš jų 78 respondentai (98,7 proc.) nurodė esantys
patenkinti mobilių jaunimo darbuotojų vykdomomis veiklomis ir 1 (1,3 proc.) respondentas nurodė
manantis, jog veiklų metu nedaroma nieko įdomaus.
Anketoje jaunuolių taip pat buvo klausiama „Ar tau užsiėmimų metu sudaromos
palankios sąlygos dalyvauti veiklose (grupinėse ir individualiose (pokalbiai dviese su jaunimo
darbuotoju aktualiomis temomis)?“. Visi 79 respondentai pateikė atsakymus. Iš jų 78 (98,7 proc.)
respondentai nurodė, jog jiems sudaromos palankios sąlygos dalyvauti veiklose ir 1 respondentas (1,3
proc.) nurodė, jog jam tokios sąlygos nėra sudaromos.
Apklausoje jaunuolių taip pat buvo klausiama „Ar jautiesi atstumtas jaunimo
darbuotojų?“. Respondentų atsakymai pasiskirstė taip pat kaip ir ankstesniuose klausimuose. 78
(98,7 proc.) respondentai nurodė, jog iš mobilių jaunimo darbuotojų nejaučia jokio atstūmimo ir 1
(1,3 proc.) respondentas nurodė besijaučiantis atstumtas jaunimo darbuotojų. Pasirinkus atsakymo
variantą „Taip“ buvo prašoma nurodyti kodėl taip yra jaučiamasi, tačiau atsakymas nepateiktas.
Į klausimus „Ar mobilūs jaunimo darbuotojai elgiasi su tavimi pagarbiai?“ ir „Ar
mobilūs jaunimo darbuotojai išlaiko jiems patikėtas paslaptis?“ visi 79 (100 proc.) respondentai
vienbalsiai nurodė, jog mobilūs jaunimo darbuotojai elgiasi su jais pagarbiai ir išlaiko jiems patikėtas
paslaptis.
7 apklausos klausime respondentų buvo teiraujamasi „Ar užsiėmimų metu mobilūs
jaunimo darbuotojai atsižvelgia į tavo norus, poreikius?“. Didžioji dalis respondentų (97,5 proc.)
pažymėjo, jog jų nuomone, veiklų metu mobilūs jaunimo darbuotojai atsižvelgia į jų norius bei
išreikštus poreikius. 2 respondentai arba 2,5 proc. respondentų nuo visų dalyvavusių apklausoje,
nurodė manantys, jog į jų poreikius ir nuomonę neatsižvelgiama arba pažymėjo atsakymą „nežinau“.
8 anketos klausime respondentų buvo teiraujamasi „Ar pastebėjai teigiamą pokyti
pradėjęs(-usi) lankyti užsiėmimus (pvz. jauti palaikymą iš jaunimo darbuotojų, pagalbą
sprendžiant asmenines problemas, tave padrąsina, suteikia tau naudingos informacijos,
saugumo jausmą)? Jei gali pasidalink“. Atsakymus į šį klausimą pateikė visi 79 (100 proc.)
respondentų. Kadangi šis klausimas buvo atviro tipo, todėl respondentų atsakymai pateikti žemiau
esančioje lentelėje1:
Taip
Jaučiu palaikymą
Galiu išsipasakoti bei gauti pagalbos
nebebijau išreikšt savo nuomonės
Jaučiu palaikymą iš darbuotojų, jie mane padrąsina ir jie padeda spręsti asmenines problemas
Taip, jaučiu
Jaučiu palaikymą, padrąsinimą, darbuotojų bendravimas labai gražus, darbuotojai puikiai moka bendrauti ir
suprasti jaunimą!!!
Taip, nes gavau iš jų daugiau motyvacijos kažką daryti.
Pagalba sprendžiant asmenines problemas
suteikia labai daug informacijos ir dar pasako kai kuriuos dalykus kurie tikrai prisivers gyvenime.
Pakelia nuotaiką susipažinau su kitu jaunimu arčiau
taip, supratau daug ką, buvau išklausyta
Jaučiuosi labiau užtikrintas savimi. Pasidariau linksmesnis gyvenime
Tapau daug komunikabilesnė
Taip
Taip
Su jais visada smagu, jie pataria, padeda

1

Kalba neredaguota
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Nesidalinsiu
taip
Visada visi padeda ar išsikalbame.
Padrąsina bei suteikia naudingos informacijos
Tapau drąsesnė bendraujant su kitais
Jaučiuosi laimingesnis
Pradėjusi lankyti Socialinę iniciatyvą tapau drąsesnė, labiau savimi pasitikinti. Nebebyjau sakyti savo nuomonės,
turėti kitokį skonį, išvaizdą. Jie visada išklauso, padeda, užjaučia.
Jaučiuosi laimingesnė
Suteikia naudingos informacijos
.
Taip, pradėjau pasitikėti savimi, turiu kam išsipasakoti ir gauti naudingą patarimą.
Nepastebėjau
Jaučiu palaikymą iš jaunų darbuotojų, o tai motyvuoja siekti užsibrėžtų tikslų bei prisidėti prie įvairių jaunimo
iniciatyvų įgyvendinimo
Taip
Taip, mane išklauso duoda patarimų, padeda.
Susiradau naujų draugų, kurie yra jaunimo darbuotojai :)
Visapusiškai jaučiu palaikymą
Taip, nuo pat pradžių ta pastebėjau ir labai nustebino tai
Jaunimo darbuotojai suteikia pasitikėjimo savimi.
Pradėjus lankyti užsiėmimus buvai nepasitinkinti savimi, drąsi, neturėjau palaikymo, neturėjau draugų, nežinojau
kas aš esu. Pradėjus lankyti šiuos užsiėmimus pradėjau savimi pasitikėti, esu laiminga, turiu palaikymą ir labai
didžiuojuosi tokiais žmonėmis kurie mane palaiko ir priima mane tokia kokia esu, būdama su jais aš daug ko
išmokstu, pradėjau pasitikėti savo jėgomis, labiau pažinau kas aš esu ir asmeniai pokalbiai su šiais žmonėmis man
yra malonus ir labai džiaugiuosi kad yra tų kurie mane gali išklausyti.
Padeda suprasti, padrąsina siekti tikslų.
Taip
Taip, pastebėjau. Jaučiu palaikymą, bei palengvėjimą kai galiu išsikalbėti jaunimo darbuotojams. Atradau save
įvairiose srityse kurias išbandėme kartu su jaunimo darbuotojais.
Padrąsina nebijau nieko sakyt radau pasitikėjimą
Taip
Suteikia naudingos informacijos, padrąsina
Galiu daugiau praleist laiko su kitais nes pas mane kaime nėra vaiku. Bet ir taupau linksmesne
taip visada išklausys.
Jaučiu palaikimą visose gyvenimo situacijose, jeigu kažkas blogai visada galima pasikalbėti ir gauti patarimą.
Jaučiuosi palaikoma ir nekantriai laukiu kiekvieno susitikimo! ❤️
Taip, gavau daug pagalbos sprendžiant asmenines problemas.
Taip, pastebėjau, labai smagu visiems kartu leisti laiką, per užsiėmimus galiu pabūti su visais draugais su kuriais
retai susitinku. Jaunimo darbuotojų pagalba visada yra apie ką pakalbėti, žaisti žaidimus ir smagiai praleisti laiką.
Taip
.
Taip, susiradau draugu
Taip
Taip
Labai džiugu, kad grupelė jaunimo suartėjo ir pradėjome daugiau bendrauti
Taip, geriau socializuojuosi
Jaučiu, kad galiu išsipasakoti
Taip, linksma ten su visais susirinkti ir pabendrauti
pastebėjau
jaučiu palaikymą, smagu
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pastebėjau
labai laukiu susitikimų
padeda spręsti problemas
jaučiuosi kaip su šeima
Ne
Man tik svarbu pabendraut o taip tai aš visą laiką pozityvus
Tikrai taip, vis labiau norisi lankyti užsiėmimus ,nes ten gauni reikalingos informacijos ir visa kita.
Taip
Jaučiu palaikymą
Susiradau draugų
Jaučiuosi suprastas
Nuo šiol turiu kam išsipasakoti pasidalinti savo mintimis
Suteikiama naudinga informacija
Taip
Gavau padrąsinimą pradėti lankytį chorą
Taip
Gerai išlysti iš namų, pabūti su fainiais žmonėm
Taip
Padeda padaryti nd
Taip

9 anketos klausime respondentų buvo klausiama „Ar tapai drąsesniu, išmokai kažko naujo
veiklų metu?“. 76 (96,2 proc.) respondentų pažymėjo, jog po veiklų jie tapo drąsesni, išmoko naujų
dalykų 3 respondentai nurodė netapę drąsesniais ar išmokė kažką naujo.
Respondentams taip pat buvo pateiktas klausimas „Ką išmokai veiklų su mobiliais jaunimo
darbuotojais metu?“. Tai buvo atviro tipo klausimas, į kurį buvo pateikti savo atsakymą. Iš klausimą
atsakė 79 (100 proc.) respondentai. Atsakymai į pateiktą klausimą pateikti žemiau pateiktoje
lentelėje2:
Pasitikėti savim
Labai daug visko
Gaminti, žaisti žaidimus
darbo grupėse
Būti labiau atviru
Daug ko
Įgijau drąsos bendraujant su bendraamžiais
Kad reikia visada su visais draugiški.
Kaip linksmai praleisti laika
kaip reikia valdyti jausmus. kad niekada nenuliūsti jai prarasi draugą nes vis tiek susitaikysit.
Žaisti įvairius stalo žaidimus geriau bendrauti
būti draugiška, išklausyti visu ir pan.
Smagių žaidimų, užsiėmimų su draugais arba šeima.
Išsikepti sausainių, groti gitara ir daug kitų gerų dalykų
Daug ko
Žaist krepšini
Tai, kas reikalinga gyvenime ir žaismingam gyvenimui
2

Atsakymų kalba neredaguota
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Daug ką išmokau
daug ką
Pasitikėti kitais, mokėti geriau bendrauti ir suprasti kitus.
Gražiau bendrauti
Išmokau įvairių žaidimų
Nebijoti kalbėti
Išmokau vertinti kiekvieną akimirką ir semtis naujų žinių.
būti savimi
Kad viska įmanoma padaryti tik reikia nenuleist ranku
Nieko
Kaip leisti laiką su draugais, o ne sėdėt prie telefonų.
Bendrauti
Labiau pasitikiu savimi bei lengviau užmezgu pokalbį su naujais žmonėmis, kurie ateina leisti
laiką kartu
Atsiskleisti
Nebesipykt su visais bendrauti draugiškai
Išmokau labiau pasitikėti savimi.
Bendrauti drąsiau
Išmokau labiau pasitikėti savimi, būti labiau atviresniu ir nebijoti reikšti savo nuomonę.
Pasitikėti savimi
Pradėjau groti gitara.
Mylėti save.
Geriau bendrauti su žmonėmis
Bendradarbiavimo.
Draugiškumo supratingumo
Viską
Labai daug vardint :)
Būti draugiška su visais, ir kai reikia pagalbos visada prašyti kitų kad padėtu
kad nieka nepasiduok
Daugiau reikšti savo nuomonę
Labiau pasitikėti savimi, rengti renginius.
Būti drąsesniai ir dalyvauti įvairiuose žaidimuose ar pokalbiuose.
Pasitikėti savimi
.
Būti atviresnis
Visko
Įvairiu žaidimu
Daug įvairių žaidimų, plaukioti irklentėmis, bendrauti ir dirbti komandoje.
Žaisti, šnekėti, sulaikyti pyktį.
Savarankiškumo
Dirbti grupėje
būti drąsesniu
nebijoti prieiti prie jaunimo darbuotojų
žaisti krepšinį
nebesipykstam su drauge
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gerbti kalbanti draugą
nežinau
Nieko
Tikslią nežinau 😅
Išmokau būti drąsesnių ir nebijoti šnekėti
Tapau drąsesniu
Groti du gaidelius
Piešti
Nežinau
Bendruomeniškumo
Bendrauti su kitais
Žaisti stalo žaidimus
Nesikeikti :D
Užkurti laužą
Išklausyti kitų
Šaudyti iš lanko
Žaisti uno
Geriau piešti
11 anketos klausime respondentų buvo klausiama „Ar susiradai naujų draugų (pvz.
jaunimo darbuotojai :) )?“. 77 respondentai (97,5 proc.) pažymėjo susiradę naujų draugų, likę 2
(2,5 proc.) respondentai nurodė nesusiradę naujų draugų.
Siekiant nustatyti mobilaus darbo su jaunimu paslaugų teikimo tęstinumo poreikį, apklausos
dalyviams buvo užduotas klausimas „Ar norėtum, jog mobilių jaunimo darbuotojų veikla būtų
tęsiama 2021 m.?“. 78 respondentai (98,7 proc.) pažymėjo norintys, jog 2021 m. laikotarpiu būtų
vykdomas mobilus darbas su jaunimu. 1 (1,3 proc.) respondento atsakymo neįmanoma priskirti nei
prie atsakymo TAIP nei prie atsakymo NE, nes atsakydamas į klausimą jis nurodė savo vertinimą
atsakydamas: iš pradžių buvo įdomu, bet dabar nukrito.
12 anketos klausime respondentų buvo teiraujamasi „Kokie užsiėmimai tave domintų?“.
Siekiant kuo objektyviau nustatyti veiklų pobūdį ir poreikį, respondentams buvo pateiktas atviro tipo
klausimas, kuriame jie patys turėjo pateikti savo atsakymą. Į klausimą atsakė visi 79 (100 proc.)
apklausoje dalyvavusių respondentų. Jų atsakymai pateikti žemiau pateiktoje lentelėje:3
Menines veiklos
Judrūs žaidimai, naktis iniciatyvoje
Pokalbiai įvairiomis temomis
kokios išvykos..
Sportas, kalbėjimas, filmų žiūrėjimas
Tokie patys kokie vykdavo
Susitikimai, stalo žaidimai, kelionės ir kiti.
Visokie
Nežinau
įvairūs.
Stalo žaidimai maisto kepimas it t.t
visokie
Visokie nes mėgstu beveik viską😅
3

Atsakymų tekstas neredaguotas.
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Diskoteka, maisto gaminimas
Kad būtų veiklos
Sporto
Žaidimai, įtraukiantys visus
Sportiniai ir bendravimo
kad galėtume su kitais rajonais veiklos vykt
Šokimas, sportavimas.
Stalo žaidimai
Įvairūs stalo, lauko žaidimai
Kalbėti su įžymias žmonėmis
Norėčiau, jog skirtume laiko filmams, gaminimui, renginių organizavimui, jų vedimui.
Sportiniai užsiėmimai ir įvairios temos apie gyvenimą
Muzikiniai
Filmų žiūrėjimai
Patinka visi kokie yra, būdami drauge sugalvojam kitokių veiklų.
Pramogos
Filmų peržiūra, maisto gaminimas, iškylos gamtoje
Tokie patys
Man nėra skirtumo svarbu užsiimt su visais būt ir bendraut :))
Filmų žiūrėjimai, maisto gaminimas, išvykos į lankytinas vietas.
Visokie
Man patinka susigalvoti visiems kartų veikla, bet būtų faina jei kažkur galėtume dažniau išvykti.
Renginių organizavimas
Man patinka visi užsiėmimai kuriuos sumąstome mes ir jaunimo darbuotojai.
Sportas, pokalbiai apie gyvenimo esme.
Visi, per kuriuos butu linksmai praleidžiamas laikas:)
Sportas, išvykos.
Sportinė veikla
Viskas
Visi užsiėmimai mane domina
Pasikalbėjimas aktualiomis temomis, šokti
kaip ankščiau
Maisto gaminimas, iškylos ar žygiai, rankdarbiai
Filmu maratonas, orientacines užduotys, stalo žaidimai.
Šiltesniu metu įvairūs žygiai, miegojimas palapinėse, išvykos, buvimas gamtoje prie laužo, taip
pat manau būtu labai smagu susitikti su kitų rajono jaunimu.
Renginiu organizavimas
.
Atviri pokalbei
kelionės
Kūrybiškus
Sportiniai užsiėmimai(mankštos, joga, naujų sporto šakų išbandymas, vandens sportas),
muzikiniai susibūrimai(karaoke vakarai), rankdarbių gamyba.
Gyvi užsiėmimai pagrinde.
Tokie patys
Visi, visko įvairiai
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sportas
išvykos
visi
orientacinės
maisto gaminimas
VR žaidimai, užsiėmimai lauke
Jokie
Visokie
Norėčiau labiau kažkur išvykti kartų su iniciatyvą
Šaškės
Įvairūs
Krepšinio varžybos
Nežinau
Viskas tinka
Įvairūs
Visokie
Man patinka viskas, ką jaunimo darbuotojai kartu su mumis sugalvoją!
Žygiai
Žaidimai
Sportiniai
Futbolas
Tiesiog bendravimas
Paskutiniame anketos klausime respondentų buvo teirautasi apie Respondentų atsakymai
pateikti žemiau esančioje skritulinėje diagramoje:

Iš diagramos duomenų matyti, jog 70 (88,6 proc.) respondentų nurodė manantys, jog tokios
nuotoliniu būdu vykdomos veiklos yra reikalingos. Dar 2 (2,5 proc.) respondentai nurodė manantys,
jog užsiėmimai reikalingi, bet kartu buvo nurodyta jog neturima laiko jungtis prie tokių susitikimų
bei pasiūlytą tokius susitikimus organizuoti bendrus abiejų rajonų jaunuoliams. Likusi dalis
respondentų (8,9 proc. arba 7 respondentai) nurodė, jog tokie susitikimai nėra būtini, reikalingi.
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IŠVADOS
Apibendrinus vykdytos apklausos kokybinius rezultatus galima teigti, jog didžioji dalis
(apytiksliai 98,7 proc.) apklausoje dalyvavusių ir Pasvalio ir Biržų rajonuose mobilaus darbo su
jaunimu veiklose dalyvaujančių jaunuolių yra patenkinti vykdomomis mobilaus darbo su jaunimu
paslaugomis, patenkinti teikiamų paslaugų kokybe bei siūlomų veiklų įvairove. Vertindami mobilių
jaunimo darbuotojų darbą respondentai jį įvertino labai gerai. Iš rezultatų galima daryti išvadą, jog
veiklose dalyvaujantis jaunimas pasitiki jaunimo darbuotojais, nebijo jiems pasipasakoti, atsiverti,
klausti ar paprašyti patarimo jiems aktualiais klausimais. Apklausos rezultatai atskleidė, jog mobilaus
darbo su jaunimu veiklų metu jaunimas susirado augiau draugų, tapo drąsesni, atviresni, išmoko
drąsiau reikšti savo mintis ir kt. Veiklose dalyvaujantis jaunimas taip pat patenkinti jiems siūlomų
veiklų spektru, kuris atitinka jų poreikius. Džiugu, jog apklausos dalyviai drąsiai reiškia savo
nuomonę atsakydami į klausimą apie tai, kokių veiklų jiems trūksta ir kokių jie pageidautų.

