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SIŪLYMAS 

DĖL JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, 

INICIATYVŲ, VEIKLŲ PROGRAMŲ NUOSTATŲ ATNAUJINIMO 

Priimta Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLIII -ojoje eilinėje 

Asamblėjoje 

    2022 – 04 – 21    Nr. PAS (1.1) – 128 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau - PAS) – būdama 

didžiausia skėtinė jaunimo organizacija Panevėžyje, kurios narėmis šiuo metu yra trylika jaunimo ar su 

jaunimu dirbančių organizacijų, reiškia susirūpinimą dėl Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų (toliau JNVO) finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų ir 

projektinio finansavimo tvarkos. 

COVID-19 pandemijos metu, jaunimas tapo viena pažeidžiamiausių socialinių grupių visoje 

Lietuvoje.1 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių vykdomos ir 

organizuojamos veiklos daro teigiamą įtaką jaunų žmonių emocinei sveikatai. Dėl šios priežasties norime 

atkreipti dėmesį į finansavimo svarbą jaunimo programoms.  

 
1 1 Erasmus+, „Jaunimas pandemijos kontekste – ar tikrai mažos rizikos grupė?“, 2020. Internetinė prieiga: https://erasmus-

plius.lt/naujienos/jaunimas/jaunimas-pandemijos-kontekste-ar-tikrai-mazos-rizikos-grupe/ ) 
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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau LiJOT) įgyvendindama projektą „Lietuvos 

jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“ atliko 

tyrimą „Jaunimo organizacijų veikla ir jų atstovavimas savivaldybių lygmeniu Lietuvoje“, kurio metu 

buvo išskirtos šios problemos: 

● jaunimo, dalyvaujančio jaunimo ar kitų organizacijų veikloje, skaičiaus mažėjimas; 

● jaunimo polinkis įsitraukti į trumpalaikes, o ne ilgalaikes veiklas2  

Jaunimo reikalų agentūros (toliau JRA) 2020 m. atliktas užsakomasis tyrimas atskleidė statistiką, 

liudijančią apie projekto tikslinės grupės pasyvų įsitraukimą į jaunimo organizacijas ar neformalias 

grupes. Net 67 proc. 14 – 19 m. amžiaus jaunimo jaučiasi laisvi pilietiškai / visuomeniškai veikti. 

Vadinasi, didžioji dalis jaunų asmenų Lietuvoje mato galimybes įsitraukti į neformalų švietimą, tačiau 

priklausymo nevyriausybinėms organizacijoms ar asociacijoms rodiklis Lietuvoje vis krenta. 2010 – 

2011 m. duomenimis Lietuvoje tokiems juridiniams vienetams priklausė net 9.2 proc. jaunų asmenų, tuo 

tarpu 2020 m. priklausė vos 0.9 proc. Matomas ir tendencingai didėjantis jaunų asmenų, dalyvaujančių 

asociacijų veikloje, pasyvumas: nors 2010 – 2011 m. 71,4 proc. jaunimo teigė, kad organizuoja 

asociacijos renginius, vykdo veiklas, 2020 m. rodiklis siekia vos 64,3 proc. Lyderystės stoką iliustruoja 

ir asociacijose vadovaujančias pareigas užimančių jaunuolių skaičius, kuris nuo 32.9 proc. 2010-2011 m. 

krito iki 14.3 proc. 2020 m., o jaunuolių kiekis atsakingų už kokią nors sritį asociacijos veiklose per 

lyginamą dešimtmetį krito nuo 57,1 proc. iki 50 proc.3 Taigi, atsižvelgiant į pateiktą statistiką, darome 

išvadą, kad jauni asmenys šiandien pasyviai įsitraukia į asociacijų veiklą, tokiu būdu neišnaudoja 

ugdymosi galimybių. Dėl šios priežasties norime paskatinti didinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

 
2 Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos tyrimas, „Jaunimo organizacijų veikla ir jų atstovavimas savivaldybių lygmeniu 

Lietuvoje“, 12. Prieiga per internetą: https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/12/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-IR-JRT-2020.pdf 
3 Jaunimo reikalų agentūra, „Jaunimo problematikos tyrimas“, prieiga per internetą: https://jrd.lt/naujienos/jrd-veiklos-

naujienos/kvieciamei2020mjaunimoproblematikostyrimorezultatupristatyma/TYRIMO%20ATASKAITA_vie%C5%A1ina

ma.pdf 
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organizacijų projektų, iniciatyvų didžiausias galimas skirti sumas vienam projektui ar iniciatyvai.  

Didesnis projektų, iniciatyvų finansavimas organizacijoms leistų pritraukti daugiau dalyvių į projektus, 

organizuoti kokybiškesnes veiklas, kurios galėtų užtikrinti naujų narių pritraukimą į organizacijas.  

Atlikto JNVO kuriamos socialinės vertės tyrimo ataskaitoje identifikuotos šios 

kompetencijų, susijusių su vykdomomis veiklomis, tobulintinos sritys: 

• „Strateginio mąstymo“ kompetencija būtina rengiant analize grįstą strategiją ilgesniam nei 1 metų 

laikotarpiui bei siekiant suprasti išorės suinteresuotų asmenų poreikius, kas leistų užtikrinti veiklos 

tęstinumą;  

• komunikacinių gebėjimų, pristatant organizacijos veiklą išorėje, stoka daro jaunimo organizaciją 

uždarą, mažiau žinomą. Taip pat šiame tyrime dalyvavę respondentai nurodo, jog jiems trūksta gebėjimų 

dirbti su „kitokiais“ vaikais ir tai riboja organizacijų galimybes išplėsti veiklą; 

• bendrųjų kompetencijų įgijimas ar jų sustiprinimas nėra planuojamas, dažniausiai įgyjamos dalyvaujant 

organizacijos veikloje, o pasitaikančios dalykinių kompetencijų spragos trukdo vystyti organizaciją ir 

dalyvauti projektinėje veikloje.4 

Projektų finansavimas yra vienas iš pagrindinių JNVO finansavimo šaltinių, kuris padeda 

užtikrinti organizacijų veiklą bei tęstinumą. Dalyvavimas JNVO veikloje ugdo ne tik specifines 

kompetencijas, kurios yra pritaikomos organizacijų veikloje, bet ir yra ugdomos ir socialinės 

kompetencijos kaip gebėjimas spręsti problemas, laiko valdymas, socialinė komunikacija, ryžtingumas, 

atsakomybė, organizuotumas. Be to, yra ugdomos ir dalykinės kompetencijos: darbo paskirstymas, 

 
4 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, „Jaunimo organizacijų veikla ir jų atstovavimas savivaldybių lygmeniu Lietuvoje“, 

16. Prieiga per internetą: https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/12/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-IR-JRT-2020.pdf 
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projektų ir finansų valdymas. Taip pat dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje skatina jų narių 

pilietinį sąmoningumą. 5 

Siūlymai: 

● Užtikrinti, kad jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo iš savivaldybės 

biudžeto lėšų konkurse dalyvautų tik tos organizacijos, kurios yra jaunimo ar su jaunimu 

dirbančios organizacijos. Organizacijų įstatuose privalo būti nurodyta, kad organizacija yra 

jaunimo organizacija arba su jaunimu dirbanti organizacija. 

● Kiekvienais metais numatyti projektų, iniciatyvų veiklos programų prioritetus, kuriuos tvirtina 

savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (toliau SJRT) posėdžio metu. Prioritetus SJRT turėtų 

numatyti atsižvelgdama į tų metų aktualijas. Organizacijos, kurios pasirenka savo projektu 

įgyvendinti prioritetą, turėtų gauti papildomų balų. Tai padėtų užtikrinti, kad organizacijos 

vykdytų projektus, kurie yra aktualūs ir naudingi visuomenei. 

● Projektų, iniciatyvų ir veiklos programų paraiškas teikti elektroniniu būdu, atsisakant spausdintų 

paraiškų, siekiant mažinti popieriaus naudojimą. 

● Didinti jaunimo arba su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių vienam 

projektui skiriamą didžiausią sumą nuo 1500 iki 2000 eur, atsižvelgiant į padidėjusias rinkos 

kainas. 

● Didinti didžiausią sumą, kuri gali būti skiriama jaunimo iniciatyvoms nuo 300 iki 450, 

atsižvelgiant į tai, kad neformalios jaunimo grupės darosi populiaresnės jaunimo tarpe. 

● Nustatyti minimalią 600 eurų sumą, kuri gali būti skiriama finansuojamam projektui. 

 
5 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, „Jaunimo organizacijų veikla ir jų atstovavimas savivaldybių lygmeniu Lietuvoje“, 

5. Prieiga per internetą: https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/12/LiJOT-tyrimas-JO-SJOT-IR-JRT-2020.pdf 
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● Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektuose vietoje didžiausios galimos skirti 

sumos maitinimui procentais, numatyti vieno asmens dienos maitinimo įkainį. 

● Užtikrinti, kad būtų finansuojami geriausi jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektai, 

iniciatyvos, veiklų programos, gavusios daugiausiai vertinimo komisijos balų, o ne visi projektai, 

veiklų programos, kurios tenkina formaliuosius kriterijus.  

● Užtikrinti, kad Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei neformalių grupių teikiamas 

paraiškas vertintų nešališka ekspertų komisija, kuri turi būti sudaroma iki finansavimo konkurso 

pradžios. 

● Užtikrinti, kad paraiškų teikimo konkursai įvyktų prieš kalendorinių metų pradžią.  

 

Siūlymai veiklos programoms: 

● Į programos veiklas tiesiogiai įtraukti ne mažiau, kaip 50 individualių jaunų žmonių, 

neatsižvelgiant, kiek kartų žmogus apsilankė programos veiklose.  

● Konkursui teikiamų programų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 1/2 vykdytojų turi 

būti jauni žmonės. 

● Didinti maitinimo paslaugų įkainį vienam asmeniui per dieną nuo 8 iki 12 eurų, remiantis 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

įsakymu „Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais 

konkurso nuostatų patvirtinimo“ nuostatų 25.2.2.7.2.1. punktu (maitinimo paslaugos Lietuvos 

Respublikos teritorijoje (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos), skiriant ne daugiau 

kaip 12 Eur 1 asmeniui per parą);6 

 
6 JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL JAUNIMO DALYVAVIMO IR ATSTOVAVIMO STIPRINIMO PROJEKTŲ 
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● Didinti apgyvendinimo paslaugų įkainį vienam asmeniui per parą nuo 20 iki 25 eurų remiantis 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 

įsakymu „Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais 

konkurso nuostatų patvirtinimo“ nuostatų 25.2.2.7.2.2. punktu apgyvendinimo paslaugos 

(apgyvendinimo paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje, skiriant ne daugiau kaip 25 Eur 1 

asmeniui per parą);7 

● Panaikinti reikalavimus, kurie riboja veiklų programas, nuo didesnio kaip 50 proc. finansavimo 

skyrimo paslaugų įsigijimui; 

● Užtikrinti dvimečių arba trimečių veiklos programų finansavimo galimybę. 

 

 

Prezidentė          Gabrielė Kučytė 

 

 
FINANSAVIMO 2022 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO. Prieiga per internetą: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/608618602ce011ecad73e69048767e8c 
7Ten pat. 

mailto:info@pas.lt
http://www.pas.lt/

		2022-05-23T14:08:18+0300




