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VIZIJA

Patikimas ir stipriausias vietos valdžios ir verslo partneris, siekiantis teigiamų pokyčių jauniems

žmonėms, atstovaujant jų interesams.

MISIJA

Būdama platforma jaunimo organizacijų bendradarbiavimui ir interesų atstovavimui, PAS sudaro

galimybes jaunų žmonių aktyviai ir pilietiškai veikimo, mokymosi, gyvenimo ir darbo veiklai

Panevėžio mieste.

PAS VEIKLOS PRINCIPAI

● Skaidrumas. Atskaitinga organizacijoms narėms ir visuomenei, informacija viešinama ir

prieinama visuomenei.

● Inovatyvumas. Naujų idėjų įgyvendinimas, pritaikant naujus metodus PAS veikloje.

● Savanorystė. Skatinti savanorišką veiklą PAS ir PAS organizacijose narėse, taip ugdant

jaunų žmonių pilietiškumą

● Atvirumas. Tolerantiška, vienijanti ir priimanti ir išklausanti naujus požiūrius.

● Demokratiškumas. Atsižvelgianti į narių nuomonę bei taikanti brandžios demokratijos

principais pagrįstas sprendimų priėmimą.

STRATEGINIAI TIKSLAI

I. PAS Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir savivaldybei aktualiems tikslams

įgyvendinti.

II. Kokybiškas ir žiniomis grįstas PAS narių organizacijų interesų atstovavimas, siekiant

teigiamų pokyčių jaunimui Panevėžio miesto savivaldybėje.

III. Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas, įsitraukimo

skatinimas ir dalyvavimas savanoriškoje, pilietinėse ir demokratinėse veiklose.



IV. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ stiprinimas ir veiklose

plėtimas.

V. Socialinės atskirties mažinimas jaunimo tarpe.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ UŽDAVINIAI

1. PAS Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir savivaldybei aktualiems tikslams

įgyvendinti;

1.1.Užtikrinti, kad PAS taptų efektyviai veiksminga jaunimo platforma dialogams,

informacijos, patirties dalinimuisi;

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● PAS įdiegtas jaunimo organizacijų kokybės standartas, pritaikytas vietinių organizacijų

poreikiams, kuris yra reguliariai taikomas, siekiant organizacijų augimo ir tobulėjimo;

● 90% PAS narių, ieškodami informacijos, susijusios su jaunimo organizacijomis, kreipiasi

į PAS ir dauguma jos gauna;

● 90% PAS narių įsitikinę, kad PAS sudaro sąlygas bendradarbiauti tarpusavyje ir su

kitomis organizacijomis bei institucijomis;

● Mažiausiai dukart per metus rengiamos PAS narių internetinės apklausos;

● Per metus aplankomos bent 5 organizacijos narės;

● Kas ketvirtį organizuojami PAS Vadovų klubai;

1.2. Įgalinti organizacijas vykdyti kokybišką veiklą užtikrinant tinkamas sąlygas jų

plėtrai, nuolatiniam kompetencijų kėlimui ir konsultavimui;

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● Metodiškai konsultuojamos organizacijos dokumentacijos rengimo ir archyvavimo

klausimais;

● Kas metus atnaujinamas PAS naudų paketas;

● Užtikrinti kokybišką PAS veiklą nuolat keliant Valdybos, Biuro darbuotojų ir savanorių

kompetencijas;



2. Kokybiškas ir žiniomis grįstas PAS narių organizacijų interesų atstovavimas,

siekiant teigiamų pokyčių jaunimui Panevėžio miesto savivaldybėje.

2.1. Atstovauti jaunimo organizacijas vietos valdžios, verslo ir kitose struktūrose,

siekiant teigiamų pokyčių jaunimui ir jaunimo organizacijoms;

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● Suorganizuoti susitikimus su meru ar savivaldybės vadovybės atstovu 1 kartą per metus;

● Užtikrinti ciklinius susitikimus tarp PAS atstovų ir Panevėžio miesto savivaldybės

tarybos ir administracijos atstovų, siekiant palaikyti bendrą jaunimo politikos formavimą

ir įgyvendinimą Panevėžio miesto savivaldybėje;

● Kas metus peržiūrimi jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo

nuostatai, esant reikalui teikiamas siūlymas Panevėžio miesto savivaldybei atnaujinti

Jaunimo nevyriausybinių organizacijų (toliau - JNVO) projektų nuostatus.

2.2. Užtikrinti efektyvų Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą ir

bendradarbiavimą su jaunimo reikalų koordinatoriumi, sprendžiant jaunimui

aktualias Panevėžio miesto problemas;

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● Nuolat deleguoti jaunimo atstovus į SJRT;

● PJRT turi patvirtintą veiklos planą ir kasmet pateikia ataskaitas savivaldybės tarybai;

● PAS užtikrina visų savo deleguotų atstovų dalyvavimą PJRT veikloje ir jų aktyvumą;

● Atnaujinus PJRT sudėtį, suorganizuojami mokymai PJRT nariams arba

sudalyvaujama kitų institucijų organizuotuose mokymuose SJRT efektyviam veiklos

organizavimui užtikrinti;

● Siekiant įgalinti atstovauti, informuoti ir supažindinti SJRT deleguotus atstovus su PAS

narių poreikiais, keliamais klausimais, rengiamais dokumentais ar pozicijomis.

● Suorganizuoti ne mažiau nei 6 susitikimai per metus su jaunimo reikalų koordinatore;



2.3. Siekti, kad jaunimo politikos tikslai, prioritetai ir jų įgyvendinimo priemonės būtų

įtrauktos į svarbiausius Panevėžio miesto savivaldybės strateginius dokumentus;

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● Pateikti bent 3 dokumentus (pozicijas, rezoliucijas, siūlymus) Panevėžio miesto

savivaldybei;

● Deleguoti jaunimo atstovus į visas įmanomas Panevėžio miesto savivaldybės darbines

grupes, tarybas, komisijas, kurios veikia jaunimo politikos srityje.

3. Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas, įsitraukimo

skatinimas ir dalyvavimas savanoriškose, pilietinėse ir demokratinėse veiklose.

3.1. Ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą ir kūrybiškumą, skatinant jų įsitraukimą į

jaunimo organizacijų veiklą bei aktyvų dalyvavimą aktualių vietos, valstybės

sprendimų priėmime;

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● Per metus organizuojami bent 2 neformalaus švietimo renginiai;

● Per metus organizuojami bent 2 mokymai skirti jaunimo organizacijų narių ir jaunimo

kompetencijoms gerinti;

● Kiekvienoje Panevėžio miesto gimnazijoje bent kartą į metus pristatomos jaunimo ir su

jaunimu dirbančios organizacijos, miesto kultūros įstaigos (bibliotekos, teatrai, muziejai,

galerijos ir kt.);

● Skatinti neformalių jaunimo grupių tapimą jaunimo nevyriausybinėmis organizacijoms,

teikiant konsultacijas ir organizuojant mokymus;

● Organizuoti renginį/akciją skirtą paminėti jaunimo dienai;

● Bent kartą į metus organizuojama JNVO mugė;

● Parengtos ir patvirtintos rekomendacijos Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų

vadovams ir mokytojams apie pilietiškumo pamokų turinį;

● Organizuojami debatai artėjant politiniams rinkimams;

● Kasmet organizuojami jaunimo apdovanojimai.



3.2. Gerinti jaunimo organizacijų įvaizdį valstybiniame ir verslo sektoriuose, jaunimo

gretose bei populiarinti savanorystę kaip neatsiejamą NVO sektoriaus vertybę;

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● Bent 1 kartą į mėnesį išsiųsti organizacijoms naujienlaiškį su aktualia jaunimo politikos

informacija;

● Nuolat viešinti jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursų skelbimus.

● Atlikti viešinimo analizę, ištirti tikslines grupes, sukurti erdvę jai plėsti;

● Sukurta viešinimo strategija.

● Parašyti bent 15 straipsnių per strategijos įgyvendinimo laikotarpį apie tuometines

jaunimo politikos aktualijas;

● Sudaryti sąlygas priimti savanorius trumpalaikei ir ilgalaikei veiklai PAS;

● Metodiškai konsultuoti Panevėžio jaunimo organizacijas savanorystės skatinimo

klausimais;

● Užtikrinti kokybiškų savanoriškos veiklos programų sudarymą ir jų įgyvendinimą.

4. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ stiprinimas ir veiklos

plėtimas.

4.1. Užtikrinti tvarkingą PAS dokumentacijos valdymą ir dokumentų prieinamumą

nariams.

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● PAS kontrolės komisija, pasibaigus kalendoriniams metams, per keturis mėnesius iki

eilinės Asamblėjos tikrina vidinius organizacijos dokumentus;

● Kas metus peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti PAS veiklą reglamentuojančius ir kitus

vidinius dokumentus;

● Per metus parengti veiklos ir finansinę ataskaitą;

● Per metus įgyvendinti bent 2 visuotinius narių susirinkimus;



● Viešinti PAS valdybos, komisijų, darbo grupių ir tarybų atstovų veiklą, priimtus

sprendimus, posėdžių lankomumą ir kitą nariams aktualią informaciją apie atstovų

veiklą;

● Kas metus peržiūrima ir esant reikalui atnaujinama organizacijos strategija;

4.2. Palaikyti PAS finansinį stabilumą bei nepriklausomybę;

● Užtikrinti, kad pajamos, gaunamos iš vieno šaltinio, sudaro ne daugiau kaip 50 procentų

nuo bendro PAS biudžeto;

● Organizacijos biudžetas kas metus didėja 10% nuo praėjusių metų biudžeto;

● Kas metus ne mažiau kaip 3 kartus organizacija gauna finansavimą viešųjų pirkimų būdu;

● Užtikrinti esamų finansinių mechanizmų išlaikymą ir inicijuoti  naujų finansinių įrankių,

reikalingų jaunimo organizacijų kokybiškai veiklai vykdyti, kūrimą ir atlikti nuolatinę jų

stebėseną ir priežiūrą;

● Užmegzti ir stiprinti ryšius su privačiu sektoriumi siekiant pridėtinės vertės PAS veiklai;

● Pritraukti bent 5 nuolatiniai rėmėjai;

● Sukuriama projektų duomenų bazė, kurioje registruojamos visos organizacijos teiktos

paraiškos projektiniam finansavimui;

5. Socialinės atskirties mažinimas jaunimo tarpe;

5.1. Sudaryti sąlygas Panevėžio jaunimo politikoje dalyvauti socialinę atskirtį patiriantį

jaunimą.

Tikslų pasiekimo kriterijai:

● Bent vienas PAS renginys per metus pritaikytas negalią turinčiam jaunimui;

● Užtikrinti, kad Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje būtų jaunimo

atstovas, kuris atstovautų mažiau galimybių turintį jaunimą;

● Rengti pasiūlymus/rezoliucijas/pozicijas, kuriose būtų siūlymai skirti gerinti socialinę

atskirtį patiriančios jaunimo grupės poreikius;

● Įgyvendinti projektus, į kuriuos būtų įtrauktas mažiau galimybių turintis jaunimas.



Prezidentė Gabrielė Kučytė
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Teikiama pagal sąrašą

SIŪLYMAI PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO RINKIMŲ

PROGRAMOMS

XLV-oji Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ asamblėja
2022 m. spalio 20 d.

Panevėžys

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

nevyriausybinė jaunimo organizacija veikianti Panevėžio mieste, šiuo metu vienijanti 13 Panevėžio

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, siekia atkreipti kandidatų į Panevėžio miesto mero

poziciją ir tarybą dėmesį į jaunimui ir jaunimo politikai aktualius klausimus bei teikia pasiūlymus,

kokiais prioritetais remiantis jaunimo srityje, gali būti formuojamos kandidatų į Panevėžio miesto

tarybą ir mero poziciją programos.

Jaunų žmonių psichikos bei fizinė sveikata, žalingi įpročiai

Lietuvoje, tuo pačiu ir Panevėžyje, jauni žmonės dažnai susiduria su psichikos sveikatos

problemomis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. kas dešimtas nukentėjęs nuo

fizinio, psichinio ar seksualinio smurto artimoje aplinkoje – vaikas iki 18 metų amžiaus1, o 85,4 proc.

jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių. Skaičiuojama, jog dėl stigmos už psichikos sveikatos paslaugų sistemos

ribų gali būti apie 20 000 vaikų, kurie dėl savo aplinkybių negali kreiptis ir gauti pagalbos iš sveikatos

specialistų artimoje aplinkoje2. Lietuvos moksleivių sąjungos apklausoje, kurioje dalyvavo 2950

mokinių iš 5–12 klasių, net 30 proc. 5–8 klasių ir 40 proc. 9–12 klasių mokinių atsakė, kad niekada

2 Izokaitis, M., Liuima, V., Stonienė, L., Vitkūnienė, O. (2015). Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, Lietuvoje apžvalga. Visuomenės sveikata, 3(70), 18-28.

1 Lietuvos statistikos departamentas, Smurtas artimoje aplinkoje. Internetinė prieiga: <
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=7155309> [Žiūrėta 2020 m. liepos 10 d.].
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nesikreipė ir nesikreiptų į psichologą mokykloje3. Tai nurodo sistemines problemas ir mažą

psichologinės pagalbos prieinamumą artimiausioje vaikų aplinkoje – šeimoje ir mokykloje.

Atsižvelgdami į išdėstytus argumentus teikiame šiuos siūlymus:

● Didinti jaunimo psichologinės paramos ir pagalbos prieinamumą, sudaryti

galimybes per kuo trumpesnį laiką gauti psichologų ar kitų specialistų

konsultacijas;

● Didinti jaunimo informavimą apie prevencines programas bei nemokamos ir

nemedikamentinės psichologinės pagalbos gavimo būdus bei galimybes;

● Organizuoti visuomenei fiziškai bei finansiškai prieinamus mokymus apie

psichikos sveikatą, depresiją, panikos atakas, šizofreniją, valgymo, nerimo,

asmenybės sutrikimus ir kitus dažnai pasitaikančius psichikos sveikatos

sutrikimus, savižudybės rizikos ženklų atpažinimą ir elgesį su savižudybės

grėsmėje esančiu žmogumi;

● Nuosekliai diegti moksliniais tyrimais ir įrodymais grįstas bei veiksmingas

alkoholio ir tabako vartojimo mažinimo priemones;

● Didinti psichologinės pagalbos ir emocinės gerovės paslaugų prieinamumą

bendrojo ugdymo mokyklose, aukštosiose mokyklose, atvirame jaunimo centre,

atviroje jaunimo erdvėje bei kitose neformalųjį švietimą vykdančiose įstaigose.

Užtikrinti, jog moksleiviai ir studentai turėtų fiziškai bei finansiškai lengvai

pasiekiamą ir patikimą prieigą psichologo ar kitų specialistų paslaugoms gauti;

3 Psichosocialinė aplinka mokykloje. Mokinių ir mokytojų apklausa. Lietuvos moksleivių sąjunga, 2018. Internetinė prieiga:
<https://www.moksleiviai.lt/wp-content/uploads/2018/12/Analiz%C4%97.pdf> [Žiūrėta 2020 m. liepos 9 d.]
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● Išanalizuoti moksleivių nepasitikėjimo mokyklos psichologais ir kitais pagalbos

teikėjais prielaidas bei imtis atitinkamų priemonių siekiant grąžinti moksleivių

pasitikėjimą psichikos sveikatos paslaugų sistema bendrojo ugdymo kontekste.

Švietimas ir edukacija

Siekiant asmeninės ir miesto sėkmės svarbu nuolat kryptingai lavinti Panevėžio jaunimą.

Šiuolaikiška, veiksminga ir įtrauki švietimo sistema yra miesto pažangos ir žmonių gerovės pamatas, o

švietimas savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai jo raida lenkia bendrąją visuomenės raidą – daro

progresyvią įtaką mąstymo ir veikimo kultūrai. Esminis sėkmės veiksnys – švietimo institucijų ir

visuomenės narių dinamiška sąveika kuriant sumanią visuomenę4. Vis dėlto vyraujančios

demografinės, socioekonominės tendencijos lemia, jog daugiapakopė švietimo kokybės būklė

neatliepia švietime dalyvaujančių piliečių ir kintančių visuomenės poreikių.

● skatinti jaunų žmonių aktyvų karjeros planavimą ir konsultavimą;

● užtikrinti, kad, reikalui esant, bendrasis ugdymas būtų vykdomas kokybiškai

nuotoliniu būdu, aprūpinant moksleivius ir mokytojus, mokyklos administraciją

reikiamomis darbo priemonėmis ir informacija;

● stiprinti profesines mokyklas taip siekiant gerinti profesinių mokyklų įvaizdį ir

kokybę, skatinant jaunus žmones rinktis profesines mokyklas;

● užtikrinti aukštojo mokslo studentų skatinamųjų stipendijų nuoseklų didėjimą;

● užtikrinti sąlygas studentų mokslinių tyrimų rengimui;

● užtikrinti kokybišką finansuojamą praktikų ir stažuočių vykdymą.

4 Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, 2014 m. Internetinė prieiga:
<//www.sac.smm.lt/wpcontent/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-strategija-2013- 2020_svietstrat.pdf> [Žiūrėta 2020 m.
liepos 1 d.]
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● Užtikrinti studentams, turintiems mažas pajamas, lengvatines sąlygas nuomojantis

būstą;

● Suteikti studentams galimybes savarankiškai gyventi ir kokybiškai studijuoti

skiriant atitinkamo dydžio stipendijas;

● Užtikrinti efektyvią mokinių savivaldų veiklą bei mokinių savivaldų kuratorių

kompetencijų kėlimą;

● Užtikrinti aktyvią Mokyklų tarybų veiklą.

Jaunų asmenų socialinė padėtis

60 proc. jaunų žmonių vis dar yra skeptiški internete randamai informacijai ir labiau

pasitiki jaunimo informavimo ir konsultavimo (toliau – JIK) teikiamomis paslaugomis negu

informacija randama internete. 46 proc. respondentų nemano, kad informacija internete yra patikima,

tiek pat respondentų mano, kad didelis informacijos kiekis esantis internete yra nenaudingas. 55 proc.

jaunų žmonių, kurie nesinaudoja JIK paslaugomis, norėtų informacijos šaltinių, kurių nereikėtų

papildomai tikrinti. Tyrimo respondentai taip pat įvardijo informacijos trūkumą tarptautinio mobilumo,

darbo, verslumo ir apgyvendinimo temose5. Tai išreiškia patikimų informacijos šaltinių poreikį

specializuotomis ir bendrinėmis temomis. Turi būti užtikrintas JIK paslaugų matomumas ir

prieinamumas jauniems žmonėms, kurių šiuo metu ši paslauga nepasiekia.

● Užtikrinti Jaunimo informavimo ir konsultavimo (toliau - JIK) paslaugų

matomumą ir institucinį palaikymą;

5 European Youth Information and Counselling Agency, Future youth information and counselling: building on information
needs and trends, 2018. Internetinė prieiga:
<https://creativitas.lt/wp-content/uploads/2018/07/FinalBuilding-on-Information-Needs-and-Trends.pdf> [Žiūrėta 2020 m.
liepos 13 d.]
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● Užtikrinti JIK paslaugų prieinamumą jauniems žmonėms, siekiant, kad Panevėžio

savivaldybėje efektyviai ir tikslingai veiktų jaunimo informavimo ir konsultavimo

taškas, o ten dirbantys darbuotojai dirbtų pilnu etatu, skirtu JIK paslaugoms teikti;

● Užtikrinti nuolatinį JIK darbuotojų kompetencijų kėlimą, taip didinant JIK

paslaugų efektyvumą ir patikimumą;

● Skirti didesnį finansavimą Jaunimo savanoriškai tarnybai;

● Didinti jaunimo darbuotojų atlyginimą bei skaičių Panevėžyje. Taip pat skatinti,

jog atvirame jaunimo centre dirbtų mišrios jaunimo darbuotojų komandos, kurios

turėtų galimybę kelti savo kompetencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;

● Plėsti atviro jaunimo centro galimybes (pvz.: steigti Atviro jaunimo centro

padalinį);

● Palaikyti ir stiprinti tarpžinybinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinant

periodines diskusijas apie jauno žmogaus gerovę, ieškant naujų būdų padėti

jauniems asmenims, pvz.: užtikrinant jauno žmogaus sklandų perėjimą į

alternatyvias veiklas ir ugdymą vykdančias institucijas (pvz.: iš dienos centrų į

jaunimo centrus);

● Užtikrinti nuoseklų viešųjų paslaugų perdavimą Nevyriausybinės organizacijos

(toliau - NVO) ir verslo sektoriui, numatant didėjančią perdavimo procentinę dalį;

Klimato kaita ir ekologija

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Lietuvai, Europai ir

pasauliui. Kiekvienais metais šyla atmosfera, o klimatas keičiasi. Milijonui iš aštuonių milijonų

planetos rūšių gresia išnykimas. Miškai ir vandenynai teršiami ir naikinami6, todėl būtina imtis

6 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C;
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
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priemonių kovai prieš su klimatu ir aplinka susijusių iššūkius, kurie yra pagrindinis šios kartos

uždavinys. Siekiant įveikti esamus iššūkius Panevėžys turi prisidėti prie šios egzistencinės problemos

sprendimo, stabdymo.

● užtikrinti kokybišką visuomenės švietimą aplinkosaugos ir ekologijos temomis,

siekiant skatinti visuomenę rinktis aplinkai draugiškas, pakartotinio naudojimo

prekes ir paslaugas;

● skirti daugiau dėmesio viešojo intereso didinimui aplinkosaugos, ekologijos,

klimato kaitos klausimais, skatinti juos atliepiančias visuomenines iniciatyvas,

projektus;

● daugiau dėmesio skirti visuomenės informavimui klimato kaitos, ekologijos,

aplinkos apsaugos klausimais;

● plėsti tekstilės konteinerių tinklą visose Panevėžio mikrorajonuose ir didinti

informavimą apie juos;

● iškastiniu kuru varomą viešąjį transportą pakeisti varomais elektra ir/ar kita

mažiau taršia alternatyva;

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimas

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
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projektų ir finansų valdymas. Taip pat dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje skatina jų narių

pilietinį sąmoningumą. 7

Siūlymai:

● Užtikrinti, kad Panevėžio miesto savivaldybės biudžete būtų numatyta kasmet

didėjanti procentinė dalis, skiriama jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų

projektams;

● Sukurti tinkamas nekonkuravimo sąlygas tarp savivaldybės jaunimo organizacijų

tarybos ir kitų savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų;

● Skatinti gyventojų pilietinį aktyvumą bei užtikrinti aktyvų jaunimo įsitraukimą į

savivaldybėje vykstančius procesus;

● Skatinti pilietinių akcijų, renginių, ekskursijų jaunimui organizavimą, inovatyvių

ir jaunatviškų metodų paiešką, siekiant sudominti jaunus žmones;

● Gerinti savivaldos konsultacijų su jaunais žmonėmis ir gyventojais mechanizmus,

skatinti inovatyvias įsitraukimo priemones;

● Įtraukti jaunus žmones į sprendimų priėmimą, jaunimo klausimus spręsti tik

dalyvaujant jaunimo atstovams;

Raginame formuojant 2022 metų rinkiminę programą į Panevėžio miesto tarybą ir miesto

mero poziciją atsižvelgti į šioje rezoliucijoje išdėstytus argumentus ir siūlymus.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“

7 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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