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Druskininkai
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), didžiausia skėtinė nevyriausybinių jaunimo
organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 65 didžiausias nacionalines ir regionines jaunimo
organizacijas bei organizacijų sąjungas, siekia atkreipti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo
bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėmesį į jaunimo organizacijų finansinę situaciją
Lietuvoje.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 patvirtinta
Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, kurioje yra nustatyti tikslai ir
priemonės efektyviam jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimui. Programoje jaunimo
organizacijoms skirtos pagrindinės priemonės – konkurso būdu skirti finansinę paramą jaunimo ir
su jaunimu dirbančių organizacijų programoms ir projektams, informacinės programos jaunimui
„Eurodesk“ veiklai Lietuvoje1. Finansavimas jaunimo organizacijoms buvo ženkliai sumažintas nuo
2008 m. (2008 m. skirta 2 500 tūkst. litų). 2009-2014 m. suma, skiriama tiesiogiai jaunimo ar su
jaunimu dirbančių organizacijų projektams ir programoms, iš bendros eilutės tesudaro 700 tūkst.
litų.
Jaunimo organizacijų veiklos bei įvairių iniciatyvų rėmimas ir jaunimo užimtumo didinimas
numatytas ir XVI-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (151 punktas). Pagal
dabartinį skiriamą finansavimą vienam finansuojamos jaunimo organizacijos nariui – jaunam
žmogui per metus – tenka vidutiniškai 15-20 litų suma jo veiklos ir ugdymo išlaidoms padengti.
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Organizacijos yra priverstos ieškoti papildomų finansavimo šaltinių atskiroms veikloms finansuoti
ir negali įgyvendinti tikrųjų savo funkcijų, įtvirtintų Jaunimo politikos pagrindų įstatyme.
Norime atkreipti dėmesį, kad vis plačiau plintant jaunimo nedarbo ir užimtumo problemai,
jaunimo organizacijos dažnai pamirštamos ir vertinamos, kaip negalinčios prisidėti prie problemos
sprendimo. Šios organizacijos yra sukaupusios daug vertingos patirties ir kompetencijų,
įgyvendinant užimtumo didinimo priemones, kurios yra labiau prieinamos jaunimui, efektyvesnės
kaštų prasme ir remiasi savanoriška veikla.
2013 m. baigėsi Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ įgyvendinimas ir 2014 m.
prasidėjo naujoji „Erasmus +“ programa. Tačiau naujoje programoje nebegalima finansuoti vietinių
iniciatyvų, tad liko tik galimybė įgyvendinti tarptautinius projektus. Tokiu atveju organizacijos
prarado galimybę prisitraukti papildomą finansavimą savo veiklų įgyvendinimui Lietuvoje.
Jaunimo organizacijos pabrėžia, kad supranta valstybės ekonominę situaciją, tačiau
matydamos, jog kitoms sritims, atitinkamai svarbioms įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės politinę programą, per visą šį laikotarpį finansavimas didinamas, o nevyriausybiniam
jaunimo sektoriui, užsiimančiam jaunų žmonių ugdymu ir užimtumu, yra mažinamas, tod4l jaunimo
organizacijos nesupranta tokio jaunimo organizacijų ignoravimo.
Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus argumentus siūlome, perskirstant 2014 m. valstybės
biudžetą, numatyti galimybę jaunimo organizacijų projektams bei programoms papildomai
skirti 550 tūkst. litų, siekiant pradėti tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Nacionalinės jaunimo politikos plėtros programose įtvirtintus tikslus jaunimo politikos srityje.
Atsižvelgiant į XVI Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje ir Nacionalinės
jaunimo politikos plėtros programos priemonių plane 2014-2016 m. numatytus tikslus bei
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įgyvendinamai 3.2. programai 2015 m. valstybės biudžete iš viso numatyti 1,25 mln. litų. Tai
sugrąžintų jaunimo nevyriausybinio sektoriaus finansavimą bent į 2005 m. lygį.
Taip pat raginame kasmet laipsniškai didinti valstybės biudžeto lėšas, skiriamas jaunimo
nevyriausybinėms organizacijoms ir iki 2020 m. tikslinei jaunimo organizacijų finansavimo
programai skirti finansavimą, atitinkantį Europos Sąjungos valstybių narių skiriamų lėšų tikslinėms
jaunimo organizacijų programoms vidurkį.
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