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Problema
Lietuvoje jaunimo nevyriausybinės organizacijos pradėjo kurtis ir/ar
atsikurti prasidėjus Sąjūdžiui 1988-1990 metais.
Per tuos 28-nerius metus jaunimo organizacijos kūrėsi, augo, plėtojo
savo veiklas, būrėsi į skėtines organizacijas, dalyvavo jaunimo politikos
kūrime ir vystyme.
Dalyvaudama jaunimo organizacijų veiklose augo ir brendo ištisa
jaunimo lyderių karta, kuriai šiuo metu yra 35-45 metai.
Jaunimo politikos tikslas yra formuoti aktyvius, savarankiškus,
gebančius gyventi demokratinėje visuomenėje, dalyvaujančius
sprendimų priėmimo procesuose, kuriančius ir priimančius atsakomybę,
piliečius.

Problema
Jaunimo organizacijų lyderiai įkūnija šį jaunimo politikos tikslą.
Todėl vertinant jaunimo politikos rezultatus svarbu tirti,
kaip narystė ir aktyvus dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje yra
susijęs su studijų pasirinkimu?
profesine karjera?
kaip renkasi studijas ir darbą?
kaip jiems sekasi vėliau, kai jie dėl amžiaus apribojimo pasitraukia iš
aktyvios jaunimo politikos?
ar jie išlieka aktyvūs, kuriantys, prisiimantys atsakomybę už savo ir
visuomenės gerovę?

Pranešimo tikslas
• atskleisti buvimo aktyviu jaunimo
organizacijų lyderiu sąsajas su studijų bei
profesinio kelio pasirinkimu, tolimesne
profesine karjera ir visuomenine veikla.

Tyrimo metodika
• Duomenys surinkti kokybinio naratyvinio ekspertų interviu būdu.
• Taikytos struktūruota (kriterinė) ir sniego gniūžtės atrankos.
• Atrankos homogeniškumo kriterijai: amžius 35-45 metai,
vadovaujančios pareigos jaunimo nevyriausybinėse organizacijose.
• Atrankos heterogeniškumo kriterijai: lytis, jaunimo organizacijų
įvairovė, skirtingos pareigos jaunimo organizacijose ar jaunimo
organizacijas atstovaujančiose asociacijose.
• Duomenų analizei taikyta Grindžiamosios teorijos (A. Strauss ir J.
Corbin versija) metodologinė strategija, atvirojo kodavimo etapas.

Tyrimo dalyviai (10)
• 5 vyrai ir 5 moterys
• Pirminės organizacijos, kuriose veikė, augo ir brendo:
4 – jaunimo ugdymo, narystės organizacijose;
1 – profesinėje asociacijoje;
3 – su jaunimu dirbančiose organizacijose;
3 – politinėse partijose;
1 – studentų sąjungoje.
• 6 ėjo įvairias pareigas Lijot‘e, 4 – ne.
• 3 priklausė/so tik vienai JNVO, 7 – daugiau nei vienai.
• 4 vis dar yra pirminių organizacijų nariai, nors ir neaktyvūs, bet
palaiko ryšius, epizodiškai dalyvauja jų veikloje.

Dalyvavimo JNVO veikloje
sąsajos su studijų sritimi
• Sąmoningai rinkosi jau bakalauro studijų sritį, jų pradžioje natūraliai
įsiliejo į studijų sričiai giminingų JNVO veiklą, kūrė naujas
organizacijas, jose prisiėmė įvairias pareigas ir atsakomybes,
kuriose vystė asmenines ir profesines kompetencijas, brendo ir augo
(„gyvenimo mokykla“).
• Dar mokykloje įsiliejo į JNVO, tačiau dalyvavimas jose neturėjo
įtakos pirminiam studijų pasirinkimui, rinkosi savo svajonių studijas.
Tas studijas baigė, tačiau nedirbo pagal specialybę. Nes įsisuko į
JNVO veiklą, užėmė įvairias pareigas, rengė projektus, koordinavo
jų įgyvendinimą. Vėliau nusprendė keisti specialybę – pasirinko
podiplomines studijas.
• Dar mokykloje įsiliejo į JNVO, bet dalyvavimas jose neturėjo įtakos
studijų srities pasirinkimui. Tačiau organizacijos vertybės ir aplinka
skatino mokytis, pvz., baigti kelias magistro studijas arba studijuoti
doktorantūroje.

Dalyvavimo JNVO veikloje
sąsajos su studijų sritimi
• Į JNVO atėjo kaip studentai praktikantai. JNVO buvo profesinio bei
asmeninio augimo ir eksperimantavimo erdvė. Daktaro disertacijos
tema iš darbo su jaunimu patirties.
• Dar mokykloje buvo nariai arba dalyvavo kuriant naujas JNVO, kaip
rinkosi bakalauro studijas nėra aišku, tačiau magistro studijų
pasirinkimą įtakojo veikla JNVO (pvz. iš istorijos į socialinį darbą).
• Dar mokykloje įsitraukė į aktyvią veiklą JNVO, turėjo svajonių
profesiją, bet neįstojo. Metus savanoriavo ir savanorystės patirtis bei
dalyvavimas JNVO reginiuose, mokymuose, seminaruose padėjo
sąmoningai keisti savo studijų srities pasirinkimą. Vėliau magistro ir
daktaro studijų sritį rinkosi labai kryptingai atsiremiant į JNVO įgytą
patirtį ir praktiką. (pvz.: iš meno į ugdymą)
• Į JNVO veiklą įsitraukė studijų metu. JNVO ėjo įvairias pareigas, nuo
savanorių iki organizacijos vadovų. Ši patirtis nulėmė magistro
studijų sritį. (pvz. iš inžinerijos į verslo vadybos sritį)

Dalyvavimo JNVO veikloje
sąsajos su profesine veikla
•

Šiuos žmones sunku priskirti vienai konkrečiai profesijai, nes jie studijų
metu įgytas kompetencijas taikė ir plėtojo JNVO veiklose, tuo pat metu
JNVO veiklų metu įgijo ir brandino kitų giminingų profesinių sričių
kompetencijas. Todėl jie savyje talpina ir derina kelias profesijas:
psichologiją, socialinį darbą, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymą, organizacijų
vadybą, jie yra tikri tarpdalykininkai, su žmonėmis dirbantys, praktikai
Jie nedirbo arba dirbo labai trumpai (epizodiškai) valstybiniame sektoriuje.
Savanorystė NVO buvo sumišusi su apmokamu darbu, vienus darbus dirbo
savanoriškais pagrindais už kitus gaudavo atlygį, kartais simbolinį, kartais
pakankamą pragyvenimui. Dirbo projektuose, patys projektus rašė, juos
įgyvendino. Kūrė naujas NVO (profesines asociacijas arba su jaunimu
dirbančias VšĮ, verslo organizacijas), kurios siekė visuomenei naudingų tikslų,
atstovavo interesus, rengė ir įgyvendino projektus, kūrė darbo vietas kitiems
žmonėms. Jų darbinė karjera buvo labai dinamiška, nepastovus darbas,
nepastovus atlyginimas, neužtikrinta ateitis. Bet jie tame neapibrėžtume jautėsi
labai gerai, kaip žuvys vandenyje. Pinigai patys ateidavo, o darbe matė
prasmę, darbas didino pasitikėjimą savimi, jautė asmeninį išsipildymą ir
pasitenkinimą, gerą jausmą dirbant mylimą darbą su bendraminčiais kolegomis.

Dalyvavimo JNVO veikloje
sąsajos su profesine veikla
•

Šių žmonių profesinė ir JNVO veikla nėra tiesiogiai susiję. Jie yra įsitvirtinę
savo profesijose, jiems sėkmingai klostosi profesinė karjera, jie auga kaip
savo srities specialistai. Į savo profesinį lauką atsineša JNVO vertybes,
socialinius ryšius ir socialines kompetencijas, o JNVO veikloje taiko ar prie
veiklos prisideda savo profesinėmis kompetencijomis.
Profesinė ir visuomeninė sritys yra atskiros, nepersipynę. Profesinė veikla yra
apmokama, o veikla JNVO yra neapmokama – savanoriška. JNVO suteikia
aiškų vertybinį pagrindą, kuris reiškiasi visose gyvenimo srityse: darbe,
visuomeniniame ir asmeniniame gyvenime, lemia pasirinkimus ir sprendimus,
pvz.: gyventi Lietuvoje ar užsienyje. JNVO jie ėjo įvairias atsakingas,
vadovaujančias pareigas, tuo prisidėjo prie organizacijų veiklos pastovumo,
perimamumo, tęstinumo užtikrinimo, JNVO veikloje brandino savo bendravimo,
bendradarbiavimo, organizavimo, vadovavimo ir pan. kompetencijas, kūrė ir
palaikė artimus santykius, kurie užtikrino šeimyniškumo ir bendruomeniškumo
jausmus.

Dalyvavimo JNVO veikloje
sąsajos su profesine veikla
•

Šiems žmonėms veikla JNVO padėjo pagrindą politinei karjerai arba
politinio pasitikėjimo pareigoms. Dalyvaudami JNVO veiklose, prisiimdami
jose įvairias vadovaujančias pareigas bei įsipareigojimus, jie įgijo ir brandino
dalyvavimo sprendimų priėmime, lyderystės, interesų atstovavimo bei
derinimo, viešo kalbėjimo, organizacijų valdymo, strateginio planavimo,
lobizmo ir pan. kompetencijas. Politika tapo jų profesija.
Savo visuomeninę karjerą jie pradėjo nuo narystės JNVO, savanorystės JNVO
skėtinėse organizacijose, vėliau tęsė jau apmokamu darbu projektuose,
biuruose ar vadovaujančiose pareigose. Darbas JNVO natūraliai perėjo į darbą
politinio pasitikėjimo ar pareigas valstybės valdymo struktūrose. Dalyvaudami
JNVO atstovavimo, jaunimo interesų gynimo, jaunimo politikos formavimo
procesuose jie buvo pastebėti, pakviesti arba patys dalyvavo politinių judėjimų
ir partijų kūrime; dalyvavo, Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų ir merų
rinkimuose, buvo išrinkti arba pakviesti dirbti išrinktųjų komandose. Jie tapo
aktyviais piliečiais, prisidedančiais prie valstybės valdymo, politikos formavimo,
prisidedančiais prie demokratijos įgyvendinimo. Šalia politinės veiklos užsiima
ekspertine veikla, mokymais, organizacijų konsultavimu, kuria ir vysto įvairius
verslus.

Dalyvavimo JNVO veikloje
sąsajos su profesine veikla
•

Šie žmonės dalyvavo ir politinių, ir su jaunimu dirbančių (jaunimo ugdymo)
organizacijų kūrime bei veikloje, jie užima vadovaujančias pareigas
valstybės tarnyboje arba biudžetinėse įstaigose, tačiau tuo pat metu užsiima
kita profesine darbine veikla. Jiems būdinga „dviejų bėgių“ karjera. Jie turi
gan platų kompetencijų repertuarą. Politikams būdingų: sprendimų
priėmimo, lyderystės, interesų atstovavimo bei derinimo, viešo kalbėjimo,
organizacijų valdymo, strateginio planavimo; o taip pat ir tarpdalykininkams
būdingų: neformaliojo ugdymo, patirtinio mokymo, psichoterapijos,
organizacijų konsultavimo ir pan. kompetencijų.
Savo karjerą JNVO pradėjo dar mokykloje, buvo paprastais nariais, po to
užėmė jose įvairias vadovaujančias pareigas, jose augo, brendo, kaupė patirtį,
augino jaunesnius už save organizacijų narius. Lygiagrečiai kūrė bei dalyvavo ir
politinių organizacijų veikloje. JNVO atstovavo skėtinėse JNVO ir taip įsitraukė į
nacionalinės jaunimo politikos įgyvendinimo struktūras, kaupė jau kitokią
jaunimo organizacijų atstovavimo ir jaunimo politikos formavimo patirtį. Dirbo
įvairius projektinius ir vykdančiuosius, vadybinius darbus JNVO, dalyvavo ir
laimėjo valstybės tarnybos konkursus. Įvairūs mokymai, ugdomasis
konsultavimas, psichoterapija yra hobi, kuris lengvai gali tapti pagrindiniu
pragyvenimo šaltiniu.

Dalyvavimo JNVO veikloje
sąsajos su profesine veikla
•

Šie žmonės įkrito į regioninės politikos įgyvendinimo sūkurį ir išmoko
jame plaukti. Su jaunimu ir jaunimo NVO susidūrė laimėję jaunimo
koordinatoriaus pareigas savivaldybėje. Jų tiesioginis darbas buvo sudaryti
sąlygas kurtis, augti ir stiprėti JNVO regionuose. Jie turėjo palaikyti
regionines skėtines JNVO, užtikrinti regioninių JRT veiklą ir dar atstovauti
visas šias organizacijas bei įgyvendinti horizontalią jaunimo politiką
savivaldybėse.
Jie į JRK pareigas atėjo iš įvairių profesinių laukų, dalyvavo JRK skirtuose
mokymuose, važinėjo semtis patirties po užsienius, patys rengė projektus
(jaunimo atvirų centrų, jaunimo tarptautinių mainų ir pan.) arba skatino, mokė
tai daryti regionuose veikiančias JNO. Įkūrė JRK asociaciją, dalyvavo jos
veikloje. Dirbdami su jaunimu ir jaunimo reikalais savivaldybėje nusipelnė
žmonių pasitikėjimą, dalyvavo rinkimuose ir buvo išrinkti į savivaldybių tarybas.

Dalyvavimo JNVO veikloje
sąsajos su profesine veikla
•

Šių žmonių profesija tapo projektų rengimas ir vadyba. JNVO veikloje jie
brandino savo lyderystės, komandinio darbo, organizacijų valdymo, projektų
rengimo ir administravimo kompetencijas. Perprato, arba dalyvavo rengiant,
Europos struktūrinių fondų prioritetus, finansavimo bei administravimo
ypatumus ir projektai tapo jų amatu.
Juos patraukė JNVO veikla savo teikiamomis galimybėmis prisiimti iššūkius ir
per juos augti. Tai drąsūs, iniciatyvūs, kūrybiški žmonės, gebantys burti aplink
save kitus ir generuoti idėjas. Į JNVO ateina su savo idėjomis, lengvai perima ir
įdarbina kitų idėjas, greitai JNVO apsiima vadovaujančias pareigas, buria aplink
save bendraminčius, geba juos įkvėpti ir motyvuoti bendrai veiklai. Darbo
vaisius ar nuopelnus pasidalina su komandos nariais, nepriskiria visko vien
sau. Pasibaigus tam tikram dalyvavimo ir vadovavimo ciklui vienoje
organizacijoje pereina į kitą, arba kuria naują. Jie kuria organizacijas, uždirba
sau ir dar sukuria darbo vietas kitiems. JNVO veikloje įgytas žinias ir
kompetencijas naudoja darbui ir pragyvenimui. Rengia projektus, dalyvauja
juos įgyvendinant, konsultuoja organizacijas, veda mokymus organizacijų
vadovams..

Dalyvavimas JNVO veikloje ir
šeima
•

Kelių interviu metu išryškėjo stiprios sąsajos tarp dalyvavimo JNVO veikloje
ir šeiminio gyvenimo. Informantai JNVO sutiko, per bendrą veiklą pažino ir
suartėjo su savo antrosiomis pusėmis. Vienas kito visuomeniškąjį pradą
gerai pažįsta, supranta, palaiko ir puoselėja. Kartu savanoriauja, arba
pasiskirsto kuris daugiau savo laiko skirs savanorystei, o kuris uždirbs
šeimos išlaikymui. Dabar JNVO renginiuose dalyvauja su visa šeima,
važiuoja į šeimų stovyklas, kurios yra susibūrę į senbuvių bendruomenes.

Dabartinė visuomeninė veikla
•

Šiuo metu neturi atsakingų vadovaujančių pareigų NVO. Bet skirtingais
būdais palaiko ryšius su savo pirminėmis organizacijomis:
• priklauso alumnams, senbuviams, jei tokie organizacijoje yra;
• prisideda konkrečiais vienkartiniais darbais prie organizacijos renginių, pvz.
medikas skautų stovykloje, globėju kuopos pirmininko, kandidačių globėja;
• praveda mokymus, paskaito paskaitą ir pan.;
• konsultuoja organizacijų vadovus;
• Moka nario mokestį arba aukoja organizacijos veikloms...
Dalyvauja vietos bendruomenės veikloje;
Savanoriauja tarptautinėje mentorystėje;
Aukoja maisto bankui. Carito valgyklai;
Namuose organizuoja „social hub“;
Savanoriauja meditacijos centre;
Pareigos tėvų komitetuose, policijos rėmėjų valdyboje;
Turi visokių visuomeninių politinių pareigų (savivaldybės komitetuose ir pan.)

Į probleminį klausimą:
ar jie išlieka aktyvūs, kuriantys, prisiimantys
atsakomybę už savo ir visuomenės gerovę?
Galime atsakyti vienareikšmiškai: „taip“.
Skirtingais būdais, bet visi informantai tokie
buvo ir tebėra.

Ačiū už dėmesį ir kantrybę.
jolita.kasalyniene@fsf.vu.lt
zavinta.pasiulevice@gmail.com

