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POZICIJA 

DĖL JAUNIMO ĮGALINIMO SAMPRATOS LIETUVOJE 

 

LiJOT Asamblėja Nr. 36, 2014 m. balandžio 26-27d. 

Druskininkai 

 

 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), kuri yra didžiausia nevyriausybinė jaunimo 

organizacija Lietuvoje, vienijanti 65 didžiausias nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines 

jaunimo organizacijų sąjungas siekia, kad jaunimo įgalinimas būtų suprantamas kaip jaunimo 

savarankiškumo bei potencialo prisidėti prie visuomenės vystymosi stiprinimas
1
.  

Jaunimo įgalinimas yra bendras trijų valstybių – Italijos, Latvijos ir Liuksemburgo – 

pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai, prasidedančio 2014 liepos 1 d., prioritetas jaunimo 

srityje. Prasidėjus Italijos pirmininkavimui, Europos Sąjungos Tarybai prasidės ir ketvirtasis 

struktūrinio dialogo ciklas. Struktūrinis dialogas – tai Europos Sąjungos (toliau – ES) iniciatyva 

išvystytas, jaunimo politiką formuojantis įrankis. Pagrindiniai struktūrinio dialogo dalyviai – jauni 

žmonės ir europinio lygmens politikos formuotojai. Struktūriniame dialoge diskutuojančios pusės 

bendradarbiauja siekdamos bendros jaunimo politikos vykdymo tiek nacionaliniu, tiek ES 

lygmeniu1. Italijos pirmininkavimo metu turės būti surastas bendras visų struktūrinio dialogų 

dalyvių suvokimas apie jaunimo įgalinimą, išgryninant didžiausias bendras problemas bei 

nusprendžiant, kurias iš jų spręsti siekiant visapusiško jaunimo įgalinimo Europoje. Latvijos 

pirmininkavimo metu vyks konsultacijos su jaunais žmonėmis, jaunimo politikos įgyvendintojais, 

ekspertais, siekiant išsiaiškinti tinkamiausius būdus, o Liuksemburgo pirmininkavimo metu turės 

būti sukurti konkretūs pasiūlymai, siekiant stiprinti jaunimo įgalinimą
2
.  

Svarbu užtikrinti, jog Italijos pirmininkavimo metu jaunimo įgalinimas būtų 

suvokiamas kaip jaunimo politikos įgyvendinimo tikslas, kadangi jaunimo įgalinimu siekiama 

užtikrinti visapusišką jauno žmogaus savarankiškumą, autonomiją, suteikiant jaunam žmogui 

galimybę prisidėti prie (tvaraus) visuomenės  vystymo. Svarbu, kad visos politikos sritys (švietimo, 

sveikatos, užimtumo, kultūros, socialinės apsaugos ir kt.) bendradarbiautų ir suteiktų visą reikiamą 

                                                           
1
 Europos Sąjunga. Tarybos rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos 

(2010–2018 m.). 2009, Nr. 2009/C 311/01. http://goo.gl/brSeNA.  
2
 European Commission, European Youth Forum. Review of Structured Dialogue Conference for All Main Actors in 

the Process. Brussels: 2013. http://goo.gl/zdqTtt.  
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paramą jaunam žmogui. Taip pat svarbu, kad jaunimo įgalinimas būtų suvokiamas kaip 

struktūruotas politikos įgyvendinimas, kuris yra paremtas jaunų žmonių požiūriu ir kultūrinėmis 

nuostatomis. Šio proceso metu jauni žmonės turi įgyti įgūdžius ir kompetencijas, kurios reikalingos 

jų savarankiškam gyvenimui bei galimybei ir teisei priimti sprendimus, įgyvendinti pokyčius jų ir 

kitų: tiek jaunų, tiek suaugusių žmonių, gyvenime, taip prisidedant prie visuomenės bei 

demokratijos stiprinimo.  

 Italijos-Latvijos-Liuksemburgo pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba siekia, kad:  

● Jaunimui būtų užtikrintos galimybės įgyti reikalingų įgūdžių ir kompetencijų 

savarankiškam gyvenimui, įsidarbinimui, aktyviam dalyvavimui visuomeniniame, 

pilietiniame gyvenime, sprendimų priėmime. Taip pat pripažįstant, jog jaunimo 

nevyriausybinės ir su jaunimu dirbančios organizacijos yra pajėgios suteikti tuos įgūdžius ir 

kompetencijas, svarbu užtikrinti joms tęstinę finansinę paramą, kad jos galėtų įtraukti į savo 

veiklą kuo daugiau jaunimo bei užtikrintų kokybišką neformalaus ugdymo procesą. 

● Būtų pripažinti ir įtvirtinti įgūdžiai ir kompetencijos, įgyti neformalaus ugdymo ir 

mokymosi metu jaunimo organizacijose, vykdant savanorišką veiklą. Pirmininkavimo ciklo 

metu turi būti sukurta unifikuota šių įgūdžių ir kompetencijų pripažinimo ir (į)vertinimo 

sistema Europoje. 

● Suteikiant reikalingus įgūdžius jaunimui, būtų užtikrintas kokybiškas, į jaunimo 

poreikius orientuotas, darbas su jaunimu, siekiant jog su jais dirbtų tik kvalifikuoti jaunimo 

darbuotojai
3
. Taip pat svarbu plėsti bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo tinklą 

Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, siekiant užtikrinti, jog jaunimas turėtų 

informaciją visais aktualiais jo savarankiškam gyvenimui klausimais. 

● Būtų užtikrintas jaunų žmonių įtraukimas į dalyvavimą sprendimų priėmime visais 

jiems aktualiais klausimais europiniu, nacionaliniu bei vietos lygmenimis. Svarbu užtikrinti, 

jog informacija apie politinius procesus, dokumentai būtų lengvai prieinami ir suprantami 

jaunimui. 

 

 

Prezidentas            Mantas Zakarka 

                                                           
3
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl jaunimo darbuotojų veiklos aprašo 

patvirtinimo. Valstybės žinios, 2013-05-17, Nr. 51-2593. 


