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DĖL PASIŪLYMO TĘSTI JAUNIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ STIPRINIMO 

PASLAUGAS PANEVĖŽIO MIESTE 

 

Panevėžys 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas" (toliau - PAS) yra Panevėžio 

jaunimo nevyriausybines organizacijas vienijanti, jų interesams atstovaujanti, jas struktūriškai ir 

individualiai stiprinanti Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, kuri veikia 

Panevėžio mieste. Pagrindinis PAS strategijos tikslas yra PAS ir jos narių organizacijų stiprinimas. 

 

Bėgant laikui pastebime didelę problemą – organizacijos lyderių išvykimą studijuoti į kitus 

miestus, dėl šios priežasties daugumoje organizacijų yra didelė narių kaita, todėl pačios 

organizacijos savo viduje nesugeba tinkamai ugdyti kompetencijų. PAS kaip jaunimo ekspertinė 

organizacija yra pasiryžusi tinkamai konsultuoti savo nares. 

 

2019 metais PAS Panevėžio miesto savivaldybės administracijai siūlė dvi visuotinas jaunimo 

organizacijų neformalaus švietimo (mokymų) sesijas (pavasario ir rudens). Sesijų metu Panevėžio 

jaunimo organizacijų atstovai kėlė savo kompetencijas įvairiose jaunimo politikos srityse. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. teikiamos PAS paslaugos buvo įgyvendintos sėkmingai, 2020 m. 

numatoma teikti lygiavertes rudens mokymų sesijos organizavimo paslaugas, orientuotas į 

jaunimo organizacijų teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. Atsižvelgiant į buvusią situaciją visoje 

Lietuvoje ir pasaulyje nebegalime užtikrinti Pavasario mokymų sesijos organizavimo, todėl 

siekiame, kuo didesnio jaunimo susidomėjimo rudens mokymų sesija. 
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Šių metų mokymų temos bus orientuotos į PAS narių siūlymus, kurie buvo pateikti kiekvieną 

ketvirtį vykdomoje PAS narių vidinėje apklausoje. (Komandos formavimas, projektų rašymas, 

lyderystė, komunikacija, motyvacijos kėlimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, planavimas).  

 Rudens mokymų sesijos laikas - 8 valandos su lektoriais, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

– LiJOT atstovais, nacionalinių organizacijų ekspertais, (pranešimai, empiriniai mokymai ir kt.) 

Sieksime, kad Rudens mokymų sesijoje dalyvautų ne mažiau nei 40 dalyvių. Rudens mokymų 

sesijos kaina 400 eurų. 

Siekiame garantuoti sistemingą Panevėžio miesto jaunimo organizacijų darbą, todėl stengiamės 

jas visapusiškai remti ir palaikyti, taip sulaukdami gerų norimų rezultatų. 

 

 

 

Prezidentė                                                                                                      Gabrielė Kučytė 

 


