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REZOLIUCIJA 3 

DĖL JAUNIMO ĮGALINIMO IR DALYVAVIMO 4 
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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia skėtinė nevyriausybinė 6 

jaunimo organizacija Lietuvoje, šiuo metu vienijanti 70 nacionalinių jaunimo ir su jaunimu 7 

dirbančių organizacijų bei savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų, atkreipia dėmesį į menką 8 

jaunimo ir jaunimo organizacijų institucinį ir finansinį palaikymą.  9 

JAUNIMO ĮSITRAUKIMAS Į JAUNIMO POLITIKOS FORMAVIMĄ 10 

Galimybių sudarymas jaunimui aktyviai dalyvauti politiniame, pilietiniame ir 11 

visuomeniniame gyvenime išskiriama kaip viena esminių jaunimo politikos sričių, tačiau ilgą 12 

laiką buvo kuriamos tik galimomis rizikomis pagrįstos jaunimo programos ar pavienės 13 

iniciatyvos, kurių tikslas buvo užtikrinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą visuomeniniame 14 

gyvenime, skatinant sveiką jų vystymąsi (Jennings et. al 2006, cit. iš Civinskas ir kt., 2014, p. 15 

7). Atsižvelgiant į tai, jaunimas pirmiausia buvo įtraukiamas į šį procesą kaip tam tikras 16 

paslaugas, informaciją ar mokymus gaunantis asmuo ar jų grupė. Analizuojant jaunimo 17 

įtraukimą dabartiniame jaunimo politikos kontekste, „įtraukimas“ suvokiamas daug plačiau bei 18 

apima ne tik priemones, skirtas jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę 19 

veiklą, jo kompetencijų ugdymą, bet ir priemones, kurios sudarytų sąlygas jaunimui lygiomis 20 

teisėmis su kitomis visuomenės grupėmis dalyvauti sprendimų priėmime ir atstovauti savo 21 

interesus.  22 

Nacionalinės jaunimo politikos 2020 metų veiksmų plane nurodoma, jog jaunimo 23 

įsitraukimas į aktyvią laisvalaikio veiklą sudaro sąlygas formuoti jo pilietiškumo, 24 

demokratiškumo pagrindus ir vis dar aktuali jaunimo neaktyvaus įsitraukimo į visuomeninį 25 

gyvenimą problema bei nesudaromos palankios sąlygos įtraukti jaunus žmones į jaunimo 26 

organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą. Tad jaunimo įgalinimas Lietuvos 27 

savivaldybėse išskiriama kaip viena prioritetinių veiklos sričių nacionaliniu mastu bei ieškoma 28 

jaunimo poreikius atitinkančių jaunimo įtraukimo formų.  29 

SAVIVALDYBIŲ TEIKIAMA PARAMA JAUNIMO VEIKLOMS 30 



Savivaldybių institucijų kartu su jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau - 31 

JNVO) tikslas yra identifikuoti potencialius lyderius ir sistemiškai ugdyti jų kompetencijas, 32 

kuriant nuoseklias sistemas, užtikrinančias visapusišką jaunų lyderių ugdymą. Svarbu 33 

užtikrinti neformalių jaunimo grupių ir pavienių jaunuolių į(si)traukimą į sprendimų priėmimą; 34 

derinti tradicines ir inovatyvias dalyvavimo priemones, išmanųjį darbą su jaunimu, ypač 35 

orientuojantis į JNVO veikloje nedalyvaujantį jaunimą, siekiant užtikrinti visų jaunimo grupių 36 

įtrauktį. 37 

LiJOT pabrėžia, kad 2015 m. Valstybės kontrolė konstatavo, kad šalyje nepakankamai 38 

išplėtotas ir netolygus neformaliojo mokinių švietimo įstaigų tinklas (ypač mažesniuose 39 

miesteliuose ir kaimo vietovėse), trūksta veiklų įvairovės ir neužtikrinamos vienodos 40 

galimybės visiems mokiniams dalyvauti neformaliajame švietime. Jų duomenimis apie 90 41 

proc. jų susitelkusios didžiuosiuose šalies miestuose arba rajoninių savivaldybių centruose, be 42 

to, savivaldybėse neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių skaičius gerokai 43 

skiriasi (nuo 4 iki 61 proc.).  44 

Nuo šio laikotarpio situacija savivaldybėse neženkliai pasikeitusi: išskirti finansavimo 45 

prioritetai, tačiau ir jie neužtikrina teikiamų paslaugų tinklo tolygumo ar prieinamumo. Taip 46 

pat labai svarbu tai, kad Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis (2018) neformaliojo 47 

švietimo veiklose aktyviausiai dalyvauja vaikai iki 14 m., o kuo vyresnis jaunimas, tuo jų 48 

įsitraukimas mažesnis. Toks jaunimo neaktyvumas gali būti sąlygojamas keleto skirtingų 49 

aspektų: paslaugų neatitikimo jų interesams (Lietuvoje dominuoja tradiciniai sporto, muzikos, 50 

choreografijos ir šokio būreliai); jų motyvacijos įsitraukti į veiklas trūkumas (mažesnis tėvų, 51 

mokytojų, draugų ir kt. postūmis jose dalyvauti) bei jau minėtas paslaugų prieinamumo 52 

netolygumas.  53 

Remiantis išvardintu kontekstu ir poreikiu įgalinti jaunimą ne tik atstovauti savo 54 

interesams, bet ir ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą skatinti aktyvų įsitraukimą į JNVO, LiJOT 55 

atkreipia dėmesį, kad Savivaldybėse privalu sukurti kuo palankesnes sąlygas JNVO, 56 

užtikrinant nemokamų teisinių konsultacijų  ir buhalterinių apskaitų paslaugų, konsultacijų 57 

projektų rašymo, ataskaitų rengimo ir kitais vykdomos veiklos klausimais prieinamumą visoms 58 

vietinėms jaunimo organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms, vadovaujantis sėkmingais 59 

Panevėžio, Alytaus, Vilniaus miestų pavyzdžiais. 60 



Jaunimo įgalinimui svarbi ne tik ekspertinė parama, tačiau ir finansinė, kuri padėtų 61 

užtikrinti tęstinę, kokybišką veiklą, ugdančią jaunų asmenų iniciatyvumą bei pilietinį 62 

sąmoningumą. 2020 m. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ministerijos 63 

paskelbtose rekomendacijose savivaldybėms „Draugiška jaunimui savivaldybė“ (toliau – DJS) 64 

viena iš prioritetinių sričių išskirta „Įvairių jaunimo iniciatyvų finansavimas“, kuriose 65 

rekomenduojama vykdyti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo 66 

grupių, ypač NVO, finansavimo programas; taikyti dalyvaujamojo biudžeto principus (kai 67 

jauni žmonės patys gali balsuoti už projektus) ir skatinti Programas ir projektus, skirtus 68 

jaunimo lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės įgūdžiams stiprinti (ypač per švietimo sistemą) 69 

Vadovautis sėkmingais Panevėžio1, Alytaus miestų pavyzdžiais, skatiname savivaldybes 70 

sukurti per metus kylančių jaunimo iniciatyvų konkursą, kuriuo būtų skatinamos mažai resursų 71 

reikalaujančios jaunimo ar jaunimo neformalių grupių iniciatyvos. Svarbu, kad konkursas 72 

turėtų supaprastintą administravimo tvarką.  73 

 74 

JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ IR NEFORMALIŲ 75 

GRUPIŲ ĮSITRAUKIMAS 76 

 77 

MOKINIŲ SAVIVALDŲ VEIKLA 78 

Mokinių savivalda yra laikoma žemiausia jaunimo politikos grandimi, kuri tampa 79 

pagrindiniu įrankiu pradėti ugdyti ir mokyti jauną asmenį atstovavimo, demokratinių procesų 80 

ir jų svarbos kiekvieno piliečio kasdienybėje. DJS pabrėžia moksleivių savivaldų poreikį visose 81 

ugdymo įstaigose. Siekiant užtikrinant mokinių savivaldų veiklos kokybę ir patrauklumą 82 

moksleiviams, skatiname vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės pavyzdžiu2, Lietuvos 83 

savivaldybes inicijuoti mokyklų dalyvaujamojo biudžeto konkursą, kurio tikslas – stiprinti 84 

mokinių interesų atstovavimą mokykloje ir skatinti mokinių aktualių problemų sprendimą 85 

balsuojant, suteikiant galimybę moksleiviams mokytis demokratiškai priimti sprendimus ir  86 

įgyvendinti savo iniciatyvas.  87 

 88 

Programos ir projektai, skirti jaunimo lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės įgūdžiams 89 

stiprinti (ypač per švietimo sistemą) suteikia galimybę įsitraukti į jaunimo veiklas tokiu būdu 90 

sukuriant pridėtinę vertę regionuose gyvenančiam jaunimui ir pačioms savivaldybėms 91 

 
1 https://www.panevezys.lt/lt/jaunimas/konkursai-projektai-atrankos/metu-eigoje-kylanciu-t6jk.html 
2 https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/07/t1-188pr6p.pdf  



palengvinant jaunimo užimtumo skatinimą. Jaunimas, gavęs pasitikėjimą ir pagalbą iš 92 

savivaldybių gali realizuoti savo idėjas ir burtis į jaunimo bendruomenes, organizuoti 93 

renginius, savanoriauti ir užtikrinti, kad jauni žmonės regionuose būtų įveiklinti bei skatinami 94 

būti bendruomeniškais taip auginant naują lyderių kartą. 95 

 96 

JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ NVO VEIKLA 97 

 98 

Jaunimo pilietiškumo ir visuomeninį aktyvumą stipriai lemia veikla nevyriausybiniame 99 

sektoriuje. JNVO yra vienas kertinių būdų, kur jaunas asmuo gali save realizuoti, kelti 100 

kompetencijas ir kurti pridėtinę vertę visuomenei. Svarbu pabrėžti, kad absoliuti dauguma 101 

jaunų asmenų jaunimo organizacijose dirba neatlygintinai, tačiau remiantis LiJOT užsakytu 102 

tyrimu3, pastebima, jog daugumoje Lietuvos švietimo įstaigų naudingos socialinės valandos 103 

nėra įskaitomos, kurios buvo atliktos nevyriausybinėse organizacijose. Siekiant keisti švietimo 104 

įstaigų darbuotojų neigiamą požiūrį į savanorystę nevyriausybinėse organizacijose ir skatinant 105 

daugiau jaunų žmonių įsitraukti į šių organizacijų veiklas, siūlome teisės aktuose 106 

reglamentuoti, jog visuomenei naudingos valandos turėtų būti įskaitomos ir tos, kurios buvo 107 

atliktos nevyriausybinėse organizacijose. 108 

 109 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, LiJOT teikia šiuos pasiūlymus: 110 

 111 

● Skatinti jaunų žmonių įtraukimą į sprendimų savivaldybėje priėmimą; 112 

● Skatinti JNVO ir neformalių grupių atstovų ir jaunų žmonių dalyvavimą (narystės 113 

pagrindu) savivaldybės tarybos nuolatinėse komisijose, įvairiose darbo grupėse;  114 

● Suteikti galimybes jaunimui įsitraukti į veiklos grupių veiklą būnant valdybų sudėtyse; 115 

● Suteikti galimybes jaunimui dalyvauti regionų tarybose (narystės pagrindu); 116 

● Užtikrinti, kad savivaldybės skirtų pakankamą finansavimą JNVO ir neformalių grupių 117 

veikloms; 118 

● Užtikrinti veiklų moksleiviams ir jaunimui įvairovę; 119 

● Užtikrinti vienodos galimybės visiems mokiniams dalyvauti neformaliajame švietime; 120 

 
3 tyrimo išnaša 



● Vertinant JNVO ir neformalių grupių pateiktas paraiškas taikyti dalyvaujamojo 121 

biudžeto principus; 122 

● Suteikti ekspertinę ir finansinę paramą JNVO ir neformalioms grupėms; 123 

● Skatinti programas ir projektus, skirtus jaunimo lyderiams ugdyti, jaunimo lyderystės 124 

įgūdžiams stiprinti; 125 

● Sukurti per metus kylančių jaunimo iniciatyvų konkursą, kuriuo būtų skatinamos mažai 126 

resursų reikalaujančios jaunimo ar jaunimo neformalių grupių iniciatyvos, tokiu būdu 127 

palengvinant projekto administravimo procesą; 128 

● Inicijuoti mokyklų dalyvaujamojo biudžeto konkursą; 129 

● Užtikrinti tinkamą jaunimo informavimą apie vykstančias veiklas, projektus ar 130 

programas; 131 

● Savivaldybių teisės aktuose reglamentuoti, jog moksleivių renkamos socialinės-132 

pilietinės valandos būtų įskaitomos, jeigu buvo atliktos nevyriausybinėse 133 

organizacijose; 134 

● Užtikrinti tinkamą infrastruktūrą JNVO ir neformalioms grupėms, suteikiant visas 135 

reikiamas priemones veikti; 136 

● Plėsti jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų/centrų tinklą visose savivaldybėse; 137 

● Imtis iniciatyvos ir reguliariai atlikti jaunimo situacijos ir jaunimo poreikių tyrimus 138 

 139 

 140 

 141 

LiJOT Prezidentas                 Lukas Kornelijus Vaičiakas 142 


