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Druskininkai

Nevyriausybin÷s Lietuvos jaunimo organizacijos greta savo kasdien÷s veiklos organizuoja įvairaus
pobūdžio ir trukm÷s renginius jaunimui: stovyklas, suvažiavimus, asambl÷jas, akademinius
savaitgalius ir kt. Be Lietuvos jaunimui skirtų renginių, mūsų šalyje vyksta daug tarptautinių jaunimo
mainų projektų. Renginių dalyviai turi galimybę atitrūkti nuo savo įprastos aplinkos ir rutinos, geriau
įsigilinti į renginyje gvildenamą temą, ugdyti savarankiškumą ir mokytis darniai sugyventi su kitais
žmon÷mis.
Bene didžiausia problema, kuri iškyla min÷tų renginių organizatoriams, yra tinkamos renginio
programai ir dalyvių apgyvendinimui vietos paieška. Ypač sunku rasti vietą didesniam (50-100
dalyvių) renginiui įgyvendinti. Dažniausiai tokių jaunimo renginių dalyviai apgyvendinami arba
mokyklų klas÷se ir miega ant grindų, arba viešbučiuose, kuriuose juos varžo oficiali aplinka ir yra
neracionaliai panaudojamos renginiui skirtos l÷šos. Lietuvoje labai stinga tarpinio varianto – centrų,
kuriuose už jaunimui prieinamą kainą būtų galima patogiai įkurdinti jaunimo renginių dalyvius ir
laisvai vykdyti užsi÷mimus. Vaikų ir jaunimo stovyklų kiekis ir kokyb÷ taip pat dažnai kenčia d÷l
tinkamų stovyklaviečių trūkumo. Dauguma vaikų ir jaunimo stovyklų rengiamos iš esm÷s
nerenovuotose buvusiose pionierių stovyklaviet÷se, kurių pad÷tis kasmet prast÷ja.
Apgyvendinimo vieta ir jos tinkamumas dalyvių poreikiams turi didelę reikšmę renginio
s÷kmei. Ypatingus jaunimo renginių poreikius geriausiai atitikti gali specialūs centrai, skirti jaunimo
renginiams, vykdomiems ištisus metus. Daugelyje Europos Sąjungos šalių tokie centrai veikia jau daug
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metų ir sudaro sąlygas jaunimui įgyvendinti kokybiškus, svarbią ugdomąją reikšmę turinčius
renginius.
Prašome pripažinti jaunimo renginių infrastruktūros stygių ir poreikį Lietuvoje, kartu su
jaunimo organizacijomis parengti jos vystymo projektą ir kurti jaunimo renginių pobūdį ir poreikius
atitinkančią infrastruktūrą.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas

Šarūnas Frolenko
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