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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau - LiJOT) yra didžiausia skėtinė nevyriausybinių
jaunimo organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 64 didžiausias nacionalines ir regionines jaunimo
organizacijas bei organizacijų sąjungas. LiJOT, būdama viena aktyviausių nevyriausybinių
organizacijų Lietuvoje, mato poreikį ir realią naudą nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO)
sektorių įtraukti į visus valstybinius procesus, susijusius su Lietuvos pirmininkavimu Europos
Sąjungos Tarybai.
Demokratinės valstybės modelis sprendimų priėmimo procese apima tiek įstatymų leidžiamąją,
vykdomąją valdžias, tiek visuomenę. Visuomenės įsitraukimas galimas per interesų grupes ar
nevyriausybines organizacijas. Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos savo veiklomis apima platų
skirtingų visuomenės narių interesų lauką bei užtikrina pilietinės visuomenės dalyvavimą
politiniame šalies gyvenime.
LiJOT turi stiprius bendradarbiavimo pagrindus su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
(toliau – SADM), Jaunimo Reikalų Departamentu prie SADM kuriant ir įgyvendinat programas,
skirtas jauniems žmonėms. Šis bendradarbiavimas yra sėkmingo valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių bendradarbiavimo ir komunikacijos pavyzdys, įgyvendinant valstybės politiką. Glaudus
abiejų sektorių darbas pelno pripažinimą ir yra matomas bei pastebimas tiek Lietuvoje, tiek
Europoje. Tačiau tai yra tik vienas gerosios praktikos pavyzdys.
Jaunimo organizacijas neramina už kitas politikos sritis atsakingų ministerijų uždarumas ir nenoras
įtraukti nevyriausybines organizacijas į sprendimų rengimo procesą. Lietuvos pirmininkavimas
Europos Sąjungos Tarybai bei visas pasirengimo periodas yra puiki galimybė valdžios institucijoms
pradėti realias diskusijas su nevyriausybiniu sektoriumi dėl Lietuvos pozicijų sudarymo visais
Europos Sąjungai aktualiais klausimais.
Tiek jaunimo organizacijos, tiek ir kitų sektorių (sveikatos, aplinkos, švietimo, neįgaliųjų,
vystomojo bendradarbiavimo, kultūros, sporto ir t.t.) atstovai turi žinias ir gali būti rimtais
partneriais ruošiant Lietuvos poziciją visais klausimais diskutuojamais ES. NVO įtraukimas į
diskusijas ruošiant sprendimus ir valstybės pozicijas valdžios institucijoms leistų geriau pažinti
tikslinių visuomenės grupių interesus ir geriau juos atstovauti ES lygmeniu.
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LiJOT siūlo visoms ministerijoms pasinaudoti Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo
komisija prie SADM kaip įrankiu ir šios tarpžinybinės institucijos posėdžių metu pradėti diskutuoti
su NVO. LiJOT tikisi, kad ministerijos ras galimybių pristatyti apžvalgas, apimančias informaciją
apie tai, kokiose darbo grupėse, komisijose ar kituose formatuose ministerijos atstovai dalyvauja,
kokius klausimus juose svarsto šiuo metu bei kokios pozicijos laikosi ir kokius klausimus ketina
kelti Lietuvos pirmininkavimo metu. Esame įsitikinę, kad tokios informacijos pateikimas leistų
NVO suprasti sritis, kuriose jos gali būti partneriai ir pateikti atskirų visuomenės grupių poreikius
atitinkančius siūlymus.
Taip pat LiJOT tikisi ir aktyvaus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vaidmens.
Ministerija, būdama atsakinga už Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisiją,
galėtų imtis iniciatyvos siekiant, kad komisijos posėdžiai vyktų dažniau ir juose būtų atsižvelgta į
šios rezoliucijos siūlymus.
Jaunimo organizacijų atstovai yra įsitikinę, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos
Tarybai yra svarbus visiems piliečiams, o jų įtraukimas per aiškų ir tiesioginį bendradarbiavimą,
dalijimąsi informacija bei bendras diskusijas svarstant Lietuvos prioritetus ir veiksmus yra būtinas
demokratinės valstybės elementas. Tikime, kad tik valstybiniam ir nevyriausybiniam sektoriams
dirbant kartu, galime tinkamai pasiruošti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai ir deramai jį
įgyvendinti. LiJOT nariai ragina valstybės institucijas atsižvelgti į išreikštus poreikius ir deklaruoja
savo paramą bendroms veikloms.
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