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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), didžiausia nevyriausybinė jaunimo
organizacija Lietuvoje, vienijanti 64 nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo
organizacijų sąjungas siekia, kad asmenys, dirbantys jaunimo nevyriausybinių organizacijų (toliau –
JNVO) sektoriuje ir valstybės institucijose bei įstaigose, atsakingose už jaunimo politikos
formavimą ir įgyvendinimą, turėtų tinkamas sąlygas užtikrinti nuoseklų žiniomis ir faktais grįstos
jaunimo politikos įgyvendinimą.
Vienas iš Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programos tikslų – užtikrinti
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, plėtojant darnią, žiniomis ir faktais grįstą jaunimo politiką1.
Siektina, kad rengiant ir įgyvendinant strateginius dokumentus, susijusius su jaunimo politika,
pagrindiniu informacijos šaltiniu taptų mokslui keliamus reikalavimus atitinkantys jaunimo
situacijos tyrimai ir analizės.
Pastebima, kad tiek JNVO, tiek valdžios institucijų ir įstaigų, tiesiogiai atsakingų už
nacionalinės ir regioninės jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą, darbuotojai, rengdami
strateginius jaunimo politikos dokumentus, nesiremia pagrįstais duomenimis ir tyrimais. Šiuo metu
nėra ilgalaikės ir nuoseklios strategijos, kuri numatytų ir užtikrintų ilgalaikį bendradarbiavimą tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių tyrimų srityje. Asmenys arba institucijos, atliekančios
mokslinius tyrimus apie jaunimą ir JNVO, ir jų atlikti tyrimai nėra pakankamai įtraukiami į visus
jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus.
Remdamasi Nacionaline jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programa, LiJOT
siekia:
 Stiprinti JNVO, valdžios institucijų ir jaunimo tyrėjų bendradarbiavimą.
 Įtraukti jaunimo tyrėjų tinklą į jaunimo politikos strateginių dokumentų rengimą.
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 Siekti, kad ministerijos, valstybės bei savivaldybių institucijos, atlikdamos tyrimus JNVO
klausimais, įtrauktų jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.
 Užtikrinti nuoseklų ir efektyvų tyrimų apie jaunimą ir JNVO planavimą bei nuolatinį
finansavimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.
 Kaupti ir sisteminti atliktus tyrimus, analizes ir kitus akademinę vertę turinčius darbus apie
jaunimą ir JNVO, kuriais galėtų naudotis JNVO ir viešojo sektoriaus atstovai, tiesiogiai atsakingi už
jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.
 Siekti JNVO bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis, skatinant jaunųjų tyrėjų
veiklą. Būtina sudaryti palankias sąlygas, kad aukštųjų mokyklų studentai, rašantys darbus,
susijusius su jaunimo politika ir jaunimo organizacijų veikla, gautų ekspertines įžvalgas ir kitą
tyrimams reikalingą informaciją iš JNVO bei institucijų, atsakingų už jaunimo politikos formavimą
ir įgyvendinimą.
 Inicijuoti jaunimo tyrėjų tinklo ir JNVO bendradarbiavimą, sudarant sąlygas jaunimo
tyrėjų tinklui konsultuoti ir apmokyti JNVO, kaip taikyti tyrimus organizacijos veikloje.
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