Alytaus miesto jaunimo laisvalaikio praleidimo poreikių tyrimo
ataskaita

Parengė: Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos
jaunimo erdvės bibliotekininkės
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Tyrimo metodologija
Tyrimo metodai
Pasirinktas kiekybinio tyrimo metodas, o tiksliau – reprezentatyvios anoniminės apklausos
tyrimo metodas.
Anoniminės apklausos atlikimo būdas: popierinė anketa, kurią sudaro su tyrimu susiję
klausimai.
Respondentų atrankos būdas: netikimybinė patogioji atranka.
Tyrimo imtis: planuojama apklausti mažiausiai 100 respondentų (gali būti ir daugiau).

Tyrimo problema
Nepakankamas turiningo jaunimo laisvalaikio praleidimo vietų skaičius ir paslaugų kiekis
Alytaus mieste.

Tyrimo tikslas

Pagrindinis

tyrimo

tikslas

yra

išsiaiškinti,

kokie

yra

Alytaus

mieste

gyvenančio/studijuojančio/besimokančio jaunimo (16 – 29 metų amžiaus) laisvalaikio praleidimo
poreikiai.

Tyrimo uždaviniai


Sužinoti, kokie yra Alytaus jaunimo laisvalaikio užsiėmimai/hobiai/pomėgiai.



Ištirti, ar Alytaus jaunimui yra reikalinga neformali ir jauki erdvė, kurioje jie galėtų
realizuoti save, susipažinti su bendraminčiais, pasisemti patirties iš daug pasiekusių
asmenybių, dalyvauti mokymuose ir kt.



Išsiaiškinti, ar daug Alytaus mieste gyvenančių jaunuolių jaučia aplinkinių diskriminaciją/
netoleranciją/socialinę atskirtį, ir, ar Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka ir projektas
„Išmanioji biblioteka jaunimui“ galėtų padėti šią problemą išspręsti.
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Sužinoti, kokių renginių/užsiėmimų/susitikimų Alytaus mieste jaunimui trūksta/galėtų
būti daugiau.

Tikslinė grupė
Tyrimo

tikslinė

grupė

yra

16

–

29

metų

amžiaus

jaunimas,

gyvenantis/studijuojantis/besimokantis Alytaus mieste bei jo apylinkėse.

Vietovė ir laikas
Tyrimas buvo vykdomas nuo 2015 metų rugsėjo 10 iki rugsėjo 24 dienos. Tyrimui atlikti
buvo pasirinktos įvairios populiarios jaunimo susibūrimo vietos Alytuje (kavinė – baras „Spotas“,
„Alytaus miesto bendruomenės centre“ esanti jaunimo užimtumo erdvė, Rotušės aikštė, Jaunimo
parkas), kelios Alytaus miesto gimnazijos (Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazija, Šv. Benedikto
gimnazija) bei Alytaus kolegija (Informacijos ir ryšių technologijų fakultetas). Apklausa buvo
vykdoma įvairiu paros metu tam, kad pasiekti visą tikslinę tyrimo grupę.

Būdas
Popierinės anketos, kurias sudarė 16 klausimų (15 uždarų ir 1 atviras) buvo dalinamos
Alytaus miesto jaunimui. Bendradarbiaujant su anksčiau minėtomis gimnazijomis, anketos buvo
padalintos ir mokiniams per klasės valandėles. Anketas jaunimas pildė savo noru.
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Įvadas
Šis tyrimas yra projekto „Išmanioji biblioteka jaunimui“ poveikio vertinimo (PPV) viena iš
sudėtinių dalių, skirta išsiaiškinti Alytaus miesto jaunimo laisvalaikio praleidimo poreikius. Tyrimo
apklausa yra reikalinga tam, kad įsitikintume, jog projektas bei jo metu vyksiančios veiklos yra
aktualios, reikalingos, įdomios. Taip pat, jog atsižvelgiant į respondentų atsakymus, būtų galima
papildyti (esant poreikiui) projekto metu numatytas veiklas ar šiek tiek pakoreguoti jau
numatytąsias (tiek, kiek leidžia projektas). Manome, kad glaudus bendradarbiavimas su alytiškiais
ir jų poreikių tenkinimas, galėtų būti viena projekto sėkmės priežasčių. Siekiant išsiaiškinti, ar
pasiekėme užsibrėžtų tikslų (jaunimo laisvalaikio poreikių tenkinimas, jaukios ir saugios erdvės
sukūrimas, socialinės atskirties mažinimas, jaunimo užimtumo didinimas, kitų rasių asmenų
įtraukimas į Alytaus miesto bendruomenę ir kt.), po projekto bus atliktas dar vienas tyrimas. Bus
planuojama vėl apklausti 16 – 29 metų jaunimą ir sužinoti jų nuomonę apie jau įvykusį projektą
„Išmanioji biblioteka jaunimui“, tam kad galėtume papildyti PPV.
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Apklausos analizė pagal temas
Bendras respondentų skaičius: 111

Bendroji informacija apie respondentus (lytis, amžius)

Respondentų lytis
30%
Moterys
70%

Vyrai

1 diagrama „Respondentų lytis“

Diagramoje matyti, jog respondentų moterų buvo daugiau negu vyrų (pavyko apklausti 78
moteris ir 33 vyrus). Į anketą atsakiusiųjų vyrų skaičius yra mažesnis dėl kelių priežasčių: 1)
Lietuvoje 16 – 29 metų vyrų yra mažiau negu moterų. 2) Vyrai ne taip noriai pildo apklausas.

Respondentų amžius
15%
14%

16 – 19 metų
20 – 24 metai

71%

25 – 29 metai

2 diagrama „Respondentų amžius“
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Daugiausia buvo apklausta 16 – 19 metų amžiaus respondentų (79). 20 – 24 ir 25 – 29 metų
amžiaus apklaustų respondentų skaičius buvo panašus (15 ir 17 respondentų). Toks didelis
skirtumas yra todėl, kad dauguma Alytaus miesto jaunimo baigę mokyklą išvažiuoja studijuoti į kitą
miestą (Kauną, Klaipėdą ar Vilnių) ir dažnai ten pasilieka gyventi. Taip pat, nemažai tokio amžiaus
jaunimo yra emigravę svetur, o ten irgi mokosi arba dirba.

Alytaus jaunimo laisvalaikio pomėgiai

Laisvalaikio pomėgiai

14%

Sportas/ sveika
gyvensena

6%

Literatūra

36%

Menas

25%
19%

Informacinės
technologijos
Kita

3 diagrama „Alytaus jaunimo laisvalaikio pomėgiai“

Jaunuolių teiravomės, kokie yra Jų laisvalaikio pomėgiai. Diagramoje matyti, kad daugiausia
jie domisi sporto/sveika gyvensena, maždaug po lygiai literatūra ir menu, o mažiausiai –
informacinėmis technologijomis. Šiame klausime buvo galima įrašyti ir savo variantą (tokių
respondentų buvo 6 procentai). Pastarieji savo laisvalaikio pomėgiais įvardijo: laiko leidimą su
draugais, keliones, maisto gamybą, mokslus. Pastebėjome, jog vyrai daugiausia domisi
sportu/sveika gyvensena ir informacinėmis technologijomis, o moterys – menu ir literatūra.
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Mėgstama erdvė
2%

Taip, turiu

8%
22%
68%

Taip, turiu, tačiau ji
nevisiškai atitinka mano
poreikius
Ne, neturiu, bet norėčiau
turėti

4 diagrama „Ar turite erdvę, kurioje jaučiatės saugiai ir galite užsiimti savo mėgstama veikla?“

Iš diagramos duomenų matyti, jog didžioji dalis respondentų turi savo mėgstamą erdvę. Dalis
respondentų nors ir turi tokią erdvę, tačiau ji nevisiškai atitinka jų poreikius t. y. jie nėra iki galo
patenkinti turima erdve. Maža dalis respondentų (8 procentai) erdvės neturi, tačiau norėtų turėti, ir
tik 2 procentai respondentų erdvės visiškai neturi, bet ir nenorėtų turėti.

Alytaus miesto jaunimo įsitraukimas į naujas veiklas

Galimybė įgyti teorinių ir
praktinių žinių
3%
22%

37%

Taip, tikrai pasinaudočiau
38%

Taip, greičiausiai
pasinaudočiau
Ne, greičiausiai
nepasinaudočiau
Ne, tikrai
nepasinaudočiau

5 diagrama „Ar pasinaudotumėte galimybe dalyvauti informaciniuose
renginiuose/paskaitose/seminaruose, kurie vyktų bibliotekoje, o juose galėtumėte įgyti ne tik
teorinių, bet ir praktinių žinių Jus dominančiomis temomis?“

Respondentų atsakymai labai nudžiugino, kadangi 42 respondentai (arba 38 %) galimybe
dalyvauti tokiuose renginiuose tikrai pasinaudotų, o 41 respondentas (arba 37 %) – greičiausiai
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pasinaudotų. 24 respondentai (arba 22 %) tokia galimybe greičiausiai nepasinaudotų, o 4
respondentai (3 %) – tikrai nepasinaudotų. Esame maloniai nustebinti, jog Alytaus miesto jaunimas
yra aktyvus, smalsus, trokštantis žinių, o tai reiškia, jog projekto „Išmanioji biblioteka jaunimui“
metu organizuojami renginiai turėtų sulaukti didelio jaunuolių dėmesio.

Ryšys tarp jaunimo erdvės ir
dalyvavimo renginiuose
Taip, paskatintų
31%
Ne, nepaskatintų
53%
16%

Šiuo klausimu
nuomonės neturiu

6 diagrama „Ar neformali ir jauki aplinka, esanti bibliotekoje, paskatintų Jus tokiuose
užsiėmimuose dalyvauti dažniau nei įprasta?“

6 klausimu siekėme sužinoti, ar jauki ir neformali aplinka, skirta jaunimui ir esanti
bibliotekoje, galėtų paskatinti juos dažniau dalyvauti anksčiau minėtuose užsiėmimuose. Didžioji
dalis respondentų (53 procentai) teigia, jog tokia aplinka tikrai paskatintų dalyvauti įvairiuose
renginiuose dažniau negu jie yra įpratę. Kiek mažiau (31 procentas) atsakė, jog šiuo klausimu
nuomonės neturi, o mažiausiai (16 procentų) teigia, jog minėtoji aplinka nepaskatintų renginiuose
dalyvauti dažniau. Taigi, jauki, saugi ir neformali erdvė yra vienas iš pagrindinių elementų,
užtikrinančių jaunimo dalyvavimą projekto metu vyksiančiose veiklose.
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Neformali jaunimo erdvė
Alytuje

5%

18%

Taip
Ne
77%
Šiuo klausimu nuomonės
neturiu

7 diagrama „Kaip manote, ar Alytaus mieste reikalinga neformali erdvė, kuri suteiktų galimybę
skleistis Jūsų saviraiškai, kūrybiškumui, iniciatyvumui?

Net 77 procentai respondentų teigia, jog jiems tokia erdvė yra reikalinga, o tai reiškia, jog
projektas „Išmanioji biblioteka jaunimui“ ir jo metu atsirasianti „Išmanioji jaunimo erdvė“ jaunimui
yra reikalinga. 18 procentų respondentų šiuo klausimu nuomonės neturi, o 5 procentams neformali
jaunimo erdvė yra nereikalinga.

Prisijungimas prie jaunimo
iniciatyvų

37%
49%
Taip
Ne
Galbūt

14%

8 diagrama „Ar esant galimybei norėtumėte prisijungti prie įvairių jaunimo iniciatyvų? (Jūsų
darbų parodos, talentų vakarai, diskusijų vakarai ir kt.) neformalioje jaunimo erdvėje ?
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49 procentai respondentų yra linkę prisijungti prie įvairių jaunimo iniciatyvų, o tai reiškia, jog
projekto metu numatytos veiklos, tokios kaip: darbų parodos, talentų vakarai, diskusijų vakarai,
įvairūs mokymai yra tikrai būtini, nes norint išugdyti sąmoningą, aktyvų ir dorą jaunimą, būtina
suteikti galimybę jiems „parodyti save“. 37 procentai teigia, jog galbūt prisijungtų prie tokių
iniciatyvų, 14 procentų išvis neprisijungtų (jų tokio pobūdžio veiklos nedomina).

Motyvacija siekti savo tikslų

2%
12%

Taip, suteiktų
32%
Taip, greičiausiai suteiktų

54%

Ne, greičiausiai
nesuteiktų
Ne, nesuteiktų

9 diagrama „Ar dalyvavimas įvairiose jaunimo iniciatyvose suteiktų Jums motyvacijos ir drąsos
siekti savo tikslų?“

Daugiausia respondentų (54 %) atsakė, jog dalyvavimas jaunimo iniciatyvose greičiausiai,
kad suteiktų motyvacijos siekti savo tikslų. Kiek mažiau (32 % respondentų) teigia, jog „taip,
suteiktų“. Ir palyginus nedaug (12 % ir 2% respondentų) mano, kad „greičiausiai nesuteiktų“ arba
„nesuteiktų“ motyvacijos bei drąsos siekti savo tikslų. Atsakymai vėl maloniai nustebino, kadangi
tai reiškia, jog mūsų projektas ne tik pagerins jaunimo laisvalaikio kokybę, bet ir ugdys juos kaip
asmenybes.
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Nemokami renginiai

15%
10%
Taip
Ne
75%

Nežinau

10 diagrama „Kaip manote, ar padažnėjus nemokamiems renginiams, skirtiems jaunimui, Jūsų
laisvalaikis taptų turiningesnis, prasmingesnis?“

Net 75 procentai respondentų atsakė, jog taip, laisvalaikis taptų turiningesnis bei
prasmingesnis. 15 procentų apklausto jaunimo nežino kaip ten būtų, o 10 procentų teigia, jog „ne“.
Šiuo metu Alytuje tikrai trūksta vien tik jaunimui skirtų renginių, nes dabartiniai renginiai
daugiausia būna skirti visiems gyventojams. Įdomios, naudingos, jaunų žmonių poreikius
atitinkančios veiklos tikrai pagerintų jų laisvalaikio kokybę, taip pat, praplėstų akiratį, suteiktų
galimybe susipažinti su naujais žmonėmis, atrasti save.

Lengvai prieinamos išmaniosios
informacinės technologijos

Taip, padėtų

35%
54%

Ne, nepadėtų

11%
Šiuo klausimu neturiu
nuomonės

11 diagrama „Kaip manote, ar išmaniosios informacinės technologijos, kuriomis galėtumėte
nevaržomai naudotis (pvz. bibliotekoje esančioje jaunimo erdvėje), padėtų atsiskleisti Jūsų
gabumams ir suteiktu daugiau galimybių realizuoti save?“
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Daugiau nei pusė respondentų atsakė, jog taip, išmaniosios technologijos tikrai galėtų padėti
atsiskleisti jų gabumams. Maždaug trečdalis respondentų šiuo klausimu konkrečios nuomonės
neturi, o dešimtadalis atsakiusiųjų mano, jog tai jiems niekuo nepadėtų. Nors ir nevisi respondentai
atsakė teigiamai, vis tiek išlieka tikimybė, kad ir nusiteikusieji neigiamai išmaniųjų technologijų
atžvilgiu, jomis irgi naudosis ir galbūt pakeis savo nuomonę.

Užsiėmimas savišvieta
0%
Taip, tikrai paskatintų
17%

39%
Taip, greičiausiai
paskatintų

44%

Ne, greičiausiai
nepaskatintų
Ne, tikrai nepaskatintų

12 diagrama „Ar nemokama prieiga prie įvairių informacijos duomenų bazių paskatintų Jus
užsiimti savišvieta t. y. savarankiškai mokytis ir tobulėti?“

Atsakymai į 12-ąjį klausimą, taip pat, džiugina, nes 39 procentus respondentų laisvas
priėjimas prie duomenų bazių tikrai paskatintų užsiimti savišvieta, o 44 procentus greičiausiai, jog
paskatintų. 17 procentų atsakiusiųjų teigia, jog greičiausiai toks dalykas nepaskatintų užsiimti
savišvieta, ir 0 procentų sako, jog tikrai nepaskatintų. Projektas „Išmanioji biblioteka jaunimui“
suteiks jauniems žmonėms galimybę nemokamai ir laisvai naudotis duomenų bazėmis, siekiant, jog
jie galėtų tobulėti ir savarankiškai (esant poreikiui).

Socialinės atskirties mažinimas
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Diskriminacija/tolerancijos
trūkumas

13%
10%

48%

Taip, labai dažnai jaučiu
Taip, dažnai jaučiu

29%

Taip, kartais jaučiu
Ne, niekada nejaučiu

13 diagrama „Ar kartais jaučiate aplinkinių žmonių diskriminaciją arba tolerancijos trūkumą dėl
Jūsų išvaizdos, būdo savybių, religinių įsitikinimų, pažiūrų, finansinės padėties ir kt.?

Galima pasidžiaugti, jog 48 procentų teigia, jog aplinkinių diskriminacijos ar netolerancijos
niekada nejaučia. Tačiau likę 52 procentai atsakė, kad diskriminaciją arba tolerancijos trūkumą
jaučia labai dažnai, dažnai arba kartais (žr. į diagramą). Kadangi projekto „Išmanioji biblioteka
jaunimui“ vienas iš pagrindinių tikslų yra socialinės atskirties mažinimas, respondentų, kurie
atsakė, jog jaučia netolerancijos arba diskriminacijos apraiškas buvo paprašyta atsakyti į dar du
papildomus klausimus, kurie ir yra susiję su minėtuoju projekto tikslu.

Saugumo jausmas ir
pasitikėjimas savimi
5%
23%

14%

Taip, tikrai padėtų
Taip, greičiausiai padėtų

58%

Ne, greičiausiai nepadėtų
Ne, tikrai nepadėtų

14 diagrama „Kaip manote, ar susitikimai, diskusijos, bendri užsiėmimai su panašią patirtį
turinčiais žmonėmis Jums padėtų jaustis saugiau, suteiktų daugiau pasitikėjimo savimi?“
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Daugiausia respondentų (58 procentai) atsakė, jog greičiausiai toks dalykas jiems padėtų
jaustis saugiau/suteiktų daugiau pasitikėjimo savimi. Perpus mažiau (23 procentai) respondentų
teigia, kad „taip, tai tikrai jiems padėtų“. Neigiamai pasisakė iš viso tik 19 procentų respondentų (14
% ir 5 %), o tai įrodo, jog mūsų projekte numatytos veiklos galėtų padėti didžiajai daliai apklausoje
dalyvavusių jaunuolių.

Optimizmas bei motyvacija
vystyti savo talentus
2%
19%

Taip, tikrai suteiktų
40%

39%

Taip, greičiausiai suteiktų
Ne, greičiausiai
nesuteiktų
Ne, tikrai nesuteiktų

15 diagrama „Ar susitikimai su išskirtinėmis, daug gyvenime pasiekusiomis asmenybėmis, kurių
paauglystė (vaikystė) buvo „nepritapėliška“ ir neformali, suteiktų Jums optimizmo bei motyvacijos
vystyti savo talentus?

Daugiausia respondentų atsakė, jog taip, tokie susitikimai tikrai suteiktų optimizmo bei
motyvacijos siekti savo tikslų. Vos mažesniam skaičiui respondentų toks dalykas greičiausiai, jog
suteiktų optimizmo bei motyvacijos. Ir tik penktadaliui į apklausą atsakiusiųjų jaunuolių tai
greičiausiai nesuteiktų arba tikrai nesuteiktų minėtųjų savybių. Taigi, projekte numatyta tokio
pobūdžio veikla tikrai yra būtina bei aktuali jaunimui.

Veiklos, kurių jaunimui trūksta Alytaus mieste
Atsakyti į 16–ąjį klausimą vėl buvo kviečiami visi respondentai. Nors ir ne visi į jį atsakė,
tačiau tų, kurie atsakė, nuomonė yra tikrai svarbi ir naudinga, norint išsiaiškinti jaunimo laisvalaikio
praleidimo poreikius. Kadangi klausimas buvo atviras, respondentai nevaržomai galėjo reikšti
mintis ir idėjas dėl jų laisvalaikio pagerinimo. Taigi, štai jų atsakymai (skaičiai skliausteliuose
nurodo, kiek žmonių parašė tokį patį variantą):


Renginių, kurie supažindintų jaunimą su įvairiomis galimybėmis (karjeros, darbo ir kt.) (3)
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Lauko kino (1)



Interaktyvaus jaunimo užimtumo (1)



Nemokamų filmų peržiūrų, kino vakarų (4)



Įvairių koncertų (11)



Daugiau muzikinio, meninio pobūdžio renginių (2)



Grupinių seminarų, paskaitų, diskusijų aktualiomis temomis (7)



Šokių vakarų, diskotekų (11)



Rankdarbių būrelių (1)



Maisto ruošimo pamokų (1)



Informacinių ir intelektualių renginių (2)



Menininkų susibūrimų (1)



Sporto ir sveikos gyvensenos renginių (12)



Karaokė (1)



Vandens pramogų (1)



Susitikimų su užsieniečiais, paskaitų apie jų kultūrą (1)



Knygų klubų (2)



Edukacinių žaidimų (3)



Mugių, parodų jaunimui (3)



Renginių savo gabumams ir talentams parodyti (2)



Kad daug pasiekę žmonėms pasidalintų savo patirtimis (7)



Fotografijos (2)



Protmūšių (2)



Daugiau linksmų švenčių (4)



Vaidinimų, spektaklių (2)



Renginių, skirtų jaunimui susipažinti (2).
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Išvados
Alytaus miesto jaunimo laisvalaikio poreikių apklausa buvo labai naudinga, kadangi
išsiaiškinome, ko jaunimui trūksta labiausiai, ir , ar projektas „Išmanioji biblioteka jaunimui“ galės
tą spragą užpildyti. Džiaugiamės, jog projekto koncepcija turėtų atitikti vartotojų lūkesčius, nes
beveik visuose klausimuose jie pasisakė teigiamai, o jų išvardintų trūkstamų veiklų didžioji dalis
yra numatyta ir minėtame projekte. Tikimės, jog kai atliksime panašią apklausą po projekto,
rezultatai bus tokie pat naudingi ir džiuginantys.
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1 PRIEDAS „Alytaus miesto jaunimo laisvalaikio praleidimo poreikių apklausa“

Gerbiamas (-a) respondente,
Šiuo metu vykdome naują projektą ir mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie jaunimo laisvalaikio praleidimo
poreikius. Anoniminėje apklausoje kviečiame dalyvauti asmenis nuo 16 iki 29 metų amžiaus, gyvenančius
Alytuje. Visų anketų duomenys bus apibendrinti ir panaudoti Jūsų laisvalaikio kokybės gerinimui bei
papildomų saviraiškos galimybių suteikimui. Pildydami anketą pažymėkite vieną, Jūsų nuomone labiausiai
tinkantį, atsakymą.
Ačiū už skirtą laiką!
1. Jūsų lytis:
 Vyras
 Moteris
2. Jūsų amžius:
 16 – 19 m.
 20 – 24 m.
 25 – 29 m.
3. Kokie Jūsų laisvalaikio pomėgiai? (galite pažymėti kelis tinkančius variantus)
 Sportas / sveika gyvensena
 Literatūra (pvz.: skaitymas, kūrybinis rašymas ir kt.)
 Menas (pvz.: dailė, muzika, fotografija, teatras, kinas ir kt.)
 Informacinės technologijos (pvz.: kompiuteriniai žaidimai, darbas vaizdo redagavimo
programomis, interneto tinklalapių kūrimas ir kt.)
 Kita (pateikite savo
variantą)......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Ar turite erdvę, kurioje jaučiatės saugiai ir galite užsiimti savo mėgstama veikla?
 Taip, turiu
 Taip, turiu, tačiau ji nevisiškai atitinka mano poreikius
 Ne, neturiu, bet norėčiau turėti
 Ne, neturiu ir nenorėčiau turėti
5. Ar pasinaudotumėte galimybe dalyvauti informaciniuose renginiuose / paskaitose /
seminaruose, kurie vyktų bibliotekoje, o juose galėtumėte įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių
žinių Jus dominančiomis temomis?
 Taip, tikrai pasinaudočiau
 Taip, greičiausiai pasinaudočiau
 Ne, greičiausiai nepasinaudočiau
 Ne, tikrai nesinaudočiau
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6. Ar neformali ir jauki aplinka, esanti bibliotekoje, paskatintų Jus tokiuose užsiėmimuose
dalyvauti dažniau nei įprasta?
 Taip, paskatintų
 Ne, nepaskatintų
 Šiuo klausimu nuomonės neturiu
7. Kaip manote, ar Alytaus mieste reikalinga neformali erdvė, kuri suteiktų galimybę skleistis
Jūsų saviraiškai, kūrybiškumui ir iniciatyvumui? ( t.y. vieta, kurioje nevaržomai galėtumėte
viešinti savo kūrybą, organizuoti susitikimus su bendraminčiais ir kt.)?
 Taip
 Ne
 Šiuo klausimu nuomonės neturiu
8. Ar esant galimybei norėtumėte prisijungti prie įvairių jaunimo iniciatyvų ( Jūsų darbų
parodos, talentų vakarai, diskusijų vakarai ir kt.) neformalioje jaunimo erdvėje?
 Taip
 Ne
 Galbūt
9. Ar dalyvavimas įvairiose jaunimo iniciatyvose suteiktų Jums motyvacijos ir drąsos siekti savo
tikslų?
 Taip, suteiktų
 Taip, greičiausiai suteiktų
 Ne, greičiausiai nesuteiktų
 Ne, nesuteiktų
10. Kaip manote, ar padažnėjus nemokamiems renginiams, skirtiems jaunimui, Jūsų laisvalaikis
taptų turiningesnis, prasmingesnis?
 Taip
 Ne
 Nežinau
11. Kaip manote, ar išmaniosios informacinės technologijos, kuriomis galėtumėte nevaržomai
naudotis (pvz. bibliotekoje esančioje jaunimo erdvėje), padėtų atsiskleisti Jūsų gabumams ir
suteiktų daugiau galimybių realizuoti save?
 Taip, padėtų
 Ne, nepadėtų
 Šiuo klausimu neturiu nuomonės
12. Ar nemokama prieiga prie įvairių informacijos duomenų bazių paskatintų Jus užsiimti
savišvieta t.y. savarankiškai mokytis ir tobulėti?
 Taip, tikrai paskatintų
 Taip, greičiausiai paskatintų
 Ne, greičiausiai nepaskatintų
 Ne, tikrai nepaskatintų
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13. Ar kartais jaučiate aplinkinių žmonių diskriminaciją arba tolerancijos trūkumą dėl Jūsų
išvaizdos, būdo savybių, religinių įsitikinimų, pažiūrų, finansinės padėties ir kt.?
 Taip, labai dažnai jaučiu
 Taip, dažnai jaučiu
 Taip, kartais jaučiu
 Ne, niekada nejaučiu (Pereikite prie klausimo Nr. 16)
14. Kaip manote, ar susitikimai, diskusijos, bendri užsiėmimai su panašią neigiamą patirtį
turinčiais žmonėmis Jums padėtų jaustis saugiau, suteiktų pasitikėjimo savimi?
 Taip, tikrai padėtų
 Taip, greičiausiai padėtų
 Ne, greičiausiai nepadėtų
 Ne, tikrai nepadėtų
15. Ar susitikimai su išskirtinėmis, daug gyvenime pasiekusiomis asmenybėmis, kurių paauglystė
(vaikystė) buvo „nepritapėliška“ ir neformali, suteiktų jums optimizmo bei motyvacijos vystyti
savo talentus?
 Taip, tikrai suteiktų
 Taip, greičiausiai suteiktų
 Ne, greičiausiai nesuteiktų
 Ne, tikrai nesuteiktų
16. Prašome parašyti, kokių renginių, susitikimų, užsiėmimų Jums labai trūksta Alytaus mieste ir
norėtumėte, kad jų būtų daugiau?
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

17. DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ APKLAUSOJE! 
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