Vizija
Svarbiausias visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo partneris, įgalinant jauną žmogų kurti savo
ir valstybės (darnią) gerovę

Misija
Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų atstovavimui bei
iniciatyvoms, siekiame jaunimui aktualių pokyčių.
Vertybės
•

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra interesų paţinimas bei
legitimus atstovavimas, paremtas brandžios demokratijos principais. Konsoliduota narių
nuomonė ir interesai nubrėţia organizacijos veiklos kryptis bei prioritetus. LiJOT
Prezidentas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės komisija vykdydami veiklą vadovaujasi bendrai
sutartais narių interesais.

•

Gerbdami savo ir partnerių nepriklausomybę mes siekiame prasmingo ir ilgalaikio
bendradarbiavimo.

•

Kūrybiškai veikdami kartu ir atskleisdami naujų idėjų potencialą mes nuolat mokomės vieni
iš kitų.

•

Kurdami įvairovei atvirą aplinką mes ieškome bendrų sprendimų.

•

Savanorystę laikydami jaunimo veiklos pagrindu puoselėjame profesionalų ir atsakingą
savanoriškos veiklos organizavimą.

•

Uţtikrindami skaidrią organizacijos veiklą aiškiai ir laiku pateikiame visą aktualią
informaciją apie savo strategiją, sprendimus ir procedūras.

LiJOT strateginės kryptys (2011 m. – 2018 m.)
I.
II.

Ţiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti.

III.

Jaunimo veiklos ţinomumo didinimas ir jaunimo informavimas.

IV.

LiJOT vystymas.
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LiJOT tikslai:

I.

Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
1. Sukurti funkcionuojantį tyrėjų tinklą ir uţtikrinti jo funkcionavimą.
2. Vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėseną ir uţtikrinti aktyvų interesų atstovavimą.
3. Skatinti narių įsitraukimą į bendrų pozicijų formavimą.
4. Stiprinti bendradarbiavimą Šiaurės ir Baltijos regione ir uţtikrinti aktyvų vaidmenį
Europos jaunimo forume.
5. Uţtikrinti ilgalaikės jaunimo politikos strategiją/programos įgyvendinimą.
6. Uţtikrinti jaunimo politikos sąrangos plėtrą nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

II.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
1. Uţtikrinti LiJOT narių finansų augimą ir nepriklausomybę vystant NVO finansavimo
mechanizmus ir organizacijų verslumą.
2. Įkurti narių poreikius atitinkantį Jaunimo resursų centrą.
3. Uţtikrinti narių institucinę plėtrą.
4. Plėtoti Jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo sistemą ir uţtikrinti narių
įsitraukimą.
5. Skatinti jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą ir kurti tam palankią aplinką.
6. Telkti narius bendroms iniciatyvoms kurti ir įgyvendinti.

III.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
1.

Formuoti iniciatyvaus ir atsakingo jauno ţmogaus įvaizdį visuomenėje.

2.

Uţtikrinti LiJOT, kaip jaunimo politikos eksperto, jaunimo interesų atstovo įvaizdį ir
pripaţinimą.

IV.

3.

Didinti jaunimo organizacijų veiklos ţinomumą.

4.

Plėtoti LiJOT reikalingų informavimo priemonių pajėgumus ir efektyvumą.

LiJOT vystymas
1.

Skatinti neatstovaujamų jaunimo organizacijų įsitraukimą į LiJOT.

2.

Uţtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir nepriklausomumą.

3.

Reguliariai efektyvinti LiJOT veiklą ir optimizuoti procesus.

4.

Reguliariai perţiūrėti ir atnaujinti organizacijos vidinių struktūrų darbo reglamentavimą.

5.

Plėtoti įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti.
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