J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros reikalų komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai
Lietuvos Respublikos Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai

REZOLIUCIJA
DöL JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SAMPRATOS IR ĮGYVENDINIMO
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), didžiausia nevyriausybin÷ jaunimo
organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo
organizacijų sąjungas, pabr÷žia itin svarbų nevyriausybinių jaunimo organizacijų bei su jaunimu
dirbančių organizacijų vaidmenį, ugdant sąmoningą, aktyviai visuomen÷s gyvenime dalyvaujančią
asmenybę.
Lanksti ir atvira švietimo struktūra turi sujungti ir suderinti formalias, neformalias ir
informalias formas į vientisą, visaapimančią ugdymo erdvę, tačiau šiuo metu Lietuvoje n÷ra
užtikrinamos lygios galimyb÷s ugdymo paslaugų teik÷jams, siūlantiems formalaus, neformalaus ir
informalaus ugdymo paslaugas, dalyvauti ugdymo procese. Formalaus ugdymo įstaigos vis dar turi
monopolį ugdymo rinkoje. Šis monopolis yra nulemtas fakto, kad tik joms yra suteiktos išskirtin÷s
galimyb÷s teikti įgytas kompetencijas patvirtinančius dokumentus. Tačiau dalies socialinių ir
asmeninių įgūdžių formalioji sistema iš esm÷s negali jaunam žmogui suteikti ir d÷l sistemoje
taikomų ugdymo principų ir metodų.
Įvertindama susikl÷sčiusią situaciją Lietuvos jaunimo organizacijų taryba:
pripažindama jaunyst÷s kaip esminio žmogaus gyvenimo etapo svarbą, d÷l ko jaunimas
valstyb÷s politikoje išskiriamas kaip atskira visuomen÷s grup÷, mano esant būtina išskirti jaunimą
(14-29 m. asmenis) kaip atskirą neformaliojo ugdymo tikslinę grupę, nes jo ugdymas – d÷l
ypatingų tikslų ir poreikių skiriasi nuo vaikų ar suaugusiųjų ugdymo;
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konstatuodama būtinybę jaunimo neformalųjį ugdymą (JNU) teikiančioms jaunimo
nevyriausybin÷ms bei su jaunimu dirbančioms organizacijoms vadovautis bendraisiais jaunimo
neformaliojo ugdymo principais, mano esant būtina sudaryti sąlygas, jaunimo nevyriausybin÷ms
bei su jaunimu dirbančioms organizacijoms užtikrinti reikiamą jaunimo neformaliojo ugdymo
kokybę, kuri reikštų tam tikrą besiugdančiųjų ir visuomen÷s poreikių atitikimą ir maksimalų tikslų
pasiekimą, bei vidinį ir išorinį kokyb÷s vertinimą;
įvertinusi, kad jaunimo neformalusis ugdymas, kaip ir jaunimo neformaliojo ugdymo
teik÷jai, patvirtina savo „neformalią” prigimtį, tod÷l netur÷dami daug ryšių su formalųjį ugdymą
teikiančiomis įstaigomis bei asmenimis, n÷ra visapusiškai pripažįstami ir vertinami, bei
akcentuodami, kad yra svarbu sukurti jaunimo neformaliojo ugdymo teik÷jų akreditacijos sistemą,
kuri būtų tvirtas pagrindas jaunimo neformaliojo ugdymo bei jo teik÷jų pripažinimui ir turimų
kompetencijų patvirtinimui, ragina, tinkamai įtvirtinti jaunimo neformalųjį ugdymą, užtikrinsiantį
vieningą valstyb÷s institucijų nevyriausybinių iniciatyvų bei visos visuomen÷s požiūrį į jaunų
žmonių ugdymą.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas

Šarūnas Frolenko
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