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Druskininkai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) džiaugiasi 15-osios LR Vyriausyb÷s siekiais
sukurti Jaunimo politikos strategiją, tai įtvirtinant LR Vyriausyb÷s programoje ir LR Vyriausyb÷s
programos įgyvendinimo priemonių plane. LiJOT ne kartą akcentavo tokios strategijos būtinumą bei
pabr÷ž÷ svarbą nuosekliai, kryptingai ir užtikrintai kurti jaunimo politiką ir sudaryti geresnes sąlygas
jaunimo organizacijoms ir jaunimui Lietuvoje.

Suprasdami ypatingą būsimos strategijos reikšmę tiek jauniems žmon÷ms, tiek visai
visuomenei, siekiame atkreipti atsakingų pareigūnų d÷mesį į, jaunimo organizacijų nuomone,
svarbiausius aspektus:
•

Strategijos laikotarpis

Būsimas vienas iš svarbiausių Jaunimo politikos dokumentų turi būti kuriamas ne trumpesniam nei
10 metų laikotarpiui ir tur÷tų numatyti 3–5 metų perspektyvos uždavinius bei priemones.
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•

Strategijos apimtis

Strategija privalo apimti šias su jaunimu susijusias sritis:
1) pilietiškumo ugdymą;
2) karo prievol÷s atlikimą;
3) švietimą, mokymą, mokslą ir studijas, ugdymą;
4) neformalųjį ugdymą;
5) darbą ir užimtumą;
6) apsirūpinimą būstu;
7) laisvalaikį, poilsį, kūrybą ir kultūrą;
8) socialinę ir sveikatos apsaugą;
9) sveikatingumą, kūno kultūrą ir sportą;

•

Strategija grįsta žiniomis
Strategijos rengimas turi būti grįstas žiniomis, statistiniais duomenimis ir tyrimais apie jaunimą

ir jaunimo organizacijas. Rengiant strategiją būtina identifikuoti

esamą

situaciją, esmines ir

ilgalaik÷s perspektyvos problemas. Į rengimo procesą būtina įtraukti ir mokslininkus, tiriančius
jaunimą (jaunimo tyr÷jus), bei kitus ekspertus, galinčius suteikti svarbios informacijos.
•

Strategijos tikslai
Strategijos tikslai – apibr÷žti jaunimo politikos esmę ir sukurti palankią aplinką jaunimo

politikos įgyvendinimui, svarbiausioms jaunimo politiką įgyvendinančioms institucijoms ir
kiekvienai jaunimo politikos sričiai atskirai.
•

Poveikio vertinimas
Būsimoje strategijoje turi būti numatytas aiškus strategijos įgyvendinimo vertinimas. Būtina

numatyti priemones, leisiančias efektyviai ir tiksliai įvertinti kuriamą pažangą ir prireikus atlikti
strategijos pataisas. Strategijos pasiekti rezultatai turi būti išmatuojami.
•

Svarbiausi jaunimo politikos veik÷jai
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Strategijoje turi būti išskirta Jaunimo reikalų taryba, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM,
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, regionin÷s jaunimo organizacijų tarybos, regionin÷s jaunimo
reikalų tarybos, jaunimo reikalų koordinatoriai ir jaunimo organizacijos kaip neatsiejamos jaunimo
politikos dalys. Būtina konkrečiai įvardyti, kaip visos šios struktūros veikia tarpusavyje, kokios
užduotys ir tikslai turi būti numatyti kiekvienai iš šių institucijų.
•

Strategijos rengimas
Strategijos rengimo darbo grup÷s narių sud÷tis turi užtikrinti viso jaunimo sektoriaus veik÷jų

įtraukimą ir tarpžinybiškumą. Į šią grupę turi būti įtraukti valstybinių institucijų, dirbančių su
jaunimu, LiJOT, jaunimo organizacijų bei jaunimo reikalų koordinatorių atstovai. LiJOT
dalyvaudama strategijos rengimo darbo grup÷je turi remtis narių pozicijomis ir d÷l strategijos turinio
rengti nuoseklias konsultacijas su narių atstovais. Rengiant strategiją, būtina remtis tarptautinių
organizacijų, kurių nar÷ yra Lietuvos Respublika, gerąja praktika ir rekomendacijomis bei
tarptautiniais teis÷s aktais, reglamentuojančiais jaunimo politiką.

Siūlome šį Lietuvos jaunimui itin reikšmingą dokumentą tvirtinti LR Seime, Strategija turi būti
suderinta su kitomis valstyb÷s jau priimtomis ar svarstomomis strategijomis ir dokumentais.

Viliam÷s, kad atsakingi pareigūnai išgirs jaunimo atstovų siūlymus ir juos apsvarstys. LiJOT ir
jaunimo organizacijos yra pasirengusios būti valstyb÷s partner÷mis, kuriant ilgalaikę jaunimo
politikos strategiją bei prisiimti atsakomybę už sistemingą ir kokybišką jos įgyvendinimą.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas
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