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Pranešimo mokslinė (praktinė)
problema


Kokias priemones valstybė turėtų taikyti siekdama paskatinti jaunus
žmones užsiimti savanoriška veikla?

Pranešimo tikslas


Pristatyti gautus atlikto empirinio tyrimo rezultatus ir aptarti priemones,
kurias valstybė turėtų taikyti siekdama paskatinti jaunimo savanorišką
veiklą JNVO.

Teorinės analizės schema

Tyrimo metodologija


Tyrimo metodas. Empiriniam tyrimui atlikti buvo naudojamas kokybinio
tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu.



Informantų atrankos metodas. Informantai buvo atrenkami naudojant
vieną iš netikimybinių atrankos būdų – tikslinę imtį.



Tyrimo dalyviai. Šio tyrimo dalyviai – 9 informantai (6 JNVO sektoriaus
atstovai ir 3 ekspertai), kurie buvo atrinkti pagal išsiskirtus kriterijus.

Tyrimo rezultatai/įžvalgos


Asmens poreikiai (noras tobulėti, išmokti naujų dalykų, realizuoti save) turi
įtakos jaunuolių pasirinkimui įsitraukti į savanorišką veiklą JNVO.



Tyrimų rezultatais nustatyta, jog visi informantai įžvelgia savanoriškos veiklos
ir jos plėtros naudą, pabrėždami vienijimo aspektą, atsakomybės jausmo
pajautimą, patirties, įgūdžių pajautimą, galimybių lavintis, realizuoti save
užtikrinimą ir kt.



Informantai pabrėžė pilietinio ugdymo pamokų turinio ir formos problemas,
susijusias su dideliu teorinių žinių kiekiu, mokytojų kompetencijos, praktinės
veiklos trūkumu ir kt.



Informantai akcentavo mokyklos ir JNVO bendradarbiavimo svarbą, tačiau
pažymėjo, jog šiuo metu tai yra vis dar sunkiai įgyvendinama.



JNVO savanoriai siekdami išlaikyti esamus ir pritraukti naujus narius taiko U.
Jager, K. Kreutzer ir T. Beyes išskirtus balansuojančius veiksmus, apimančius
vienas kito palaikymą, atlikto darbo įvertinimą, atsidėkojimą, tarpusavio
pagarbą, supratimą, organizacijos narių įgūdžių stiprinimą.

Tyrimo rezultatai/įžvalgos


NVO patiria daug sunkumų (finansinių lėšų, patalpų vykdyti veikloms
trūkumas, pasyvių narių skaičiaus augimas, neigiamas suaugusiųjų požiūris į
savanoriškoje veikloje dalyvaujančius jaunuolius ir kt.), kurie trukdo užtikrinti
kokybišką savanorišką veiklą JNVO.



Didesnė valstybės teikiama finansinė parama JNVO suteiktų galimybę
organizuoti daugiau veiklų, nusipirkti reikiamo inventoriaus, pagerinti
organizacijos įvaizdį. Be to, atokesnėse vietovėse gyvenantis jaunimas galėtų
įsitraukti į JNVO veiklas, o jaunuoliai iš nepasiturinčių šeimų, su kitais
organizacijos nariais turėtų galimybę dažniau išvykti į įvairius renginius,
keliones ir kt.



Neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas savanoriams yra labai
svarbus, nes jis suteiktų galimybę patvirtinti, jog tai ką jie daro yra teisinga,
įvertintų jų pastangas, atsidavimą organizacijai ir kt.

Tyrimo rezultatai/įžvalgos


Jaunuolių pasirinkimą užsiimti savanoriška veikla lemia ne tik mokyklose
organizuojamas pilietinis ugdymas, valstybės dėmesys savanoriškai veiklai,
asmens poreikiai, JNVO gebėjimai, bet ir asmeninės jaunų žmonių savybės,
suaugusiųjų parama bei jų rodomas pavyzdys. Visi šie dalykai gali paskatinti
jaunuolius užsiimti savanoriška veikla JNVO.



Valstybės taikomos priemonės, nukreiptos į savanoriškos veiklos skatinimą,
ekspertų vertinamos prieštaringai. Šiuo metu vykdomos priemonės yra
orientuojamos į siaurą tikslinę grupę ir neapima visų jaunuolių. Tuo tarpu
JNVO savanoriai teigė, jog valstybė skiria mažai arba iš viso neskiria dėmesio
priemonėms, skatinančioms jaunuolių įsitraukimą į savanorišką veiklą JNVO.



Į savanorišką veiklą skatinančių priemonių kūrimą JNVO yra įtraukiamos tik
formaliai. Nors pabrėžiama, jog yra konsultuojamasi su šių organizacijų
atstovais bei be jų nėra kuriamos naujos iniciatyvos, tačiau šis konsultavimasis
dažniausiai vyksta po fakto, t.y. tuomet, kai sprendimai yra jau senai priimti, o
išsakyta organizacijos atstovų nuomonė jau nieko nebegali pakeisti.

Siūlomos priemonės

IŠVADOS
1. NVO yra reikšmingos demokratijai, nes jos prisideda prie piliečių interesų gynimo
ir atstovavimo, jų pilietinės socializacijos, pasipriešinimo ir galios kontrolės funkcijų
vykdymo.
 2. Užsiimdami savanoriška veikla JNVO jauni žmonės ne tik įgyja vertingų
asmeninių (pasitikėjimo savimi, atsakomybės), tarpasmeninių (vadovavimo,
tarpusavio paramos, bendradarbiavimo), profesinių (sustiprina darbe išugdytus
gebėjimus) bei praktinių įgūdžių (renginių organizavimas, oficialių laiškų rašymas,
viešas kalbėjimas), bet ir atstovauja savo interesus tokiu būdu prisidėdami prie
jaunimo politikos efektyvumo didinimo. Be to, įsitraukdami į JNVO veiklas,
jaunuoliai gali ne tik daugiau išsiaiškinti apie trokštamą specialybę, bet ir papildyti
savo gyvenimo aprašymą.
 3. Jaunimo asmeniniai poreikiai (siekis juos patenkinti), valstybės dėmesys
savanoriškai veiklai (į šią veiklą nukreiptos priemonės), mokyklose organizuojamas
pilietinis ugdymas, JNVO gebėjimai yra reikšmingi faktoriai, galintys paskatinti
daugiau jaunuolių užsiimti savanoriška veikla JNVO. Dėl šios priežasties labai
svarbu taikyti kompleksines priemones, orientuotas į visas sritis, nes tai gali
padidinti savanoriškos veiklos plėtrą tarp jaunų žmonių. Nepaisant to, išanalizavus
šiose srityse valstybės taikomas priemones, galima daryti prielaidą, jog šiuo metu jos
yra nepakankamos ir neskatina jaunų žmonių užsiimti savanoriška veikla JNVO.


IŠVADOS


4. Jaunimo savanoriška veikla nėra laikoma valstybės prioritetine sritimi, tad
šiuo metu įgyvendinamos priemonės orientuojamos tik į siaurą NEET grupę, t.y.
jos nepasiekia visų jaunų žmonių. Be to, Lietuvoje nėra ir nacionalinės
savanoriškos veiklos programos, strategijos, kuri padėtų išspręsti daugelį šioje
srityje iškylančių problemų bei galėtų teigiamai paveikti visuomenės narių
požiūrį į šią veiklą.



5. Siekiant paskatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką veiklą JNVO,
siūloma įgyvendinti 3 alternatyvas, apimančias pilietinio ugdymo pamokas
vedančių mokytojų kompetencijos kėlimą, jų perkvalifikavimą, JNVO
tarpusavio bendradarbiavimo ir jų bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis
(mokyklomis) stiprinimą bei visuotinai taikomos pripažinimo sistemos,
užtikrinančios jaunų žmonių neformalių kompetencijų, kurias jie įgyja
savanoriškai dalyvaudami jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų
veiklose, sukūrimą.

REKOMENDACIJOS

