POZICIJA
DĖL REGIONINĖS LiJOT VEIKLOS
LiJOT Asamblėja Nr. 22 (neeilinė), 2007 m. spalio 27-28 d., Vilnius
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) vienija nacionalines jaunimo organizacijas, turinčias
skyrius

ar

padalinius

įvairiose

savivaldybėse,

regionines

jaunimo

organizacijų

tarybas

„Apskrituosius stalus“. „Apskritieji stalai“ kartu su nacionalinių organizacijų padaliniais yra tos
organizacijos, kurios užtikrina nacionalinėje jaunimo politikoje pasiektų rezultatų perdavimą į
regioninį lygmenį. Šių organizacijų veiklos kokybė turi reikšmingos įtakos nacionalinių jaunimo
politikos programų sėkmei bei rezultatyvumui ir lemia geresnių sąlygų jaunimui ir jaunimo
organizacijoms sudarymą. Tai kuria pokytį jaunimo aplinkoje, kur jauni žmonės gyvena, mokosi,
dirba, veikia ir leidžia laisvalaikį .
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) priėmusi 2005 – 2010 m. LiJOT veiklos strategiją
panaikino veiklos skirstymą į regioninę, nacionalinę ir tarptautinę. Šis svarbus sprendimas iškėlė
naujus iššūkius organizacijai, tačiau sumažino dėmesį regioninei veiklai. LiJOT, siekdama
tolimesnės jaunimo veiklos plėtros ir kurdama modernią jaunimo politiką, turėtų daugiau dėmesio
skirti regioninei veiklai:


LiJOT Biure turi dirbti už regioninius reikalus atsakingas darbuotojas. Šias pareigas vykdantis
asmuo turi gerai išmanyti regioninių jaunimo organizacijų specifiką ir užtikrinti regioninės
veiklos koordinavimą, tiek regioninių, tiek nacionalinių organizacijų bendradarbiavimo
skatinimą, informavimą ir konsultavimą.



LiJOT Valdybai ir Biurui būtina palaikyti glaudesnį bendradarbiavimą su „Apskritaisiais stalais“
– tiek jau esančiais nariais ar stebėtojais, tiek su tais, kurie kuriasi. Tai leis LiJOT geriau pažinti
narių interesus ir prisidės prie tolygaus regioninės jaunimo politikos vystimosi.



„Apskritųjų stalų“ stiprinimas, organizacijose veikiančių žmonių kompetencijų kėlimas,
konsultavimas, metodinė pagalba, informavimas, bendrų renginių ir projektų iniciavimas
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(„Apskritųjų stalų“ suvažiavimai ir kita), bendradarbiavimo skatinimas, regioninės jaunimo
politikos situacijos analizavimas – sritys, kuriose LiJOT turi aktyviai veikti ir kurti realiai
jaučiamą naudą.


Regioninių reikalų komitetą būtina išnaudoti bendrų LiJOT narių pozicijų formavimui. Šio
LiJOT organo funkcionavimas turi būti tiek „Apskritųjų stalų“, tiek pačio LiJOT interesas. Turi
būti sudarytos galimybės į komiteto veiklą įsitraukti ir ne LiJOT nariams.



LiJOT turi siekti, kad valstybės dėmesys ir parama „Apskritųjų stalų“ veiklai didėtų bei užtikrinti
Vyriausybės patvirtintų jaunimo politikos programų kokybišką įgyvendinimą.



LiJOT turėdama įtakos JRD programoms turi inicijuoti aktyvesnę nacionalinių jaunimo
organizacijų regioninę veiklą ir taip prisidėti prie regioninės jaunimo politikos plėtros.

Šių priemonių kompleksiškas taikymas ir įgyvendinimas leis geriau atstovauti dalies LiJOT narių
interesus ir gerinti regioninių jaunimo organizacijų tarybų veiklos kokybę. Tik veikdami išvien ir
plėtodami regioninę jaunimo politiką pasieksime jaunimui aktualių pokyčių visoje Lietuvoje.
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