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REZOLIUCIJA 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS IR INSTITUCINIO 

FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖSE 2016–2020 m. 

LiJOT Asamblėja Nr. 39, 2015 m. spalio 24–25 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), didžiausia skėtinė jaunimo organizacijų 

sąjunga Lietuvoje, vienijanti 68 nacionalines jaunimo organizacijas ir regioninių jaunimo 

organizacijų sąjungas, siekia atkreipti visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į tendencingai 

mažėjantį ir nestabilų jaunimo nevyriausybinių organizacijų finansavimą savivaldybėse.  

Lietuvoje 2015 metų pradžioje gyveno 602,9 tūkst. 14–29 metų amžiaus žmonių
1
. 

Finansavimas jaunimo organizacijoms buvo ženkliai sumažintas nuo 2008 m. (2008 m. skirta apie 

724 tūkst. eurų). 2009–2014 m. suma, skiriama tiesiogiai jaunimo ar su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektams ir programoms, iš bendros valstybės biudžeto eilutės, tesudarė 203 tūkst. 

eurų per metus. Pagal tokį skiriamą finansavimą vienam finansuojamos jaunimo organizacijos 

nariui – jaunam žmogui – per metus teko vidutiniškai apie 4–6 eurų suma jo veiklos ir ugdymo 

išlaidoms padengti. 

Pabrėžiame, kad LiJOT užsakymu atlikto tyrimo apie jaunimo nevyriausybinių 

organizacijų (JNVO) kuriamą socialinę vertę ataskaitoje teigiama, jog dalyvavimas jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų veikloje skatina jų narių pilietinį sąmoningumą, ugdo atsakomybės už 

valstybę ir visuomenės gerovę jausmą. Dauguma informantų pabrėžė JNVO kaip jaunimo pilietinės 

                                                           
1 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, „2005-2014 m. jaunimo politikos ir jaunimo apžvalga.“ Vilnius, 2015. 

<http://lijot.lt/images/2005-2014_jaunimo_ir_jaunimo_politikos_ap%C5%BEvalga.pdf>. 

http://lijot.lt/images/2005-2014_jaunimo_ir_jaunimo_politikos_ap%C5%BEvalga.pdf
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socializacijos pagrindą
2
.  Todėl jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo 

mažinimas daro tiesioginę įtaką šių organizacijų veiklos kokybei bei kelia grėsmę nevyriausybinio 

sektoriaus vystymuisi regionuose. Siekiant išlaikyti ir didinti jaunų žmonių dalyvavimą pilietiniuose 

procesuose bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų kuriamą naudą, būtina išlaikyti stabilų 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimą savivaldybėse.  

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliekami 

jaunimo situacijos tyrimai rodo, jog jaunimo dalyvavimas nevyriausybinių jaunimo organizacijų 

veikloje proporcingai didėja, o regioninių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vykdomos 

veiklos ir projektai įtraukia vis daugiau jaunų žmonių į demokratinius bei pilietinius visuomenės 

procesus.  

Šia rezoliucija raginame:  

1. Planuojant biudžetą savivaldybėse, įtraukti savivaldybių jaunimo reikalų tarybas, 

išsiaiškinti ir atsižvelgti į jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų poreikius bei remtis 

savivaldybės patvirtintais strateginiais dokumentais. 

2. Savivaldybėse didinti kiekybinį ir kokybinį programų, skirtų regioninėms jaunimo 

organizacijų taryboms, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei neformalioms 

grupėms ir iniciatyvoms finansuoti, augimą.  

3. Siekti, kad savivaldybių metiniuose biudžetuose jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų veiklai būtų skiriama ne mažiau nei 0.1 proc. lėšų nuo viso savivaldybės biudžeto ir 

periodiškai šį finansavimą didinti. 

4. Užtikrinti, kad savivaldybėse jaunimo organizacijų tarybos, jaunimo ir su jaunimu 

dirbančios organizacijos skaidriai gautų veiklos ir institucinį finansavimą, atitinkantį jų realius 

poreikius. 

 

 

Prezidentas                                                                                                 Mantas Zakarka 

 

 

                                                           
2
 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama socialinė vertė“ tyrimo 

ataskaita. Vilnius, 2014. <http://lijot.lt/images/Tyrimo_ataskaita.pdf>. 

http://lijot.lt/images/Tyrimo_ataskaita.pdf

