LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministrui Donatui Jankauskui
Jaunimo reikalų departamento
prie LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui Jurui Poželai

DöL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINöS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VEIKLOS EFEKTYVUMO
LiJOT Asambl÷ja Nr. 27, 2010 m. balandžio m÷n. 17–18 d.
Druskininkai
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) yra
pagrindin÷ jaunimo politiką įgyvendinanti valstyb÷s institucija. Lietuvos Respublikos įstatymai
numato JRD pareigą rengti ir įgyvendinti valstybin÷s jaunimo politikos programas bei priemones,
analizuoti jaunimo ir jaunimo organizacijų būklę Lietuvoje, koordinuoti valstyb÷s ir savivaldybių
institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdyti kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir
jaunimo organizacijomis. Nuo JRD veiklos kokyb÷s priklauso tai, kaip s÷kmingai bus sprendžiami
su jaunimu bei jaunimo organizacijomis susiję ir jiems aktualūs klausimai.
Lietuvos jaunimo organizacijų atstovai šiuo metu yra susirūpinę d÷l šių JRD veiklos aspektų:
•

Nepakankamu

įsitraukimu

sprendžiant

jaunimui

aktualius

klausimus

bei

silpnu

tarpžinybiniu bendradarbiavimu keliant aktualias jaunimui problemas ir ieškant jų
sprendimo būdų;
•

Aiškių veiklos prioritetų, grįstų jaunimo ir jaunimo organizacijų poreikiais, stoka;

•
•

Nepakankamu d÷mesiu besikreipiančių organizacijų klausimams, problemoms ir siūlymams;
Institucin÷s paramos paraiškos n÷ra vertinamos pariteto principu sudarytų komisijų, o
įvertinimas patikimas JRD darbuotojams, d÷l šios priežasties n÷ra užtikrinamas
nešališkumas ir vertinimo objektyvumas;

•

Itin v÷lyvas institucin÷s paramos konkurso rezultatų skelbimas ir sutarčių pasirašymo
proceso vilkinimas apsunkina jaunimo organizacijų veiklų įgyvendinimą.

Lietuvos jaunimo organizacijoms šios išvardytos problemos kelia nepasitenkinimą JRD veikla ir
mažina pasitik÷jimą šia valstyb÷s institucija.
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Raginame Jaunimo reikalų departamento vadovybę įvertinti jaunimo organizacijų iškeltas
problemas ir kviečiame kartu ieškoti geriausių sprendimo būdų.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asambl÷jos vardu
Prezidentas
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